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Se queres ampliar a información sobre 
como adoptar un gato e levalo a unha casa 
con outros gatos, podes consultar a páxina 
web de Purina: 
https://www.purina.es/gatos/tener-nuevo-
gato/dar-bienvenida-a-nuevo-
gato/presentar-gato-a-otras-mascotas ou  
ben ler o artigo de Vanessa Carballés Pérez 
y Mª Luisa Palmero Colado (2011): Un 
nuevo gato, un perro o un bebé van a llegar 
a casa: ¿qué hago para que salga bien? 
Animalia: revista profesional de los 
animales de compañía, (231). 
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INTRODUCIÓN DUN 
GATO NUNHA CASA 

CON GATOS 

Neste folleto dámosche unhas nocións básicas de como 
introducir un novo gatiño nunha casa cun ou máis gatos. 
 
Estamos moi orgullosos de que queiras iniciar esta nova 
amizade! 
 
 

Que fago se adopto outro gato? 
  Correo electrónico: 

info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         

Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 

"Gatos" por Fernando Della Flora licencia baixo CC BY-NC-SA 2.0 
https://www.flickr.com/photos/96065164@N03/15260564376 

mailto:info@mascuidados.com


   

4 
PRESENTACIÓN 

Á hora de presentarme ante os 

gatos da casa, faino a través dun 

cristal, gaiola,  trasportín, etc. que 

nos permita vernos pero non 

tocarnos.  

Dános premios cando nos 

portemos ben, para axudar a que 

nos fagamos amigos. Repite o 

proceso varias veces ao día ata 

que esteamos máis relaxados 

entre nós. 

6 

COMPAÑEIROS 
DE CAZA 

Segundo vaiamos mellorando, 

cada vez poderei estar máis tempo 

cos outros gatos, ata chegar a non 

necesitar que ninguén nos vixíe. 

É importante que diferencies cando 

estamos a xogar e cando nos 

estamos pelexando. Como somos 

animais cazadores, os nosos 

xogos consisten en perseguirnos, 

mordernos e  revolcarnos, pero se 

estamos tranquilos e ningún foxe 

nin se esconde, estamos a xogar. 

Podemos tardar desde días ata 

meses en afacernos á nosa 

presenza e a xogar xuntos, pero 

debes ser paciente e non acelerar 

o proceso. 

 

APRENDE E EDUCA 

5 CARA A CARA 

Cando os gatos da casa se afagan a 

verme, podemos pasar a ter contacto 

físico mentres nos supervisas. É 

normal que ao principio  gruñamos, 

nos  bufemos ou mesmo nos deamos 

manotazos, pero non debes 

castigarnos porque nos enfadariamos 

máis entre nós.  

Só debes separarnos se nos imos a 

pelexar, pero NUNCA nos toques 

directamente se estamos agresivos, 

utiliza unha manta, pistola de auga, 

etc. 

Axudaríanos que houbese unha 

persoa con cada gato xogando cos 

nosos respectivos xoguetes, para 

que nos concentrásemos no xogo e 

aprendésemos a tolerarnos. 

1NOVA CASA 

Necesito que me prepares un 

espazo para que poida pasar 

as dúas primeiras semanas, 

con comida, auga, caixa de 

area, unha cama e xoguetes. 

Así, mentres me adapto á casa, 

os gatos poderán afacerse á 

miña presenza. 

Podes utilizar difusores de  

feromonas para axudar a 

calmar o ambiente antes de 

que chegue. 

2          

CHEIROS  

Para axudar a que os gatos da 

casa se afagan ao meu cheiro, 

podes utilizar un trapo, toalla 

ou luva para acariñarme e 

despois vaias acariñalos a eles. 

Tamén pode servir que 

intercambies as nosas camas. 

3 NOVO 

EXPLORADOR 

Cando os gatos estean noutra 

habitación, déixame saír a 

explorar a casa. 

NOVOS 

"El gato araña" por dhammza licencia baixo CC 
BY-NC-ND 2.0 
https://www.flickr.com/photos/56597995@N00/5
507451122 

"Cat toy" por kevin dooley licencia baixo CC BY 
2.0 
https://www.flickr.com/photos/12836528@N00/353
03706076 

"Cats in the Spring" por zaimoku_woodpile 
licencia baixo CC BY 2.0 
https://www.flickr.com/photos/11250735@N07/
8561942746 


