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Resumo: A utilização do manejo nutricional como terapia adjunta, 

preventiva e corretiva, vem ganhando importância na clínica médica 

veterinária comportamental. Quer seja de uma forma quantitativa, através do 

balanceamento da ingestão dos diversos nutrientes (ex.: diminuição dos 

níveis proteicos), ou qualitativa, através do controle da frequencia e 

quantidade de alimentos oferecidos e/ou da forma de oferecê-los (ex.: 

alimento disposto como recheio de brinquedo), o manejo nutricional mostra-

se potente no controle e prevenção de certos comportamentos inapropriados 

exibidos por cães e gatos. Constitui-se, assim, ferramenta valiosa na 

promoção do bem-estar dos mesmos. 

Palavras-chaves: nutrição, comportamento, cães, gatos, bem-estar animal

Abstract: The use of feeding management as preventive and corrective 

complimentary therapy, has gained importance within veterinary behavior 

medicine. Being applied either in a quantitative form (i.e. by balancing 

specific nutrients ingestion  e.g.:  decreasing protein levels) or in a 

qualitative form (i.e. by controlling frequency and quantity of food given as 

well as how to offer it - e.g.: using food stuffed toys), nutritional management 

has shown its potential in controlling and preventing certain inappropriate 

behaviors shown by dogs and cats. It constitutes therefore valuable tool in 

promoting the welfare of dogs and cats.
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1. Introdução

A aquisição de cães e gatos com o intuito da companhia é fenômeno crescente 

ao redor do mundo. Entretanto, apesar do êxito na relação entre pessoas e 

pets, o abandono de cães e gatos constitui-se, também, um fenômeno 

mundial. Neste cenário, as razões comportamentais, ou seja, os 

comportamentos por eles exibidos e julgados como inaceitáveis pelos seus 

donos, estão entre as principais causas do abandono (Salman et al, 2000). 

A busca por prevenção e controle dos comportamentos inapropriados 

exibidos por animais de companhia é, portanto, fator crucial na manutenção 

do bem-estar dos mesmos. Entretanto, tal objetivo constitui-se, em muitos 

casos, verdadeiro desafio, quer seja pelas técnicas de modificação 

comportamental de difícil implementação, ou pela demora na verificação dos 

efeitos exercidos por agentes psicotrópicos; estes, geralmente não isentos de 

efeitos colaterais. Assim sendo, intervenções complementares, de mais fácil 

aplicação e ação rápida, vêm ganhando importância na terapia 

comportamental aplicada aos animais de companhia.  Dentre elas, destaca-se 

o manejo nutricional (Scott, 2002).

As pesquisas em torno dos efeitos dos nutrientes no comportamento dos 

animais, ainda que constituam um campo muito recente da ciência, com 

diversos resultados ainda obscuros, vêm apontando para o potencial do 

manejo nutricional como medida adjunta, preventiva e corretiva, na clínica 

veterinária etológica (comportamental) (Bosch et al, 2007). Como exemplo, 

há o efeito, demonstrado em ao menos dois estudos, da redução protéica 
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como controlador de certos tipos de agressividade canina. A questão da 

influência nutricional no comportamento dos animais deve ser vista em sua 

amplitude, atentando-se também para como, e em que quantidade, os 

alimentos são oferecidos, já que tais aspectos, aqui considerados 

qualitativos, também se mostram fortemente associados aos 

comportamentos por eles exibidos.

IIA. NUTRIÇÃO E COMPORTAMENTO - Aspectos Quantitativos

Parafraseando o que outrora expressou Mugford (1987), “quando 

considerarmos como um cão se comporta dever-se-ia levar em conta o que há 

dentro do seu estômago”. Tal sugestão tem origem na experiência exitosa do 

autor ao controlar, de maneira rápida e substancial, através apenas de um 

manejo dietético com ênfase na restrição proteica, a agressividade exibida 

por sete cães da raça Golden Retriever, até então refratários à terapia 

comportamental (Mugford, 1987). Apesar da colocação denotar um forte 

efeito exercido pelos alimentos no comportamento dos animais, 

frequentemente relatado por adestradores, criadores e proprietários (ex.: 

hiperatividade e comportamentos bizarros em decorrência da introdução de 

uma dieta com alto teor proteico), ainda são poucas as evidências científicas 

que o suportam, especialmente em gatos, para os quais a literatura é 

praticamente ausente. Investigações conduzidas com outras espécies (i.e. 

roedores, primatas, equinos, suínos, etc.), entretanto, nos permitem 

extrapolar (e um pouco aplicar) a respeito do potencial para modificar o 

comportamento de cães (e potencialmente de gatos) através da nutrição.

Proteínas. O elo de ligação entre proteínas e o comportamento dá-se no nível 

de importantes mensageiros químicos do sistema nervoso central: 

aminoácidos agem como precursores na síntese de neurotransmissores e 

hormônios. Estes, atuando como moduladores de todo o processamento 

informativo, exercem influência direta nos comportamentos manifestos. 

Assim sendo, mudanças na quantidade (ou até no ritmo de ingestão) dos 

precursores (i.e. aminoácidos) alteram os níveis de neurotransmissores, 

assim influenciando de maneira indireta o comportamento.

Triptofano, por exemplo, é aminoácido precursor da serotonina; esta, que 

constitui importante neurotransmissor nos circuitos neurais que norteiam 

estados afetivos, humores e comportamentos. Já se demonstrou, por 

exemplo, que uma dieta enriquecida em triptofano reduz comportamentos 

autodestrutivos em macacos (Weld et al, 1998), assim como contribui para a 

recuperação do estresse vivenciado por porcos submetidos a um estressor 

social (Koopmans et al, 2005). Em humanos, dietas ricas em triptofano 

mostraram-se capazes de exercer efeito terapêutico em casos patológicos de 

agressividade e também de promover uma sensação de bem-estar em 

indivíduos com traços agressivos.

Tomando como base o que ocorre em humanos, é possível que animais sob 

estresse, ao longo do tempo e com a manutenção do quadro psico-

comportamental, apresentem intensa depletação de triptofano e, por 

conseguinte, níveis diminuídos de serotonina. Em nível comportamental, 

mostrar-se-ão mais estressados, agressivos, ansiosos ou impulsivos, 

manifestando comportamentos tidos como “anormais” (e.g. autodestruição, 

repetitividade). Dessa forma, o fornecimento de uma dieta rica em triptofano 

seria capaz de restabelecer os níveis de serotonina, equilibrando assim o 

status emocional e extraindo a necessidade de manifestação dos 

comportamentos “anormais”.

De fato, em cães, ao menos dois estudos revelaram a influência positiva do 

triptofano no controle de certos tipos de agressividade. Dodman et al (1996), 

em uma pesquisa que comparou dietas com diferentes teores proteicos (i.e. 

17%- baixo, 25%- médio e 32%- alto) verificaram que a agressão territorial, 

especialmente aquela motivada por medo, mostrou-se diminuída quando 
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cães receberam dietas com baixa ou média concentração proteica. Tal 

resultado explica-se pelo fato de que uma menor ingestão protéica resulta 

numa menor competição entre triptofano e outros aminoácidos maiores 

(interleucina, leucina, valina, etc.) pela passagem hemato-encefálica, 

resultando assim em mais triptofano adentrando o cérebro e, 

consequentemente, numa maior síntese de serotonina. Também, com uma 

menor sobrecarga de aminoácidos absorvidos, menos triptofano será 

capturado pelo fígado para síntese proteica, estando assim mais disponível 

para a formação de serotonina.

Resultados semelhantes foram encontrados por DeNapoli e colaboradores 

(2000) ao estudarem comparativamente os efeitos de dietas com alto e baixo 

teor proteico (i.e. 30% e 18%, respectivamente), suplementadas ou não com 

triptofano, na agressão territorial, agressão por dominância e na 

hiperatividade canina. A suplementação de uma dieta já reduzida em proteína 

foi necessária para a diminuição da agressão territorial; já a agressão por 

dominância mostrou-se diminuída tanto diante de uma dieta com alto teor 

proteico, mas suplementada com triptofano, quanto de uma dieta com baixo 

teor proteico (DeNapoli et al, 2000). Da mesma forma que Dodman et al 

(1996), DeNapoli e colaboradores (2000) não verificaram nenhuma 

influência dos níveis de proteína (e tampouco da suplementação com 

triptofano) na redução da hiperatividade canina.  

A argumentação em favor do mecanismo pelo qual um incremento de 

triptofano recuperaria níveis já deficitários de serotonina, assim como da 

relação inversa entre serotonina cerebral e agressividade, mostra-se plausível 

também em cães: Resiner e colaboradores (1996) verificaram que cães 

agressivos por dominância, em comparação com cães não agressivos, 

apresentaram menores concentrações de 5-HIAA (i.e. ácido 

hidroxiindolacético - um dos metabólitos da serotonina) quando medido em 

líquor. Resta ainda avaliar se, nestes animais, os níveis diminuídos de 

serotonina denotam um processo grave e prolongado de estresse, ou se 

refletem um traço individual, neste caso, patológico.

Estudos mais recentes avaliaram os efeitos terapêuticos da suplementação 

com triptofano em cães apresentando ansiedade leve (Bosch et al, 2009a) e 

comportamentos estereotipados (repetitivos) (e.g. andar em círculos, auto-

lambedura excessiva levando a dermatite) (Kaulfuss, Hintze & Wurbel, 

2008). Em ambos, a suplementação com triptofano foi inefetiva, porém, 

conforme argumentado pelos próprios autores, é possível que a dose utilizada 

não tenha sido suficientemente alta para resultar em um aumento 

significativo do triptofano plasmático, necessário para um incremento na 

síntese de serotonina; ainda, é possível que o tratamento tenha sido curto 

(Bosch et al, 2009a; Kaulfuss, Hintze & Wurbel, 2008). Também, há que se 

considerar que os benefícios do triptofano talvez sejam exercidos em 

pacientes com distúrbios graves, a exemplo dos cães dominantes ou 

territorialmente agressivos (Dodman et al, 1996; DeNapoli et al, 2000), onde 

uma depletação grave do aminoácido já esteja estabelecida ou exista, de fato, 

uma deficiência patológica na transmissão serotoninérgica (Bosch et al, 

2009a).

Outro aspecto recentemente estudado e bastante promissor no que diz 

respeito a influência positiva exercida por proteínas no comportamento de 

cães e gatos, é a ação ansiolítica de certas proteínas lácteas (Beata et al, 2007 

a,b); estas, que há tempos são responsáveis pelo conhecido potencial 

calmante do leite. Um processo de hidrólise de uma destas (i.e. caseína-alfa 1) 

dá origem a uma composto (i.e. alfa-casozepina) com afinidade por 

receptores gabaérgicos, exercendo assim, em gatos, efeito de aliviamento de 

fobias sociais (ex.: medo de estranhos) (Beata et al, 2007 a); em cães,  

observou-se diminuição de comportamentos ansiosos (Beata et al, 2007 b). 

Propriedades análogas já haviam sido evidenciadas anteriormente com o uso 

do composto em ratos e em seres humanos.

Lipídios. A relação entre lipídios e o comportamento é selada pelas diversas 

ações que os primeiros exercem no sistema nervoso central: ácidos graxos 

poli insaturados (e.g. ácido linoleico: ômega 6  e ácido alfa-linolênico: 

ômega 3), ácido araquidônico e ácido docosahexaenóico (DHA) além de 

serem constituintes estruturais da substância cinzenta e retina, exercem 

influência no sistema serotoninérgico e dopaminérgico. Por exemplo, ratos 

nutridos de uma dieta rica em ácido alfa-linolênico apresentaram 

concentrações aumentadas de serotonina e dopamina na região do córtex pré-

frontal (Chalon et al, 1998).  Seguindo o mesmo raciocínio, ratos submetidos 

a uma dieta deficiente do mesmo ácido apresentaram menores concentrações 

de dopamina no córtex pré-frontal, além de se mostrarem mais agressivos em 

situação de teste de estresse com animal intruso (DeMar et al, 2006).

A influência dos lipídios dietéticos na disponibilidade de neurotransmissores 

cerebrais (i.e. dopamina e serotonina), portanto, somada a efeitos paralelos 

em fluidez e permeabilidade de membranas neurais, resultando numa maior 

ou menor atividade de enzimas de membrana, receptores e canais iônicos, 

estaria na gênese da ação, indireta, que ácidos graxos exercem sob a cognição 

e o comportamento dos animais.

O efeito de dietas enriquecidas em ácidos graxos no controle de 

comportamentos “problemáticos” (e.g. hiperatividade, elevada sensibilidade 

ao estresse) exibidos por animais de companhia tem sido melhor estudado em 

cavalos. Na grande totalidade destas pesquisas, um efeito benéfico do 

incremento lipídico na redução de parâmetros fisiológicos e 

comportamentais de estresse tem sido bem evidenciado (e.g. Nicol et al, 

2005; Redondo et al, 2009).

Ainda não há, dentre a literatura científica disponível, pesquisas 

demonstrando (quer seja em nível fisiológico ou comportamental) a 

influência que lipídios exercem no comportamento de cães e gatos. Mesmo 

assim, dada a teoria em torno da essencialidade de certos ácidos graxos (e.g. 

DHA) no desenvolvimento e funcionalidade do cérebro e retina, sugere-se 

que sua suplementação, ou deficiência, podem afetar o desenvolvimento 

neurológico e, portanto, o comportamento de cães filhotes, podendo, 

inclusive, tais alterações perpetuarem durante a vida adulta (Bosch et al, 

2007). Preconiza-se, assim, uma perfeita adequação dos níveis de ácidos 

graxos nas dietas administradas a fêmeas gestantes/lactantes e a filhotes, o 

que não parece constituir problema já que dietas comerciais, ainda que 

difiram entre si no que se refere aos níveis de lipídios, não parecem 

deficientes ou enriquecidas em demasia. A influência desta variabilidade nas 

habilidades cognitivas e no aprendizado de cães e gatos constitui tema aberto 

a investigação.

Carboidratos. A interação entre carboidratos e o comportamento tem sido 

investigada principalmente sob o ponto de vista da ação dos polissacarídeos e 

oligossacarídeos não digestíveis, frequentemente denominados fibra 

dietética. Através de diversas propriedades físico-químicas, estes interagem 

com a digestão e absorção de proteínas e lipídios, além de promoverem uma 

maior sensação de saciedade (Bosch et al, 2007). A ausência ou diminuição 

da saciedade entre as refeições parece relacionar-se diretamente com uma 

persistência da motivação alimentar exibida por alguns indivíduos que, por 

conseguinte, manifestam comportamentos orais, repetitivos e/ou anormais, 

tais como mordedura e ingestão de itens não alimentares.

Em porcos, a relação direta entre alta motivação alimentar decorrente de 

baixa saciedade e exibição de comportamentos estereotipados é tão bem 

estabelecida que, com vistas ao controle de tais comportamentos 

“problema”, dietas ricas em fibras são utilizadas com bastante êxito 

(Bergeron et al, 2000), comumente resultando em maior tempo gasto pelo 

animal em descanso, menos forragemento e agressão, além de redução na 

manifestação de estereotipias. Resultados semelhantes têm sido verificados 

em cavalos, espécie na qual comportamentos estereotipados típicos do 

confinamento, tais como a roedura de madeira (i.e. wood chewing), a sucção 

de ar (i.e. wind-sucking) ou o balançar ritmado da cabeça (i.e. weaving) 

mostraram-se negativamente associados a quantidade de fibra contida na 

dieta (Redbo et al, 1998).

Investigações acerca da influência da fibra dietética na saciedade de cães, 

medida principalmente pela frequência e intensidade de comportamentos 

associados à motivação alimentar persistente e/ou pela quantidade de 

alimento ingerido após uma dieta enriquecida, tem sido conduzidos 

(Butterwick & Markwell, 1997, Jewell & Toll, 1996). Em um estudo mais 

recente (Bosch et al, 2009b) realizado com cães da raça Beagle (residentes 

em um canil de laboratório) demonstrou-se um aumento em comportamentos 

que denotam inatividade (i.e. exibição de mais descanso durante a noite e 

pela manhã, além de um comportamento de alerta “em repouso” durante à 

tarde), em resposta a uma dieta rica em fibras; tal efeito decorre-se, 

provavelmente, de um prolongamento da sensação de saciedade. Não se 

demonstrou, por outro lado, um efeito da suplementação de fibra na 
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sensibilidade ao estresse (Bosch et al, 2009b).

Em gatos, a utilização de fibras como terapêutica comportamental é 

preconizada por alguns autores (Houpt & Zicker, 2003) para os casos de 

compulsão oral, manifestados na forma de ingestão de itens não alimentares 

(i.e. Pica). Em casos graves, por se fazer necessário a utilização de medicação 

antidepressiva e modificação ambiental, o incremento fibroso constitui 

apenas complemento, que requer ainda maiores investigações científicas.

Vitaminas e minerais. A relação entre vitaminas e o comportamento de cães 

e gatos tem sido investigada sob a ótica da ação antioxidante de algumas 

delas, combinadas a outros nutrientes, resultando em benefícios para o 

comportamento de animais idosos. Tais compostos, adicionados a rações 

comerciais ou na forma de suplementos, têm se mostrado capazes de amenizar 

e/ou até prevenir o declínio comportamental decorrente dos depósitos 

amiloides e da deterioração oxidativa neural promovida por radicais livres 

(Milgram et al, 2002; Cotman et al, 2002; Heath et al, 2005).

Cães idosos apresentam modificações neurais semelhantes àquelas 

observáveis em cérebros humanos em envelhecimento (ex.: atrofia cortical, 

redução de antioxidantes endógenos, acúmulo de substâncias amiloides) e por 

isso tem servido de modelo para o estudo das alterações neurais que 

acompanham os estágios iniciais da demência humana. Em cães, quando 

pronunciadas, tais alterações acompanham déficits comportamentais que 

caracterizam a disfunção cognitiva (i.e. desorientação associada à perda de 

comportamentos aprendidos e a alteração no contato e apego ao dono, além de 

perturbações no ciclo sono-vigília), também relatados em gatos (Heath, 

2002). 

A utilização de compostos antioxidantes, à base principalmente de vitaminas 

C e E (associadas a outros compostos tais como carnitina, carotenoides e 

alguns ácidos graxos), parece resultar em melhora em praticamente todos 

estes aspectos comportamentais comumente deficitários (Milgram et al, 

2002; Cotman et al, 2002; Roudebusch et al, 2005). Especificamente, 

enquanto a vitamina E atua protegendo membranas da oxidação, a vitamina C 

protege da oxidação as células em fase solúvel, assim como impede a 

propagação da produção de radicais livres pela vitamina E (Milgram et al, 

2002). 

Alguns autores também apontam para um possível efeito da piridoxina (i.e. 

vitamina B6) sobre o comportamento animal (Mills & Simpson, 2002). Ao 

que parece, a vitamina é fundamental para a síntese da coenzima piridoxal 

fosfatase, fundamental no metabolismo da serotonina. Assim sendo, a 

suplementação da vitamina, paralelamente a estratégias de favorecimento da 

passagem do triptofano pela barreira hemato-encefálica, seria uma ação 

terapêutica comportamental bastante pertinente (Strong, 1999).

Investigações a respeito da influência de minerais no comportamento de cães 

e gatos são escassas. Os efeitos da diminuição dos níveis de cálcio em cadelas 

lactantes, por exemplo, levando a tetania hipocalcêmica, são evidentes e bem 

conhecidos pelos clínicos veterinários que por vezes ainda se deparam com o 

quadro. Entretanto, pouco é divulgado em relação a quedas menos bruscas 

dos níveis de cálcio levando cadelas lactantes a quadros de irritabilidade. Para 

Houpt & Zicker (2003), os níveis sanguíneos de cálcio deveriam ser 

investigados em cães e gatos agressivos, especialmente aqueles mais velhos 

ou doentes, e principalmente se a agressão constitui problema 

comportamental novo ou que tenha tido um aumento súbito em sua gravidade.  

É possível que tais alterações comportamentais sejam um efeito de uma queda 

menos pronunciada dos níveis sanguíneos de cálcio. Entretanto, o mecanismo 

pelo qual níveis diminuídos de cálcio gerariam irritabilidade e agressão nestes 

animais permanece pouco explorado.

IIB. NUTRIÇÃO E COMPORTAMENTO - Aspectos Qualitativos

 Aspectos qualitativos da alimentação oferecida aos animais, incluindo aqui a 

quantidade, a frequência e as vias de oferecimento, interferem não só no 

físico, mas especialmente no comportamento dos mesmos. Um exemplo 

corriqueiro é o oferecimento de alimento comercial ad libitum aos gatos 

domésticos, que constitui prática comum entre os proprietários. Tal modo de 

alimentar-se é incompatível com o comportamento alimentar natural felino, 

observado em gatos ferais, que despendem até 30% de seu tempo caçando seu 

alimento, que é então ingerido muito lentamente, em local tranquilo (Beaver, 

2005). Estudos com outras espécies demonstram, inclusive, uma preferência 

dos animais pelo alimento mais difícil, num fenômeno conhecido como 

contrafreeloading. Segundo este, independente do objetivo final (i.e. ingestão 

energética), os animais valorizam o ato alimentar em si, comportando-se de 

acordo com estratégias selecionadas ao longo de sua história evolutiva. Gatos 

domiciliados, portanto, ao receberem alimentação abundante e de fácil 

acesso, estão bastante susceptíveis ao tédio e à frustração; indivíduos mais 

ativos, por conseguinte, podem manifestar comportamentos 

“problemáticos”, tais como a destruição e a hipervocalização.

Um outro exemplo bastante comum, ainda com gatos domésticos, é o animal 

cujo dono passa a interpretar alguns de seus comportamentos (ex.: miados 

pela cozinha, aproximação do armário onde a comida é armazenada) como 

tentativas de solicitar alimento. Por um mecanismo de aprendizagem 

denominado condicionamento operante, o gato percebe que o ato de miar na 

presença do dono traz como consequência o recebimento de alimento. 

Estamos então diante de um comportamento condicionado, onde o miado 

(que progressivamente torna-se exagerado e inaceitável pelo dono) é agora 

usado como mecanismo de “pedir comida”. À medida que os miados se 

generalizam, e o gato passa a solicitar comida a todo o momento, nem sempre 

o proprietário lhe responderá, caracterizando uma cenário típico, e deletério, 

de reforço intermitente. Este, além de muito favorável a perpetuação do 

comportamento de miar, gera ansiedade no animal, que não mais consegue 

prever quando o alimento lhe será oferecido. 

Uma situação bastante semelhante é vivenciada por proprietários de cães, que 

comumente se queixam de latidos excessivos durante as refeições da família. 

O oferecimento de pequenas porções da comida também constitui reforço 

intermitente para o comportamento de latir, levando a perpetuação e 

exacerbação do comportamento. Isto coloca o animal em risco de sofrer com 

punições verbais e físicas, ou até o abandono, além de torná-lo agitado, 

ansioso e, por vezes, agressivo.

Em relação às quantidades de alimento oferecidas, excessos e deficiências 

influenciam diretamente a saúde e o comportamento dos animais. 

Alimentação em excesso leva a obesidade, predispondo o animal a problemas 

orgânicos secundários (ex.: diabetes), e prejudicam a manifestação de alguns 

comportamentos naturais típicos da espécie. Tomemos como exemplo um 

gato obeso que, como consequência do acúmulo de gordura corporal, não 

consegue lamber-se apropriadamente. Além da higienização, a auto-

lambedura (que ocupa cerca de 50% do tempo em que o felino está desperto - 

Beaver, 2002), serve para múltiplas funções, inclusive o aliviamento de 

tensões. Assim sendo, um gato impedido de se lamber é impossibilitado de se 

engajar em um ato fundamental para a lida frequente com adversidades 

impostas pelo ambiente. Como compensação, podem ocorrer mudanças no 

repertório comportamental do animal, tal como o surgimento de 

comportamentos agressivos.

Deficiências alimentares também alteram o comportamento dos animais. Tal 

aspecto deve ser considerado desde o início da vida do animal: uma fêmea 

gestante/lactante mal nutrida pode gerar filhotes (e futuros adultos) mais 

medrosos e/ou agressivos (Houpt & Zicker, 2003), atrasados em termos de 

desenvolvimento comportamental e apresentando comportamentos 

inapropriados (ex.: comportamento antissocial, flutuações entre posturas de 

dominância e submissão, vocalização excessiva, etc.) (Simonson, 1979). Um 

outro caso seria a disputa por comida escassa entre filhotes de cães de uma 

mesma ninhada ou criador: tal fato pode contribuir significativamente com a 

formação de cães adultos competitivos e, inclusive, agressivos com outros 

cães.

IIC. NUTRIÇÃO E COMPORTAMENTO - Aplicações na terapia 

comportamental

Na prática clínica comportamental de cães e gatos, a utilização do manejo 

nutricional é ainda incomum, sendo recomendado por veterinários 

especialistas, em casos muito específicos, e sempre na forma de terapêutica 

adjunta à terapia comportamental, composta necessariamente por 

modificação comportamental e ambiental. 

As principais aplicações clínicas da nutrição com vistas ao controle de 

comportamentos indesejáveis e tomando como ênfase o manejo quantitativo 
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de nutrientes, são:

1 - diminuição do teor proteico (para aproximadamente 18-19% - Levine, 

comunicação pessoal) em casos de agressividade canina territorial ou por 

dominância;

2 - suplementação da dieta com triptofano (10mg/kg a cada 12 horas – Mills & 

Simpson, 2002) em casos de agressividade canina territorial ou por 

dominância.

3 - utilização de dieta comercial enriquecida por antioxidantes ou adição de 

suplementos à base de antioxidantes em casos de disfunção cognitiva canina 

(Heath, 2002);

4 - suplementação de fibras na dieta de gatos com comportamento compulsivo 

oral (i.e. Pica) (Houpt & Zicker, 2003).

As principais aplicações clínicas da nutrição com vistas ao controle de 

comportamentos indesejáveis e tomando como ênfase o manejo qualitativo de 

alimentos, são:

- em cães: fracionamento alimentar (i e. 2-3 X/dia) visando o estabelecimento 

de uma rotina de eliminação (i.e. micção e defecação) permitindo assim a 

supervisão em momentos críticos e o controle da eliminação em local 

impróprio e da coprofagia;

- em cães e gatos: utilização de brinquedos liberadores gradativos de alimento 

(seco, úmido e/ou congelado) visando promover entretenimento a animais 

ativos, ansiosos e/ou que sofrem de tédio (ex.: quando confinados). Também, 

para promoção de superfície apropriada de lambedura/roedura em casos de 

animais com hábitos impróprios de compulsão oral. São também 

recomendados em casos de medo ou agressividade, na tentativa de 

dessensibilizar e contra condicionar o animal na presença do agente ou 

contexto perturbador (Mills, 2002).

- em gatos: oferecimento de alimento espalhado e escondido, visando 

promover o comportamento predatório, especialmente em animais ativos 

e/ou que exibam um comportamento predatório contra alvos inapropriados 

(ex.: dono, outros pets). Também, o oferecimento de alimento ao gato antes de 

deitar, após uma interação lúdica e energética com o dono, contribui na 

promoção de um sono mais duradouro, essencial nos casos de miados 

excessivos na aurora.

 Figura.  Brinquedo liberador de alimentos com alimento úmido congelado (à 

direita: utilização em situação de adaptação à caixa de transporte).

III. CONCLUSÕES

Partindo-se do fato de que problemas comportamentais constituem a principal 

causa de abandono e/ou eutanásia de cães e gatos, a implementação de 

terapêutica de mais fácil aplicação, tal como o manejo nutricional, ainda que 

em vias de investigação, já constitui um promissor incremento na luta pela 

vida dos animais de companhia, pela manutenção dos mesmos em seus lares e 

pelo seu bem-estar. Ainda que se deva, em casos comportamentais, 

implementar outras intervenções, incluindo em alguns casos o uso de 

medicação, é possível fazer tudo isto com o auxílio potencialmente efetivo, e 

aparentemente não deletério, do manejo alimentar.
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