
 

COMPORTAMENTO 
ANIMAL: MANEIO 

BÁSICO 
• Adquirir as competências e conceitos básicos do 

comportamento animal; 

• Como melhorar a relação entre Médico-paciente; 

• Melhorar o aconselhamento ao tutor em relação à educação e 

dinâmica com o animal; 

• Identificar os problemas comportamentais mais comuns e 

saber resolvê-los; 

• Ciclo de vida e as necessidades em cada fase do crescimento; 

• Distinguir entre um problema comportamental ou fisiológico 

e a sua possível relação. 
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                RESUMO DE UNIDADE DE FORMAÇÃO 

 

 

Comportamento Animal – Maneio Básico 

TIPO DE CURSO: Teórico  FORMADOR:  

Área: Clínica de animais e companhia DURAÇÃO: 3 horas  

RESUMO 

A forma como abordamos o animal em ambiente de consulta é determinante para o sucesso da mesma: fidelização 

do tutor e do animal, o que leva à promoção do bem-estar de todos os intervenientes, incluindo o médico 

veterinário. A mudança simples de algumas formas de abordagem pode conduzir a mudanças dramáticas na relação 

médico-animal, o que se refletirá de forma significativa na relação médico-tutor. Aprenda a gerir a relação com o 

animal na consulta e a aconselhar da melhor maneira o tutor, de forma a prevenir eventos de desconfiança e 

agressividade, que se podem perpetuar. 

OBJETIVOS 

• Adquirir as competências e conceitos básicos do comportamento animal; 

• Como melhorar a relação entre Médico-paciente; 

• Melhorar o aconselhamento ao tutor em relação à educação e dinâmica com o animal; 

• Identificar os problemas comportamentais mais comuns e saber resolvê-los; 

• Ciclo de vida e as necessidades em cada fase do crescimento; 

• Distinguir entre um problema comportamental ou fisiológico e a sua possível relação. 

TÓPICOS A ABORDAR 

• Noções básicas do comportamento animal 

• Problemas de comportamento mais comuns e soluções 

• Aconselhamento ao tutor: erros mais comuns 

• Comportamental ou fisiológico? 

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 

• Apresentação oral com recurso a projeção de material didático  
• Apresentação de exemplos clínicos  
• Esclarecimento de dúvidas 

MATERIAL NECESSÁRIO 

• Uma sala de formação ou similar disponibilizada pelo CAMV  
• Todo o material didático de projeção, visionamento ou de modelos anatómicos é providenciado pela GBP. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

• Horwitz, D. & Mills, S. (2010). BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine (2nd ed.), BSAVA. 

https://whaveformationcenter.com/
mailto:gbpmedicalservices@gmail.com

