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RESUMO 
 
Nos últimos 10 anos notamos um aumento substancial da aquisição de 

animais  de companhia,  principalmente de cães e gatos na área urbana. Este 
estreitamento na relação homem-animal pode ser muito bom, porém se não 
tomarmos alguns cuidados  no tratamento e na posse desses animais esta 
relação pode se tornar um perigo.  É evidenciado hoje em dia  um aquecimento 
no mercado pet shop, mas isto não serve como parâmetro real se a 
preocupação dos proprietários com o bem estar  de seus animais também 
aumentou nos últimos anos. Assim o presente trabalho teve por objetivo por 
meio da aplicação de um questionário epidemiológico, os cuidados que os 
proprietários  tem com seus cães e gatos e os motivos que levaram  adquiri-los 
no município de Garça – SP. De 242 casas visitadas 160 (66,12%) possuiam 
animais de estimação, onde tivemos 180 (87,80%) cães e 25 (12,20%) gatos 
totalizando 250 animais  nestas 160 casas. Notamos que a grande maioria  de 
proprietários adquiriram seus animais com a finalidade de companhia e assim a 
grande maioria se preocupa em dar uma devida atenção a eles. 
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ABSTRACT 
 
In last the 10 years we notice a substantial increase of the acquisition of 

company animals, mainly of dogs and cats in the urban area.  This nip in the 
relation man-animal can very be good, however if not to take some cares in the 
treatment and the ownership of these animals this relation can become a 
danger.  Pet is evidenced nowadays a heating in the market shop, but this does 
not serve as real parameter if the concern of the proprietors with the welfare of 
its animals also increased in the last years.  Thus the present work had for 
objective by means of the application of a questionnaire epidemiologist, the 
cares that the proprietors has with its dogs and cats and the reasons that had 
taken adquiriz them in the city of Garça –  SP.  Of 242 visited houses 160 



(66,12%) they possessed esteem animals, where we had 180 (87,80%) dogs 
and 25 (12,20%) cats totalizing 250 animals in these 160 houses.  We notice 
that the great majority of proprietors had acquired its animals with the company 
purpose and thus the great majority if it worries in giving to one due attention 
they. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos10 anos notamos um aumento substancial da aquisição de 

animais de companhia, principalmente de cães e gatos, na área urbana. Esse 

fato pode se dar pelos benefícios que esta relação homem-animal traz para as 

pessoas, inclusive alguns profissionais da área da saúde indicam essa 

aproximação como fonte auxiliar no tratamento de pessoas com depressão e 

também pelo avanço na área pet e pelo alto investimento que as empresas 

desse ramo tem realizado em programas de novos produtos (SOUZA  et al., 

2001; PINHEIRO JR &  RIBEIRO, 2003).  

Cerca de 27 milhões de cães, entre outros animais de companhia, são 

responsáveis por uma movimentação anual de 1,9 bilhão de reais apenas com 

alimentação (SOUZA et al.,2002). 

Devemos lembrar também que para essa relação ideal devemos tomar 

algumas medidas básicas de manejo adequado desses animais e uma posse 

responsável, caso o proprietário  não tenha noções de uma posse responsável 

e não realize medidas de manejo adequados, essa relação pode tornar-se 

muito perigosa principalmente devido as doenças classificadas como 

zoonoses, também por poderem  causar acidentes de trânsito  e ataques a 

pessoas (SOUZA et al.,2001). 

Embora os números indiquem uma preocupação crescente dos proprietários 

com o bem-estar de seus animais, evidenciada pelo aquecimento do mercado 

de “pet shops”, não se sabe se retratam uma realidade para todos os níveis  

sociais ou se são decorrentes apenas do comportamento das classes mais 

privilegiadas (SOUZA et al., 2002). 

Como não se sabe se o nível de informação  da população sobre os 

cuidados  com a saúde dos seus animais de estimação  tem crescido na 

mesma proporção que as vendas de ração comercial, tendo em vista que a 



escassez de trabalhos, na literatura nacional, que abordem este aspecto de 

criação de cães e gatos, o presente trabalho  teve por objetivo  investigar, por 

meio da aplicação  de um questionário, os cuidados que os proprietários tem 

com seus animais de estimação (cão e gato) e os motivos  que levaram a 

adquiri-los no município de Garça – SP. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODO 
 

Os dados utilizados no presente trabalho foram obtidos através do 

preenchimento de fichas de investigação epidemiológica pelos proprietários, os 

quais foram abordados em visitas domiciliares em diversos bairros de poder 

aquisitivo variado no município de Garça – SP. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram visitadas 242 casa, das quais 160 (66,12%) possuíam animais de 

estimação e 82 casas (33,88%) não.  

Das 160 casas com animais de estimação foram  encontrados 180 (87,80%) 

cães e 25 (12,20%) gatos, de um total de 250 animais. 

Dentre os 25 gatos, 0,9 (36%) foram obtidos para companhia e 16 (64%) por 

outra finalidade. Segundo informações dos proprietário de gatos, 24 (96%) dos 

gatos recebem atenção de seus proprietários  e apenas 1 (4%) não. 

Já com relação aos cães, a grande maioria foram obtidos para finalidade de 

companhia 115 (63,89%), para guarda 39 (21,67%) e 26 (14,44%) por outros 

motivos.  

Dos 180 cães  169 (93,89%) recebem atenção de seus proprietários e 11 

(6,11%) não recebem atenção de seus proprietários. 

Vemos em nosso trabalho que  a grande maioria  dos animais de Garça – 

SP, foram obtidos para finalidade de companhia recebendo assim uma melhor 

atenção de seus proprietário, diferente dos dados obtidos por PINHEIRO JR & 

RIBEIRO (2003), que  verificaram na população de Bauru a maioria dos 

proprietários de cães e gatos não dão a devida atenção necessária para seus 

animais. 



Diferença esta  que pode ser justificada pelo desenvolvimento de cada 

cidade, onde demonstra que em Bauru –SP, com a preocupação da 

criminalidade a maioria dos animais são adquiridos com a  finalidade de 

guarda. 

 

4 – CONCLUSÃO 
 

Concluímos que no município de Garça – SP, os animais adquiridos são por 

motivo de companhia na maioria dos casos e que os proprietários demonstram 

desempenhar de melhor forma a posse responsável em seus animais. 
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