
 

 

 
 

 
 

 
 

COMO AUMENTAR A INGESTÃO DE ÁGUA DO SEU GATO? 

1- Parece que os gatos não gostam de beber no mesmo local onde comem. Se o comedouro e 

o bebedouro do seu gato estão lado a lado, opte por colocar o bebedouro, isolado noutro 

local ou caso os mantenha juntos, obtenha outro bebedouro e coloque-o noutro sítio da 

casa.  

 

2- Os gatos são preguiçosos! Se tiverem sede, ou vontade de urinar, preferem conter-se, a 

interromper uma bela sesta e  deslocarem-se 3 ou 4 divisões de forma a irem ao encontro 

do bebedouro ou do seu WC. Por isso, caso seja grande a área da casa frequentada pelo seu 

gato, tenha 2 ou 3 bebedouros  espalhados e se possível mais 1 WC ou mais, conforme o 

espaço ou o nº de gatos (idealmente deverá existir pelo menos um WC por cada gato). 

 

3- O forte instinto de vigília dos gatos faz com que não gostem de beber em recipientes onde 

tenham de enfiar a cabeça (recipientes profundos), pois assim perdem o seu campo de 

visão. Logo, os bebedouros do seu gato devem ser rasos, de vidro, ou se profundos devem 

estar sempre bem cheios. 

 

4- Os gatos são animais exigentes e se a água tiver qualquer sabor desagradável, poderá ser 

suficiente para que ele não beba ou que beba apenas o suficiente para sobreviver. Evite 

recipientes que possam conferir sabor à água (alumínio, plástico). Os bebedouros de vidro 

parecem ser os mais apreciados, seguidos de os de loiça vidrada. Não esquecer também que 

a lavagens e troca diária da água dos bebedouros é fundamental para evitar cheiros ou 

sabores desagradáveis. 

 

5- Caso o animal tolere a ração húmida, esta é uma das melhores formas de aumentar o 

consumo de água. O seu médico veterinário aconselhará sobre a ração húmida mais 

adequada à condição do animal. Se o seu gato só gostar da ração seca, experimente 

humedecê-la em água pois pode ser que ele mesmo assim ele continue a apreciá-la. 

 

6- Se as medidas anteriores não forem adequadas ao seu gato, ou no caso de ser necessário 

que ele beba ainda mais água, poderá tentar transformar a água numa bebida apetecível. 

Dê a provar ao seu gato caldo de canja de galinha ou água de cozer peixe ou camarão. Caso 

este pitéu seja apreciado, congele uma porção destes líquidos  em sacos de congelação e 

diariamente, ou quando necessário, tire um desses cubos de caldo congelado e coloque-o 

num dos bebedouros. Alternativamente pode também regar a ração seca com estes 

caldos.© 
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