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Introdução:  O  conhecimento  do  perfil  da  população  canina  e  felina  é  de 

fundamental  importância.  Os  animais  de  estimação  possuem  uma  relação 

bastante estreita com seus proprietários, com um destaque especial para os 

caninos. A interação proprietário X animal surge como uma grande vertente 

passível de avaliação e atinge proporções bastante .A clínica escola veterinária 

da  UNICENTRO  tem  como  finalidade  o  atendimento  clínico  das  diferentes 

espécies  animais.  São  realizadas  diariamente  consultas,  exames 

complementares  tais  como  radiografias,  eletrocardiogramas,  ultra-sonografia 

além de atendimento cirúrgico. Por ser patrimônio estadual, a arrecadação não 

visa o lucro,  mas apenas o a manutenção dos serviços.  Desta maneira  os 

preços tornam-se mais acessíveis para a população da região. Anualmente o 

setor de pequenos animais recebe cães e gatos de diversos pontos da região 

com o objetivo de atendimento clínico ou cirúrgico. O objetivo deste estudo visa 

analisar o perfil dos atendimentos clínicos realizados nos anos de 2007 e 2008, 

buscando  quantificar  o  número  de  animais  domésticos  de  pequeno  porte 

classificando-os por espécie, raça e idade bem como avaliar o possível grau 

afetivo dos proprietários através dos nomes escolhidos para seus animais. 

Material  e  Métodos:  Para  o  presente  trabalho  contamos  com  a  análise 

descritiva dos dados computados nas fichas arquivadas no setor de pequenos 
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animais da clínica escola da UNICENTRO. O período escolhido foi  o biênio 

2007-2008.   Os  dados,  avaliados  foram,  espécies  atendidas,  idade,  raça  e 

nome dos animais.  Resultados e Conclusões:  Após a obtenção dos dados, 

verificou-se que no ano de 2007 foram atendidos na clinica escola veterinária 

266 animais, dos quais 229 cães e 37 gatos. Já em 2008, realizaram-se até 

outubro, 205 atendimentos, dos quais 182 eram cães e 23 gatos, desta forma 

totalizamos  o  atendimento  a  471  animais.  Observou-se  que  tanto  no 

atendimento do ano de 2007 quanto no ano de 2008 o número de animais da 

espécie canina (87,26%) foi  superior a de felinos (12,7%). Estes dados nos 

permitem observar uma procura maior da população canina, o que pode refletir 

um interesse maior por esta espécie por parte dos proprietários. De uma forma 

geral  proprietários optam por  cães como animais de companhia.  Os felinos 

apresentam-se mais independente e territorialistas e essa característica nem 

sempre corresponde às expectativas de muitos proprietários. Tanto em cães 

como em gatos, tivemos uma predominância de animais sem raça definida, 

totalizando 167 e 45 respectivamente. Muitos animais que não possuem raças, 

geralmente  são  adquiridos  através  de  adoção  ou  mesmo  por  doação  de 

pessoas próximas aos proprietários, o que é um fator favorável a obtenção de 

animais, principalmente para proprietários com poder aquisitivo menor. Quanto 

às  raças,  os  poodles  foram os mais  atendidos (35  animais),  seguidos pelo 

pinscher (29 animais), Cocker Spaniel (23 animais), Rottweiler (21 animais), Pit 

Bull (17 animais), Boxer (15 animais).  Já nos felinos tivemos cinco siameses, 

quatro persas, dois angorás, um puçá e sete animais não tinham suas raças 

informadas. O ítem idade foi bastante variado, em cães tivemos 81 animais (0 a 

1 ano), 74 (1 a 3 anos), 54 (3 a 6 anos), 53 (6 a 9 anos), 44 (9 a 12 anos), 13 (≥ 

13 anos), não tinham a idade informada 92 animais. Em gatos tivemos 22 (0 a 

1 ano), 16 (1 a 3 anos), 5 (3 a 6 anos), 2 (6 a 9 anos), 1 (9 a 12 anos), não 

tinham  a  idade  informada  14  animais.  Mais  uma  vez  a  espécie  felina 

apresentou dados que se aproximaram com os coletados na espécie canina 

em se tratando da idade dos animais.  Acredita-se que os animais que não 



possuem idade  definida  foram adotados  de  outras  pessoas  ou  até  mesmo 

retirados  das  ruas.  Vale  ressaltar  que  o  fator  idade  pode  refletir  o  tipo  de 

cuidado dispensado aos animais, já que a maior parte dos proprietários que 

sabem a idade do animal, principalmente com a precisão de dia, mês e ano 

proporcionam,  geralmente,  cuidados  especiais  aos  seus  animais.  Já  a 

negligência desta informação, pode refletir a pouca proximidade do animal com 

o proprietário. Neste levantamento avaliou-se o nome dos animais atendidos, 

procurando com isso relacionar o perfil dos proprietários, a raça dos animais, 

bem como a época em que alguns foram adotados. Alguns nomes analisados 

apresentavam sobrenome, indicando um alto nível de afeto entre o proprietário 

e o animal; outros receberam nomes pejorativos e alguns receberam nomes 

relacionados ao meio artístico. Tal fato pode nos fornecer algumas percepções, 

já  que  a  maior  parte  dos  nomes  que  apresentavam  características  mais 

bizarras  correspondiam  aos  animais  SRD.  Alguns  animais  apresentavam 

nomes  de  pessoas,  o  que  sugere  algum  grau  de  identificação  entre 

proprietários e animais, além disso, a presença de sobrenome indica o possível 

grau de familiaridade, o que hoje,  representa uma tendência crescente com 

animais de companhia. Com este estudo podemos traçar um perfil dos cães e 

gatos atendidos no período avaliado, relacionando dados que podem refletir a 

forma  como  os  proprietários  interagem  com  seu  animal.  A  partir  destes 

resultados faremos uma próxima avaliação relacionando o motivo principal da 

procura  ao  setor  de  pronto  atendimento  da  Clínica  Escola  e  o  diagnóstico 

estabelecido.


