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Como Juntar Um Segundo Gato 

Os gatos são animais sociais e beneficiam da companhia uns 

dos outros. No entanto também são bastante territoriais pelo 

que a introdução de um novo gato requer paciência e calma. 

Por um lado temos um gato residente que vai receber no seu 

território um intruso totalmente desconhecido e por outro lado 

temos um gato que está a entrar num território novo perten-

cente a outro. Para além da extrema ansiedade que resulta des-

ta introdução, podemos estar a pôr em risco a saúde dos gatos, 

já que podem ocorrer lutas, problemas de saúde relacionados 

com stress (alopécia psicogénica, cistite idiopática...) e ainda 

comportamentos indesejados como a marcação territorial. Uma introdução incorreta e apressada pode 

ainda gerar um ambiente hostil, de gatos que são inimigos e que apenas se toleram no mesmo território, 

enquanto que uma correta introdução abre as portas para uma amizade duradoura e vida calma. Ambos os 

gatos têm de se sentir confiantes e que têm locais seguros para estar e lidar com a situação, caso contrário 

entrarão em pânico.

É importante fazer a introdução lentamente e observar a reação de cada gato antes de passar ao próximo 

passo.

Primeiro passo: estabelecer um quarto que seja o “local seguro” para o recém-chegado. Isto dá-lhe 

tempo de se habituar ao novo território, ganhar confiança e ficar calmo. Qualquer quarto que tenha a 

possibilidade de se manter fechado, contenha uma caixa de areia, comida, água, vários locais de escon-

derijo, um arranhador e brinquedos, pode ser usado. A transportadora usada para trazer o gato para 

casa é um bom local de esconderijo. O gato só deve sair da transportadora quando se sentir à vontade 

para tal. Também se podem usar caixas de cartão viradas ao contrário nas quais se cortam entradas 

laterais.   

Se um gato passa muito tempo escondido é porque ainda não está suficientemente à vontade para 

passar ao passo seguinte, podendo levar a uma introdução sem sucesso ou muito stressante.

Segundo passo: dar aos gatos um motivo para gostarem um do outro. Os gatos precisam de sentir 

coisas boas a acontecer quando estão na presença um do outro, no início sem se verem, e mais tarde, 
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com contacto visual. Já que a comida é uma ótima motivação, uma boa maneira de o fazer é dar-lhes 

o alimento ou biscoitos. Para tal pode colocar-se as taças da comida de cada lado da porta fechada do 

quarto onde o recém-chegado está alojado. A distância da taça à porta deve ser aquela em que cada 

gato se sente suficientemente à vontade para ir comer e gradualmente ir aproximando as taças à por-

ta. A comida não deve ser em grande quantidade já que é melhor dar menos comida de cada vez mas 

repetir várias vezes.

Terceiro passo: introduzir o cheiro. Com uma peça de roupa ou uma manta limpas, fazer festas ao 

gato recém-chegado na zona das bochechas, queixo e testa (isto capta as feromonas apaziguadoras do 

gato). Fazer o mesmo com o gato residente. Colocar a peça usada em cada um dos gatos no ambiente 

do outro e deixá-los investigar o cheiro. Podemos ainda dar recompensas aos gatos quando estes têm 

uma atitude positiva em relação à peça usada (ex: ir em direção a ela sem rosnar, caminhar à vontade 

ao lado dela sem lhe dar atenção, cheirar...) e ignorar comportamentos negativos. Também podemos 

fechar o gato residente num quarto e deixar o recém-chegado ir explorar o resto da casa . Isto deve ser 

repetido várias vezes durante alguns dias.

Quarto passo: deixar espreitar. Abrir apenas alguns centímetros a porta do “local seguro” durante as 

sessões de alimentação, de modo a que estes se vejam enquanto comem mas longe o suficiente para 

não se sentirem ameaçados. Fazer várias vezes por dia em sessões muito curtas, com pouco alimento 

e fechar a porta, sem nunca levar ao limite a tolerância de cada gato. Se um dos gatos tentar entrar no 

território do outro, usar um batente de portas para impedir que a porta abra e o gato entre.

Quinto passo: abrir totalmente a porta. Não existe um tempo limite para fazer este passo: apenas se 

faz quando ambos os gatos estão completamente à vontade com a presença um do outro durante as 

sessões de comida com a porta ligeiramente aberta. Caso ainda esteja preocupado com os gatos se 

poderem atacar neste momento então deve, se possível, colocar uma rede/grade na porta ou levar os 

gatos para divisões da casa separadas por portas/janelas de vidro, para que estes se vejam mas não 

contactem. Quando a sessão de alimentação acabar feche novamente a porta. Fazer estas sessões 

em que o gato come ou recebe biscoitos enquanto vê o outro muitas vezes durante poucos minutos e 

gradualmente aumentar o tempo de exposição. Reforçar sempre comportamentos positivos e ignorar 
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negativos (fixar o olhar, rosnar, soprar...). Também podemos brincar com cada um dos gatos enquanto 

a porta está aberta, usando um membro da família para ajudar e brincar com o gato que está do outro 

lado da porta.

Último passo: criar um ambiente seguro, agradável e divertido para todos. Use “árvores de gato”, po-

leiros e refúgios, criando níveis baixos, médios e altos de esconderijos. Aumentar o território em altura 

aumenta muito a perceção que o gato tem da quantidade de território disponível, dá-lhe mais seguran-

ça pois sabe que não vai ser atacado e tem maior visibilidade e controlo do território. O enriquecimento 

ambiental através de brinquedos, dispensadores de alimento, entre outros, também dá ao gato mais 

hipóteses de desviar a sua atenção do outro gato, libertar energia, divertir-se e exercitar o corpo e a 

mente. Deve ter-se no mínimo uma caixa de areia, um arranhador, um ponto de água e de comida por 

gato e estes não devem estar na mesma divisão. Isto dá a cada gato mais hipóteses de escolha e ajuda 

a uma relação saudável.

É muito importante ir ao ritmo do gato mais stressado. Se um dos gatos não está à vontade para criar 

amizade com o outro mas o outro está, devemos ir ao ritmo daquele que ainda se sente desconfortável.


