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RESUMO

A proximidade entre humanos e animais de estimação é benéfica pelas relações afetivas desenvolvidas, mas muitas vezes é danosa à saúde 
animal devido à superalimentação com petiscos, alimentos humanos e excesso de ração. Vários aspectos podem influenciar a nutrição e a saúde 
de cães e gatos, tais como: qualidade, quantidade e frequência das refeições. Para obter informações sobre o manejo alimentar realizado por 
tutores de cães e gatos e, com isso, melhorar a atuação dos veterinários frente a esses problemas, foram feitas 92 entrevistas na sala de espera 
da policlínica Veterinária da Unesa, através de questionário elaborado pela equipe de pesquisa com perguntas objetivas. Entre os tutores de 
gatos (18,5% dos entrevistados), 59% têm renda familiar de até 4 salários mínimos, evidenciando a importância da policlínica na acessibilidade a 
serviços veterinários. A ração seca é o alimento escolhido por 76% dos tutores, e nenhum fornece ração úmida, o que demonstra necessidade de 
orientação aos tutores sobre o fornecimento de água para prevenir problemas urinários. A qualidade é fator determinante para aquisição da 
ração pela maioria dos tutores (65%), porém 27% destes tutores declararam também optar pelo preço. Cerca de 35% dos tutores levam a 
recomendação do veterinário em consideração no ato da compra, enquanto nenhum tutor relatou influência de propagandas no ato da compra. 
Apenas 41% dos tutores buscam informações no rótulo e nenhum tutor relatou buscar informações sobre o modo de fornecer a ração e este 
comportamento explica o motivo pelo qual 71% dos tutores fornecem ração à vontade. Outra explicação seria a falsa ideia de que gatos 
precisariam receber ração à vontade, o que aumentaria a ingestão de alimentos e consequentemente seu peso. Mesmo considerando a ração 
que fornecem excelente ou boa (88%), os tutores oferecem outros alimentos além da ração (71%), tais como petiscos industrializados (50%), o 
que pode resultar em aumento da ingestão calórica e obesidade. Sobre a percepção da condição corporal, 82% dos tutores consideraram que 
seus animais possuíam peso ideal, porém 21% destes animais estavam fora desta condição. Erros de percepção do tutor podem resultar em 
prejuízo à saúde do animal. O veterinário é essencial para esclarecimento sobre a correta alimentação e acompanhamento do peso dos gatos que 
são considerados como companhia (53%) ou como membro da família (47%) e, portanto, são muito importantes para seus tutores. Entre os 
tutores de cães (81% do total de entrevistados), 69% possui renda de até 10 salários mínimos, o que pode explicar a menor frequência de visitas 
ao veterinário (80% dos tutores leva o cão ao veterinário casualmente). A ração extrusada é preferida por 81% dos tutores e 32% fornece também 
petiscos industrializados aos seus animais, desbalanceando assim a dieta. A maioria dos tutores (95%) acredita que o preço da ração ofertada é 
elevado, no entanto apenas 9% trocam de ração com frequência e entre estes tutores, 4% consideram o preço um motivo relevante para a troca, 
ou seja, mesmo que o custo da ração seja elevado, os tutores preferem pagar mais caro por alimentos de qualidade. Entre os entrevistados, 61% 
não leem o rótulo da ração, ato que pode comprometer o manejo alimentar dos seus animais. Entre os tutores que acreditavam que o animal 
estava no peso ideal, em 14% dos casos os animais estavam acima do peso, ressaltando a importância do acompanhamento clínico. Cerca de 80% 
dos tutores consideram seus animais como membro da família, o que mostra a importância de promover manejos que favoreçam a nutrição 
destes animais e consequentemente sua longevidade. Observou-se erros no manejo alimentar que podem causar danos à saúde dos animais, mas 
que poderiam ser evitados caso os tutores tivessem maior acesso aos serviços veterinários pois mesmo com baixa renda familiar, fica evidente a 
preocupação com a qualidade do alimento fornecido, o carinho pelos animais e a confiança no profissional.
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