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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Etologia Clínica “é o ramo da medicina veterinária que se

encarrega da prevenção, diagnóstico e tratamentos dos transtornos

do comportamento animal”(Heiblum; Moisés, 2004, p. 5).

Dentro e 
Fora de 

casa

Proprietários

Visitas e 
outros cães

•Mordedura  para 
chamar atenção, por 
excitação e sem motivo

•Latidos e mordeduras  
na saída dos donos

•Mordedura e monta 
para ambos

•Destruição de 
objetos

•Sobe na cama

•Mordedura e latidos 
no banho (Pet shop)

Canino Jack 
com 9 meses 

de idade

Outras indicações aos proprietários:

•Passeios diários de no mínimo uma hora, não

deixando ele puxar a guia;

•Considerar a possibilidade de Creche;

•Ensino de comandos básicos;

•Orquiectomia;

Após a implementação gradual das técnicas e

indicações, foi possível controlar os principais

episódios de agressividade do cão Jack.

MATERIAL E MÉTODOS

A agressividade do canino Jack é devida

principalmente a dominância e medo. Este

comportamento provavelmente não é de tipo

idiopático, porque o tratamento teve sucesso.

Deve ser feito um controle cada 4 a 6 meses,

pelo alto risco que representa aos donos.

Técnicas de modificação comportamental

Agressividade 

por dominação

Punição interativa direta 

Extinção 

Motivação 

Agressividade 

por medo

Dessensibilização

sistemática

Contracondicionamento

Agressividade 

idiopática (sem 

razão aparente)

Diagnóstico diferencial

Evitar situações risco

Principais
queixas
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OBJETIVO

Foi atendido, na cidade de Porto Alegre, um canino macho de nome

Jack, raça Chow-Chow, de 3 meses de idade na primeira consulta.

Identificar o(s) tipo(s) de agressividade e a sua abordagem

dependendo das condições do proprietário.
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