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Depois do sucesso do Guia ilustrado Zahar de cães, o veterinário 
Bruce Fogle explica tudo sobre o mundo dos felinos. De orienta-
ções sobre alimentação e saúde e dicas de como cuidar e esco-
lher um gato à sua origem, evolução e história – os ancestrais do 
gato, os parentes mais próximos, os gatos na religião, na arte e 
na literatura.

O Guia ilustrado Zahar de gatos traz conselhos indispensáveis para 
que o leitor entenda seu gato e dê a ele o melhor tratamento.  
Ensina ainda a identificar e descobrir o que torna cada raça  
especial, detalhando as características de cada uma, de cores e 
padrões de pelagem às formas e tipos do corpo. 

Também merece destaque o capítulo sobre os gatos na cultu-
ra, repleto de curiosidades, como a atenção que Andy Warhol  
dispendia a eles, reproduzindo centenas de esboços de felinos; ou 
a perseguição dos gatos na Idade Média, só voltando a ser acei-
tos no século XIX e refletindo sua popularidade na arte, no folclo-
re e nos contos de fadas europeus e americanos; no século XX, 
os gatos artistas conquistaram o mundo, do siamês Piewacket 
do filme Sortilégio do amor ao amado gato confidente de Audrey  
Hepburn em Bonequinha de luxo; a personagem felina Mulher-Gato 
surgiu na televisão na década de 1950; na literatura, o exemplo 
mais famoso talvez seja o Gato de Cheshire, de Alice no País das 
Maravilhas, de Lewis Carroll. 

Outra curiosidade é que, ao longo da história, poucos animais 
deram origem a tantas expressões: “O gato comeu sua língua”, 
“à noite todos os gatos são pardos”, “cuidado para não levar gato 
por lebre”, “gato escaldado tem medo de água fria”, entre outras, 
sobrevivem no imaginário popular.

BRUCE FOGLE, doutor em veterinária e membro do Royal  
College of Veterinary Surgeons, é especialista de renome  
internacional em saúde e comportamento animais. Veterinário  
atuante, é autor de Cat Owner’s Manual, Know Your Cat, Natural Cat 
Care e The New Encyclopedia of the Cat, além do Guia ilustrado Zahar 
de cães.
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