


Comportamento e Bem-estar
de Cães e Gatos



Apresentação da disciplina



Comportamento animal

 Comportamento: reação exibida pelo 
indivíduo como resultado de um estímulo interno 
ou externo
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Comportamento animal

 Etologia: estudo científico do 
comportamento animal

 Etologia Clínica Veterinária ou Medicina 
Veterinária Comportamental: especialidade da 
Medicina Veterinária (comportamento natural e 
problemas comportamentais dos animais 
domésticos)



Comportamento animal

 Comportamento natural

 Lúdico

 Alimentar

 Higiênico

 Comunicativo

 Social

 Reprodutivo



Comportamento animal

 Problemas comportamentais



Bem-estar dos animais

 Bem-estar: estado de um indivíduo em 
relação às suas tentativas de se adaptar ao 
meio ambiente



Bem-estar dos animais

 Bem-estar: sensação de um indivíduo que tem 
as suas necessidades físicas e psicológicas 
satisfeitas

 Para sentir-se bem, o indivíduo deve estar 
livre de sede, fome, desconforto, dor, lesões, 
doenças, problemas comportamentais e, 
também, ter alguma liberdade para expressar 
seu comportamento natural



Bem-estar dos animais

 Problemas de bem-estar



Relação entre comportamento e bem-estar

 Desconhecimento do comportamento natural 
de uma espécie (comportamento herdado, 
necessidades)  bem-estar pobre

 Bem-estar pobre  problemas 
comportamentais (agressividade, medo, 
ansiedade, estereotipias ...)



Relações entre humanos e animais



Como devo agir?



emoçãorazão



Direitos Animais

 Bem-estarismo

 Corrente que defende o direito a uma 
melhor qualidade de vida

 Os animais continuam a ser considerados 
propriedade dos seres humanos



Direitos Animais

Abolicionismo

 Corrente que defende o direito a vida, a 
liberdade e a integridade física e psicológica

 Os animais deixam de ser considerados 
propriedade dos seres humanos



Direitos Animais

 Exemplo: indústrias de filhotes



Direitos Animais

 Bem-estarismo

 Cães e gatos são seres sencientes; seres 
sencientes têm capacidade de sofrer

 O que é possível fazer para reduzir o 
sofrimento desses animais?

- Pequenas mudanças

- ”Jaulas maiores”



Direitos Animais

 Bem-estarismo

 Registro e controle de canis e gatis

 Respeito às Cinco Liberdades

 Quem controla a qualidade de vida dos 
animais?

 Tratar bem os animais é suficiente?



Direitos Animais

Abolicionismo

 Cães e gatos são seres sencientes; seres 
sencientes têm direitos

 O que é possível fazer para garantir a 
esses animais o direito a vida, a liberdade e a 
integridade física e psicológica?

- Grandes mudanças

- “Jaulas vazias”



Direitos Animais

Abolicionismo

 Criação de leis que considerem os animais 
como seres sencientes e não bens semoventes: 
as pessoas deixariam de ser consideradas 
proprietárias, e passariam a ser tutoras dos 
animais 

 Proibição da seleção artificial

 Proibição do comércio de animais



Classificação do cão e do gato

Cão Gato

Reino Animalia Animalia

Filo Chordata Chordata

Classe Mammalia Mammalia

Ordem Carnivora Carnivora

Família Canidae Felidae

Espécie Canis familiaris Felis catus



Conteúdo da disciplina

1. Conceitos básicos I

2. Conceitos básicos II

3. Problemas de comportamento I

4. Problemas de comportamento II

5. Problemas de bem-estar I

6. Problemas de bem-estar II



Conteúdo da disciplina

7. Medidas populacionais de bem-estar
a. Controle populacional de cães e gatos: comportamento 
reprodutivo, controle de natalidade

b. Legislação de proteção animal

8. Medidas individuais de bem-estar
a. Educação: aprendizagem, educação

b. Alimentação: comportamento alimentar, cuidados

c. Higiene: comportamento de higienização, cuidados



Outras informações

Avaliações

 Trabalho individual

 Trabalhos em grupo

 Site da disciplina

wp.ufpel.edu.br/felinamente

 Dúvidas e sugestões

martafehlberg@gmail.com


