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PERCEPÇÕES SOBRE GUARDA RESPONSÁVEL DE CÃES E GATOS POR 

ALUNOS DE MEDICINA VETERINÁRIA EM ARACAJU, SERGIPE.

INTRODUÇÃO

A guarda responsável possui como finalidade ensinar tutores de cães e

gatos a terem uma relação mais harmoniosa com seus animais,

priorizando o bem-estar dos mesmos e minimizando impactos

negativos para o meio ambiente e a sociedade. Na graduação de

Medicina Veterinária, faz-se importante investigar o nível de

conhecimento dos discentes em relação à guarda responsável, os

tipos de cuidados que oferecem a seus animais e possíveis falhas de

manejo, para que sejam orientados corretamente e capazes de

repassar as informações adequadas aos tutores de seus futuros

pacientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar as percepções de

guarda responsável dos alunos de Medicina Veterinária da Faculdade

Pio Décimo, em Aracaju/SE.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram aplicados 243 questionários com discentes do 1º ao 9º período,

tutores de cães, gatos ou ambos os animais, durante o mês de

Outubro de 2018. As perguntas do questionário foram baseadas nos

pilares da guarda responsável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio, 76% (178/234) estudantes afirmaram saber o que

era guarda responsável, mas este conhecimento mostrou-se

superficial, ao responderem as demais perguntas. Em relação à

identificação dos animais, 76% (178/234) dos tutores não

utilizam nenhum tipo de meio de identificação e 70% (163/234)

afirmam não levar os animais regularmente para check-ups de

rotina. Quanto às doenças infectocontagiosas de grande

importância na saúde de caninos e felinos, 82% dos tutores de

gatos (72/88) não submeteram seus animais a testagem de FIV

e FELV. 60% dos tutores de cães (88/146) não testaram seus

animais para Leishmaniose. 58%(70/121) dos tutores que

utilizam algum método preventivo, vacinaram seus cães contra

Leishmaniose, mas somente 40% da população total de tutores

de cães (58/146) submeteram o animal a testagem, indicando

uma falha neste tipo de prevenção. 55% (129/234) dos tutores

não possuem animais esterilizados, sendo 51% (66/129) de

machos e 49% (63/129) de fêmeas. 75% (79/105) dos tutores

tiveram os animais castrados após a maturidade sexual e 53%

(30/57) dos tutores de fêmeas relataram problemas de saúde

anteriores à esterilização. Entre as condutas condizentes com

a guarda responsável, 72% (168/234) imunizam seus animais

com vacina polivalente e antirrábica, 80% (187/234) vermifugam

regularmente seus animais. 63% (76/121) dos tutores de cães

utilizam a coleira repelente para prevenção da Leishmaniose e

59% (52/88) dos tutores de gatos praticam criação indoor. 59%

(138/234) dos estudantes mantém uma poupança para

possíveis emergências com seus animais e 97% (227/234)

garantem que jamais irão se desfazer de seu animal. 99%

(232/234) dos tutores afirmam acreditar que cães e gatos

possuem sentimentos assim como os seres humanos.

CONCLUSÕES

É possível concluir que os alunos do 1º ao 9º período de

Medicina Veterinária da Faculdade Pio Décimo não possuem

conhecimento total sobre a guarda responsável de cães e

gatos. É necessário que o assunto seja abordado de maneira

mais profunda durante a graduação a fim de sanar dúvidas,

desfazer equívocos e repassar informações apropriadas.
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