
	  
	  

Qüestionari	  de	  comportament	  per	  a	  la	  detecció	  d’osteoartrosis	  en	  Gats	  
de	  més	  de	  8	  anys:	  

	  
1.Ha	  disminuït	  l’activitat?	  Sí/No	  

2.Miola	  més	  que	  de	  costum?	  Sí/No	  

3.	  Respecta	  la	  seva	  neteja	  corporal:	  

§ Te	  el	  pèl	  més	  mat	  i	  compactat?	  Sí/No	  
§ Dedica	  menys	  temps	  a	  la	  neteja	  corporal?	  Sí/No	  
§ Es	  neteja	  només	  les	  parts	  del	  cos	  més	  próximes	  al	  voltant	  del	  cap?	  Sí/No	  

4.	  A	  l’hora	  de	  saltar:	  

§ Puja	  i	  baixa	  amb	  dificultat	  als	  llocs	  alts	  com	  ara	  el	  llit,	  estanteries,	  rascadors,	  
taules…?	  Sí/No	  

§ Dubte	  abans	  de	  saltar	  o	  baixar	  d’aquests	  	  llocs?	  Sí/No	  
	  

5.Està	  més	  quiet	  que	  de	  costum?	  Sí/No	  
	  
6.A	  la	  sorra:	  

§ Ha	  començat	  a	  embrutar	  fora	  de	  la	  caixa	  de	  sorra?	  Sí/No	  
§ Miola	  mentres	  realitza	  les	  seves	  deposicions?	  Sí/No	  
§ Creus	  que	  pot	  estar	  estrenyit?	  Sí/No	  

	  
7.	  Conducte	  social:	  

§ Es	  queixa	  o	  gruny	  al	  agafar-‐lo	  en	  braços?	  Sí/No	  
§ Està	  més	  irritable	  i	  intolerant	  amb	  els	  altres	  animals	  amb	  els	  que	  	  es	  sol	  

relacionar?Sí/No	  
§ S’ha	  tornat	  més	  solitari?	  Sí/No	  

	  
	  
8.Dorm	  en	  un	  lloc	  diferent	  a	  l’habitual?	  Sí/No	  
	  
9.Ja	  no	  surt	  tant	  de	  casa?	  Sí/No	  
	  
10.	  En	  relació	  les	  ungles:	  

§ Li	  creixen	  més	  les	  ungles?	  Sí/No	  
§ Ha	  deixat	  de	  Rascar	  superfícies	  diàriament?	  Sí/No	  

	  
	  
	  

Si	  has	  contestat	  a	  més	  de	  quatre	  preguntes	  que	  SÍ,	  és	  possible	  que	  el	  teu	  
gat	  tingui	  osteoartrosis	  i	  que	  pateixi	  dolor	  en	  silenci.	  	  

Consulta’ns!	  



	  

	  

Qüestionari	  de	  comportament	  per	  a	  la	  detecció	  d’osteoartrosis	  en	  
Gossos	  de	  més	  de	  8	  anys:	  

1.Li	  costa	  aixecar-‐se	  després	  d’haver	  estat	  reposant?	  Sí/No	  

2.Reposa	  i	  està	  més	  quiet	  de	  lo	  habitual?	  Sí/No	  

3.Preseneta	  coixera	  després	  d’haver	  estat	  descansant	  o	  després	  d’haver	  fet	  exercici?	  Sí/No	  

4.	  Evita	  o	  es	  resisteix	  a	  fer	  exercici?	  Sí/No	  

5.Interacciona	  menys	  amb	  tu?	  Te	  menys	  ganes	  de	  jugar?	  Sí/No	  

6.Presenta	  dificultats	  a	  l’hora	  de	  pujar	  i	  baixar	  escales?	  Sí/No	  

7.Es	  queixa	  quan	  el	  toques?	  Sí/No	  

8.Es	  llepa	  en	  excés	  una	  part	  del	  cos	  sorresponent	  amb	  una	  articulació?	  Sí/No	  

                              	  
Si	  has	  contestat	  a	  més	  d’una	  pregunta	  que	  SÍ,	  és	  possible	  que	  el	  teu	  gos	  

tingui	  osteoartrosis	  i	  que	  pateixi	  dolor	  en	  silenci.	  	  

Consulta’ns!	  
	  


