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canina
Nossa relação com os cães está mais forte 
do que nunca. Eles são até utilizados 
para ajudar no tratamento de nossas 
doenças – e com sucesso. Por que não 
conseguimos resistir a eles?

A ciênciA

tExto hElENa omEtto/Colaboradora
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A  C IêNCIA CANINA

Você consegue ficar in-
diferente a um filhote 
de cachorro todo fofo 
e carente vindo em 
sua direção? A vonta-
de de apertar, abraçar 
e trazer para casa é 

inevitável, pelo menos para a maioria dos 
seres humanos. Mas, por que isso aconte-
ce? Por que não resistimos aos cães? O que 
se passa em nossa mente quando batemos 
os olhos nas criaturas caninas? 

Além de influenciar no aspecto emocio-
nal, os cães também mexem com os nos-
sos sentidos e auxiliam na recuperação 
de fobias e outros medos, além de serem 
utilizados no tratamento de doentes de-
bilitados ou depressivos por meio da pet 
terapia. Essa metodologia terapêutica 
vem se mostrando cada vez mais eficiente 
e está conquistando mais adeptos ao apre-
sentar um tratamento baseado no afeto e 
na reciprocidade.

A ciência indica algumas explicações 
para essa relação de lealdade e compa-
nheirismo que se estabeleceu entre cães e 
humanos ao longo dos anos e que até hoje 
continua evidente. 

Longa reLação. O cão foi o pri-
meiro animal a ser domesticado pelo ho-
mem. Na Idade da Pedra, o lobo já era seu 
companheiro nas caçadas, auxiliando e 
protegendo suas ações em uma aliança 
milenar. Desde então, os lobos evoluíram, 
dando origem aos cães domésticos, que se 
uniram aos homens em uma história de 
interesses em comum.

Apesar de acompanhar os humanos em 
suas atividades, os cães vivem em mati-
lhas, são leais e trabalham em equipe. 
Em todas as sociedades caninas existe um 
líder, que normalmente é o mais forte do 
grupo. Ele se torna o guardião dos demais, 
considerados submissos, cada um com 
uma função.

Quando o ser humano entrou na vida do 
cão, o animal passou a enxergá-lo como 
um membro dessa matilha. Por isso, a re-
lação estabelecida entre eles é baseada na 
lealdade. Ao mesmo tempo, o homem se 
identificou com os cães porque o vínculo 
canino é incondicional. Nós necessitamos 

dessas ligações emocionais por uma ques-
tão de sobrevivência, pois somos seres 
emocionalmente dependentes.

Devido a essa dependência, os huma-
nos sentiram a necessidade de manter a 
companhia canina sob seu controle. Para 
isso, promoveram sua domesticação, pio-
neira entre as espécies animais, e iniciada 
no que hoje conhecemos como a China. As 
características selvagens foram moldadas 
pelas nossas tradições, assim como a ma-
nipulação das várias espécies, originadas 
por meio de cruzamentos e seleções or-
ganizadas pelo homem. Porém, há quem 
diga que a domesticação partiu da inicia-
tiva dos próprios lobos, interessados nos 
restos de comida das aldeias. 

Carlos Artur Lopes Leite, médico veteri-
nário da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), atesta a veracidade desse proces-
so evolutivo. “A interação que nós, seres 
humanos, inicialmente tivemos com os 
animais foi de predação, de caça. Na se-
quência, passamos a domesticar aquelas 
espécies mais próximas, principalmente 

antigos
companheiros

selvagens
os cães foram 
domesticados pelo 
homem há cerca de 15 
mil anos, mas o mesmo 
não aconteceu com as 
raposas. Em londres, 
segundo estimativas 
das autoridades, há 
5.000 animais soltos 
pelas ruas.
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os herbívoros, dos quais nos alimentáva-
mos com maior frequência. Nesta fase, o 
cão, provavelmente, foi a primeira espécie 
a ser domesticada, protegendo as proprie-
dades de outros animais e do próprio ho-
mem, servindo de companhia e auxiliando 
na caça”, resume.

No decorrer da história, homem e cão 
construíram uma aliança estratégica para 
a sobrevivência, na qual ambos caçavam. 
Em troca, os cães defendiam o território 
e comiam os restos, enquanto os homens 
faziam o fogo. 

Os anos se passaram, as técnicas evo-
luíram e o que era chamado de aliança 
estratégica se transformou numa aliança 

afetiva para ambos os lados. A recíproca é 
tão verdadeira que muita gente está subs-
tituindo a responsabilidade de ter um fi-
lho pela responsabilidade de ter um ani-
mal. A pesquisa “Radar Pet”, realizada em 
2009 sob encomenda da Comac (Comissão 
de Animais de Companhia), estimou que 
nas residências brasileiras das classes 
A, B e C havia uma população de 25 mi-
lhões de cães, para apenas sete milhões 
de gatos. Os dados também revelam que a 
preferência dos casais sem filhos por cães 
representa 83%, contra 6% dos que prefe-
rem gatos. Os animais de estimação pare-
cem preencher o vazio e dão alegria para 
os casais que não possuem filhos, tanto 

primórdios
desde a Idade da Pedra, os lobos 
acompanhavam os homens nas 
caçadas e protegiam suas famílias, 
enquanto os humanos lhes ofereciam 
comida. a aliança era tão intensa 
que os homens desenhavam seus 
companheiros nas paredes das 
cavernas como forma de demonstrar 
e registrar a amizade. Essas pinturas 
rupestres comprovam essa aliança 
milenar que se mantém até hoje com 
os cães, nascidos a partir da evolução 
dos lobos. abaixo: a humanização 
dos cães é nítida só de observar 
seus olhos. basta comparar o olhar 
selvagem do lobo com a expressão 
mais humanizada do cão.

que 43% desses casais brasileiros possuem 
cães e/ou gatos.

Segredo hormonaL. Por que en-
tão somos tão apaixonados pelos nossos 
bichos de estimação? O segredo desse afe-
to está na ocitocina, o hormônio da pai-
xão e da amizade, conforme um estudo 
da Universidade de Azabu, no Japão. A 
ocitocina é produzida pelo hipotálamo e 
armazenada na hipófise posterior, sendo 
liberada no cérebro em situações de amor 
e convívio familiar, como em um abraço. 
Ela também diminui a produção de corti-
sol, um hormônio produzido em resposta 
ao estresse. A ocitocina ainda é responsá-
vel pela sensação de alegria gerada quan-
do a mãe dá à luz ao bebê e no momento 
da amamentação.

As experiências emocionais vividas 
pela companhia dos cães equivalem à ex-
periência de ter filhos, conforme divulga-
do na revista “Hormones and Behaviour”. 
Por isso, nós amamos cães e crianças de 
um modo praticamente igual. Quando os 
donos brincam com seus cães, eles libe-
ram a mesma ocitocina relacionada aos 
cuidados infantis. Ela atenua o estresse e 
a depressão, levando a sentimentos como 
amor, amizade e paixão.

A Universidade de Azabu realizou testes 
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com 55 pessoas, que tiveram os níveis de 
ocitocina da urina analisados 30 minu-
tos após contarem sobre sua relação com 
o cachorro e brincarem com seus animais 
de estimação. Com base nos resultados, 
Takefumi Kikusui e Miho Nagasawa, que 
conduziram a pesquisa, avaliaram que o 
aumento do nível desse hormônio poderia 
explicar por que a convivência e o conta-
to com os cães melhora o humor e a saúde 
nos humanos.

A domesticação de cães e lobos, ocorrida 
há cerca de 15 mil anos, envolve o papel da 
ocitocina. É fato que, durante o processo 
evolutivo, os seres humanos e os cães te-
nham vivido juntos e compartilhado ex-
periências sociais, por isso esses animais 
se adaptaram à sociedade humana.

Por que oS cãeS? Porque eles nos 
entendem. Os cães são os animais mais 
qualificados e com as melhores capaci-
dades para interpretar gestos e sinais 
humanos. Em testes de reconhecimento 
realizados com vários animais, eles foram 
aprovados, ao contrário dos macacos, ga-
tos e lobos.

Ádám Miklósi, biólogo da Universidade 
Eötvös (Hungria) e especialista em inte-
ligência canina, realizou um estudo que 
comprovou a capacidade e a preferência 
dos cães em imitar as ações humanas. Por 
isso, é fácil domesticá-los e adestrá-los, di-
ferentemente das outras espécies analisa-
das, como os gatos.

Os sentidos e sentimentos dos cães são os 
que mais se assemelham aos dos humanos, 
havendo uma relação de complementarida-
de entre ambos. Embora o sistema auditivo 
canino seja extremamente mais eficiente 
do que o humano (capaz de detectar um 
som quatro vezes mais longe), ele possui 
um funcionamento semelhante ao nosso. 

O faro dos cães é imbatível, com 200 mi-
lhões de células receptoras, contra apenas 
cinco milhões nos humanos. Ou seja, é um 
olfato 40 vezes mais eficiente. Mas, na vi-
são, são os humanos que ajudam os cães. 
Eles enxergam com menos detalhes e em 
menor número de cores do que os homens, 
diferenciando apenas tons de cinza, azul 
e amarelo. Entretanto, esses animais pos-
suem uma visão periférica mais apurada.

os proprietários de cães não resistem quando 
seus amigos caninos lhes lançam aquele 
familiar “olhar de culpa”. Quer dizer, aquilo 
que os donos enxergam como um sinal de 
culpa pode não ser exatamente o que o cão 
está sentindo. 

ao criar condições em que o proprietário 
estava mal informado sobre se o seu cachorro 
realmente havia cometido uma infração, a 
pesquisadora alexandra horowitz, da barnard 
College, em Nova Iorque (EUa), descobriu as 
origens da “carinha de culpa” dos cães.  

horowitz mostrou que a tendência humana 
em atribuir culpa ao olhar de um cão não se 
deve ao fato de ele ser realmente culpado. Em 
vez disso, as pessoas vêem esse sentimento 
quando simplesmente acreditam que o cão 
fez algo que não deveria ter feito, mesmo se 
ele for inocente. 

durante o estudo, os proprietários de 14 
cães foram convidados a deixar a sala após 
ordenarem aos animais para não comerem 
um determinado alimento. Enquanto o dono 
estava ausente, horowitz deu a alguns dos 
cães este alimento proibido antes de pedir 
aos proprietários que voltassem para a sala. 
Em certos casos, eles foram informados que 
o animal havia comido o alimento, em outros, 
receberam a informação de que o cão havia 

se comportado de forma adequada. Porém, 
isso nem sempre correspondia à verdadeira 
situação.  

ou seja, o “olhar de culpa” dos cães pouco 
tem a ver com o fato de serem realmente 
culpados. Na verdade, os que foram 
obedientes e não comeram, mas haviam sido 
repreendidos pelos seus (desinformados) 
donos, pareciam mais “culpados” do que 
aqueles que tinham, de fato, comido o petisco.  

a carinha de culpa funciona como uma 
resposta ao comportamento do proprietário, e 
não necessariamente um indicativo de qualquer 
julgamento dos próprios erros caninos. 

o estudo lançou uma nova luz sobre o 
antropomorfismo – a tendência natural do 
ser humano de comparar o comportamento 
animal com o comportamento humano e se 
existe alguma semelhança superficial entre 
eles. Isso inclui a atribuição de emoções de 
ordem superior, como a culpa ou o remorso, 
para o animal, mesmo que ele não esteja com 
esses sentimentos, segundo horowitz.  

o estudo é uma demonstração da 
necessidade de projetos experimentais 
cuidadosos se quisermos compreender a 
relação cão-humano e não apenas afirmar 
os nossos preconceitos naturais sobre o 
comportamento animal.

“Carinha de culpa”: mito
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Essa relação de complementaridade entre 
as espécies faz com que os cães tenham 
sido eleitos como o melhor amigo do ho-
mem. O consolo afetivo recíproco também 
é um critério dessa seleção.

TeraPeuTaS animaiS. Karina 
Schutz, psicóloga e especialista em tera-
pia cognitiva comportamental, atua nas 
áreas de Terapia Assistida por Animais 
(TAA) e Atividade Assistida por Animais 
(AAA). Ambas utilizam um método estri-
tamente focado no problema e que permi-
te a utilização de animais como um meio 
de tratamento. “O animal entra em ação 
como um elo, uma ponte para trabalhar 
com os pacientes em consultório, princi-
palmente pessoas com fobia. Enquanto as 
crianças se envolvem no tratamento por 
meio de brincadeiras, os idosos se curam 
diante da interação e do afeto com os ani-
mais”, afirma. 

O processo da pet terapia, a técnica de 
tratamento auxiliada por animais es-
pecialmente treinados, é semelhante ao 
método de dessensibilização, em que aos 
poucos se estabelece um contato e um vín-
culo cada vez maior entre o paciente e o 
animal, já dócil e especificamente treina-
do para essa finalidade.

Além do atendimento na clínica, Karina 
também atua com a pet terapia em hospi-
tais psiquiátricos, onde desenvolve a TAA, 
e em clínicas geriátricas, onde são reali-
zadas atividades envolvendo os animais 
(AAA). Além de auxiliar no tratamento de 
fobias e questões de cunho psicológico, a 
Terapia Assistida por Animais, especifica-
mente por cães, auxilia pacientes com pro-
blemas neurológicos, a exemplo dos que 
sofrem com a paralisia cerebral.

Diferentemente dos seres humanos, os 
cães não reparam nas condições especiais 
do paciente e se dedicam a eles em uma 
relação de carinho e lealdade como em 
qualquer outra companhia. Ao sentir essa 
doação, o paciente também sente mais 
confiança e se entrega ao tratamento com 
mais garra, afinal, percebe que ainda está 
inserido na sociedade.

Além dos tratamentos de problemas 
neurológicos e contra a fobia, os animais 
também são ótimas opções terapêuticas 

O melhOr AmigO 
o cão já foi eleito o melhor amigo do homem, justamente por terem 
estabelecido uma relação emocional recíproca, também chamada de consolo 
afetivo. baseada nas pesquisas e em suas experiências pessoais, Patricia 
mcConnel, especialista em comportamento canino, publicou o livro “Cães são 
de marte – donos são de Vênus”, em que tira dúvidas e conta histórias sobre 
os animais que já passaram por sua vida e também sobre seus donos. “a chave 
da amizade entre homens e cães é que se trata de uma ligação puramente 
emocional. o cão tem uma competência ímpar para comunicar seus desejos 
de comida, água, carinho e a necessidade de um passeio. Ele também é capaz 
de ler as emoções de seus donos e responder apropriadamente a elas, num 
fenômeno que os especialistas chamam de ressonância afetiva”, afirma.

para a terceira idade. Indivíduos que en-
velhecem solitários adoecem e perdem o 
prazer pela vida, chegando ao diagnósti-
co de tristeza e depressão. O contato com 
os animais e a transferência mútua de 
afeto geram uma reação positiva a esses 
sintomas.

Nesse sentido, hospitais do Brasil, como 
o Centro Hospitalar de Santo André e o 
Hospital Unimed de Sorocaba, que já pos-
suem experiências com a terapia, utilizam 
a técnica como um tratamento alterna-
tivo para as doenças. O objetivo é fazer 
com que pacientes internados em clínicas 
e hospitais, principalmente crianças em 
longos tratamentos e idosos depressivos, 
encontrem nos cães uma forma de desviar 
a atenção do foco de seu problema.

Carlos Artur Lopes Leite atua em pes-
quisas que envolvem a integração entre 
animal e ser humano e desenvolve em 
conjunto com biólogos e psicólogos da 
UFLA alguns trabalhos de TAA e AAA, es-
pecialmente com crianças portadoras de 
autismo.

diferençaS naS TeraPiaS.  
As duas especialidades da pet terapia são 
realizadas por animais, especialmente 
cães, que precisam estar habilitados. Ao 
nascer, é necessário que o animal fique 
três meses em contato com sua progeni-



64  POPULAR SCIENCE BRASIL    

tora para estabelecer esses vínculos de 
apego familiar e sociabilidade. Em segui-
da, deve se manter em contato permanen-
te com as pessoas, pois o amor aos seres 
humanos é o que faz com que esse tipo de 
cão possa ser certificado como terapeuta. 
“No processo de adestramento, o animal é 
treinado em um processo de dessensibili-
zação para que não se assuste com baru-
lhos estridentes, cheiros estranhos ou ob-
jetos diferentes”, revela Carlos. Após esse 
processo, o animal está habilitado a se 
tornar um cão-terapeuta e agir nas duas 
especialidades.

A AAA é feita com a finalidade de pro-
porcionar um momento de descontração e 
relaxamento ao paciente, tirando as triste-
zas e os estresses do foco de sua mente. Por 
isso, ela é comumente realizada em clíni-
cas geriátricas e até em empresas durante 
o intervalo dos funcionários. Ela ajuda a 
diminuir a ansiedade e descontrai o am-
biente, sem um foco específico.

Já a TAA é bastante focada e depende 
do diagnóstico do paciente. Um exemplo 

de aplicação dessa terapia é com crianças 
autistas, que têm dificuldade de se vincu-
lar com o mundo. A partir do contato com 
o animal, eles se tornam companheiros e 
estabelecem metas que não tiveram resul-
tados na terapia convencional.

Os procedimentos são extremamente 
benéficos porque o animal se doa a eles 
sem precisar receber nada em troca. Eles 
não percebem fatos como deficiências físi-
cas e/ou mentais, a faixa etária ou a con-
dição social do paciente, fazendo com que 
ele se sinta aceito, mesmo depois de histó-
ricos de bullying e de rejeição.

A ciência está em busca de quantificar 
essas emoções por meio de pesquisas e 
experimentos, já tendo obtido bons re-
sultados. Dennis Turner, presidente da 
Associação Internacional das Organiza-
ções para a Interação Homem-Animal 
(IAHAIO), defende que a simples convi-
vência com bichos de estimação é capaz 
de aumentar o bem-estar físico e emocio-
nal de seus donos, diminuindo a sensação 
de tristeza. 

o autismo é um transtorno global  
de desenvolvimento, fazendo com 
que a pessoa tenha prejuízos em sua 
capacidade de se relacionar com o 
mundo exterior e de se comunicar. No 
projeto de taa da Universidade Federal 
de lavras (UFla), os pesquisadores 
tentam resgatar parcialmente o 
indivíduo de seu mundo interior por meio 
da intermediação de cães terapeutas, 
especialmente treinados e preparados 
para a atividade. as crianças autistas 
desenvolvem um maior grau de inter-
relacionamento com o mundo externo 
quando estão na presença de cães. as 
técnicas da taa atuam em conjunto com 
outras práticas psicoterapêuticas, mas 
ela continua sendo o ponto chave neste 
programa. “os principais benefícios que 
a taa pode trazer à criança com autismo 
são aumento de sua própria segurança, 
controle do paciente por meio do animal, 
alterações positivas no comportamento, 
como a redução de agressividade e da 
frustração, e maior interação do autista 
com outras pessoas e com o meio 
externo”, revela o médico veterinário 
Carlos artur lopes leite.

A UFLA apresenta a 
TAA ao autismo

ConTra a depressÃo
Na Clínica Geriátrica Solar anita, em Porto alegre (rS), 
azella adams recebe o carinho da cadela Faith para 
amenizar os sintomas da depressão. Infelizmente, azella 
faleceu em julho de 2012.

A CIêNCIA CANINA
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hiSTóriaS. A empresária Jaiana de 
Bortoli procurou a pet terapia em busca 
de um tratamento para o seu medo. “Des-
de criança, sempre tive medo de animais, 
principalmente de cachorros. Eu não podia 
nem pensar neles chegando perto de mim. 
Eu perdia o controle, entrava em pânico 
mesmo. Isso começou a atrapalhar minha 
vida”, conta.

Conforme as pessoas conheciam a 
fobia de Jaiana, surgiam inúmeras 
sugestões de tratamentos; entretanto, 
nenhuma resultou em uma eficiência 
esperada por Jaiana. Até que ela acabou 
conhecendo o cão da raça golden retriever 
de uma conhecida e foi apresentada a 
Karina Schutz, psicóloga especializada 
em terapia cognitivo-comportamental. 

Assim, ela deu início ao um tratamento 
pet terápico. 

A primeira etapa foi realizada no consul-
tório de Karina, ainda sem animais, para 
entender o grau e a intensidade da fobia da 
paciente e conhecer o histórico do medo, 
com a aplicação de técnicas especiais de 
respiração e comportamento. Na segunda 
etapa, começam os primeiros contatos com 
os animais. No caso de Jaiana, essa intera-
ção começou com um coelho.

Para cada sessão, foram estabelecidas 
metas com a avaliação do nível de an-
siedade do paciente. A cada encontro, o 
tempo de interação com os animais era 
aumentado, assim como a diversidade de 
espécies. “As sessões aconteciam uma vez 
por semana e, até o final do tratamento, eu 

convivi com um coelho e quatro cachorros. 
Foi uma vitória para mim”, explica. 

A pet terapia é uma técnica muito inten-
sa e trabalha com a dessensibilização com 
mais rapidez e eficiência do que outros 
processos, justamente porque o enfrenta-
mento com o medo é mais direto. “Antes da 
pet terapia, fiz terapia convencional, mas 
sem sucesso. Na pet terapia, eram visíveis 
as mudanças de comportamento e a me-
lhora da fobia”, conta.

As sessões de tratamento rendem mui-
tas fotos e histórias. “O primeiro cachor-
ro com que comecei a trabalhar era muito 
pequeno, mas na minha cabeça parecia 
enorme. Aos poucos, fui percebendo que 
esse pensamento era disfuncional com a 
realidade, não fazia sentido”, conta.

Jaiana começou a pet terapia em setem-
bro de 2011 e, em março desse ano, já era 
capaz de conviver amigavelmente com os 
animais, tanto que se apegou a eles. “Com 
o tempo, os seus pensamentos vão mu-
dando completamente. Percebi que meu 
medo desapareceu e eu passei a enxergar 
a realidade. Percebi que os animais são 
inteligentes, apegados e podem te ajudar 
muito”, declara.

Os seres humanos são animais sociais 
que estendem esse comportamento para 
os animais que os rodeiam. “Com a aglo-
meração das populações humanas em 
torno das cidades ao longo do tempo, a 
vida social se tornou mais singular e in-
dividualista, fazendo com que os seres hu-
manos se voltassem cada vez mais para os 
cães”, conclui Carlos.

Dessa maneira, é possível entender essa 
relação de afeto e lealdade entre humanos 
e cães. Altamente adaptado à vida social 
e com grande grau de adestrabilidade, às 
vezes nos importamos mais com eles do 
que com nossos próprios semelhantes; até 
os consideramos como nossos filhos. Essa 
relação provavelmente continuará em 
evolução. Até que ponto ela chegará?

amigos
Em tratamento contra a fobia de animais, 
Vicente, de um ano e meio, utiliza a pet 
terapia para superar o medo. Karina conduz 
o contato entre a criança e o cachorro. “No 
início, ele ficou no meu colo e aos poucos 
nos aproximamos do Phantom. depois, 
Vicente se aproximou por vontade própria. 
Por fim, eles já estavam brincando e 
correndo juntos”, lembra.

3

4

SuA OpiniãO
Você possui uma história de superação de uma 

doença com o auxílio de seu cão ou de um outro 
animal? acredita que eles têm mesmo o poder 

de nos reabilitar? divida sua experiência com a 
gente. Escreva para popularscience@astral.com.

br ou deixe o seu recado em nossas
 redes sociais.
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compartilhamento 
Não há tantas diferenças entre 

os caninos e os seres humanos, pelo 
menos em relação a doenças. Cerca de seis 

milhões de cães são diagnosticados com câncer 
a cada ano. Esses animais ainda contraem versões 

caninas de doenças humanas raras, como a perda de 
lipofuscinose neuronal ceroide pelo cérebro, que leva 
à incapacidade de caminhar ou controlar os músculos. 

apesar de as doenças serem tristes para ambos, 
compartilhar as experiências beneficia as duas 
espécies. É mais fácil executar ensaios clínicos 

em animais de estimação, dando aos mé-
dicos um modelo animal da doença e 

aumentando a chance  
de cura.

raiva humana
a raiva, uma doença neuroló-

gica fatal, é a mais famosa. apesar 
de existir uma vacina, em alguns casos a 

saliva do cão pode contaminar seres huma-
nos, graças à bactéria Salmonella. Um estudo 

de 2003, publicado no “the Veterinary record”, 
revelou que os humanos também podem se 

infectar por uma lombriga que cresce no intes-
tino dos cães; basta acariciá-los. a lombriga 

pode crescer na parte posterior do olho 
humano, provocando cegueira, ou 

ainda fixar-se no fígado ou nos 
pulmões.

inteligência
Cães podem ser tão inte-

ligentes quanto crianças de dois 
anos de idade, de acordo com uma pes-

quisa apresentada em 2009 em uma reu-
nião da associação americana de Psicologia. 

os cães da raça border collie são os mais 
inteligentes e entendem até 200 palavras. 
Na sequência, estão os poodles, os pastores 

alemães, os golden retrievers e os dober-
mans. a raça mais popular nos EUa, o 

labrador, vem na sétima posição 
do ranking.

sociedade    
Nos tempos antigos, as pessoas 

viam os cães com um papel espiritual. 
Cérbero, o cão de três cabeças, guardava o 

submundo do mito grego, enquanto os egípcios 
antigos fizeram de anúbis, o deus com cabeça de 
chacal, seu patrono, associado à mumificação e à 

vida após a morte. hoje em dia, eles são vistos mais 
como animais de estimação. Segundo uma pesquisa 

de 2009, realizada pela american Pet Products 
manufacturers association, 39% dos lares 
americanos têm pelo menos um cão e 80% 

dos donos relataram que interagem 
com seus cães por mais de duas 

horas por dia.
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diagnóstico 
Se você tem câncer, diabetes 

ou epilepsia, seu cão pode ser o 
primeiro a saber. Estudos demonstraram que 

eles podem ser treinados para farejar câncer de 
pulmão, mama, pele, bexiga e próstata. Pesquisadores 

da Universidade Kyushu, no Japão, suspeitam que esses 
animais sentem os aromas extraordinariamente fracos 
emitidos pelas células anormais do organismo humano. 
Cães especialmente treinados também podem ajudar os 

diabéticos, detectando o odor das flutuações dos níveis de 
açúcar no sangue desses pacientes e alertando-os antes 

de sentirem os sintomas. misteriosamente, também 
conseguem prever uma crise epiléptica 45 minutos 

antes do seu início. Ninguém sabe como, mas 
as teorias vão desde um cheiro desco-

nhecido até sutis mudanças de 
comportamento.

genética  
os cães são os mamíferos com 

maior diversidade na aparência. desde o 
comprido cão da raça basset hound até o elegan-

te e fino weimaraner, eles apresentam uma incrível 
diversidade na forma de seus corpos. Um estudo publica-
do no “the american Naturalist”, em 2010, constatou que 
as diferenças entre o tamanho e o formato dos crânios das 

raças são tão evidentes quanto as diferenças entre espécies 
de mamíferos completamente distintas. o crânio de um collie, 
por exemplo, é tão diferente do crânio de um pequinês quanto 

o crânio de um gato é de uma de morsa. Esta diversidade 
em uma mesma espécie é utilizada no estudo genético, 

permitindo que pesquisadores vinculem genes para 
determinadas características, como a que faz o 

sharpei ser enrugado e o dachshund ter 
pelos tão curtos e grossos.


