


Conceitos Básicos I



Comportamento de cães e gatos

 Por que devemos conhecer o comportamento 
natural de cães e gatos?

 Garantir uma boa qualidade de vida a eles

 Garantir uma boa relação com eles

 Evitar acidentes

 Detectar problemas de saúde

 Detectar problemas de comportamento

 Avaliar a sua qualidade de vida



Comportamento de cães e gatos

 Estudo do comportamento de cães e gatos 
domésticos

 Comportamento dos ancestrais (lobos e 
gatos selvagens) (???)

 Comportamento de cães e gatos 
domésticos de vida livre

 Comportamento de cães e gatos 
domésticos que vivem sob os nossos cuidados



Comportamento canino

 Comportamento de lobos (???)

?
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Comportamento canino

 Comportamento de lobos

 Cães e lobos compartilham 99,96% de 
seus genes

 Características que os cães compartilham 
com os lobos: anatomia básica, olfato bem 
desenvolvido, aptidão para caçar, capacidade 
para formar vínculos sociais duradouros

 Diferença fundamental entre cães e 
lobos: adaptação para conviver com seres 
humanos



Comportamento canino

 Comportamento de lobos

 Os lobos são animais que têm uma forte 
preferência por viver em grupo

 A maioria dos grupos são familiares (pai, 
mãe, filhos mais velhos, filhos mais novos)



Comportamento canino

 Comportamento de lobos

 A família é formada quando um macho 
solitário acasala com uma fêmea solitária

 O macho e a fêmea criam os filhos juntos

 Os filhos crescem e continuam com os 
pais

 Quando nasce uma nova ninhada, os filhos 
mais velhos ajudam os pais na criação dos mais 
novos



Comportamento canino

 Comportamento de lobos: por que não?

 Os estudos sobre o comportamento de 
lobos cinzentos foram realizados em zoológicos

 Os cães foram muito modificados pela 
seleção artificial

 Os cães não são descendentes dos lobos 
modernos; é possível que cães e lobos sejam 
parentes muito próximos, com um ancestral em 
comum já extinto



Comportamento felino

 Comportamento de gatos selvagens (???)

?
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Comportamento felino

 Comportamento de gatos selvagens

 Os gatos selvagens são animais que vivem 
isolados ou em grupo

 A maioria dos grupos são familiares 
(mães, filhas, irmãs, tias)



Comportamento felino

 Comportamento de gatos selvagens

 Um macho solitário acasala com uma ou 
mais fêmeas

 O macho não participa da criação dos 
filhos

 Os filhos (machos) crescem e são 
expulsos do grupo; as filhas (fêmeas) podem 
permanecer no grupo

 As fêmeas podem criar os filhos juntas



Comportamento canino e felino

 Comportamento de cães e gatos de vida livre



Comportamento canino e felino

 Comportamento de cães e gatos de vida livre

 Buscar água e alimentos

 Marcar e defender o território

 Procurar contato com outros animais

 Procurar contato com humanos

 Cuidar da própria higiene

 Descansar em um local confortável e 
seguro



Comportamento canino e felino

 Comportamento de cães e gatos que vivem 
sob os nossos cuidados



Comportamento canino e felino

 Comportamento de cães e gatos que vivem 
sob os nossos cuidados

 O comportamento varia de acordo com

- Espécie

- Raça

- Família

- Características individuais



Comportamento canino e felino

 Comportamento de cães e gatos que vivem 
sob os nossos cuidados

 Cada animal é um ser único: a sua 
personalidade deve ser respeitada



Domesticação de cães e gatos

 Conceito de domesticação

 Processo através do qual uma população 
de animais torna-se adaptada ao convívio com o 
homem, no seu ambiente, por meio de seleção 
natural e, principalmente, artificial



Domesticação de cães e gatos

 Perguntas ainda sem resposta

 Quem são os ancestrais?

 Quando ocorreu?

 Onde ocorreu?

 Como ocorreu?



Domesticação de cães e gatos

 Influências da domesticação sobre cães e 
gatos

 Convivência com humanos

- Cães: pelo menos 18.800 anos

- Gatos: pelo menos 10.000 anos



Domesticação de cães e gatos

 Influências da domesticação sobre cães e 
gatos

 Relações com humanos

- Cães: é mais natural; somos considerados 
companheiros ou pais adotivos?

- Gatos: é menos natural; somos 
considerados companheiros, pais adotivos ou 
“predadores”?



Domesticação de cães e gatos

 Influências da domesticação sobre cães e 
gatos

 Controle da reprodução

- Cães: maior (maior facilidade para prever 
e detectar o cio, e para manter a fêmea 
contida)

- Gatos: menor (maior dificuldade para 
prever e detectar o cio, e para manter a fêmea 
contida)



Domesticação de cães e gatos

 Influências da domesticação sobre cães e 
gatos

 Seleção artificial

- Cães: maior (maior número de raças, maior 
diversidade de características físicas e 
comportamentais, maior neotenia)

- Gatos: menor (menor número de raças, 
menor diversidade de características físicas e 
comportamentais, menor neotenia)



Comportamento social

 Relações sociais

 Os cães e os gatos domésticos gostam de 
viver em grupo

 As relações sociais são mais tranquilas 
em grupos que foram formados naturalmente

 Alguns indivíduos, principalmente entre 
os gatos, não gostam do contato físico com 
outros animais e/ou com humanos



Comportamento “normal” e “anormal”

 Muitos comportamentos considerados 
“anormais” são comportamentos “normais” 
indesejados



Comportamento “normal” e “anormal”

 A personalidade do animal deve ser 
considerada; as pessoas mais próximas a ele 
deverão ser consultadas



Problemas comportamentais

 Tipos de problemas comportamentais

 Comportamentos normais indesejados, 
que não causam danos a outros seres; ex: 
urinar em jatos (gatos)

 Comportamentos normais indesejados, 
que causam danos a outros seres; ex: perseguir 
gatos (cães)

 Comportamentos anormais; ex: ansiedade 
de separação (cães)



Problemas comportamentais

 Nos Estados Unidos, os problemas 
comportamentais matam mais animais de 
estimação do que as doenças infecciosas

 Agressão

 Negligência

 Abandono

 Sacrifício



Problemas comportamentais

 Causas dos problemas comportamentais

 As pessoas tratam seus cães e gatos 
como seres humanos

 Os animais não têm liberdade para 
expressar seu comportamento natural

 Os animais são muito mimados, não 
conhecem regras, nem limites, nem restrições



Problemas comportamentais

 Causas dos problemas comportamentais

 As coisas de que os animais realmente 
precisam nem sempre são aquelas que estamos 
dispostos a dar (ou que podemos dar)



Problemas comportamentais

 Prevenção dos problemas comportamentais 
em cães*

Minha fórmula é simples: para ter um cão 
saudável e equilibrado, o ser humano deve 
estimular os exercícios, exigir disciplina e dar 
carinho, nessa ordem.

* Cesar Millan



Problemas comportamentais

 Prevenção dos problemas comportamentais 
em gatos

Os gatos necessitam de carinho, exercícios e 
disciplina, nessa ordem



Problemas comportamentais

 Principal problema comportamental em cães: 
agressão



Problemas comportamentais

 Principal problema comportamental em cães: 
agressão

 A agressão pode ser considerada um 
comportamento normal ou anormal, dependendo 
do contexto

 A agressão é influenciada pela genética e 
pela experiência do indivíduo



Problemas comportamentais

 Principal problema comportamental em 
gatos: demarcação com urina



Problemas comportamentais

 Principal problema comportamental em 
gatos: demarcação com urina

 A demarcação com urina é mais comum 
em machos não castrados e em fêmeas não 
castradas na época do cio, mas pode também 
ser observada em animais castrados

 Esse comportamento está relacionado à  
marcação de território, ao cio, ao estresse e, 
também, à necessidade de atenção



Qualidade de vida

 Para ser feliz, um cão precisa de:
 Alimentação adequada

 Conforto

 Segurança

 Atenção e carinho

 Educação

 Brincar

 Passear (exercícios, aprendizagem, diversão)

 Escovação, banho e tosa



Qualidade de vida

 Para ser feliz, um gato precisa de:
 Alimentação adequada

 Conforto

 Segurança

 Atenção e carinho

 Educação

 Brincar

 Escovação
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Qualidade de vida

 E o mais importante

 Ter liberdade para expressar o seu 
comportamento natural, sempre que possível



Qualidade de vida

 Causas diretas da baixa qualidade de vida

 Fome e sede

 Desconforto

 Dor, lesões e doenças

 Problemas de comportamento

 Impossibilidade de expressar o 
comportamento natural



Qualidade de vida

 Causas indiretas da baixa qualidade de vida

 Abandono

 Produção de filhotes para venda

 Seleção artificial

 Mutilações

 Antropomorfismo

 Restrição da liberdade ...


