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O latido dos pets
Característica individual do cão que pode variar de acordo com o decorrer da vida do animal e não apenas da raça
Carolina Vasconcelos
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Com o crescimento desordenado das cidades e o surgimento das grandes indústrias, as pessoas passaram a conviver com a
poluição de lagos, rios e das próprias metrópoles. E no meio deste cenário, outro tipo de poluição que não pode ser visto
também pode ser considerado um dos maiores problemas da vida moderna: a poluição sonora, que se dá através do ruído.
Pelos limites fixados na proposta, até olatido de umcachorro pode ser enquadrado comopoluição sonora. E quem nunca
passou por alguma calçada e assustou com o barulho estridente do latido de um cachorro?
Algumas raças, mesmo oferecendo segurança para as casas se destacam mais do que as outras quando o assunto é latir, o
que pode atrapalhar os vizinhos e gerar reclamações e brigas.
Segundo a especialista em comportamento animal, Carolina Rocha, antes de qualquer coisa é muito importante lembrar que
latir é a forma normal de comunicação dos cães. Pesquisas recentes afirmam que existe uma gama enorme de vocalizações,
com diferentes tonalidades, frequências e ritmo.
“Dependendo da história de vida do pet, da convivência em diferentes situações o animal pode apresentar diferentes
respostas ao latir. Assim, por mais que existam raças que popularmente defende-se ao latirem mais, não podemos
generalizar este comportamento para todos os cães, já que esta é uma característica muito individual que pode variar de
acordo com o decorrer da vida do animal e não apenas da raça”, conta a especialista.
O que se pode afirmar a partir de pesquisas científicas é que existem algumas raças que são, em geral, menos calmas e
menos treináveis, como, por exemplo:
Chihuahua

Bull Terrier,

Spitz Alemão

Maltês

Segundo um estudo feito na Austrália, o latido excessivo geralmente ocorre em cães jovens (até 5 anos) do grupo de cães
que são criados em casa com outros cães, e que têm acesso ao interior da casa.
Como evitar que o animal apresente o comportamento de latido excessivo:
Em machos, a castração até antes dos seis meses é recomendada. Ela pode levar à diminuição do comportamento agressivo e
reativo. Em fêmeas a castração deve ser mais tardia devido à ocorrência de cistite;
Não retirar os filhotes da mãe e do resto da ninhada antes da oitava a décima semana de vida;
Fazer uma boa socialização dos filhotes pelo menos até os dois anos de idade, com sons, objetos, pessoas e animais.
Fazer treino de obediência básica (senta, fica, deita, vem) quando ainda jovem;
Ter rotina consistente de passeios e brincadeiras (intervalos curtos, mas frequentes);
Nunca punir o animal com gritos, choque, chutes, bater, etc.
“Se o problema já existe, é preciso buscar por um médico veterinário especializado em comportamento animal para que ele
possa entender corretamente a motivação por trás do latido”, fala a veterinária.
O que pode causar o latido excessivo?
Diversos problemas comportamentais e de saúde podem apresentar o latido excessivo como agressividade, ansiedade de
separação, dor, epilepsia, medo de barulhos, medo de pessoas, medo de algum objeto específico, ansiedade generalizada,
dor, comportamento compulsivo, etc.
Algumas raças que podem vir a fazer menos barulho
Casa:
Beagle

Bernese Mountain Dog

Golden Retriever

Setter Inglês

Apartamento:

Lhasa Apso

American Cocker Spaniel,

Pug,

Shih Tzu.

Labrador
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