
A Agressividade Canina 
 

A agressividade canina é, sem dúvida, uma das principais patologias com que nos 

deparamos no dia-a-dia da nossa prática clínica. Sendo aficionados e naturais defensores 

da espécie canina, temos uma responsabilidade acrescida no controlo desta 

manifestação, sob pena de possibilitarmos uma crítica social negativa capaz de dar 

razão àqueles que não gostam de animais e os limitam cada vez mais de um convívio 

social benéfico para o Homem, que actualmente vive na sua maioria enclausurado pelo 

betão. 

 

Por este facto, não podemos pensar que o conhecimento desta enfermidade deve estar só 

a cargo de especialistas, pois é de todo necessário que todos nós, médicos veterinários, 

compreendamos e estejamos preparados para compreender e controlar esta situação, de 

forma a inverter este receio social e político. 

 

É verdade que os casos de agressividade se tenham multiplicado, principalmente em 

sociedades violentas, mas há que explicar de uma forma geral que tal sucede em grande 

número por uma atitude cobarde de alguns proprietários que incutem violência num 

animal, de forma a poderem causar distúrbios sociais impunes. Há outras situações em 

que, quer por falta de conhecimento do proprietário, quer por intuito de protecção, os 

donos adestram o animal de um modo que leva à exacerbação do seu instinto agressivo. 

 

Quando falamos de agressividade canina é importante, antes de mais, recuar às origens 

da espécie. O lobo é um animal selvagem com determinadas condições de garantia de 

sobrevivência (co-habitação em matilha), que respeita uma hierarquia e que tem sentido 

predatório, territorial e sexual. Todos estes instintos foram passados à espécie canina 

mas têm sido mal interpretados pela sociedade, que trata os cães de uma forma 

completamente humanizada, julgando que nos entendem e que pensam como nós. 

 

O importante, a meu ver, é proporcionar esclarecimento cabal à sociedade, no sentido de 

existir uma conveniente elucidação antes da decisão de possuir um cão e, por outro lado, 

haver preparação para compreender e respeitar um animal, evitando actos e atitudes que 

possam despoletar um comportamento agressivo. 



 

Procurando controlar o problema da agressividade de uma forma bem intencionada, 

elaborou-se pelo mundo fora uma lista de raças potencialmente perigosas, para as quais 

existe legislação específica e com as quais temos deveres especiais, mas em boa verdade 

a rotulagem das raças não produziu o efeito desejado. A responsabilidade está no 

proprietário que, na ausência destas raças, tornará outras agressivas. Por esta razão a lei 

está a ser posta em causa e, em Itália, a legislação já foi alterada, responsabilizando o 

proprietário pelas situações de agressividade dos seus animais. Aquilo em que 

realmente acredito é que os cães de grande complexidade física exigem uma atenção 

redobrada, sendo importante na decisão de reprodução excluir todos aqueles com 

manifestações de agressividade, pois esta pode genética e hereditariamente ser 

transmitida. Por outro lado, estes progenitores serão cruciais na passagem das regras e 

condutas sociais logo nos primeiros dias de vida. 

 

A lei portuguesa considera como raças potencialmente perigosas aquelas que, devido às 

características da espécie, comportamento agressivo e tamanho ou potência da 

mandíbula, possam causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais, principalmente 

os cães pertencentes às seguintes raças ou resultantes do cruzamento entre estas: Cão de 

fila brasileiro; Dogue argentino, Pit bull terrier; Rottweiller, Staffordshire terrier 

americano, Staffordshire bull terrier e Tosa inu. Como raças perigosas, as que temos 

mais contacto na nossa prática clínica são o Rottweiler, o Pit bull terrier e o Cão de fila 

brasileiro. 

 

Os Rottweilers são cães temidos e admirados, inicialmente usados como pastores. São 

robustos, corajosos, inteligentes e leais, com grande tendência à dominância. É 

importante que o seu dono assuma desde a sua infância o papel de líder de uma forma 

irredutível. É também recomendável que nunca se sujeite estes animais a adestramento 

de defesa e ataque, pois podem responder mal a tratamentos duros. A sua função foi 

deturpada por alguns proprietários que os adestraram de modo a que cobardemente 

agridam e ataquem, aproveitando-se do seu instinto de protecção ao dono. 

 

Os Cães de fila brasileiro são animais de disciplina cega, extremamente dedicados e 

obedientes à família. Usualmente são dóceis e tolerantes com as crianças. Lidam mal 



com estranhos e, por isso, tornam-se excelentes guardiães. Devem ser sociabilizados de 

forma a diminuir a aversão a estranhos. 

 

Os Pit Bull, embora catalogados como agressivos, instáveis e lutadores são 

extremamente inteligentes, corajosos, leais e pacientes com as crianças. Famosos pela 

capacidade de prever a intenção de estranhos, não exitam no caso da sua família ou 

propriedade se encontrar ameaçada. São naturalmente pouco tolerantes com outros 

animais mas não são naturalmente agressivos com os humanos. 

 

O Homem é o principal, senão o único, culpado pela agressividade dos cães, 

nomeadamente devido às práticas de: 

- Maus tratos, que resultam em desvio de temperamento dos animais; 

- Mau adestramento pelos proprietários, que querem que eles se tornem violentos para 

assegurar a protecção da família; 

- Cruzamentos indiscriminados, tentando fortalecer de forma cega características de 

ferocidade. 

 

Assim, consideramos como principais causas de agressividade: 

- Progenitores agressivos; 

- Más condições das instalações (espaços exíguos, entediantes); 

- Ausência de sociabilização com experiências positivas nos primeiros meses de vida; 

- Adestramento induzindo a agressividade; 

- Falta de exercício, entretenimento, tempo e atenção; 

- Doença física causadora de mau estar, irritabilidade. 

 

As principais apresentações de agressividade na nossa prática clínica são: 

- Agressividade por dominância: resultado da combinação de cães geneticamente 

predispostos à liderança e de proprietários que proporcionam adestramento com pouca 

firmeza, coerência e laxismo.  

- Agressividade por medo: resultado de má sociabilização, de um somatório de 

experiências traumatizantes e de situações em que o adestramento se baseia 

fundamentalmente no castigo físico. 



- Agressividade territorial: resultado de animais com pouca convivência social, 

habitualmente restringidos a um espaço confinado ou resultado de casos em que o 

adestramento é realizado de forma a defender o território que lhes é confiado. 

 

Assim, recomendamos uma aposta clara na prevenção da agressividade, que consiste 

em: 

- Seleccionar animais de bom carácter; 

- Proporcionar condições de desenvolvimento adequadas (espaço, conforto, higiene, 

água, comida); 

- Contacto humano desde os primeiros dias, garantindo experiências positivas com o 

meio envolvente e proporcionando sociabilização e confiança; 

- Esclarecimento do novo proprietário no que concerne às características da raça e aos 

fundamentos básicos de adestramento (organização em pirâmide, incutindo à nova 

família a necessidade de exercer liderança de uma forma coerente e determinada) 

- Demonstrar a importância de ensinar determinadas regras, tais como, responder ao 

chamamento, sentar, ficar e deitar, habituar o animal a ser manipulado, esperar pela sua 

vez para comer, não permitir que salte às pessoas e entrar e sair de casa ou do carro 

depois de toda a família. É fundamental excluir todo o tipo de violência física nas 

normas de adestramento do animal. O que melhor funciona é a ignorância. 

O dono deve estar consciente que deve procurar ajuda profissional no caso de surgirem 

os primeiros sinais de agressividade. 

 

Diagnóstico 

Perante a descrição de uma situação de agressividade, é de extrema importância realizar 

uma exaustiva anamnese no sentido de poder identificar as causas que a despoletam e, 

desta forma, possibilitar a sua classificação. A exclusão de doença física é fundamental, 

pois determinadas situações causam sofrimento e irritabilidade no animal, induzindo por 

vezes a agressão. Por outro lado é importante a compreensão do estado geral do animal 

para que algumas opções farmacológicas possam ser utilizadas de forma adequada e 

segura. 

 

Tratamento 

No tratamento da agressividade canina, o fundamental é dessensibilizar o animal do 

factor que lhe despoleta a agressividade, como: 



1º - Evitar as situações que desencadeiam comportamento agressivo; 

2º - Elaborar uma modificação passiva do comportamento, sendo extremamente 

importante não envolver punição física, pois os cães tratados com agressão irão 

aprender a ignorá-la. Assim, sempre que o animal exigir atenção, o proprietário deve 

ignorá-lo. O carinho não pode ser associado a exigência do animal. 

3º - Utilizar o ganho de consideração: o cão deve aprender a respeitar antes de fazer 

qualquer outra coisa e assim o proprietário vai ganhando a confiança do animal. 

Exemplo: antes de dar a comida pedir que se sente, esperar 3 a 5 segundos, e só então 

alimentá-lo. 

4º - Modificação activa do comportamento: dessensibilizar o animal de determinada 

atitude que lhe despoleta agressividade através de experiências positivas 

recompensantes. 

5º - Castração: pode suprimir a agressividade por dominância. É mais eficiente em 

animais jovens. Nas fêmeas pode exacerbar a agressividade pela ausência de 

estrogénios. 

6º - Farmacologia: se a modificação do comportamento é usada no início do problema, a 

terapia farmacológica pode não ser requerida. No entanto, principalmente em situações 

já instaladas e mais complexas, é necessária uma terapia farmacológica juntamente com 

a modificação comportamental. Antes do seu uso é importante a anamnese completa do 

animal e devem ser tomados cuidados especiais no caso de este ser geriátrico ou de 

receber outros medicamentos. Devem ser excluídas doenças metabólicas e cardíacas. Se 

o animal tiver história de arritmias ou doenças cardíacas, deve ser realizado previamente 

um electrocardiograma, pois estudos têm mostrado que o complexo QRS e o segmento 

S-T são afectados por certos fármacos usados para as desordens de ansiedade 

(amitriptilina e clomipramina). Uma vez que a maioria dos fármacos são metabolizados 

pela via  renal e hepática, devem ser requeridos exames hematológicos completos e 

análises bioquímicas. É importante o reconhecimento do mecanismo de acção do 

fármaco, dos seus efeitos colaterais e de como este vai influenciar o seu 

comportamento. Os fármacos devem ser usados no tempo e na dosagem suficiente para 

obter o efeito desejado. Se o paciente não melhorar, o diagnóstico inicial deve ser 

reconsiderado. 

Os fármacos de eleição nestes casos são os antidepressivos tricíclicos (TCA’s) e os 

inibidores selectivos da serotonina (SSRI’s). Tranquilizantes fenotiazínicos, como a 

acepromazina, e anticonvulsivos, como o fenobarbital, não são utilizados para este fim, 



à excepção da carbamazepina (Tegretol®), que controla as "explosões" associadas a 

condições neurológicas e comportamentais. A carbamazepina pode ser usada 

concomitantemente com um TCA ou SSRI para aumentar a eficácia destes, embora 

possa induzir leucopenia num tratamento prolongado.  

Os TCA’s usados mais comummente são o hidrocloreto de amitriptilina e o hidrocloreto 

de clomipramina. O SSRI mais comum é o hidrocloreto de fluoxetina (Prozac®). 

Os TCA’s são estruturalmente parecidos com os antipsicóticos fenotiazínicos e são 

usados para tratar ansiedade, medo, desordens obsessivas-compulsivas e dor 

neuropática em animais e humanos. Têm 3 efeitos importantes: sedação, acção anti-

colinérgica central e periférica e potencialização de aminas biogéncias do sistema 

nervoso central (como a norepinefrina e a serotonina), bloqueando a sua reabsorção nos 

neurónios pré-sinápticos e obtendo um efeito antidepressivo e ansiolítico. 

 

Os fármacos seleccionadas para o tratamento de agressividade por dominância são: 

- Amitripilina: 1-2 mg/kg BID ou SID durante 30 dias. 

- Clomipramina: 1-2 mg/kg BID 

- Fluoxetina (Prozac®): 1 mg/kg, PO, SID durante 8 semanas. 

Os TCA’s apresentam como principais efeitos secundários a sedação e os distúrbios 

gastrointestinais. Os SSRI’s não apresentam efeitos sobre a norepinefrina nem sobre a 

dopamina e não têm actividade anti-colinérgica ou anti-histamínica, sendo por isso 

mínimos os seus efeitos colaterais, mesmo em humanos.  

Assim, os antidepressivos tricíclicos (TCA’s) e os inibidores selectivos da serotonina 

(SSRI’s) podem ser de crucial importância no tratamento da agressividade por 

dominância, embora devam ser utilizados racionalmente e em combinação com a 

modificação do comportamento. 

Características das drogas mais comummente usadas: 

- Amitriptilina 

É um antidepressivo tricíclico que bloqueia a captação de noradrenalina e serotonina 

pelo cérebro, aumentando dessa forma o efeito desses neurotransmissores. Apresenta 

como efeitos secundários sedação, boca seca, diarreia, vómitos, excitabilidade, 

arritmias, hipotensão e síncope. Aumenta o risco de arritmias se usada 

concomitantemente com anestésicos e anti-arrítmicos. Antagoniza os efeitos dos anti-

epiléticos. Ocorre um aumento do efeito sedativo se usado em simultâneo com outros 

sedativos. A sedação pode ser muito marcada na fase inicial. É contra-indicada em 



animais com doença cardíaca, retenção urinária e história de actividade convulsiva, uma 

vez que baixa o limiar de início de convulsão. É igualmente não recomendada em 

animais com Diabetes mellitus, hipertiroidismo, doença renal ou hepática. Após um 

período de uso prolongado, a remoção da droga deve ser feita de forma gradual. 

A remoção da droga, depois de um longo tempo de uso, deve ser gradual. 

Dose: 1 - 2 mg/Kg PO cada 12 a 24 h. – a dose vem escrita acima, penso não haver 

necessidade de repetir. 

 

- Clomipramida 

É um antidepressivo tricíclico que bloqueia a captação de serotonina e noradrenalina a 

nível cerebral, aumentando os seus efeitos. Deve ser usado em combinação com terapia 

comportamental. Tal como com a amitriptilina, deve haver especial cuidado se 

prescrita a cães com epilepsia e disfunção cardiovascular. Aumenta o risco de arritmias 

se concorrentemente administrado com anestésicos e anti-arritmicos. Antagoniza o 

efeito de drogas anti-epilépticas. O seu efeito sedativo é incrementado se usado com 

outros sedativos em concomitância. 

  

- Fluoxetina 

É um inibidor selectivo da captação de serotonina. É um antidepressivo com pouco 

efeito sedativo quando comparado com antidepressivos tricíclicos. Tem sido usado em 

animais para tratar comportamentos compulsivos aberrantes. A dosagem em cães pode 

variar entre 0.5 - 1 mg/Kg PO SID, numa administração máxima de 20 mg. (aqui 

acontece  a mesma coisa, a dose está escrita + acima. Não sei se a quer manter aqui ou 

retirar) 

Não deve ser usado em pacientes com epilesia, doença cardiovascular, renal ou hepáitca 

e em animais gestantes grávidas e/ou lactantes. Quando usada em casos de agressão, 

deve ter-se especial cuidado com o risco de desinibição. 

No homem está relacionada com anemias aplásicas, equimoses, hemorragia 

gastrointestinal, pneumonia eosinofílica, anemia hemolítica, pancreatite, 

trombocitopénia, taquicardia e bradicardia. Nos cães, estes efeitos são desconhecidos. 

Não deve ser usada em combinação com inibidores da MAO, antiepilépticos, 

antiarritmicos e benzodiazepinas. 

  

- Carbamazepina 



É um anticonvulsivo. É um bloqueador dos canais de sódio das membranas dos 

neurónios. Deprime a actividade eléctrica excessiva do cérebro, sem afectar 

demasiadamente a actividade normal. É menos disruptor das funções intelectuais que a 

fenitoína e o fenobarbital, mas é mais caro. 

 

Conclusão 

A falta de compreensão da natureza canina possibilita o aparecimento de muitos 

distúrbios de conduta nos cães, tornando-os um problema social muito importante e 

frequente. O médico veterinário com conhecimentos sobre o comportamento animal tem 

a possibilidade de compreender estes distúrbios e, em sinergismo com os donos, tentar 

resolvê-los. E assim se conquista uma saudável e prazerosa relação cão/Homem, 

fazendo valer a expressão “o cão é o melhor amigo do Homem”. 


