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1 RESUMO 

Os gatos estão cada vez mais próximos dos seres humanos, assumindo um 

importante papel na manutenção da saúde e equilíbrio mental de indivíduos e famílias. 

Com essa crescente aproximação, a profissão médico-veterinária está passando por 

uma transformação significativa: atender à crescente demanda de novos clientes e a 

valorização do bem-estar destes animais. Compreender o comportamento normal do 

gato doméstico e utilizar técnicas de manejo etológico é um alicerce que pode auxiliar 

o Médico Veterinário. Este estudo está sendo desenvolvido no Hospital Veterinário do 

Curso de Medicina Veterinária da FMU – SP e tem como objetivo elaborar uma escala 

de bem estar, com base na leitura corporal, para gatos domésticos, para ser utilizada 

durante o atendimento desses animais na clínica veterinária. Para isso, sete de um 

total de trinta gatos foram observados até o momento, e uma escala inicial foi 

desenvolvida.  
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2 INTRODUÇÃO 

O papel dos animais de companhia muda de acordo com a evolução da sociedade 

humana. Após mais de 9.500 anos de domesticação (VIGNE et al., 2004) os gatos 

estão cada vez mais próximos dos seres humanos, assumindo um importante papel 

na manutenção da saúde e equilíbrio mental de indivíduos e famílias (FEAVER; 

MENDL; BATESON, 1986; HART, 1980). Com essa crescente aproximação, a 

profissão médico-veterinária está passando por uma transformação significativa: 

atender essa crescente demanda de novos clientes e a valorização do bem-estar 

destes animais (MOLENTO, 2003). 

Até o momento há pouca informação disponível em relação ao comportamento do 

felino doméstico (GENARO, 2005), que possa embasar e ser usado como ferramenta 

para avaliação do bem-estar dessa espécie no atendimento na clínica veterinária. As 

avaliações existentes consistem nos métodos de escala de “handling” (PEREIRA et 

al., 2015) e o escore de estresse (KASSLER e TURNER, 1997) que utilizam diferentes 

perspectivas de avaliação, todavia não há um método validado e com uma abordagem 

mais sistêmica da leitura corporal dos gatos doméstico que possa ser utilizado para 

avaliação do bem-estar de gatos. 



3 OBJETIVO 

Assim, o objetivo deste estudo é elaborar uma escala de bem estar, com base na 

leitura corporal, para gatos domésticos, para ser utilizada durante o atendimento 

desses animais na clínica veterinária. 

4 METODOLOGIA 

Este estudo está sendo desenvolvido no Hospital Veterinário (Hovet) da FMU – SP. 

Com base em revisão de literatura sobre escalas comportamentais de gatos 

domésticos e observações ad libitum de gatos atendidos no Hovet-FMU, serão 

identificados comportamentos de interesse e desenvolvido um etograma com estados 

e eventos comportamentais a serem observados, de forma direta e no tempo, em 

intervalo de 2 minutos, de gatos durante os 30 minutos iniciais destes em atendimento 

clínico (anamnese inicial). 

Será em seguida, com base no POP (procedimento operacional padrão) já utilizado 

no Hovet-FMU, formulado um procedimento específico e mais detalhado para que em 

todos os gatos a mesma rotina de atendimento seja utilizada. 

Para a definição da escala de bem-estar, serão avaliados um total de 30 gatos 

domésticos e os resultados obtidos com a escala aqui desenvolvida serão 

correlacionados com a escala de “handling” e o escore de estresse. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Foi realizada a revisão de literatura e a observação ad libitum de sete gatos sendo 

identificados os comportamentos de interesse e, a partir destes, desenvolvido um 

etograma a ser utilizado. O POP a ser utilizado foi também desenvolvido e os 

veterinários responsáveis pelo atendimento treinados.  

Com o etograma desenvolvido estão sendo realizadas as observações dos 30 gatos 

em atendimento, em conjunto com as duas outras escalas encontradas na literatura.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nas análises inicias e na literatura existente, foi desenvolvido um etograma 

para avaliação do comportamento dos gatos em atendimento (Quadro  1).  



Quadro1: Etograma de avaliação do comportamento de gatos domésticos na clínica 

veterinária 

Corpo+Membros:   1. Em pé – Quatro apoio.  2. Sentado.             1: Relaxado ou 2: Contido                                
3. Deitado 

Cabeça+Pescoço:   1.  Natural – Musculatura relaxada. 
2. Retraído-  Pescoço contraído contra o corpo. 
3. Ofensivo – Pescoço esticado acima da linha do corpo. 

Orelha:                    1. Para frente e ligeiramente para o lado.  
2. Para cima e para frente. 
3. De “avião”. Leve rotação lateral e achatamento das orelhas.  
4. Totalmente para trás e plana para o crânio. 

Olhos:                      1. Fechado. 2. Semiaberto. 3. Aberto.  

Pupila:                     1. Miose (fenda).2. Midríase progressiva. 3. Midríase. 

Cauda:   1. Neutra – Pouca ou nenhuma movimentação, levemente esticada. 
2. Toda a cauda se movimenta para os lados. 3. A ponta da cauda é a 
única a se mexer.  
4. Para baixo entre as patas traseiras. 

Vocalização: 0.Nenhum 2.Ronronar 3.Meow 4.Meow de lamento 5.Silvos 6.Rosnar 

7.Gritar. 

Eliminação:   Urina 1.Nao .2.Sim   Fezes 1.Não.      2.Sim 

Conforto:          1. Bocejo.     2. Espreguiça 

Interação 

Agonística: 

1. Eriçar pelos. 2. Arquear as costas.  3. Patada.  4. Arranhar.5. Morder. 
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