GUIA PARA AVALIAÇÃO DE STRESS EM GATOS
1
Completamente
relaxado

Corpo

Barriga

Patas

i: deitado de lado ou de
barriga para cima
a: n/a

exposta, respiração lenta

i: totalmente estendidas
a: n/a

2
Pouco relaxado

3
Pouco tenso

6
Com muito medo

7
Apavorado

i: agachado diretamente
sobre as patas, tremendo
a: não se aplica

i: deitado de barriga para
baixo ou sentado
a: de pé ou se movendo,
costas na horizontal

i: deitado de barriga para
baixo, enrolado ou
sentado
a: de pé ou se movendo,
parte de trás mais baixa

i: deitado de barriga para
baixo ou sentado
a: de pé ou se movendo,
parte de trás mais baixa

não exposta, respiração
normal

não exposta, respiração
normal

não exposta, respiração
normal ou rápida

não exposta, respiração
rápida

não exposta, respiração
rápida

i: dobradas
a: quando de pé,
estendidas

i: dobradas
a: quando de pé, patas
traseiras dobradas,
frontais estendidas

i: dobradas
a: dobradas perto da
superfície

i: dobradas
a: dobradas perto da
superfície

i: dobradas
a: não se aplica

i: no corpo ou curvada
para trás, pode estar
tremendo
a: para cima ou tensa
para baixo, pode estar
tremendo

i: perto do corpo
a: tensa para baixo ou
enrolada para a frente,
pode estar balançando

i: perto do corpo
a: enrolada para frente
perto do corpo

i: perto do corpo
a: enrolada para frente
perto do corpo

i: perto do corpo
a: não se aplica

sobre o corpo, algum
movimento

sobre ou pressionada
contra o corpo, pouco ou
nenhum movimento

no nível do corpo, pouco
ou nenhum movimento

perto da superfície,
imóvel

mais baixa que o corpo,
imóvel

fechados, parcialmente
abertos ou abertos

abertos normalmente

bem abertos ou
fechados

muito abertos

totalmente abertos

totalmente abertos

normais

normais ou parcialmente
dilatadas

dilatadas

totalmente dilatadas

totalmente dilatadas

esticadas para frente ou
para frente e para trás

parcialmente retas

totalmente retas

totalmente retas para
trás

laterais (normal) ou
esticados para frente
miando, miando triste ou
quieto

laterais (normal), para
frente ou para trás
miando triste, uivando,
rosnando ou quieto

para trás

para trás

miando triste, uivando,
rosnando ou quieto

miando triste, uivando,
rosnando ou quieto

dormindo inibido,
descansando ou alerta,
pode estar explorando
ativamente, tentando
escapar

ativo, pode estar
ativamente tentando
escapar

alerta imóvel ou
perambulando
ativamente

alerta imóvel

i: deitado de barriga para
baixo ou parcialmente de
lado ou sentado
a: de pé ou se movendo,
costas na horizontal
exposta ou não,
respiração normal ou
lenta
i: dobradas, patas
traseiras podem estar
estendidas
a: quando de pé,
estendidas

Cauda

i: estendida ou enrolada
solta

Cabeça

deitada na superfície ou
com o queixo para cima

Olhos

fechados ou
parcialmente abertos,
pode piscar lentamente

deitada na superfície ou
sobre o corpo, algum
movimento

Pupilas

normais

normais

Orelhas

parcialmente para trás
(normal)

parcialmente para trás
(normal) ou esticadas
para frente

Bigodes

laterais (normal)

laterais (normal) ou
esticados para frente

parcialmente para trás
(normal) ou esticadas
para frente ou para frente
e para trás
laterais (normal) ou
esticados para frente

Vocalização

nenhuma

nenhuma

miando ou quieto

Atividade

5
Com medo

i: deitado de barriga para
baixo ou agachado
diretamente sobre as
patas, pode estar
tremendo
a: corpo todo no chão,
agachado, pode estar
tremendo

i: estendida ou enrolada
solta
a: cauda para cima ou
solta para baixo

dormindo ou
descansando

4
Muito tenso

i = inativo | a = ativo

dormindo, descansando,
alerta ou ativo, pode
estar brincando

descansando, acordado
ou explorando
ativamente
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