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Resumo
Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal, no Brasil é reconhecida
como uma área ampla e multidisciplinar, presente nas graduações de biologia,
psicologia, zootecnia e medicina veterinária, também ofertada como programa de
pós-graduação para os mesmos cursos. Os cientistas Karl Ritter Von Frisch,
konrad Lorenz e Nikolaas Tinbergen considerados pais da etologia, foram
premiados com o Nobel de fisiologia ou medicina em 1973 por apresentarem um
trabalho de comportamento animal. Certamente para o médico veterinário esse
conhecimento é fundamental, entretanto é baixo o interesse de graduandos de
medicina veterinária para atuar na área de pesquisa em etologia animal. A
divulgação e consequente valorização dessa área resultaria em um aumento na
qualidade de serviços veterinários em diversos setores, pois em toda profissão a
pesquisa é crucial para o melhoramento das práticas profissionais. A relação entre
humanos e animais vem sofrendo alterações de valores, os animais domésticos
ocupam hoje um espaço importante como membros da família, assim o veterinário
deve estar atento aos possíveis riscos que essa convivência pode trazer para o
animal na questão comportamental. Hoje o número de clínicas voltadas para
atender animais com distúrbios comportamentais é pequeno, quando comparado a
crescente demanda decorrente da falta de informação, para profissionais e tutores
sobre etologia animal. Proprietários muitas vezes bem-intencionados, prejudicam
seus animais simplesmente por não conhecerem a respeito de suas necessidades
quanto espécie. Além disso, a consciência humana também está se modificando,
requerendo ações mais humanitárias para com os animais de produção e esporte
por exemplo. Quando se fala em animais de produção é impossível manter a
saúde e bem-estar dos mesmos, sem se apropriar dos conhecimentos etológicos
da espécie em questão, abordando apenas o fator estresse, no manejo do gado, já
é possível observar a queda na qualidade do produto quando esse fator está
presente, e isso pode ser evitado conhecendo a respeito de seu comportamento e
suas reações a determinados estímulos. Nesse sentido, fica evidente o impacto
que esse conhecimento causa na vida profissional do médico veterinário que terá
fundamentos para assegurar o bem-estar dos animais, o melhor diagnóstico clínico
de espécies exóticas, já que conhecerá suas particularidades comportamentais, a
harmonia na convivência de pessoas com animais de estimação, entre outros
benefícios acarretados por essa instrução fundamental que garantirá a qualidade
dos serviços prestados, pois o veterinário visualizará o animal não apenas como
um organismo composto por sistemas mas sim como um animal inserido em um
determinado ambiente privado ou não de suas necessidades, que possuí
comportamentos específicos e reage instintivamente de forma particular ao meio
em que está inserido.
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