ATITUDES E EXPECTATIVAS DOS TUTORES DE PETS
EM RELAÇÃO AO ENVELHECIMENTO CANINO
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Interesse dos tutores de pets pelo envelhecimento dos cães
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419 preocupados

Sim, com certeza
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433 preocupados

Sim, um pouco

Eu não sei
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dos “pais”
de pets se
preocupam
com o envelhecimento
de seus cães.
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46%
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Como um “pai” de pet,
o envelhecimento
do seu animal é uma
preocupação para você?

N=554
421 preocupados

Não, na verdade, não

Não, nada

Todos os entrevistados, incluindo os entrevistados selecionados: apenas os tutores de pets preocupados com o envelhecimento foram selecionados APÓS essa pergunta

Os três principais sinais físicos visíveis de envelhecimento

PELOS
GRISALHOS
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42%

dos cães
adultos já
apresentam
sinais de envelhecimento.

Tipicamente, os
primeiros sinais físicos
de envelhecimento
incluem focinho
grisalho, adelgaçamento
dos pelos ou perda
de pelos.

ENRIJECIMENTO

31%
29%
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Outros problemas que
surgem à medida que os
pets envelhecem incluem
perda de mobilidade e declínio
nas capacidades sensoriais
(audição, visão e olfato).
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Todos os países, entre os tutores de pets que perceberam os sinais de envelhecimento nos cães; N=794 | Porcentagem de tutores que selecionaram um critério entre uma lista de 15

Os três principais sinais comportamentais visíveis de envelhecimento
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41%
Os primeiros sinais
comportamentais que
aparecem em cães
adultos dizem respeito
principalmente à atividade.

FALTA DE
FÔLEGO

32%

1

2

Alterações na ingestão de alimentos
e água, bem como senilidade e
ansiedade, são observadas com
menor frequência.

24%
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Todos os países, entre os tutores de pets que perceberam os sinais de envelhecimento nos cães; N=794 | Porcentagem de tutores que selecionaram um critério entre uma lista de 12

As principais expectativas dos tutores em relação ao envelhecimento canino

Condição física
boa e saudável

Vida
longa

Sem
enfermidades

Sem dor nas
articulações

Todos os países; N=1674

As fontes de informações dos tutores sobre o envelhecimento dos cães
Onde você obteve informações sobre o envelhecimento
canino e como preveni-lo ou combatê-lo?

Os médicos-veterinários e a Internet são as duas principais fontes de informações.
Curiosamente, é mais provável que os millenials, também conhecida como geração da
Internet, consulte seus veterinários, obtenha informações em pet shops ou questione
amigos, porém menos provável que use a Internet, em comparação aos adultos.

48%

dos tutores
de cães já
buscaram por
informações
sobre o
envelhecimento
canino.

77%
75%

Perguntei ao
meu veterinário

46%
57%

Eu me informei
na Internet

23%
17%

Perguntei em
um pet shop

21%
16%

Perguntei a meus
amigos ou parentes

Os tutores de cães
com sinais de
envelhecimento são
significativamente
mais informados
(61% vs 37%).

15%
16%

Eu me informei através
de revistas especializadas

Millennials
18-34 anos
N=484
Adultos
+35 ano
N=324

8%
8%

Eu me informei por meio de reportagens ou programas de TV

Todos os países – entre os tutores que buscam por informações sobre o envelhecimento dos cães; N= 808

As ações dos tutores de pets para combater o envelhecimento

Você faz ou já fez algum item a seguir para prevenir
ou combater o envelhecimento de seu cão?

CÃES SEM
SINAIS DE
ENVELHECIMENTO

42%

CÃES COM
SINAIS DE
ENVELHECIMENTO

Todos os países
N=880

dos tutores
de pets já
forneceram
um alimento
específico para
prevenir ou
combater o
envelhecimento.

Todos os países
N=794

Pratico uma atividade física
regular com meu cão

49%

36%

34%

Forneço um alimento específico
ao meu cão (kibbles para cães
idosos, alimento antienvelhecimento)

33%

Estimulo mais meu cão
e brinco com ele com mais
frequência do que antes

33%

Forneço suplementos
alimentares e vitaminas
ao meu cão

34%

28%

51%

Compreensivelmente, é mais
provável que os cães sem sinais
de envelhecimento desfrutem
de atividades regulares como medida
preventiva. Já os cães com sinais de
envelhecimento são mais propensos
a receber alimentos, suplementos ou
petiscos específicos ou, simplesmente,
um tratamento médico.

Propensão do tutor a mudar a dieta do cão para prevenir
ou combater o envelhecimento
Você estaria pronto para trocar
a dieta do seu cão, visando
combater o envelhecimento?

FRANÇA

14%

2%
2%

ESPANHA

82%

88%

dos tutores
de pets estão
preparados
para mudar a
dieta de seus
cães, a fim
de combater o
envelhecimento.

dos tutores de
pets prontos
N=421

88%
dos tutores de
pets prontos
N=401

Sim, com certeza

98%

47%

11%

64%

ESTADOS
UNIDOS

2%

84%

56%

32%

Sim, provavelmente

34%

dos tutores de
pets prontos
N=419

35%

REINO
UNIDO

2%

dos tutores de
pets prontos
N=433

Eu não sei

Não, na verdade, não

4%
11%

22%

62%

Não, nada

Os três principais critérios de eficácia de um alimento
para cães contra o envelhecimento

A percepção do tutor
em relação à eficácia
da dieta para combater
ou prevenir o envelhecimento baseia-se
principalmente na
saúde do cão (sem
enfermidades), na
vitalidade e no
comportamento geral.

SAÚDE
(SEM ENFERMIDADES)
COMPORTAMENTO
GERAL

VITALIDADE

53%
40%

46%

Todos os países; N=1674 | Porcentagem de tutores que selecionaram um critério entre uma lista de 9

Perfil dos entrevistados

1674

65%

55%

45%

mulheres

millennials

adultos

18 a 34 anos
de idade

> 35 anos
de idade

32%

47%

21%

cães de
pequeno porte

cães de
médio porte

cães de
grande porte

Menos de 10kg

De 10kg a 30kg

Mais de 30kg

TUTORES
DE CÃES*
* preocupados com o envelhecimento
(selecionados através da primeira pergunta dentre 2.108 tutores)

Perfil dos cães

60%
CÃES ADULTOS
3 a 6 anos

40%
CÃES IDOSOS
7+ anos
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