


Os sentidos dos gatos são a sua porta de entrada 
para o mundo. Os felinos percebem o seu ambiente 
à sua própria maneira devido à natureza distinta dos 
seus sentidos. Em última análise, a forma como os 
sentidos de um gato são estimulados determinará 
como se sentem. Foi por isso que a Royal Canin 
investigou os sentidos felinos para desenvolver uma 
nutrição que estimule o olfato, o paladar e o tato, 
respetivamente. Se a experiência de alimentação do 
seu gato for concebida não só para ser nutritiva mas 
também sensorialmente rica, cheia de novidade e 
descoberta, o seu gato não só será alimentado mas 
também satisfeito, melhorando o seu bem-estar. 
Venha conhecer connosco a singularidade de cada 
um dos sentidos do gato e estabeleça uma ligação 
mais profunda com o seu animal de estimação.

O ROYAL CANIN’S SENSORY™ SMELL 
ESTIMULA O PODEROSO SENTIDO DE 
OLFATO DOS GATOS

De todos os sentidos, o olfato dos gatos é, de longe, o seu 
sentido mais desenvolvido. O olfato dos gatos permanece 
ativo durante a degustação através da função retro-olfativa, 
o que permite a deteção de compostos adicionais durante a 
alimentação. As fórmulas olfativas do alimento Royal Canin 
SENSORY™ são elaboradas com um perfil aromático feito de 
peixe sustentável caracterizado por odores gordos, frutados 
e de nozes altamente atraentes para o olfato dos gatos. 
Ajudarão a transformar o ritual de alimentação do seu gato 
numa experiência rica em sensações.

Um gato possui 200 milhões de células sensíveis ao odor no 
nariz enquanto que os humanos só têm 5 milhões.

O BEM-ESTAR DO MEU GATO  
MELHORA QUANDO OS SEUS SENTIDOS 

SÃO ESTIMULADOS
OLFATO, O SUPERPODER DO GATO



O ROYAL CANIN’S SENSORY™ TASTE 
ESTIMULA O DISTINTO SENTIDO DO 
GUSTATIVO DOS GATOS AS FÓRMULAS HÚMIDAS DO ROYAL CANIN’S 

SENSORY™ FEEL ESTIMULAM A REFINADA 
SENSAÇÃO DE TEXTURA DOS GATOSAs fórmulas do Royal Canin’s SENSORY™ são elaboradas 

com um sabor de frango caracterizado por sabores tostados, 
carnudos, sulfurosos e caramelizados que estimulam 
o sentido do paladar específico dos gatos. Ajudarão a 
transformar o ritual de alimentação do seu gato numa 
experiência rica em sensações.

Durante as refeições, a perceção do tato através de diferentes 
texturas experimentadas na boca do gato tem influência na 
sua experiência alimentar. As fórmulas do Royal Canin’s 
SENSORY™ FEEL são elaboradas com molho e texturas 
gelatinosas únicas, mais cremosas e com um revestimento 
mais suave que dura mais tempo na boca dos gatos.

Há uma razão pela qual os gatos não comerão necessariamente 
nenhum alimento que se lhes coloque à frente: só têm 470 
papilas gustativas quando os humanos têm mais de 9000. Isto 
significa que o seu sabor nos alimentos é muito seletivo.

Os gatos crescem para serem criaturas muito táteis com 
numerosas áreas sensíveis ao toque como as suas patas, a sua 
pelagem, e bigodes. Mas mais especialmente, os recetores 
táteis localizados na boca dos gatos desempenham um papel 
sensorial significativo. Para os gatos comer é uma experiência 
tátil tanto, se não mais, quanto uma experiência gustativa.

UM SENTIDO DE PALADAR ÚNICO O SEU GATO SENTE-O



Os gatos têm um sentido de audição muito 
desenvolvido, variando de 48 vibrações por 
segundo a 85000, colocando-os como o 
animal com uma das mais amplas gamas de 
audição entre os mamíferos.

Há muitas provas anedóticas de que os 
gatos se comportam de forma diferente 
quando o seu tutor está doente, triste ou se 
a tutora está grávida. Como resultado, muitos 
acreditam que os gatos possuem um sexto 
sentido; no entanto, esta crença não é apoiada 
cientificamente. 

Quando se trata de visão, os gatos trabalham 
como o oposto de uma pintura impressionista: 
não conseguem ver claramente ao longe, 
mas têm capacidades de observação muito 
precisas ao perto. A sua capacidade de ver  
objetos claramente a uma curta distância é 
ideal para a caça com o objetivo de capturar 
presas.

OS GATOS OUVEM TUDO

NÃO O PERDERÃO DE VISTA

SERÁ QUE OS GATOS TÊM UM SEXTO SENTIDO?

Dito isto, dada a acuidade do olfato dos gatos, eles têm 
certamente a capacidade de cheirar os odores associado às 
alterações químicas no corpo causadas pela gravidez ou por 
certas doenças. Além disso, os gatos sentem alterações de 
humor, comportamentos e padrões que afetam a rotina diária. 

Quer essas mudanças sejam causadas por fatores físicos 
ou psicológicos, são capazes de detetar as diferenças de 
comportamento. Isto pode explicar porque é que os gatos 
parecem ter um sexto sentido.

UMA GAMA MAIS VASTA DE SONS



Os sinais de aprovação das refeições podem ser detetados muito 
antes dos alimentos chegarem à tigela do seu gato. Os gatos não 
mentem e existem outros sinais durante e após a refeição que são 
outros indicadores sólidos de que estão a gostar da refeição:

Aparecer 
instantaneamente 

quando está a 
preparar a refeição

O gato lambe 
frequentemente os 

lábios enquanto come

Vocalizarem 
através do miado 

e do ronronar A cauda do gato não 
está espalmada ou a 

bater no chão

O gato tem uma 
postura corporal 

relaxada

Solicitando-lhe 
alimento fisicamente 
andando à volta das 

suas pernas

Alcançando ou 
saltando para o 

balcão da cozinha

A EXPERIÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DO GATO

ANTES
Sinais de antecipação:

DURANTE
Sinais de que o seu gato está a desfrutar da sua 

experiência de alimentação enquanto come:

DEPOIS

Tudo o que antecede pode 
ser interpretado como 

sinais de aprovação.

Se ainda não tiver a certeza, há 
um sinal muito revelador que pode 

verificar assim que o seu gato termina 
a refeição: o gato que gosta realmente 

da sua refeição não escolhe os 
ingredientes, pelo que a tigela ficará 

impecavelmente limpa.

SINAIS DE QUE UM GATO ESTÁ A APRECIAR A SUA REFEIÇÃO



AS REGRAS DE ALIMENTAÇÃO MISTA

Os gatos tendem a preferir o alimento húmido, pois estimula 
mais o seu sentido de olfato e aumenta o seu apetite. O 
alimento húmido oferece outras vantagens de saúde ao seu 
animal de estimação, tais como hidratação, apoio do trato 
urinário, menos calorias, e facilidade e conforto para gatos 
com sensibilidade oral.

1/3 ALIMENTO HÚMIDO 2/3 ALIMENTO SECO

PROPORÇÃO
DE

COM BASE NAS NECESSIDADES CALÓRICAS

REGRA GERAL

ALIMENTO 
SECO

ALIMENTO
HÚMIDO

Torne a vida do seu gato repleta de descobertas, 
alimentando-o com mais do que uma refeição:

DÊ-LHE UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL
VANTAGENS DO ALIMENTO HÚMIDO E SECO PARA O SEU GATO

MAIS DO QUE APENAS UMA REFEIÇÃO, 
UMA EXPERIÊNCIA

SENSORY
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