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Descrição da ação para apresentação 

O projeto terá duas etapas previstas. A primeira etapa, que está em andamento, 

consiste na aplicação de um questionário respondido por tutores de gatos atendidos no 

Hospital de Clínicas Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse 

questionário tem o objetivo de caracterizar quais os principais distúrbios de comportamento 

que os tutores de gatos têm de enfrentar. Já nessa etapa tenta-se identificar a causa do 

problema comportamental e orientar o tutor do animal em como proceder adequadamente 

frente a cada situação. No questionário, recolhemos um meio de contato, normalmente e-

mail, para que seja encaminhado os resultados da pesquisa. 

A pesquisa tem como objetivo identificar quais os fatores que influenciam no 

surgimento de um distúrbio comportamental em gatos. Assim, informaremos ao máximo de 

tutores possíveis quais esses fatores, evitando assim um desgaste na relação entre humano e 

animal de estimação. 

Esse projeto é de fundamental relevância, já que os distúrbios de comportamento 

são uma das principais causas de abandono e eutanásia, segundo demonstra alguns estudos 

em algumas regiões. Além disso, orientando os tutores a respeito de como lidar com esses 

distúrbios e em como evitá-los, podemos evitar injúrias tanto do tutor como do gato, como 

por exemplo em casos de agressividade o tutor pode ficar sujeito a traumas e até zoonoses. 

Ao final da pesquisa será elaborado um folder para distribuição eletrônica através 

do e-mail dos tutores que responderam ao questionário. Nesse material, será abordado de 

forma de fácil compreensão sobre como evitar o surgimento de distúrbios de 

comportamento e como manejá-los após o aparecimento. 

No Brasil e atualmente na Medicina Veterinária há um certo descaso na orientação 

correta do tutor do animal quanto ao manejo comportamental correto, por isso pretende-se 

elucidar a importância de uma correta orientação. 



A avaliação da ação será feita por meio de contato eletrônico (e-mail) dos tutores 

que assim quiserem responder ao contato do envio do folder. Alguns casos mais alarmantes 

serão acompanhados para observar se houve melhoria do comportamento do animal. 


