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Os gatos são animais independentes e territoriais que necessitam de ter controlo sobre o ambiente que os 

rodeia e são muito sensíveis a odores diferentes.

Nunca viaje sem transportadora e escolha uma que seja adequada…

Deve ser robusta e fácil de limpar (de preferência de plástico)

Com o topo fácil de retirar pelo dono ou equipa veterinária

Cubra a transportadora com uma toalha/cobertor durante a viagem 

para manter o gato mais calmo

Coloque a transportadora no chão do carro ou no acento com cinto 

de segurança

Quando estiver a caminhar segure a transportadora com cuidado 

evitando baloiçar, ir contra objectos ou as suas pernas

Odores familiares deixam o seu gato menos ansioso…

Use a transportadora em casa – encoraje-o a dormir ou comer na transportadora para que ela não 

apareça apenas quando há uma visita! Mantenha-a num local acessível, coloque uma manta confortável 

e biscoitos ou ração dentro dela

Coloque dentro da transportadora roupa ou mantas que tenham o odor da casa

Esfregue uma manta ou peça de roupa no focinho do seu gato, de seguida esfregue esse mesmo 

objecto nas paredes da transportadora e deixe fi car dentro desta

Se disponível coloque Feliway na transportadora (30 minutos antes de colocar o gato dentro dela)

Se o seu gato entra em pânico envolva-o num cobertor espesso e coloque-o assim dentro 

da transportadora

Evite perseguir o gato pela casa. Com alguma antecedência à consulta, coloque o gato numa divisão da 

casa com poucos locais onde ele se consiga esconder. Coloque a transportadora já preparada (manta, 

comida, Feliway…) na mesma divisão. Deixe-os fi car assim durante algum tempo para o gato se familia-

rizar à transportadora

Leve uma manta extra consigo para o caso do gato urinar ou defecar
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Na sala de espera… Mantenha a transportadora coberta e num local elevado. 

Se for necessário poderá deixar o gato no carro até ser a sua vez 

(cuidado com o calor no carro!).

No consultório… Se tiver alguma dúvida coloque-a e se não souber como 

administrar medicamentos esteja à vontade para pedir ajuda!

Se o seu gato fi car internado… Durante a estadia deixe fi car uma peça de 

roupa/manta com o cheiro a casa e um brinquedo do seu gato. Pode também 

deixar fi car o alimento que ele está habituado a comer e ainda os comedou-

ros que usa em casa para que o gato tenha o maior número possível de ele-

mentos conhecidos!

Consulte as nossas dicas para o regresso a casa!


