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Agressividade com outros cães e com o homem. É um dos 
problemas mais comuns nas consultas de veterinários especia-
listas em medicina comportamental. Para corrigir estas atitudes, 
é indispensável identificar a sua causa. Medo, ansiedade e atitu-
des defensivas estão, muitas vezes, na origem dos confrontos 
com as pessoas, mas devem considerar-se também a componente 
hormonal e as condições clínicas dos cães, sobretudo a existência 
de dor.

Comer os excrementos. A coprofagia é a ingestão de excremen-
tos, próprios ou de outros animais. Trata-se de um distúrbio de 
comportamento para o qual poderá ser útil recorrer ao aconse-
lhamento veterinário. Existem vários tipos de causas, mas o tra-
tamento é possível e necessário.

Nos gatos
Os gatos são animais limpos e dóceis. Mas podem ter atitu-
des problemáticas, tornando a convivência stressante e difícil. 
Compreender as causas e intervir o mais cedo possível é funda-
mental para salvaguardar a sua relação com o felino.

Fazer as necessidades fora da caixa. É um dos distúrbios mais 
comuns e pode ter diversas causas. Até pode acontecer que, sim-
plesmente, o gato não goste da areia usada, da caixa ou do lugar 
onde está. Ou que a caixa seja demasiado pequena ou não esteja 
suficientemente limpa para o seu gosto. Mas também pode ter apa-
nhado um forte susto quando estava no seu interior. Ou existirem 
causas físicas, ligadas a patologias das vias urinárias.

Lamber-se excessivamente. Um gato passa bastante tempo a 
limpar-se. Mas, se o fizer em excesso, isso indica que há proble-
mas. Pode estar doente, algo que o veterinário poderá diagnos-
ticar, ou stressado devido a uma alteração da sua rotina (uma 
mudança de casa ou a chegada de um novo membro à família, 
por exemplo).

Agressividade. Os gatos gostam de fazer emboscadas e de caçar. 
Por vezes, são agressivos com as pessoas ou com outros gatos. 
Pode ser uma agressividade redirecionada, em que o felino é 
agressivo com quem está por perto porque não pode alcançar 
o verdadeiro objeto da sua fúria (por exemplo, um animal que 
está do outro lado da janela), devida ao medo ou ligada à defesa 
do território.

Tratar um animal 
como se fosse um 
ser humano é um 
erro. Humanizá-lo 
em excesso é 
não respeitar a 
sua natureza e 
abre caminho 
a problemas 
comportamentais. 
Andar sempre 
com o cão ao 
colo ou na mala, 
por exemplo, 
impede-o de 
manifestar 
comportamentos 
instintivos.

EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS FELINOS
 • Amassar. É provável que veja o seu 
gato a movimentar as pernas, rítmica e 
alternadamente, sobre algo macio. E até 
poderá ser escolhido como objeto desse 
devaneio e beneficiar de umas massagens na 
barriga ou nas costas, por exemplo. Trata-se, 
provavelmente, de uma memória de quando, 
enquanto mamava, pressionava desta forma 
as tetas da mãe para obter o leite. Pode ser 
uma forma de demonstrar afeto, mas também 
de marcar território ou preparar a cama para 
dormir uma soneca.
 • Enfiar-se dentro de caixas (ou do que calhar). 
Os gatos adoram caixas. De facto, são ótimos 
esconderijos dentro dos quais se sentem 
seguros e de onde podem observar sem 
serem observados. Mas não só. Os gatos 
gostam do calor, e as caixas, sobretudo se 
tiverem um tamanho adequado, são o lugar 
perfeito para se enroscarem e manterem o 
calor corporal. Não deixe sacos de plástico por 
perto, pois os gatos podem meter-se dentro 

deles e morrer sufocados.
 • Derrubar o bebedouro. Se a tigela da água 
for muito estreita, talvez os bigodes do gato 
se dobrem quando bebe e isso o incomode. 
Ou então o gato quer brincar ou investigar 
melhor o que é aquilo que vê no fundo da 
taça, mesmo que sejam apenas reflexos.
 • Esfregar-se. Seja nas pernas do dono ou nas 
da mesa, quando se esfrega nelas o gato 
está a dizer-nos que lhe pertencem. A cabeça 
contém glândulas que segregam odores e, 
ao esfregá-la, o gato marca o seu território.
 • Limar as unhas. É um comportamento 
instintivo. O gato arranha os objetos por 
diversos motivos: para remover as camadas 
mortas das unhas, para marcar o território, 
para se esticar um pouco. Embora possa 
causar alguns danos, este comportamento é 
importante para os felinos e não deve de todo 
ser desencorajado, mas antes canalizado de 
forma a não provocar estragos. É por isso que 
é indispensável ter um arranhador.
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O primeiro dia

Imagine-se a ser agarrado e levado, sem aviso prévio, para um 
lugar desconhecido com pessoas desconhecidas. É o que acontece 
aos cães e aos gatos quando são levados para a sua nova casa. Por 
isso, é importante fazer com que se sintam à vontade e começar 
bem.

Um cão em casa
Filhote ou adulto, o seu novo amigo vai sentir-se desorientado 
quando chegar a casa. É melhor deixá-lo sossegado no seu canto, 
dando-lhe liberdade para andar pela casa, cheirar e explorar, mas 
de forma controlada. Mostre-lhe onde estão as tigelas e a cama e, 
durante alguns dias, mantenha a dieta anterior. Torne claro, desde 
o início, quais são as regras a seguir e faça-as respeitar desde o pri-
meiro dia, resistindo à tentação de o deixar infringi-las por ainda 
ser pequeno ou porque acabou de chegar. Ainda que toda a família 
e os amigos queiram vir dar-lhe as boas vindas, é melhor deixá-lo 
tranquilo durante alguns dias. Marque também uma consulta no 
médico veterinário, para fazer um check-up.

Habitue-o desde o início a ficar sozinho, de forma gradual. Uma 
forma de o fazer é ignorá-lo, de vez em quando, por meia hora, 
mas deixando-lhe brinquedos com que se entreter. Se for um ani-
mal adulto, leve-o à rua (com trela) e dê-lhe tempo para fazer as 
suas necessidades antes de voltar para casa. As primeiras noites 
podem ser críticas, sobretudo para as crias. Se as ouvir ganir ou 
miar, não corra a consolá-las, para não as habituar mal. Os mimos 
devem ser reservados para quando os animais estão tranquilos. 
No entanto, pode minimizar esta angústia dando-lhes de comer 
antes de os deixar sozinhos ou deixando-lhes uma botija ou algo 
mais quentinho na cama, por exemplo.

Comportamentos destrutivos. Arranhar, comer erva e plantas ou 
trincar roupas são comportamentos normais para um gato, mas, 
dentro de casa, tornam-se destrutivos. Cabe-nos a nós compreen-
der as razões desses comportamentos e direcioná-los de maneira 
adequada (por exemplo, arranjar arranhadores ou plantas que 
o gato possa mastigar à vontade). Pense também em pôr a salvo 
aquilo que não quer mesmo ver estragado, guardando-o num local 
a que o animal não tenha acesso.

O dia-a-dia com o animal
Deseja ter cães e/ou gatos em casa? Lembre-se de que não são brin-
quedos, mas seres vivos com necessidades próprias e alguma dose 
de imprevisibilidade. Desde logo, para partilharem o território, 
humanos e seres de quatro patas deverão familiarizar-se e respei-
tar-se mutuamente. Para que esta coexistência seja harmoniosa, 
limitando o risco de conflitos, incidentes e acidentes, convém ter 
uma atitude adequada. Antes de tudo, terá de educar o animal, 
impor-lhe limites claros, habituá-lo a dormir, brincar e fazer as 
suas necessidades em locais específicos. Se é verdade que a relação 
entre as crianças e os animais pode ser maravilhosa é, ainda assim, 
conveniente tomar algumas precauções. Deixamos-lhe aqui alguns 
conselhos gerais sobre aspetos particulares da vida em comum.Uma coexistência pacífica 

requer algumas regras

ACARICIAR UM CÃO
 • Se não for o seu cão, pergunte ao dono se pode interagir com ele antes 
de o fazer. 
 • Deixe que seja o cão a estabelecer o primeiro contacto.
 • Evite olhar o cão nos olhos, já que isso pode ser tomado como um desafio.
 • Não o abrace.
 • Preste atenção aos sinais emitidos pelo cão: se está nervoso e se 
afasta ou se pede mais festas.
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do reforço positivo, premiando os comportamentos corretos e 
ignorando aqueles de que não gosta. Veremos, em seguida, alguns 
conselhos simples para começar com o pé direito. Mas não se 
esqueça de que cada indivíduo tem as suas características pró-
prias. Também neste caso, recorra ao veterinário se necessitar 
de conselhos pontuais e personalizados e para resolver eventuais 
problemas.

Um cão obediente
Estabelecer regras (e fazê-las respeitar) ajudará 
o animal a sentir-se seguro e a encontrar o seu 
lugar na família. Aqui ficam algumas das que é 
importante respeitar desde o início:
decidir as regras da casa antecipadamente, 
em família, para que todos as conheçam e façam 
respeitar;
não comer ao mesmo tempo que o cão e evitar 
dar-lhe comida quando está à mesa;
proporcionar-lhe uma cama e respeitar os seus 
espaços;
premiá-lo sempre que tiver o comportamento 
adequado;
ensinar-lhe algumas ordens básicas (como “Vem!” 
ou “Senta!”) e premiá-lo quando obedece;
utilizar peitorais e trelas adequados;
ser coerente e claro na comunicação.

Um gato disciplinado
É comum pensar-se que o gato não pode ser educado. De facto, 
os felinos não vivem numa hierarquia de dominação com o 
homem e, se obedecem, é porque naquele momento lhes apetece 
fazê-lo. Mas, ainda que não se consiga treinar um gato como se faz 
com os cães, é, contudo, possível transmitir-lhe algumas regras:
chamá-lo pelo nome com voz afetuosa, associando a chamada a 
uma experiência positiva (como a comida);
se arranha o que não deve, usar os dissuasores que se encon-
tram à venda, como, por exemplo, fitas adesivas para colocar 
no sofá ou noutros sítios. O gato ficará pegajoso ao arranhar a 
fita, o que irá irritá-lo e, durante uns tempos, não tentará fazer 
o mesmo. Coloque ao lado arranhadores próprios, para que 
aprenda o que pode arranhar. Para evitar que se pendure nas 
cortinas, o melhor será levantá-las até o gato ficar um pouco 
mais crescido;

Um gato em casa
Mudar de casa é uma das experiências mais stressantes para um 
gato. Por isso, não espere que reaja de imediato com entusiasmo 
à nova casa nem se admire se ele passar parte do tempo escon-
dido. Mostre-lhe as tigelas da comida e da água e a caixa da areia 
e, depois, dê-lhe tempo para se habituar, deixando-o sossegado e 
com a possibilidade de explorar livremente o espaço. Uma caixa 
de cartão ou até mesmo a caixa de transporte podem ser um 
refúgio apreciado. Deixe que seja o animal a vir ter consigo e, 
quando isso acontecer, seja gatinho ou adulto, dê-lhe atenção e 
brinque com ele.
Mantenha a alimentação que o gato tinha antes e leve-o ao vete-
rinário. Deixe-o sozinho por alguns momentos, para que se vá 
habituando e não estranhe tanto quando estiver o dia todo fora de 
casa. Evite, desde o início, que ele adquira hábitos que não deseja 
que perdurem. Por exemplo, se não quer que durma consigo, não 
permita que, logo na primeira noite, salte para cima da cama. 
E, se miar desesperadamente, não ceda à tentação de o acariciar 
até ficar tranquilo.

Pequenas regras da vida em comum

Como vimos, a educação do seu amigo quadrúpede deve come-
çar logo no primeiro dia. Com firmeza, coerência e justiça. 
As punições não funcionam e, se forem corporais, só servem para 
inviabilizar a relação com o animal. Em vez disso, use a técnica 

Os gatos gostam 
de mimos, mas 
sem exageros. 
Alguns gostam de 
ser acariciados 
durante pouco 
tempo, outros 
querem mais. 
Se o gato lhe 
mordiscar a mão 
ou a afastar 
com a pata, 
isso é um sinal 
inconfundível de 
que se cansou 
das atenções. 
Se continuar é 
por sua conta e 
risco.

Os gatos adoram brincar 
com caixas e refugiar-se 

nelas

ERROS  
NA EDUCAÇÃO  
DOS ANIMAIS

 • Associar a palavra “Não” e as 
reprimendas ao seu nome.
 • Ignorar os bons comportamentos e 
reagir aos maus.
 • Ser incoerente.
 • Ralhar com ele algum tempo depois 
de ter cometido a asneira.
 • Não dedicar tempo suficiente a 
educá-lo e a brincar com ele; não o 
estimular física e mentalmente.
 • Não ter em conta a sua natureza e 
humanizá-lo.
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o novo animal chegar a casa, tome algumas precauções e esteja 
atento às interações:
dê tempo ao recém-chegado para se adaptar à mudança. É acon-
selhável deixá-lo durante algum tempo numa divisão, sozinho, 
tranquilo, com todas as suas coisas (cama, comedouro, etc.);
mantenha, na medida do possível, os hábitos do primeiro inquilino;
troque os objetos dos dois animais (brinquedos, mantas), para 
que se familiarizem com o cheiro um do outro;
faça as apresentações com calma, durante breves períodos e sob 
supervisão;
premeie os comportamentos positivos, evitando punir os 
negativos;
permita que os dois animais se cheirem e travem conhecimento;
mantenha a supervisão durante alguns dias, ou mesmo algumas 
semanas, até a situação estabilizar.

Um bebé
A chegada de um bebé é uma grande felicidade para as pessoas, 
mas pode ser stressante para os animais. Convém preparar devi-
damente o encontro para estabelecer uma relação adequada entre 
os animais e o pequeno humano:
comece a preparar o animal antes da chegada do bebé, introdu-
zindo novos sons e cheiros e começando a alterar as rotinas;
mostre ao cão alguns dos objetos que vão ser da criança e impeça 
o gato de saltar para o berço, mesmo antes de o bebé chegar;
antes de a mãe e o bebé voltarem do hospital, convém levar para 
casa um objeto da criança (uma peça de roupa ou uma fralda usa-
das, por exemplo) e dá-lo a cheirar ao animal, para o familiarizar 
com o cheiro;
ao chegar a casa com o bebé, mimar o animal sem ter a criança 
ao colo;
quando o animal estiver tranquilo poderá então fazer as apre-
sentações e, sempre sob vigilância e mantendo alguma distância, 
deixar o cão ou o gato cheirar a criança;
felicite o bom comportamento do cão em relação ao bebé. Desta 
forma ele irá associar a sua presença a um contexto agradável;
não feche o animal numa divisão, isso só serviria para alimentar 
o nervosismo e os ciúmes;
coloque uma cancela na entrada do quarto do bebé e deixe os 
animais entrar, farejar e coscuvilhar apenas sob vigilância;
reserve algum tempo todos os dias para distrair o animal e brincar 
com ele;
nunca deixe uma criança sozinha com os animais da casa.

dar-lhe brinquedos apropriados, como bolinhas, por exemplo 
(suficientemente grandes para não lhe caberem na boca) e tirar-
-lhe sistematicamente os objetos inadequados de que se tenha 
apropriado;
impedir o acesso a determinadas áreas ou objetos e dar-lhe alter-
nativas, como um arranhador vertical ou horizontal, conforme a 
preferência;
não brincar com ele usando as suas mãos e/ou os pés. É melhor 
usar canas ou ratos de brincar, por exemplo;
desencorajar as emboscadas ao tornozelo distraindo o gato com 
uma brincadeira.

Quando chegam novos membros à família

A chegada de um novo membro à família é sempre um pouco 
desestabilizadora para cães e gatos. Por isso, convém lidar com 
ela com alguma atenção.

Outros animais
Nem sempre é possível introduzir um novo animal numa família 
em que já existe outro. Por isso, seja cauteloso. Antes de dar o 
grande passo, consulte o veterinário que acompanha o animal. 
Ele poderá dar alguns conselhos, tendo em conta o caráter do seu 
cão ou gato, e ajudar a escolher o companheiro ideal. Quando 

As apresentações devem 
ser feitas de forma gradual 
e sob supervisão
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