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EFEITOS ETOLÓGICOS E ENDÓCRINOS DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

SOBRE O BEM-ESTAR DE CÃES MANTIDOS EM CANIL 

 

 

RESUMO – O enriquecimento ambiental consiste em técnicas para 

modificação do ambiente físico ou social de animais mantidos em cativeiro. Utilizado 

desde a década de 1970 para promover o bem-estar de animais silvestres cativos, o 

enriquecimento ambiental ainda é pouco utilizado para animais domésticos. A falta de 

desafios na vida doméstica de um animal tende a gerar distúrbios comportamentais. 

Estes distúrbios têm sido apontados como a maior causa de abandono de cães e 

gatos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a promoção de bem-estar em cães de 

biotério e cães de Terapia Assistida por Animais (TAA), através de técnicas de 

enriquecimento ambiental, sendo avaliado o comportamento, a diversidade 

comportamental e as concentrações de cortisol sérico. Nos cães de biotério, foi 

possível observar diminuição de comportamentos de ansiedade e vocalização. Já nos 

cães de TAA, houve diminuição dos comportamentos de atenção e aumento dos 

comportamentos de brincadeira. Houve diferença significativa da diversidade 

comportamental somente no grupo dos cães de biotério e os mesmos também 

obtiveram diminuição significativa nas concentrações de cortisol. Não foi detectada 

correlação entre a diversidade comportamental e as concentrações de cortisol. O 

enriquecimento ambiental mostrou-se uma técnica eficaz para promover o bem-estar 

de cães mantidos em biotérios, mas não se mostrou tão eficaz em cães de TAA 

mantidos em canil, fazendo-se necessário a investigação de técnicas diferentes para 

este grupo de cães de trabalho. 

 

 

Palavras-Chave: comportamento, cortisol, manejo 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

BEHAVIOURAL AND ENDOCRINE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL 
ENRICHMENT ON KENNEL DOGS WELFARE 

 

 

ABSTRACT– Environmental enrichment is used to modify the physical 

or social environment of animals kept in captivity. Used since the 1970s to promote 

the welfare of captive wild animals, environmental enrichment is still little bit used for 

domestic animals. The lack of challenges in the domestic life of an animal tends to 

generate behavioral disorders. These disorders have been pointed out as a major 

cause of abandonment of dogs and cats. The objective of this work was to promote 

well-being in lab dogs and dogs of Animal-Assisted Therapy (AAT), through 

environmental enrichment techniques. Behavior, behavioral diversity and serum 

cortisol concentrations were evaluated. In the lab dogs, it was possible to observe the 

reduction of anxiety and vocalization behaviors. In AAT dogs, there was a decrease 

in attention behaviors and an increase in play behavior. There was a significant 

difference in the behavioral diversity only in the group of the lab dogs and they also 

obtained a significant decrease in cortisol concentrations. There was no correlation 

between a behavioral diversity and cortisol concentrations. Environmental enrichment 

has proved to be an effective technique to promote the welfare of dogs kept in labs, 

but it has not been shown to be effective in work dogs from AAT kept in kennels, thus 

making it necessary to investigate different techniques for this group. 

 

 

Keywords: Behaviour, Cortisol, animal husbandry
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo do comportamento animal teve sua origem conhecida com Aristóteles 

– que escreveu sobre emoções e inteligência em animais. Já no século XIX, Charles 

Darwin, em seu livro “A expressão das emoções no homem e nos animais”, explorou 

como humanos e outros animais transmitem suas emoções e agem impulsivamente 

baseados na mesma. A transição para a ciência moderna veio no começo do século 

XX com George Romanes e Konrad Lorenz, onde o estudo do comportamento animal 

ficou conhecido como Etologia (BREED; MOORE, 2011). 

Uma das áreas da Etologia é o estudo do bem-estar e ética animal. Feijó, 

Santos e Grey (2010), constataram uma crescente preocupação da sociedade com a 

crueldade animal. Contudo, os autores ressaltam a importância da não 

antropomorfização dos comportamentos e necessidades dos animais – para atingir 

uma ética que respeite as individualidades de cada espécie, visando o bem-estar 

destes animais. 

O estudo científico do comportamento animal, os conhecimentos dos processos 

de evolução natural, os relatos neurofisiológicos e as similaridades genéticas entre 

espécies, geram dados para o reconhecimento da complexidade da vida animal 

individual, sendo fundamentais para definições sobre o bem-estar (MOLENTO, 2007). 

A avaliação do bem-estar animal tem sido baseada no estudo endocrinológico 

e parâmetros comportamentais. Os hormônios são os mensageiros que ajudam a 

integrar as funções fisiológicas ao comportamento. Normalmente regulam mudanças 

à longo prazo, como desenvolvimento juvenil e mudanças estacionais (BREED; 

MOORE, 2011). 

Medidas comportamentais também são importantes para a avaliação do bem-

estar. Comportamentos anormais, como estereotipias, automutilação ou 

comportamento agressivo, indicam baixo grau de bem-estar. Todas as estereotipias 

tendem a ocorrer em circunstâncias nas quais os indivíduos não tem controle sobre 

suas interações com o seu meio ambiente (BROOM; FRASER, 2010). 
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Hurnik (1992) definiu o bem-estar como o estado de harmonia entre o animal e 

seu meio ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas ótimas e alta 

qualidade de vida dos animais. Porém, estes podem estar em ótimas condições físicas 

e estar bem nutridos, mas estarem sofrendo mentalmente. Sendo assim, a 

manifestação de comportamentos de dor, angústia, medo, frustração, agressividade 

e parâmetros endócrinos indicativos de estresse constituem-se em evidências de que 

não há bem-estar animal. 

Canis são comumente conhecidos como ambientes estressantes gerando 

comportamentos compulsivos e repetitivos, devido ao confinamento, tédio, lotação ou 

isolamento social (PRYOR, 2002). Para reduzir estes comportamentos tem sido 

utilizado o enriquecimento ambiental e medicamentos psicotrópicos (WELLS, 2009). 

Heath e Wilson (2014) defendem o enriquecimento ambiental para cães 

mantidos em canis, abrigos ou casas, devido aos seus benefícios na saúde mental e 

física. 

O enriquecimento ambiental é uma área do manejo animal que têm como 

objetivo aumentar a qualidade de vidas de animais mantidos em cativeiro, fornecendo 

estímulos para comportamentos típicos da espécie, reduzindo o estresse e tornando 

o ambiente mais complexo (SHEPHERDSON, 1993).  

Contudo, os trabalhos a respeito do bem-estar de cães mantidos em canis de 

pesquisa, ainda que com condições ambientais e de manejo adequadas, são 

escassos. Por outro lado, o bem-estar de cães de trabalho é condição essencial, não 

somente pelos aspectos éticos e humanitários como, também, para o bom rendimento 

laboral destes animais, o que justifica a realização de estudos a respeito. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento e a concentração 

de cortisol em cães de experimentação e em cães de Terapia Assistida por Animais, 

durante a permanência em canil e os efeitos do enriquecimento ambiental neste 

comportamento, na hipótese de que o enriquecimento ambiental possa ser eficiente 

em reduzir estresse e aumentar o bem-estar de cães mantidos em canis. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Fisiologia do estresse - Um agente estressor é aquele que possui capacidade 

para alterar a homeostasia, provocando a ativação do eixo hipofisário-pituitária-

adrenal (HPA). Esses agentes estressores podem ser fome, dor, calor/frio, ansiedade, 

medo, entre outros (DUKES, 1996). 

O cortisol é produzido como uma consequência da produção da interleucina 1-

beta pela ativação do eixo HPA e em seguida, do hormônio liberador de corticotrofina, 

que leva à liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), a partir da adreno-

hipófise. O ACTH estimula a glândula adrenal, cuja parte mais externa, o córtex 

adrenal, produz glicocorticoide e o libera no sangue (BROOM; FRASER, 2010). 

O glicocorticoide cortisol é produzido pelo eixo HPA em primatas, na ordem 

Carnívora, na antiga ordem Ungulata e em peixes, e tem função de disponibilizar mais 

energia, a partir de reservas de glicogênio (BROOM; FRASER, 2010). 

Em níveis normais, há aumento das enzimas necessárias para a conversão de 

aminoácidos em glicose pelas células hepáticas que provocam a modificação de 

aminoácidos a partir dos tecidos extra-hepáticos, principalmente dos músculos. Esses 

efeitos do cortisol permitem que outros hormônios glicolíticos, tais como epinefrina e 

glucagon, mobilizem glicose em momentos de estresse (HALL,2011). 

Praticamente, qualquer tipo de estresse físico ou neurogênico provoca aumento 

imediato e acentuado da secreção de ACTH pela hipófise anterior seguido, minutos 

depois, por grande aumento na secreção adrenocortical de cortisol (HALL, 2011). 

Alguns dos diferentes tipos de estresse que aumentam a liberação de cortisol 

são traumas de praticamente qualquer tipo: infecção, calor ou frio intenso, injeção de 

norepinefrina e outros fármacos simpatomiméticos, cirurgia, injeção de substâncias 

necrosantes sob a pele, restrição dos movimentos do animal e praticamente qualquer 

doença debilitante (HALL, 2011). 
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Influência hormonal no comportamento - O bem-estar animal pode ser 

analisado por avaliações comportamentais em conjunto com avaliações fisiológicas. 

Nos vertebrados, vários hormônios como estrogênio, testosterona, progesterona, 

prolactina, ocitocina e vasopressina têm papel na expressão comportamental 

(BREED; MOORE, 2011). 

O estrogênio, por exemplo está ligado à receptividade sexual feminina e na 

maturação. Já a testosterona está ligada à receptividade sexual masculina, maturação 

e dominância. O comportamento parental está ligado à progesterona e à prolactina 

(BREED; MOORE, 2011). 

O hormônio cortisol está relacionado ao comportamento de estresse. Sabe-se 

que o estresse aumenta a atividade do eixo HPA e resulta no aumento da secreção 

de corticosteroides a partir do córtex adrenal. O cortisol e corticosterona são, portanto, 

muitas vezes utilizados como biomarcadores para o estresse e transtornos 

depressivos (GONG et al., 2015). 

A adrenalina também possui papel determinante no estado de estresse. É um 

neurotransmissor e um hormônio simpaticomimético derivado da tirosina e secretado 

pelas glândulas suprarrenais. Em momentos de estresse, as suprarrenais secretam 

quantidades abundantes de adrenalina que preparam o organismo para esforços 

físicos (BERECK; BRODY, 1982). 

Este hormônio também desencadeia o estado de alerta e o comportamento de 

“lutar ou correr” que é frequentemente visualizado em reações de medo ou 

desconforto. Os efeitos do aumento de adrenalina no sangue são o aumento das 

frequências cardíaca e respiratória, e a vasoconstrição. Verifica-se, portanto, que 

assim como os hormônios desencadeiam comportamentos, o ambiente também 

influencia na fisiologia animal, afetando o bem-estar (BREED; MOORE, 2011). 

Outra alternativa para avaliação do bem-estar animal é a mensuração da 

ocitocina, conhecida como hormônio do prazer. É um hormônio nonapeptídeo 

secretado no núcleo paraventricular do hipotálamo e, posteriormente, armazenado na 

neurohipófise. Este hormônio melhora a resposta ao estresse induzido pela redução 

da secreção de hormônio adrenocorticotrófico e cortisol. Juntamente com outros 

hormônios e neurotransmissores, a ocitocina participa de comportamentos essenciais 
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para que se produzam vínculos sociais e amorosos, bem como, da manutenção 

destes vínculos (DACOME; GARCIA, 2008). 

Redução do estresse e enriquecimento ambiental - O enriquecimento 

ambiental tem objetivo de tornar o ambiente mais adequado às necessidades 

comportamentais dos animais. É uma área do manejo animal que visa a redução do 

estresse e a diminuição de distúrbios comportamentais para que os animais alcancem 

o seu bem-estar físico e psíquico (CAMPOS et al., 2010). 

O bem-estar também depende do ambiente e, no caso de cativeiro, o espaço 

disponível. Muitas vezes, por exemplo, uma espécie que necessita de grande espaço 

para locomoção é mantida em gaiolas pequenas ou com lotação excessiva, limitando 

os movimentos do animal e impedindo manifestações comportamentais naturais 

(SILOTO et al., 2009). 

As técnicas de enriquecimento ambiental são divididas em enriquecimento 

físico (relacionada à estrutura física do recinto), enriquecimento sensorial (introdução 

de elementos que estimulem os cinco sentidos), enriquecimento cognitivo 

(mecanismos para estimular capacidades intelectuais), enriquecimento social 

(interação intra ou inter-específica criada dentro do recinto) e enriquecimento 

alimentar (estabelecer certa dificuldade em obter alimentos, estimulando o 

forrageamento) (DOMINGUEZ, 2008). 

Os parâmetros que podem ser alterados por meio de técnicas de 

enriquecimento ambiental são: diminuição do nível de excitabilidade dos animais 

diante de procedimentos de manipulação experimental, melhoras nas condições 

gerais de saúde, redução dos níveis de agressão intraespecífica, redução da 

frequência de comportamentos estereotipados e melhora no comportamento social 

com o grupo e redução da ociosidade (SAAD; SAAD; FRANÇA, 2011). 

Diversidade Comportamental - O Índice de diversidade de Shannon é 

utilizado em Ecologia para medir a diversidade em dados categóricos. O índice 

também tem sido utilizado para calcular a diversidade comportamental em estudos de 

ecologia comportamental, etologia aplicada e bem-estar animal (SHEPERSON et al., 

1993). 
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Animais de biotério - Várias áreas do conhecimento científico fazem a 

utilização recorrente de animais para pesquisas (BAUMANS; VANLOO, 2013). Os 

efeitos do ambiente e do manejo podem afetar os resultados destas pesquisas e 

diminuir a reprodutibilidade dos resultados (FAITH; HUERKAMP, 2009). 

Taylor et al. (2008) estimaram que em 2005, foram criados 115,3 milhões de 

vertebrados para experimentação. O enriquecimento ambiental aumenta a qualidade 

de vida do animal, porém as técnicas são utilizadas mais comumente em estudos de 

neurociência e pouco em reconhecimento da necessidade de bem-estar na vida do 

animal (FISCHER et al., 2016). 

Em animais de laboratório, o estresse é causado principalmente por manejos 

incorretos, desconforto, estímulos de medo e incapacidade de manter padrões 

normais de comportamento. Porém a maior causa de estresse nestes animais é a dor. 

Ao sentir dor, o animal tenta se adaptar por meio de posturas ou comportamentos 

estereotipados (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002). 

A preocupação com o bem-estar de animais de experimentação fez com que 

em 1959, Russel e Burch idealizassem o Princípio dos 3Rs (Replacent, Reduction e 

Refinement), que defendia a substituição de animais por cultura de tecidos e modelos 

em computador, diminuição do número de animais utilizados e utilização de técnicas 

menos invasivas. O princípio é ainda hoje discutido e estimulado (CRISSIUMA; 

ALMEIDA, 2006). 

Russel e Burch, em 1959, também consideraram o enriquecimento ambiental 

como uma necessidade ética no ambiente dos animais de laboratório sendo, porém, 

ainda pouco utilizado em biotérios por representar trabalho extra na rotina de limpeza 

e manejo. Entretanto, animais mantidos em ambientes artificiais são modelos menos 

adequados para extrapolação de resultados experimentais para humanos e a 

ausência de esconderijos para que o animal se sinta seguro, impede a expressão 

normal de comportamentos (NEVES; MANCINI; MENEZES, 2013).  

Os efeitos benéficos do enriquecimento ambiental em animais de laboratório 

podem ser obtidos sem prejudicar a validades dos dados das pesquisas que utilizam 

estes animais. Diminuindo os níveis de estresse e contribuindo para a expressão 
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natural de comportamentos, os dados experimentais se mostram mais confiáveis e 

reprodutíveis (MEDINA, 2012). 

Contudo, sistemas de alojamento para animais de laboratório têm sido 

concebidos, frequentemente, com base em aspectos econômicos e ergonômicos com 

pouca ou nenhuma consideração para o bem-estar animal. As técnicas de cuidado e 

manutenção tradicionalmente utilizadas em animais de laboratório, não incluem, 

normalmente, as necessidades específicas de espécies em relação ao seu ambiente 

(BAUMANS, 2005). 

Cães da raça Beagle são utilizados em pesquisas há muito tempo. 

Recentemente, começou-se a observar uma crescente pressão da população por 

considerarem estas pesquisas cruéis ou que os cães não devem ser mantidos em 

biotérios por toda a vida (GRAEBIN, 2014). 

O canil experimental da Faculdade de Medicina Veterinária-UNESP Araçatuba, 

mantém cães da raça Beagle, adquiridos de biotério oficial, para desenvolvimento de 

pesquisas na área de anestesiologia veterinária e em treinamento de estudantes de 

graduação e pós-graduação. 

Animais utilizados em Terapia Assistida por Animais - Por séculos, os 

animais têm sido utilizados para modificação do comportamento humano. Instituições 

de saúde desenvolvem formas alternativas de humanizar a assistência ao paciente 

hospitalizado e entre essas atividades está a Terapia Assistida por Animais (TAA). A 

TAA é uma intervenção direcionada, individualizada e com critérios específicos em 

que o animal é parte integrante do processo do tratamento (KOBAYASHI et al., 2009). 

Vários estudos evidenciam o benefício da TAA com a redução dos níveis de 

estresse em pessoas submetidas a procedimentos médicos. A interação animal 

diminui a concentração de componentes fisiológicos do estresse (VIRUÉS-ORTEGA; 

COX, 2016). 

Esses benefícios são utilizados desde os anos 1700, em que animais 

domésticos e de fazenda eram utilizados em instituições de tratamento psiquiátrico. 

No século 18, a equoterapia começou a ser utilizada no tratamento médico. Na 

Alemanha, em 1867, pessoas já eram tratadas com TAA. No Brasil, os primeiros 

relatos surgem em 1955 (DOTTI, 2005). 
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O cão tem sido uma das espécies mais utilizadas em TAA, por seu 

comportamento social e pela proximidade ao ser humano. Diversos estudos mostram 

o benefício dessa atividade para pacientes de hospitais, que reportam sentimentos 

positivos após a visita dos cães, além de benefícios a longo prazo (REED; FERRER; 

VILLEGAS, 2012). 

Arqueólogos sugerem que a relação entre cães e humanos surgiu há 140.000 

anos. Atualmente, os cães possuem vários papéis na sociedade, não só como pets, 

mas também são empregados na polícia, no exército e na saúde (BARDILL; 

HUTCHINSON, 1997; SOLOMON, 2010). 

Um cão terapeuta auxilia na terapia em processos de reabilitação em Terapia 

Ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, reabilitação cognitiva, entre outros 

(STAPLETON, 2016). 

Estudos constatam altos níveis de estresse em cães de trabalho, devido ao 

tempo de permanência no canil. O estresse afeta o trabalho realizado pelo cão, sendo 

necessário o estabelecimento de ligações entre o bem-estar e o trabalho (ROONEY 

et al., 2009). 

O projeto Cão-Cidadão-Unesp é um projeto de extensão da Faculdade de 

Medicina Veterinária da UNESP no qual são utilizados cães da raça labrador retriever 

na TAA de pacientes com necessidades especiais e idosos.  

 

 

III.  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Animais e manejo - Os cães utilizados neste estudo pertencem à UNESP - 

Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba e constituem dois grupos distintos, 

sendo o número de animais utilizados igual ao número disponível de animais nos canis 

da faculdade: 
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Grupo B: cães da raça Beagle utilizados em ensaios biológicos e em aulas 

práticas do curso;  

Grupo L: cães da raça Labrador Retriever utilizados em Terapia Assistida por 

Animais. 

No canil do grupo B, foram incluídos no estudo cinco cães da raça Beagle 

destinados a pesquisa e ensino na área de anestesiologia veterinária da Faculdade 

de Medicina Veterinária de Araçatuba UNESP. 

Os cães – dois machos e três fêmeas – todos adultos, foram adquiridos de 

biotério comercial para a realização de experimentos. Chegaram às dependências da 

faculdade com seis meses de idade e permaneceram nestas instalações por três anos, 

sendo utilizados em alguns ensaios anestesiológicos e na realização de aulas práticas 

aos alunos de graduação em medicina veterinária. No momento de utilização neste 

trabalho, os cães já estavam há dois anos e meio no canil da faculdade e totalmente 

ambientados. 

No segundo grupo (L), foram observadas três cadelas da raça Labrador 

Retriever pertencentes ao projeto de TAA Cão-Cidadão-Unesp de Araçatuba-SP. Os 

animais nasceram no próprio canil, foram adestrados para as atividades e saem todos 

os dias da semana para o atendimento do projeto às instituições. 

Todos os animais são mantidos em canil coberto à noite, em baias individuais. 

Durante o dia, das 8 às 18 horas, são mantidos em solários coletivos, com acesso a 

ambientes de sol e sombra, ao ar livre. 

O manejo alimentar constituiu-se no oferecimento de ração comercial seca de 

boa qualidade (super premium), em quantidades determinadas de acordo com o porte 

de cada animal, duas vezes ao dia (8 e às 18 horas) e acesso irrestrito a água limpa 

e fresca. 

Os cães são vermifugados a cada seis meses com vermífugos de amplo 

espectro e periodicamente são realizados exames parasitológicos para pesquisa de 

helmintos ou protozoários. 
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O esquema de vacinação utilizado é o preconizado pelo setor de Clínica Médica 

de Pequenos Animais da faculdade qual seja: vacinação antirrábica, polivalente V10 

(parvovirose, coronavirose, cinomose, hepatite infecciosa, laringotraqueíte, 

prainfluenza e leptospirose) e contra Leishmaniose Canina, anualmente. 

Ao iniciar este trabalho, os cães foram avaliados por médicos veterinários do 

Hospital Veterinário, atentando a sanidade de todos os indivíduos. 

Delineação experimental - A avaliação comportamental dos cães foi 

contabilizada em etogramas baseados em Palma et al. (2005) (Tabela 1), por meio do 

método de Focal Sampling. Os animais foram observados por câmeras de filmagem 

(Canon Powershot SX400IS e DVR HD) durante o fim de semana, quando os mesmos 

não possuem atividades e são mantidos nos solários durante todo dia. Foram 

realizadas cinco observações de 30 minutos cada, sempre durante o dia, em dois 

momentos experimentais: antes e depois do enriquecimento ambiental. 

Tabela 1 – Etograma (PALMA et al., 2005) utilizado para análise comportamental 

Categoria Comportamental Comportamentos 

Ansiedade  
Coçar, circular, tremer, choramingar, automutilar, lamber objetos, 
bocejar. 

Agressividade  Rosnar, pelo eriçado, morder. 

Atenção  
Orelhas levantadas, olhar para fora, olhar para o ambiente, olhar 
para outro cão levantar pata dianteira, farejar o ambiente, farejar 
outro cão, farejar objetos. 

Atividade Andar, trotar, escavar, correr. 

Brincadeira Brincar, chamando para brincar. 

Dominância Montar, urinar com a perna levantada. 

Medo 
Cauda entre as patas, próximo ao chão, tenso, salivar, tentado 
escapar. 

Ociosidade Deitar, sentar, dormir. 

Sociabilidade Balançar a cauda, lamber e/ou farejar área ano genital de outro cão. 

Vocalização Latir. 
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Após realizadas as cinco avaliações sem o enriquecimento ambiental, foram 

incluídos cinco tipos de enriquecimento ambiental: alimentar (frutas congeladas) social 

(passeios para socialização com alunos do campus), cognitivo (quebra-cabeças, 

petiscos escondidos e aulas de adestramento), sensorial (grama, estopa e brinquedos 

pendurados por sisal) e físico (fonte de água corrente, túnel casinha, piscina de 

bolinhas) (Figura 1 e 2), e mais cinco avaliações foram feitas, da mesma maneira 

como anteriormente. 

 

Figura 1 - Enriquecimento Ambiental realizado no canil experimental. Letícia Vinhas Rampim, Araçatuba, 2015. 
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Figura 2 - Enriquecimento Ambiental realizado no canil de TAA. Letícia Vinhas Rampim, Araçatuba, 2016. 

Para avaliação hormonal. Foram colhidas amostras sanguíneas em cinco dias, 

com intervalo de sete dias entre si, nas duas etapas de avaliação. As amostras de 

sangue foram colhidas da veia jugular no volume de 5ml, sendo imediatamente 

centrifugadas para extração do plasma e congelados a -80ºC para análise laboratorial 

em uma única etapa, ao final dos períodos de coleta.  

O método de dosagem utilizado foi o imunoensaio competitivo de fase sólida 

de enzimas químico-luminosas (fosfatase alcalina). Foram utilizados 10μl da amostra 

para dosagem com o Kit Immulite Cortisol (Lote 0419 nº de catálogo LKCO1). Para 

construção da curva foi utilizado plasma canino tratado com carvão ativado. A 

dosagem foi realizada no Laboratório de Endocrinologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária de Araçatuba. 

Avaliação dos dados - Os vídeos obtidos foram analisados por meio do 

software AviTricks, permitindo a visualização em câmera lenta e aproximações, 

seguindo a metodologia Focal Sampling. Os comportamentos foram contabilizados 

em duração (segundos) e anotados em fichas. Foram comparados os resultados 

obtidos nas etapas  anteriores e posteriores à introdução do enriquecimento 

ambiental, utilizando utilizando-se teste t pareado. 
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Foi calculado o Índice de Diversidade Comportamental (IDC) (SHANNON; 

WEAVER, 1949) adaptado por Sheperson et al. (1993), através do software PAST, 

para verificar a correlação da diversidade apresentada com as concentrações de 

cortisol pelo teste de Spearman. O ICD também foi comparado entre os períodos 

anterior e posterior ao enriquecimento ambiental.  

Foram comparados os resultados das concentrações de cortisol entre o período 

anterior e o período posterior ao enriquecimento ambiental através do teste t pareado. 

Os valores de cortisol plasmático também foram correlacionadas ao IDC pelo teste de 

Spearman. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas através do software BioEstat 

5.0, considerando o nível de confiança de 95% após realização do teste de 

normalidade Shapiro-Wilk. 

 

IV.  Resultados 

 

 

Grupo B - Apenas dois itens foram destruídos pelos cães (bolinhas), sem 

prejuízo ao projeto. 

Os comportamentos de agressividade, medo e subordinação não foram 

observados em nenhuma ocasião. O comportamento de Ansiedade diminuiu 

significativamente (p=0,011) ao longo do experimento. A vocalização também foi 

diminuída significativamente (p=0,034). O comportamento de Necessidade aumentou 

significativamente (p=0,005). 

As médias e o desvio padrão de cada categoria comportamental estão 

dispostas da Tabela 2 e Figura 3. 
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Tabela 2 - Médias das durações dos comportamentos antes (C) e depois (T) do enriquecimento ambiental, os respectivos 
desvios padrões (S) e o p valor encontrado através do teste t pareado dos cães do grupo B 

 

 

 

Figura 3 - Representação gráfica das durações das categorias comportamentais individuais dos cães do grupo B, antes 
(C) e depois (T) do enriquecimento ambiental e o desvio padrão.

C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S

AÇU 97,6 51 48 31 314 63 261 83 517 63,7 451 89,6 5 8 7,6 25,4 0 0 0 0 93,6 41 139 24 539 73,7 755 94,8 100 27 43 21,6 110 41 36 9,3

ALA 128 73 21 15 310 58 310 85 506 45,3 501 53,7 0 0 0 0 137 30 150 35 224 29 244 66 331 67,2 429 96,2 23 21 32 19,7 94 51 57 37

ALI 82,8 63 54 54 342 36 189 85 422 106 470 91,7 5 8 79 15,8 0 0 0 0 94,8 52 128 63 637 179,3 737 115,8 79 61 36 23,8 109 32 79 46

ANA 107 86 16 6,4 329 49 210 76 482 47,2 441 40,5 0 0 51 32,9 0 0 0 0 44 35 106 44 736 181,8 915 105,5 57 55 39 34,5 0 0 0 0

AST 85 33 37 19 251 45 336 79 509 59,8 413 44,4 0 0 0 0 152 9,2 186 58 210 20 270 60 371 81,7 383 72,2 59 23 42 11,3 107 68 55 25
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Apesar de ser um dos objetivos do enriquecimento ambiental, a diminuição da 

Ociosidade não foi constatada. Ao contrário, foi observado um aumento significativo 

(p=0,027). Não houve diferença significativa nos comportamentos de Brincadeira 

(p=0,084). 

Alguns dos comportamentos apresentados estão representados na Figura 4. 

 

Figura 4 - (a) Cães olhando para o Hospital Veterinário. (b) Cão bebendo água na fonte implantada. (c) Cães em repouso. (d) 

Comportamento exploratório. Letícia Vinhas Rampim, Araçatuba, 2015. 

Houve diferença significativa entre os IDC de antes e depois do enriquecimento 

ambiental (p=0,05) (Tabela 3; Figura 5). 
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Tabela 3 - Índice de Diversidade Comportamental (IDC) em cada categoria comportamental durante as observações antes (C1 

a C5) e depois (T1 a T5) do enriquecimento ambiental dos cães do grupo B 

 

 

 

Figura 5 - Disposição do Índice de Diversidade Comportamental (IDC) durante as observações de antes (C1 a C5) e depois (T1 

a T5) dos cães do grupo B. 

A Figura 6, demonstra a distribuição de tempo realizados nas categorias 

comportamentais, nos cães do grupo B. 

Categorias C1 C2 C3 C4 C5 T1 T2 T3 T4 T5

ANS 108,6 96,6 126,2 75,2 84,6 14,2 23,2 55,6 45,6 37,2

ATE 297,2 294,8 341,2 285,4 315,2 277,4 241 236,6 254,8 295,6

ATI 472,2 481,8 475,4 507,2 493,8 468,2 433,2 451,4 463 460

BRI 6,8 0 0 4 0 33,2 35,8 43,8 35,8 29

DOM 73,4 61,6 54,2 46 63 79 87,8 46 60,6 62,2

NEC 143 125 145 106,6 155 165,4 238,4 149,8 150,8 183

OCI 544,8 546,6 454 610,2 502,8 642,2 596 684,6 660 635,2

SOC 43 72,8 67,2 45,2 85 36,4 28,4 44 43,8 39,8

VOC 71,8 83,2 83,6 88,4 57 38 53,4 51,6 45 39,2

IDC 1,797 1,757 1,798 1,676 1,761 1,652 1,723 1,686 1,685 1,683
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Figura 6 - Distribuição do tempo em porcentagem dos comportamentos realizados pelos cães do grupo B. 

Houve diminuição significativa das concentrações de cortisol sérico (p=0,031) 

(Tabela 4; Figura 7). 

Tabela 4 - Concentrações de Cortisol Sérico (µl/dL) nas amostras de sangue colhidas antes (C1 a C5) e depois (T1 a T5) do 
enriquecimento ambiental, em cães do grupo B 
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Cão C1 C2 C3 C4 C5 T1 T2 T3 T4 T5

AÇU 1,77 1,66 1,68 <1 1,93 <1 <1 1,15 1,31 1,3

ALA 1,45 1 1,93 <1 1,57 <1 1,06 1,75 1,01 2,03

ALI 1 1,99 1,22 <1 1,91 <1 1,52 1,31 1,02 1,55

ANA 1,81 2,32 3,21 1,53 2,82 1,72 1,33 1,71 2,37 2,35

AST 1,34 1,04 1,85 <1 1,41 <1 <1 <1 <1 <1
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Figura 7 – Representação gráfica das concentrações de cortisol nos períodos de antes (C1 a C5) e depois (T1 a T5) dos cães 
do grupo B.  

Grupo L - Apesar do comportamento destrutivo não ser observado nas 

filmagens – não aumentando a duração do comportamento de ansiedade – foram 

encontrados vários itens destruídos e com marcas de mordidas. 

Houve diminuição significativa no comportamento de atenção (p=0,0038) e 

aumento significativo no comportamento de brincadeira (p=0,024) (Tabela 5; Figura 

8). 
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Tabela 5 - Médias das durações (segundos) dos comportamentos antes (C) e depois (T) do enriquecimento ambiental, seus 
respectivos desvios padrões (S) e o p valor encontrado através do teste t pareado dos animais do grupo L 

 

 

Figura 8 - Representação gráfica das durações das categorias comportamentais individuais dos cães do grupo L, antes (C) e 
depois (T) do enriquecimento ambiental com desvio padrão. 

C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S C S T S

BON 108 71,6 111 54,4 154 105,7 55,6 83,6 279 74,2 339 33,7 54 27,7 125 14,9 0 0 0 0 93,7 79,6 70 33,9 664 86,3 686 77,8 258 79,9 252 83,1 18 28,8 19 21,5 172 211,3 142 203,3

BRA 152 48,8 152 73,3 217 80 104 68,8 233 97 298 80,1 68 24 124 7,5 0 0 0 0 101 60,3 72 28,7 663 104,6 697 78,5 170 107,5 222 47,8 44 41,9 14 27 153 52 117 166,3

FLO 140 176,1 109 78,5 257 79,4 73 49,6 306 94,9 264 61,3 59 42,7 155 23,4 66 66,6 35 20,5 44,5 51 61 21,9 699 105,1 940 76,3 38 24,7 38,2 13,5 0 0 0 0 192 251,5 124 135,4
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Alguns dos comportamentos apresentados estão representados na Figura 

9. 

 

Figura 9 - (a) Cães em repouso. (b) Cães olhando para fora do canil. (c) Cães brincando. (d) Comportamento de 

dominância. Letícia Vinhas Rampim, Araçatuba, 2016. 

Não houve diferença significativa entre o IDC de antes e depois do 

enriquecimento ambiental (p=0,812) (Tabela 6; Figura 10). 

Tabela 6 - Índice de Diversidade Comportamental (IDC) em cada categoria comportamental durante as observações 

antes (C1 a C5) e depois (T1 a T5) do enriquecimento ambiental dos cães do grupo L  

 

Categorias C1 C2 C3 C4 C5 T1 T2 T3 T4 T5

ANS 73,8 121 172 225 136 99,6 205 108 104 103

ATE 168 249 172 276 186 119 45 92 101 31,6

ATI 309 302 237 283 340 254 290 252 305 400

BRI 63,9 74,2 39,1 37,3 81,8 128 130 146 140 130

DOM 20,6 0 46,6 46,6 42 12,6 0 16,6 16,6 11,6

NEC 84 91,4 84,3 27 73,4 57 92 59 60 72

OCI 699 684 686 574 562 863 743 871 684 711

SOC 166 116 242 95,1 142 158 153 133 213 197

SUB 20,4 0 0 40 42,8 15 0 20,6 15,3 3,3

VOC 195 162 121 195 194 93,6 142 102 161 140

IDC 1,847 1,799 1,856 1,922 1,996 1,708 1,751 1,712 1,859 1,739
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Figura 10 – Disposição do Índice de Diversidade Comportamental (IDC) durante as observações de antes (C1 a C5) e 

depois (T1 a T5) dos cães do grupo L. 

A Figura 11, demonstra a distribuição de tempo realizados nas categorias 

comportamentais. 

 

Figura 11 - Distribuição do tempo em porcentagem dos comportamentos realizados pelos cães do grupo L. 

Não houve diferença significativa entre as concentrações de cortisol 

(p=0,43) (Tabela 7. Figura 12). 
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Tabela 7 - Concentrações de Cortisol Sérico (µl/dL) nas amostras de sangue colhidas antes (C1 a C5) e depois (T1 a 
T5) do enriquecimento ambiental, em cães do grupo L 

 

 

 

Figura 12 - Representação gráfica das concentrações de cortisol nos períodos de antes (C1 a C5) e depois (T1 a T5) 
dos cães do grupo L.  

Correlação – Não houve correlação significativa entre a concentração de 

cortisol (ul/dL) e o Índice de Diversidade Comportamental (rs= -0,11; p=0,61). 

 

 

V. DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e a discussão deste trabalho foram analisados 

separadamente por haver manejos diferentes nos dois canis, não sendo possível 
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diferem abundantemente, influenciando seu comportamento. O único teste 

realizado com os dados dos dois grupos foi o teste de correlação de Spearman. 

Considera-se como limitação deste estudo o número reduzido de animais 

em cada grupo, em especial no grupo dos Labradores (grupo L), em que foram 

utilizados apenas três cães. Contudo, as condições homogêneas das amostras 

(animais em mesmas condições ambientais, mesmo manejo) minimizam este 

problema., devendo-se levar em conta, ainda, o ineditismo do trabalho 

especialmente no que se refere a cães de TAA.  

A não correlação demonstrou que o Índice de Diversidade 

Comportamental (IDC) não depende dos níveis de cortisol. O tempo gasto em 

poucas categorias comportamentais durante um determinado período não é 

desejado, segundo as técnicas de enriquecimento ambiental. Porém as baixas 

concentrações de cortisol sérico encontradas no presente estudo, demonstram 

que os cães não parecem sofrer estresse por este fato. 

Provavelmente devido a variação do índice de Shannon ser baixa (1-3,5), 

não foi possível detecção significativamente estatística. 

No caso do Grupo B, houve diminuição significativa do IDC, porém os 

outros parâmetros avaliados e a não correlação com as concentrações de 

cortisol revelaram pouca importância do IDC no bem-estar destes animais. 

Em estudo de Catapani, Pires e Vasconcellos (2014), o índice foi utilizado 

para calcular a diversidade comportamental de 10 tamanduás-mirim em cativeiro 

sobre efeitos de enriquecimento social, onde foi possível detectar aumento 

significativo da diversidade, porém aliado à realização do etograma, pode-se 

concluir que a diversidade comportamental é um bom método de avaliação de 

animais silvestres. Tal fato não pôde ser confirmado no presente trabalho. 

Grupo B - Segundo Landsberg et al. (2013), o comportamento destrutivo 

pode ser explicado pela presença de fobias, síndrome de ansiedade de 

separação, ambientes pobres em estímulos e outros possíveis transtornos de 

ansiedade. Foram adicionados mais de 30 itens ao ambiente, portanto a baixa 
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frequência de comportamentos destrutivos corrobora com a diminuição dos 

comportamentos ansiosos. 

Em um estudo de caso de Veeder e Taylor (2009), uma cadela prenha de 

sete anos da raça Beagle foi submetida a eutanásia após apresentar letargia, 

desidratação, vômitos e posteriormente abordo dos filhotes. Na necropsia foram 

encontradas peças de plásticos no piloro do estômago. Estas peças pertenciam 

a uma cama que fazia parte do programa de enriquecimento ambiental do 

animal. O estudo enfatiza que enriquecimentos devem ser cuidadosamente 

avaliados antes da implementação. 

Não foi observado nenhum comportamento de medo durante as 

observações, porém os cães demonstraram medo durante a coleta de sangue e 

durante interações com pessoas desconhecidas, principalmente do sexo 

masculino. 

Segundo Foyer et al. (2014), as experiências vividas pelos cães no 

começo da vida, influenciam o desenvolvimento do comportamento. A 

adolescência também é um período importante e suas experiências causam 

efeitos à longo prazo. O medo apresentado pode ser explicado pelo histórico dos 

cães, como por exemplo, os experimentos e as aulas práticas onde os mesmos 

eram utilizados. Além disso, estes animais ao serem adquiridos, já com seis 

meses de idade, apresentavam comportamento arredio, face de medo e 

comportamento submisso ao contato com qualquer pessoa. Este 

comportamento foi se atenuando, sem, no entanto, desaparecer por completo ao 

longo do tempo de permanência nas dependências da FMVA primando sempre 

pelo manejo suave e não-violento destes cães. 

A diminuição significativa da ansiedade e da vocalização é explicada pela 

adequação de ambiente e à existência de estímulos durante a fase de 

enriquecimento ambiental. McCrave (1991) caracterizou a ansiedade canina em 

comportamentos como: vocalização excessiva, comportamento destrutivo e 

realização de necessidades fisiológicas em locais inapropriados. 
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Antes do enriquecimento ambiental ser implantado, os cães expressavam 

comportamentos como circular e choramingar com as patas dianteiras apoiadas 

na mureta do canil, olhando para fora constantemente. O canil experimental está 

localizado ao lado do Hospital Veterinário e os cães respondiam a qualquer ruído 

com comportamentos de ansiedade e vocalização. 

O aumento significativo da necessidade deveu-se, provavelmente, à 

implantação de uma fonte de água corrente, já que segundo Feldman et al. 

(2010), a água corrente estimula a ingestão hídrica em animais domésticos. 

O aumento da ociosidade não pareceu causar danos ao bem-estar dos 

cães, levando em consideração a diminuição significativa da ansiedade, a não 

diferença significativa observada nos comportamentos de atividade e a 

afirmação de Arhant (2010) de que os cães são incapazes de descansar quando 

em estado de alerta, estresse ou ansiedade. 

Houve pouco comportamento de brincadeira nas duas fases do 

experimento. A interação dos cães com os brinquedos foi basicamente 

investigativa, como o ato de farejar os objetos. O comportamento exploratório é 

tão importante quanto o comportamento de brincadeira. Anteriormente 

considerado um comportamento basicamente instintivo, o comportamento 

exploratório requer um alto nível de processamento sensorial. Um novo ambiente 

ou novos objetos oferecem oportunidades para aprender e explorar sendo 

essenciais para o desenvolvimento cognitivo da espécie. A exploração depende 

de circuitos precordiais intactos, bem como da função cerebelar (KELLEY et al., 

1989; PIERCE; COURCHESNE, 2011; SIWAK et al., 2001). Desta maneira, 

apesar de não brincarem, o que pode ser explicado pela própria condição em 

que os animais cresceram, sem estímulos lúdicos na primeira infância, o 

interesse em investigar foi considerado positivo e produtor de bem-estar aos 

animais. 

Em estudo de Hubrecht (1993), o autor comparou o enriquecimento social 

e físico sobre o bem-estar de beagles mantidos em biotério e mostrou que o 

enriquecimento ambiental pode aumentar a complexidade do repertório 
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comportamental dos cães, alterar a expressão de alguns comportamentos e 

ajudar a prevenir comportamentos indesejáveis. O enriquecimento físico é o 

mais recomendável, porém o autor defende que os funcionários do biotério 

devem ser incentivados a socializar com os cães. 

A diminuição significativa das concentrações de cortisol sérico corrobora 

com os parâmetros comportamentais, podendo-se afirmar que o enriquecimento 

ambiental foi eficiente na promoção do bem-estar neste grupo. 

Diminuições das concentrações de cortisol, através do enriquecimento 

ambiental e/ou social em cães também foram observadas em por Willen et al. 

(2016). O mesmo foi observado em animais silvestres, de produção e peixes 

(XINBO et al., 2015; CASAL et al., 2016; GIACOMINI et al., 2016). 

Grupo L - Em estudo de 2015, os mesmos cães foram observados em 

canil fechado. Todos obtiveram uma alta frequência de comportamento de 

ansiedade. O fato foi explicado pela Síndrome de Ansiedade de Separação 

(SAS) (RAMPIM; NEGREIROS; OLIVA, 2015). 

O comportamento destrutivo notado por alunos e funcionários após o 

enriquecimento ambiental demonstra que a técnica não foi efetiva para 

diminuição da ansiedade e, consequentemente, não pôde ser considerado um 

tratamento adequado para a SAS na situação apresentada. 

Segundo King et al. (2000), o comportamento destrutivo quando os tutores 

não estão por perto é um dos principais sintomas da SAS. A hipervinculação é a 

condição necessária para a ocorrência da síndrome, através da rotina do cão e 

do tutor, havendo sinais de ansiedade em resposta ao afastamento da figura de 

vínculo (SOARES et al., 2010). Tais cães não possuem um único vínculo, 

pertencendo ao projeto de TAA e interagindo com diferentes pessoas sem, 

aparentemente, reconhecerem nenhuma delas como seu único ou preferencial 

tutor. No entanto, a falta de atividade e permanência no canil sem pessoas por 

perto, poderia, em nossa visão, desencadear a SAS. 
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A diminuição no comportamento de atenção pode ser explicada pelo 

aumento do comportamento de brincadeira, estimulado pelo enriquecimento 

ambiental. Um dos sintomas da SAS, o comportamento de ficar olhando para 

fora do canil, diminuiu significativamente. Segundo Soares et al. (2010), o 

comportamento de brincadeira é pouco realizado em cães com SAS. 

Apesar disso, as outras categorias não obtiveram diferenças 

significativas, ao contrário de outros trabalhos que enriqueceram o ambiente de 

canis (HUBRECHT, 1993; PALMA et al., 2005; HERRON et al., 2014). O 

enriquecimento pode não ter sido o ideal para esses animais. Não há relatos de 

enriquecimento ambiental realizado para cães de TAA, portanto sugere-se que 

o enriquecimento ambiental para essa categoria de cães trabalhados necessita 

aprofundamento de estudos e o teste de outros tipos de estímulos além dos 

convencionalmente utilizados. Considera-se que este é um largo e aberto campo 

para estudo, tendo em vista o tipo de manejo e às características específicas de 

cães com perfil para TAA. 

O enriquecimento ambiental não se mostrou importante no aumento da 

diversidade comportamental dos cães. Em porcentagem é possível visualizar 

(Figura 11) que os cães passam quase 100% das filmagens concentrados em 

apenas duas categorias comportamentais, não havendo distribuição significativa 

do tempo gasto. 

Não houve diferença significativa das concentrações de cortisol sérico nos 

períodos anterior e posterior ao enriquecimento ambiental. Porém, os resultados 

mantiveram-se baixos, não evidenciando estado de estresse. Segundo o 

controle utilizado, disponibilizado pelo kit Immulite validado com plasma canino, 

a curva encontra-se entre <1 µl/dL e 3,45 µl/dL.  Das 30 amostras, 53% obteve 

resultado de <1 µl/dL e 40% obteve resultado entre 1 e 2 µl/dL. 

Em estudo de Yamamoto et al. (2012) foi analisadas as concentrações de 

cortisol sérico e salivar de cães terapeutas em diferentes momentos durante a 

Terapia Assistida por Animais. Em relação ao cortisol sérico, a média se mostrou 

acima das encontradas no presente estudo em momentos como: em repouso 
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(3,8 ul/dL), antes da atividade (5,2 ul/dL) e depois da atividade (4,8 ul/dL). Os 

cães obtiveram concentrações mais baixas somente no momento 4 (24h depois 

da atividade) com (2 ul/dL). 

 

 

VI.  CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho constatou que o enriquecimento ambiental é eficaz 

na promoção do bem-estar em cães mantidos em biotérios, diminuindo as 

concentrações de cortisol sérico e os comportamentos de ansiedade, assim 

como aumentando comportamentos desejáveis.  

Já em cães de Terapia Assistida por Animais mantidos em canil, o 

enriquecimento ambiental não demonstrou eficácia para a promoção do bem-

estar, sendo necessário estudos posteriores para investigação de outras 

técnicas possíveis para redução da ansiedade.  

O enriquecimento ambiental não revelou uma relação significativa com as 

concentrações de cortisol sérico, pois as concentrações permaneceram baixas 

nos dois momentos experimentais. 
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