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RESUMO:  
 

O cão (Canis familiaris) é uma espécie que vive a muitos anos junto com os seres humanos. Os 

ancestrais eram animais que viviam em florestas e com o passar do ciclo evolutivo o homem foi o 

domesticando. Ao longo da evolução os cachorros passaram a viver mais, devido a vários fatores 

como por exemplo: desenvolvimento da medicação, melhora nos hábitos alimentares e cuidados 

fornecidos pelas pessoas.  Apesar de tudo, cuidar dos animais em sua fase de envelhecimento é 

muito necessário pois assim pode-se viver mais tempo e com uma melhor saúde. Estudos recentes, 

demonstraram que a população de cães idosos está a aumentar, assim como a incidência de 

alterações degenerativas intrínsecas à idade. Baseando-se neste tema, o objetivo deste projeto é 

conhecer o processo biológico de envelhecimento dos cachorros e verificar se as pessoas estão 

realizando os cuidados necessários para manter a saúde de seus cães saudáveis e felizes. Através 

de um questionário, foi feito o levantamento sobre os hábitos de cuidado que os alunos do colégio 

Interativa tem com seus animais PET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento consiste num processo biológico em que ocorrem alterações progressivas 

e irreversíveis no organismo do animal que, consequentemente, resulta numa combinação de 

múltiplas doenças com níveis variados de disfunção (Moraes, 2013). 

            Os animais domésticos são espécies adaptadas ao convívio familiar. No Brasil, estima-se 

que existam mais de 50 milhões de animais domésticos. Há 12 mil anos, o homem via os outros 

animais como comida. Os primeiros animais a serem domesticados foram predadores como, 

raposas e lobos, em seguida o porco, mas o preferido até hoje, é o cachorro. 

              Domar e domesticar são coisas diferentes. Domar é uma adaptação limitada e já 

domesticar é mudar as atitudes do animal de forma profunda e permanente. Animais podem ser de 

estimação e companhia: Gatos, cachorros…Campo ou fazenda: Galinhas e gado…Carga: Cavalos, 

jumentos…os animais domésticos tem ciclo de vida muito curto, capacidade de se reproduzir, 

resistência e boa adaptação. 

 

 

Figura 1: Exemplos de animais PET (Google imagens)  

 

2. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

Envelhecer é um processo biológico por qual todas as espécies de seres vivos passam. 

Basicamente o ciclo de vida é representado pelo nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. 

Apesar de ser um processo natural, conforme a espécie envelhece vai perdendo funcionalidades 

fisiológicas como redução da visão, diminuição da mobilidade entre outros. Entender o processo de 

envolvimento dos cães e saber como auxiliar o PET é essencial para que este envelheça com saúde 

e longe de doenças. Pensando nesta situação, surgiu a questão norteadora desta pesquisa: As 

pessoas que tem cachorros, estão cuidando destes animais para que eles envelheçam com saúde?   

 



 
3. OBJETIVO  

 

Objetivo geral: Compreender o processo de envelhecimento biológico dos animais.  

Objetivos específicos:  

- Fazer um levantamento de opinião sobre os animais domésticos com os alunos do Colégio 

Interativa.  

- Montar uma cartilha com dicas para cuidado de cachorros idosos.  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)  

 

Para realização desta pesquisa, a primeira etapa realizada foi a busca por teórica por 

informações sobre o tema. Para isso foram vistos textos em sites, artigos e no Youtube a qual as 

principais informações foram registradas no Diário de Bordo.  

A segunda etapa da metodologia, consistiu em fazer um levantamento sobre os cuidados que 

os alunos do 6º ano do Ensino Médio do colégio Interativa de Londrina (PR) têm com os seus animais 

domésticos. Para esta etapa foi feito um questionário no Google Forms que foi aplicado durante as 

aulas de Iniciação Científica, e era composto por nove questões objetivas.   

 

Figura 2: Questionário aplicado (fonte: autor) 

A terceira e última etapa da metodologia, consistiu na montagem de uma cartilha educativa 

contendo dicas sobre os cuidados com os PET´s. A cartilha foi feita em formato digital utilizando a 

plataforma CANVA e enviada para conscientização das famílias por meio da agenda escolar.  

 

 

 

 

 



 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A presente pesquisa está em desenvolvimento, entretanto com bases nos resultados 

nas respostas fornecidas pelos 64 voluntários que responderam o formulário, foi possível 

chegar aos seguintes resultados.  

 

Gráfico 1: Você tem algum animal PET (fonte: autor) 

 

 

Quando questionados se possuíam algum animal PET, a maioria dos alunos (77.4%) 

apontou que possui algum animal de estimação. Através desta análise é possível concluir 

que os alunos, em sua maior parte, possuem animal PET em suas residências. Essa 

constatação vai de encontro com algumas pesquisas teóricas, que apontam que os 

brasileiros gostam de animais de estimação e são um dos países com maior número de 

PET. 

Gráfico 2: Tipos de animais de estimação (fonte: autor) 

 

O gráfico 2 aponta qual é a espécie de animal predominante entre os estudantes do 

colégio Interativa. Entre todos os animais, os cães foram os animais domésticos mais 

comuns entre os participantes (64,4%), seguido pelos gatos (17,7%) e passarinhos (11,3%). 

 

Gráfico 3: Raças predominantes (fonte: autor) 



 

 

 Caso o aluno possuísse como animal de estimação o cachorro, foi solicitado que os 

entrevistados apontassem a raça (Gráfico 3). Entre as raças que predominaram foram o 

Shih Tzu (24,2) e Vira Lata (12,9). Analisando estes dados pode-se concluir que os alunos 

e suas famílias tem preferência por raças de pequeno e médio porte.  

  

Gráfico 4: Doenças (fonte: autor)  

 

Em relação se o cachorro apresentava algum tipo de doença, a maioria dos 

entrevistados disse que não (72,8%) e cerca de 8% disseram que sim.   

 Gráfico 5: Regularidade de visita ao veterinário (fonte: autor)  

 

Um dado coletado muito importante para a pesquisa, foi em relação a regularidade 

com que os entrevistados levavam seus cães ao veterinário. Cerca de 33,9% disseram 

levam com frequência, 35,5% apenas quando precisa e 22,6% não sabia. Conclui-se que 

de maneira geral os entrevistados levam seus PETS, entretanto é sempre valido ressaltar 

que é muito importante o acompanhamento de um veterinário, principalmente quando o cão 

vão envelhecendo.   



 
Gráfico 5 e 6: Passeio com os cães (fonte: autor) 

      

 

  Um dado levantado foi quando aos passeios. Cerca de 41,9% afirmou passear 

sempre e 25,8% raramente. Analisando este dado, é possível concluir que grande parte dos 

entrevistados já tem este hábito de passear só que ainda grande parte não faz. Segundo 

várias pesquisas, o passeio ajuda na socialização, saúde e bem estar do animal.   

Outro resultado obtido pelo projeto foi a elaboração de uma cartilha com dica sobre  

 

Figura 3: Cartilha (fonte: autor) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto tinha como objetivo conhecer sobre o processo de envelhecimento dos 

cães e conhecer como os alunos do colégio Interativa estavam cuidando do seus PETS.  

Através deste estudo concluímos que a maior parte dos estudantes possuem algum 

tipo de animal PET em suas residências e os que são mais frequentes são os cães, gatos 

e pássaros. Também foi possível verificar que os estudantes e suas famílias têm hábitos 

importantes de cuidado com os cães como levam ao veterinário e fazem passeios 

regularemos. Apesar disso, é importante reforçar a importância de ter por perto sempre o 

acompanhamento de um médico veterinários. Os próximos passos consistem em divulgar 

a cartilha criada com as famílias da escola.  
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