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A Sociedade Internacional de Medicina Felina (ISFM) dedica-se a melhorar a saúde e bem-estar dos gatos 
por todo o mundo.
Nós compreendemos que existem difi culdades em trazer um gato à clínica:

Os gatos são muito ligados ao seu território e sentem-se inse-
guros a viajar e estar longe de casa
São muito sensíveis ao ambiente que os rodeia, aos odores 
e sons
Preferem estar sozinhos e são altamente susceptíveis ao stress
Ficam muito stressados pela presença de cães e gatos na clínica
Necessitam de ser manipulados com técnicas próprias, 
gentileza e respeito

Clínica Cat Friendly… signifi ca que a Clínica esta está acreditada 
e tem um cuidado diferenciado para os gatos.
Assim, uma Clínica Cat Friendly:

Compreende as necessidades dos gatos e torna as visitas à clínica mais agradáveis
Compreende o modo como abordar, manipular e tratar gentilmente um gato
Tem um bom conhecimento e equipamento para o cuidado dos gatos

Ter o estatuto Cat Friendly… envolve toda a equipa desde os auxiliares, os enfermeiros até aos veterinários.
O que signifi ca para mim e para o meu gato? Dá-lhe segurança e certeza que:

A Clínica atingiu o standard necessário para ser acreditada pela ISFM
A Clínica e a sua equipa reconhecem as necessidades específi cas dos gatos, garantem a sua manipula-
ção e tratamento com compreensão, gentileza e respeito e ainda que fazem todos os esforços para que 
a visita se torne o menos stressante possível
A equipa está sempre pronta para falar consigo, mostrar-lhe e explicar-lhe o que fazem e esclarecer 
qualquer dúvida.

Clínica Cat Friendly, o que é?Clínica Cat Friendly, o que é?


