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Veterinária

Os gatos e as plantas
Quando se fala em erva de gato 
e erva para gato, existe uma enorme 
confusão e desconhecimento à volta 
do tema.

Vamos esclarecer todas as suas dúvidas 
e ajudar a que o seu gato seja mais fe-
liz com estes dois preciosos meios de 

enriquecimento ambiental. Mas porque a maio-
ria das plantas são nocivas para o seu gato, 
também deixamos aqui um alerta.

Erva de gato ou Catnip
A erva de gato, erva-dos-gatos, ou erva gateira 
mais vulgarmente conhecida por catnip é uma 
planta da família da hortelã, de nome científico 
Nepeta cataria.
Esta planta, fresca ou seca, provoca nos gatos e 
nalguns grandes felinos como tigres e leopardos, 
uma sensação de bem-estar temporário, devido 
a uma substância que existe na planta chamada 
nepetalactona. Cerca de 80% dos gatos possui 
recetores para o catnip.
Por vezes, especula-se acerca dos efeitos secun-
dários da utilização frequente do catnip e a sua 
possível dependência. Não existe nenhum estudo 
que suporte esta teoria e assim à luz dos atuais 
conhecimentos a sua utilização não possui qual-
quer inconveniente.
De preferência é usada fresca, no entanto, por 
ser difícil de encontrar, o mais vulgar é ser usada 
seca. Por vezes após a sua utilização, os donos 
referem que não surtiu qualquer efeito, mas tal 
fenómeno deve-se ao facto de muitas vezes a 
planta ter sido seca e mal conservada, perdendo 
assim as suas características aromáticas.

Para os donos
Em humanos o catnip não provoca qualquer efei-
to, as folhas e rebentos podem ser usados como 
tempero ou como chá, pois tem um agradável 
sabor e aroma similares ao da menta. Existem 
outras plantas com efeitos relaxantes no gato, 
como por exemplo, a erva-cidreira, a salva ou a 
valeriana, mas os efeitos não são tão notórios.

Dicas para plantar catnip:
Se conseguir obter sementes desta planta pode 
plantá-la em casa:
• Enterre as sementes superficialmente (também 
pode usar ramos jovens de outra planta);
• De preferência na primavera, mas também 
cresce noutras alturas;
• Escolha um local arejado e com luz solar;
• No início a futura planta precisa de ser regada 
com frequência;
• Ao fim de 2 semanas a planta começa a crescer, 
podendo com o tempo atingir 1 metro de altura;
• Cuidado com as abelhas, pois o catnip pode ser 
atrativo para este inseto;
• Mantenha o seu gato longe da planta enquan-
to esta cresce, sob pena de nunca ter planta! Para 
facilitar este desafio que é manter o gato longe 
da planta em crescimento pode optar por um 
vaso suspenso.

Como utilizar o catnip?
O catnip é muito utilizado como atrativo para ar-
ranhadores e brinquedos. Coloque um pouco de 
erva seca nos arranhadores, na cama, na trans-
portadora ou onde desejar que o seu gato crie 
uma associação positiva. Também pode ser colo-
cada dentro de brinquedos, de modo a estimular 
o seu gato a interagir.
Existem sprays com aroma de catnip, mas o seu 
efeito é menos evidente. O spray tem, no entanto, 
a vantagem de ser prático e não sujar, por isso 
vale sempre a pena perceber se o seu gato reage 
ao cheiro do spray.

Erva para gato
Por vezes, confunde-se o catnip com a erva que 
se planta para os gatos comerem, a que se cha-
ma erva para gato e não erva de gato. Em termos 
de nomenclatura a diferença é subtil, mas na re-
alidade nada têm a ver uma com a outra. Esta 
erva tem um objetivo completamente diferente. 
Quando se semeia erva para gato pretende-se 
que o gato a ingira.
Os gatos sofrem com frequência de obstipação. 
Isto deve-se essencialmente a duas razões. Por 
um lado, à falta de ingestão de água (é muito im-

O Catnip pode ser colocado dentro de 
brinquedos para estimular o gato a interagir.

A erva de gato (na esquerda) e a erva para gato (na direita) não são a mesma coisa. Catnip seco.

portante que estimule a ingestão de água do seu 
gato e que lhe forneça alimentos húmidos diaria-
mente); por outro lado a obstipação está também 
associada aos níveis de fibra das dietas.

Uma fonte natural de fibra
Cada gato tem especificidades nos seus requi-
sitos de fibra. É por isso importante que o gato 
tenha acesso a uma fonte natural de fibra e que 
a ingira consoante as suas necessidades.
Na natureza, os felinos ingerem erva quer dire-
tamente, quer através da ingestão do conteúdo 
que existe no estômago das suas presas.
A erva, por vezes, faz o gato vomitar, mas esse 
é também um mecanismo natural que o gato 
instintivamente tem e que deve ser preservado. 
A ingestão de erva, como fonte de fibra que é, vai 
também facilitar a eliminação das bolas de pelo.
É por estas razões, desejável que o seu gato 
coma erva. Mesmo que o gato tenha acesso à 
rua deve proporcionar-lhe esta fonte de fibra 
em casa, para evitar que ingira ervas no exterior 
que lhe podem ser nocivas.
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Lista de plantas tóxicas para gatos
Esta lista contêm os nomes em latim para que não existam dúvidas, pois, por vezes, o nome 
comum das plantas varia:

• Abrus precatorius
• Aconitum*
• Actaea 
• Aesculus
• Agrostemma githago
• Aleurites
• Allium
• Alocasia
• Alstroemeria*
• Amarylis
• Anagallis
• Anemone 
• Aphelandra
• Aquilegia
• Arisaema
• Arum
• Astragalus
• Atropa
• Brugmansia 
• Bryony 
• Buxus
• Caesalpinia
• Caladium
• Caltha*
• Catharanthus
• Celastrus
• Centaurea cyanus
• Cestrum
• Clematis
• Codiaeum
• Colchicum
• Conium
• Convallaria majalis
• Cornflower
• Cotoneaster
• Cupressocyparis leylandii*
• Cyclamen 
• Cytisus
• Daffodil 
• Daphne*
• Datura*
• Delonix 
• Delphinium
• Dendranthema*

• Dicentra
• Dictamnus
• Dieffenbachia
• Digitalis
• Echium*
• Epipremnum aureum
• Euonymus
• Euphorbia*
• Ferns
• Ficus
• Fremontodendron*
• Galanthus
• Gaultheria
• Gloriosa superba
• Hedera*
• Helleborus*
• Heracleum mantegazzianum
• Hippeastrum
• Hyacinthus
• Hydrangea
• Hyoscyamus
• Hypoestes phyllostachya
• Ilex
• Impatiens
• Ipomoea
• Iris
• Jasminum 
• Juniperus sabina
• Kalmia
• Laburnum
• Lantana 
• Lathyrus
• Ligustrum
• Lilium
• Linum
• Lobelia*
• Lupinus
• Lycopersicon*
• Lysichiton
• Melia
• Mirabilis jalapa
• Narcissus
• Nerium oleander
• Nicotiana

• Ornithogalum
• Oxytropis
• Paeonia 
• Papaver
• Parthenocissus
• Pernettya
• Persea Americana
• Philodendron
• Physalis 
• Phytolacca
• Polygonatum
• Primula obconica*
• Prunus armeniaca
• Prunus laurocerasus
• Prunus persica
• Quercus
• Ranunculus
• Rhamnus (inclui R. frangula)
• Rhododendron
• Rhus*
• Ricinus
• Robinia
• Rudbeckia
• Ruta
• Sambucus
• Sanguinaria
• Schefflera*
• Scilla
• Senecio
• Solandra
• Solanum
• Strelitzia
• Tagetes
• Tagetes
• Tanacetum
• Taxus
• Tetradymia
• Thuja*
• Thunbergia
• Tulipa*
• Umbrella plant
• Veratrum
• Viscum
• Wisteria

* Para além de tóxicas quando ingeridas, estas plantas causam irritação na pele do gato se existir contacto.

Que erva plantar?
Já existem “kits” nas lojas da especialidade, que 
trazem tudo o que necessita. Pode optar por com-
prar num horto ou numa casa agrícola sementes 
de aveia, alpista ou cevada.
Ao fim de 2-3 dias após semear, a erva começa a 
crescer. Espere uma semana ou o tempo necessá-
rio para que a erva tenha cerca de 10 cm. Quando 
a folha começar a abrir é quando a pode deixar ao 
alcance do seu gato.
A planta vai durar pouco tempo, pois tem tendên-
cia a murchar ao fim de poucas semanas. Para que 
consiga ter sempre erva à disposição do gato, e 
para evitar desperdícios, plante as sementes em 
dois pequenos vasos com uma semana de interva-
lo. Prefira vasos pesados e baixos para que o seu 

em latim). Nalguns países como o Reino Unido 
já existe uma sensibilidade grande para este 
assunto, e nalgumas floristas quando se ven-
de esta flor disponibilizam um aviso que alerta 
para o perigo do contacto dos gatos com esta 
planta. Qualquer parte da lílio é tóxica, o caule, 
a flor e até mesmo o pólen. O gato não precisa 
de ingerir a planta para ficar intoxicado, basta 
cheirar. Os gatos intoxicados desenvolvem um 
quadro de insuficiência renal aguda, muitas ve-
zes irreversível e mortal.
Outros exemplos de plantas tóxicas cujo acesso 
é frequente são as papoilas, as túlipas e as hor-
tenses. Por isso, com exceção da erva de gato e 
da erva para gato, o melhor é mesmo não ter 
plantas em casa ou certificar-se que as que tem 
não estão nesta lista, pois nem sempre o instin-
to é suficiente para proteger os nossos gatos. n

gato não entorne a terra enquanto come.
Ter acesso a esta fonte natural de fibra vai ajudar 
o seu gato a regularizar o trânsito intestinal e vai 
diminuir a tendência do gato para comer ervas que 
lhe podem ser prejudiciais.
Boa jardinagem!

Cuidado com as plantas tóxicas!
Falei de duas situações em que a utilização de 
plantas é benéfica para os gatos, mas o mais fre-
quente é as plantas serem tóxicas para os gatos.
Deixo uma lista das plantas tóxicas para gatos, 
e pode constatar que é muito extensa e que 
muitas destas plantas são vulgares nas nossas 
casas.
Chamo a especial atenção para os lílios (Lilium, 

Espere o tempo 
necessário para que 
a erva tenha cerca 
de 10 cm e quando 
a folha começar a 
abrir coloque-a ao 
alcance do gato.

Qualquer parte do lílio 
é tóxica, o caule, a flor 
e até mesmo o pólen.


