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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES DE BEM-ESTAR DE 

EQUINOS UTILIZADOS NO MANEJO DE BOVINOS DE CORTE 

 

RESUMO – O Brasil possui o quarto maior rebanho mundial de equinos com 
aproximadamente 5 milhões de cabeças. Cerca de 72% desse rebanho – 3,9 
milhões de cabeças – está envolvida em atividades agropecuárias, sendo a maior 
parte utilizada como cavalo de lida na criação de bovinos de corte. Apesar disso, é 
comum observar nas rotinas de manejo nas fazendas de bovinos de corte situações 
que comprometem o bem-estar dos cavalos de lida, como extensas jornadas de 
trabalho que podem ocasionar cansaço, dor, miopatias ou até evoluir para exaustão 
física, fadiga ou síndrome de overtraining, dependendo da aptidão física, da carga 
de trabalho e das condições ambientais. Desta forma, é imprescindível desenvolver 
indicadores de bem-estar animal para serem aplicados aos cavalos de lida. 
Portanto, o primeiro capítulo desta dissertação foi elaborado com o objetivo de 
contextualizar o leitor sobre os temas gerais abordados: definição, conceitos e 
sistematização da avaliação do bem-estar animal, bem como indicadores com base 
nas respostas comportamentais e fisiológicas aplicáveis a cavalos após exercício 
físico. O segundo e terceiro capítulos foram construídos para apresentar os 
resultados e discussões produzidos por essa dissertação. No segundo capítulo 
tivemos como objetivos (i) identificar como as expressões faciais e outras variáveis 
comportamentais mudam nos cavalos de lida após uma jornada de trabalho de 
rotina, e (ii) investigar se essas mudanças podem ser usadas como um indicador 
de fadiga física ao relacioná-las com indicadores fisiológicos conhecidos de esforço 
físico ou variáveis de carga de trabalho. Identificamos aumento de expressões 
faciais e outros comportamentos indicativos de descanso, diminuição de atenção e 
movimentos para repelir insetos após um dia regular de trabalho. Dentre tais 
comportamentos a frequência de troca de apoio dos membros torácicos apresentou 
correlação positiva com a duração do exercício e a movimentação lateral da cabeça 
correlação negativa com a concentração de cortisol. A identificação desses traços 
comportamentais de fadiga física pode promover o bem-estar dos cavalos 
prevenindo os efeitos deletérios do excesso de exercício físico. No terceiro capítulo 
investigamos a utilidade da temperatura superficial máxima do olho, registrada pela 
termografia infravermelha, como indicador de aptidão física em cavalos de 
lida. Nossos resultados demonstraram correlação positiva entre atividade de 
creatina quinase com temperatura superficial máxima do olho. Além disso, 
conseguimos separar os animais em dois grupos segundo o nível da temperatura 
superficial máxima do olho e da atividade de creatina quinase. Tais achados 
sugerem que a temperatura superficial máxima do olho pode auxiliar na 
determinação se o intervalo entre sessões de atividade física foi suficiente para a 
recuperação muscular, prevenindo o aparecimento de miopatias decorrentes do 
excesso de esforço físico. Por fim, no último capítulo apresentamos nossas 
considerações finais levando em conta as informações da literatura vigente, 
implicações práticas, bem como os nossos achados apresentados nos capítulos 2 
e 3.  
 
Palavras chave: Bem-estar animal, expressão facial, fadiga física, cavalo de lida e 
linguagem corporal. 
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DEVELOPING AND VALIDATION FOR WELFARE INDICATORS OF HORSES 

USED FOR BEEF CATTLE MANAGEMENT 

 

ABSTRACHT - Brazil has the world's fourth largest equine herd of approximately 5 
million horses. Approximately 72% of this herd - 3.9 million head - is involved in 
agricultural activities, most of which are used as ranch horses at beef cattle farms. 
Despite this, it is common to observe in the routines of beef cattle management 
situations that compromise the ranch horses’ welfare, such as, long periods of daily 
work that can cause tiredness, pain, myopathies or even evolve to physical 
exhaustion, fatigue or overtraining, depending on the physical fitness, workload and 
environmental conditions. In this way, it is essential to develop animal welfare 
indicators to be applied to horses. Therefore, the first chapter of this dissertation 
was developed with the aim of contextualizing the reader on the general topics 
covered: definition, concepts and systematization of the evaluation of animal 
welfare, as well as behavioral and physiological indicators applicable to horses after 
physical exercise. The second and third chapters were constructed to present the 
results and discussions produced by this dissertation. In the second chapter we had 
as objectives to identify how facial expressions and other behavioural variables 
change in ranch horses after a routine workday, and (ii) to investigate if these 
changes can be used as an indicator of physical fatigue by relating them to known 
physiological indicators of physical exertion or workload variables. Were identified a 
increased of the facial expressions and other behaviors indicative of resting, 
decreased attention and movements to avoid flies after a regular workday. Among 
these behaviors the frequency of exchange of support of the thoracic limbs 
presented a positive correlation with the duration of the exercise and the lateral 
movement of the head negative correlation with the concentration of cortisol. The 
identification of these behavioral traits of physical fatigue can promote the welfare 
of horses, preventing the deleterious effects of excess physical exercise. In the third 
chapter we investigated the use of the maximum eye superficial temperature, 
recorded by infrared thermography, as an indicator of physical fitness in horses. Our 
results demonstrated a positive correlation between creatine kinase activity and 
maximum eye superficial temperature. In addition, we were able to separate the 
animals into two groups according to the maximum eye superficial temperature and 
creatine kinase activity. These findings suggest that the maximum eye superficial 
temperature can help determine if the interval between sessions of physical activity 
was enough for muscle recovery, preventing the onset of myopathies due to 
excessive physical effort. Finally, in the last chapter we present our final 
considerations taking into account the information in the current literature, practical 
implications, as well as our findings presented in chapters 2 and 3. 
 
Key-words: Animal welfare, body language, facial expression, physical fatigue 
and ranch horse 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

1. Introdução 

 
Em domínios gerais, o agronegócio do cavalo no Brasil movimenta 

anualmente mais de 16 bilhões de reais e mobiliza 607.329 milhões de pessoas, 

gerando cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos (LIMA; CINTRA, 2016). 

De acordo com o IBGE (2011), entre 2009 e 2010, o rebanho brasileiro de equinos 

permaneceu estável, com aproximadamente 5,5 milhões de cabeças. Por outro 

lado, estudos mais recentes atribuem ao Brasil um rebanho com 5 milhões de 

cabeças de equinos, número este que situa o País com o quarto maior rebanho 

mundial de equinos (LIMA; CINTRA, 2016), valor que quase se equipara ao número 

de cavalos em toda União Europeia, com 6 milhões de cabeças (FAO, 2011).  

Cerca de 72% do rebanho brasileiro de equinos – 3,9 milhões de cabeças – 

está envolvida em atividades agropecuárias, sendo a maior parte utilizada como 

cavalo de lida na criação de bovinos, segmento este que movimenta 8,5 bilhões de 

reais e emprega diretamente 433.333 pessoas anualmente (LIMA; CINTRA, 2016). 

Porém, apesar da longa história do uso de equinos para o manejo dos bovinos de 

corte, que ocorre desde o século XVI, ainda há pouco investimento nos cuidados 

que envolvem os cavalos de lida, sendo necessário aumentar a atenção e os 

cuidados com estes animais, especialmente na formação das pessoas 

responsáveis pelo manejo da tropa, bem como na aquisição e na manutenção de 

equipamentos adequados (LIMA; SHIROTA; BARROS, 2006; LIMA; CINTRA, 

2016).  

Ademais é comum observar nas rotinas de manejo nas fazendas de bovinos 

de corte situações que comprometem o bem-estar dos equinos e que na prática 

acabam infringindo a legislação vigente, dentre elas, destacando-se: (i) a 

ocorrência de extensa jornada de trabalho; (ii) a permanência dos equinos 

amarrados por longos períodos, sem acesso à água, alimento ou sombra e com a 

barrigueira apertada; (iii) condições inadequadas de alimentação – pastos com 

baixa quantidade e qualidade de forragem; (iv) e equinos com lesões decorrentes 

de manejo inadequado ou equipamento impróprio para o uso. 
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 Segundo a legislação brasileira, no Decreto lei N° 24.645, de julho de 1934 

(BRASIL, 1934), é passível de punição “aquele que, em lugar público ou privado, 

aplicar maus-tratos aos animais”, sendo que a própria lei define como maus-tratos 

situações que podem ocorrer nas rotinas de manejo das fazendas, dentre elas, por 

exemplo: “obrigar animais a trabalhos excessivos”, “golpear, ferir ou mutilar, 

voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a castração”, 

“abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado sem assistência 

veterinária” e outros. Em concordância ao Decreto lei N° 24.645 anteriormente 

citado, a Lei N° 9.605, de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998), preve pena de 

“detenção, de três meses a um ano, e multa” para aquele que “praticar ato de 

abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos”, bem como causar “experiência dolorosa ou 

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 

recursos alternativos”. Além do mais, a Instrução Normativa nº 56, de 6 de 

novembro de 2008 (BRASIL, 2008) objetiva “estabelecer os procedimentos gerais 

de recomendações de Boas Práticas de Bem-estar para Animais de Produção e de 

Interesse Econômico”. 

  Assim, é imprescindível desenvolver indicadores para avaliar a fadiga e a 

aptidão física dos cavalos de lida, com vistas a orientar os produtores sobre como 

implantar as boas práticas de manejo promovendo o bem-estar animal, de forma a 

proporcionar melhor qualidade de vida, melhor desempenho nas suas atividades e, 

por consequência, efetiva adequação das práticas de manejo com os cavalos de 

lida à legislação brasileira vigente. Além de garantir a segurança da equipe de 

profissionais que utiizam os cavalos de lida com o gado. 

Entretanto, apesar da importância desses animais para cadeia produtiva da 

bovinocultura brasileira, foi encontrado apenas um estudo avaliando as frequências 

cardíacas e respiratórias de cavalos Pantaneiros submetidos à lida diária no 

Pantanal (SILVA et al., 2005). Não foi encontrado nenhum estudo que avaliasse de 

forma ampla o bem-estar dos cavalos de lida utilizados no manejo com bovinos de 

corte em fazendas. 

Por isso, o objetivo desta dissertação foi desenvolver indicadores 

comportamentais e fisiológicos para avaliar o bem-estar de cavalos de lida 

submetidos a rotinas de trabalho em fazendas de bovinos de corte. 
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2. Revisão de literatura 

 

2.1 Bem-estar animal 

 

 O bem-estar animal foi definido por Broom (1986) como o estado de um 

indivíduo em relação às suas tentativas de se ajustar ao ambiente. O bem-estar 

animal varia de forma contínua de muito ruim a muito bom e pode ser avaliado 

objetivamente independente de ponderações éticas, embora as considerações 

éticas possam ser baseadas na avaliação de bem-estar animal (BROOM, 1986 e 

1988). 

Broom (1988) explica que a taxa de mortalidade, o índice de crescimento e 

reprodutivo podem fornecer considerável informação do status de bem-estar 

animal, pois indicam o quão custoso ou difícil está sendo para o animal se adaptar 

ao meio em que vive. Assim sendo, quando a taxa de mortalidade é alta, atrelada 

a baixos índices de crescimento e reprodutivos, isso é sinal indicativo de que o nível 

de bem-estar está baixo. Todavia, baixa taxa de mortalidade e a plena capacidade 

de crescimento e ou reprodução não indicam, por si só, nível de bem-estar elevado. 

Para avaliar o bem-estar é preciso também ter em conta medidas para mensurar 

os problemas que ocorrem em curto prazo (p.ex.: monitoramento da frequência 

cardíaca, avaliações sanguíneas e comportamentais durante um transporte) e em 

longo prazo (p.ex.: hipertrofia da glândula adrenal, altos níveis da atividade da 

enzima adrenal, mudanças comportamentais para avaliar a adaptação do animal 

ao meio em que vive; BROOM, 1986). Além disso, durante a avaliação de bem-

estar é relevante considerar as necessidades da espécie animal, as quais foram 

definidas como fundamentais para biologia do animal na obtenção de um recurso 

em particular ou para responder a um dado estímulo corporal ou ambiental 

(BROOM; JOHNSON, 1993). Vale ressaltar que cada indivíduo irá fazer uso de 

estratégias próprias para se adaptar a um desafio do ambiente em que vive – fator 

individual. Desta forma, na avaliação de bem-estar animal é recomendável aplicar 

variada gama de indicadores, que possam ser mensurados no próprio animal ou no 

ambiente em que o animal se encontra (BROOM, 1991; WAGENINGEN UR, 2012; 

DALLA COSTA et al., 2014a).  
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A partir dessas ponderações, surgiram várias contribuições científicas 

desenvolvendo diferentes estratégias para avaliar o bem-estar dos animais. Uma 

das primeiras táticas foi o emprego do maior número possível de indicadores 

comportamentais, de saúde e fisiológicos. Outro plano foi baseado somente em 

duas questões: os animais estão saudáveis?; eles têm o que eles querem? 

Posteriormente, o comitê de Brambell (1965) elaborou um plano (em seguida 

alterado pela FAWC, 1979) para avaliar o bem-estar dos animais fundamentado em 

cinco liberdades (1 = livre de fome e sede; 2 = livre de desconforto; 3 = livre de dor, 

injúria e doença; 4 = livre para expressar seu comportamento normal; e 5 = livre de 

medo e estresse; FAWC, 1993; DAWKINS, 2006). As cinco liberdades tiveram 

repercussão internacional e foram seguidamente adotadas como referencial em 

ocorrências policiais e legislações para garantir o bem-estar animal, bem como em 

atividades de ONG’s de proteção animal. Apesar disso, alguns anos depois, 

percebeu-se que seria impossível, por exemplo, manter um animal completamente 

livre de sede durante toda a sua vida. Esta constatação sinalizou carência de 

aprimoramentos na estrutura de avaliação do bem-estar animal proposta pela 

FAWC em 1979 (FAWC, 2009; MELLOR, 2016).  

A partir desse novo entendimento, foram elaboradas outras metodologias 

para sistematizar a avaliação do bem-estar dos animais de fazenda, a saber: o 

modelo dos cinco domínios (nutrição, ambiente, saúde, comportamento e estado 

mental), considerando os aspectos positivos e negativos de cada estado físico ou 

funcional e da experiência afetiva, o qual foi desenvolvido por Mellor e Reid (1994) 

e atualizado por Mellor e Beausoleil (2015; incorporação dos estados positivos de 

bem-estar animal); as três orientações (função biológica, estado afetivo e vida 

natural) que foram criadas por Fraser et al. (1997) para nortear os indicadores de 

bem-estar; as cinco provisões propostas por Webster (2005), complementando a 

aplicação das cinco liberdades (Tabela 1); os quatro princípios (boa alimentação, 

boa saúde, bom alojamento e comportamento apropriado) e doze critérios 

apresentados pelo projeto Welfare Quality® (Tabela 2; WELFARE QUALITY 

CONSORTIUM, 2009); a escala de qualidade de vida apresentada por Green e 

Mellor (2011), baseada em cinco categorias (uma boa vida, uma vida que vale a 

pena viver, ponto de balanço, uma vida que vale a pena evitar, uma vida que não 

vale a pena viver).  
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Tabela 1: As cinco liberdades e as cinco provisões (WEBSTER, 2005). 
 

Liberdades Provisões 

1. Livre de fome e sede 
Ao fornecer acesso pronto a água 
doce e uma dieta para manter a saúde 
e o vigor completos 

2. Livre de desconforto e exposição 
Ao fornecer um ambiente adequado, 
incluindo abrigo e uma área de 
descanso confortável 

3. Livre de dor, injúria e doença 
Por prevenção ou diagnóstico rápido e 
tratamento 

4. Livre para expressar 
comportamento normal 

Ao garantir condições e tratamento 
que evitem o sofrimento mental 

5. Livre de medo e estresse 
Ao fornecer espaço suficiente, 
instalações adequadas e companhia 
do próprio tipo do animal 

 

Tabela 2: Princípios e critérios que devem orientar a avaliação do bem-estar animal 
conforme proposto pelos Projeto Welfare Quality® (WELFARE QUALITY 
CONSORTIUM, 2009). 
 

Princípios Critérios 

Boa alimentação 
1. Ausência de fome prolongada 
2. Ausência de sede prolongada 

Bom alojamento 
3. Conforto para descanso 
4. Conforto térmico 
5. Facilidade de movimento 

Boa saúde 
6. Ausência de injúrias 
7. Ausência de doenças 
8. Ausência de dor induzida por manejo 

Comportamento apropriado 

9. Expressão de comportamento social 
10. Expressão de outros comportamentos 
11. Boa interação humano-animal 
12. Estados emocionais positivos 

 

1.2 Indicadores comportamentais de bem-estar animal 

 

 O status de bem-estar animal pode ser objetiva e cientificamente avaliado 

com base no comportamento (BROOM, 1991). A linguagem corporal é uma 

ferramenta relevante para avaliação de bem-estar animal, pois na prática pode ser 

aplicada imediatamente, é método não invasivo (não envolve ruptura da pele) e, 

em muitos casos, também não é intrusivo (não perturba o animal; DAWKINS, 2004; 

BOISSY et al. 2007; DESCOVICH et al. 2017; DE GRAUW; VAN LOON, 2016). 
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 As respostas comportamentais refletem diversas emoções positivas e 

negativas que envolvem o status de bem-estar dos animais (BOISSY et al. 2007; 

YEATES; MAIN, 2008; HEMSWORTH et al., 2015). Estas respostas 

comportamentais podem ser aplicadas como indicadores em testes de preferência 

ou escolhas, aproximação voluntária ou forçada, novo objeto, campo aberto, 

durante exames clínicos (p.ex. claudicação e palpação), avaliação de dor após 

procedimento cirúrgico ou em atendimento clínico (DAWKINS, 2004; DALLA 

COSTA et al., 2014a; DE GRAUW; VAN LOON, 2016; MELLOR, 2016). Fleming et 

al. (2013) aplicaram a avaliação qualitativa do comportamento (do inglês qualitative 

behaviours assessment) em cavalos durante a inspeção veterinária regular de 

prova de enduro para avaliar cansaço e fadiga dos cavalos. Os autores 

consideraram que este método pode fornecer relevantes informações do estado do 

animal aos veterinários que fazem a inspeção – de característica eliminatória – 

durante a prova.  

Os cavalos são classificados como presas e, portanto, tentam minimizar ou 

mascarar os sinais de dor com a finalidade de reduzir as vantagens dos predadores 

(ASHLEY et al., 2005). Apesar disso, os cavalos possuem uma gama de 

comportamentos que podem ser utilizados para avaliar o bem-estar. Por exemplo, 

comportamentos não específicos que sugerem estado de dor, como considerável 

agitação ou ansiedade, relutância a locomover-se para frente, posição corporal 

rígida, cabeça abaixada, agressão contra manejadores, objetos, outros animais ou 

contra si próprio. Os cavalos também exibem comportamentos relacionados a 

processos dolorosos específicos de acordo com a localização da dor. Dores nos 

membros ou nos cascos podem ser detectadas por claudicação, troca de apoio do 

peso corporal entre membros, não permitir que o manipulador toque em um 

determinado membro (limb guarding), apoiar apenas a pinça dos cascos no solo 

(pointing), suspender um membro e rotacioná-lo (rotating limbs), distribuição 

anormal do peso e relutância a locomover-se para frente. Já as dores de origem 

visceral fazem com que os cavalos exibam outros comportamentos específicos, por 

exemplo, groaning (vocalização), rolar, chutar seu próprio abdome, olhar para o 

flanco, alongar-se e depressão. Além disso, dores relacionadas com a cabeça e/ou 

dentes estão associadas ao chacoalho da cabeça (headshake), comportamentos 

mastigatórios anormais, anorexia e outros (ASHLEY et al., 2005).  
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Vários desses comportamentos foram usados na tentativa de sistematizar a 

avaliação de dor na espécie equina. Para tanto, diferentes metodologias 

envolvendo a expressão do comportamento foram utilizadas, como escala 

analógica visual, escala de classificação numérica, escala descritiva simples e 

análise do orçamento do tempo ou orçamento das atividades. Recentemente, na 

tentativa de compreender melhor a dor como sensação desagradável de cunho 

sensorial e emocional, foram elaboradas novas escalas de dor compreendendo os 

domínios fisiológicos, comportamentais e emocionais dos animais. De modo geral, 

essas escalas tinham por objetivo identificar e quantificar da melhor forma a 

sensação dolorosa de cada indivíduo. Essas escalas foram desenvolvidas e 

aplicadas em equinos pós-orquiectomia (TAFFAREL et al., 2015), pós-celiotomia 

(PRITCHETT et al., 2003; SELLON et al., 2004; VAN LOON; VAN DIERENDONCK, 

2015) e pós-artroscopia (PRICE et al., 2003; BUSSIÈRES et al., 2008; 

LINDEGAARD et al., 2010). Tais escalas de dor compostas apresentaram, segundo 

seus autores, eficácia no reconhecimento e quantificação da dor em equinos. 

Grauw e van Loon (2016) em uma revisão de literatura consideraram que a redução 

no número de parâmetros pouco sensíveis e/ou específicos das escalas compostas 

pode ocasionar considerável melhora na validação e redução do tempo de 

aplicação. Processos inflamatórios dolorosos, como a laminite, podem resultar em 

sinal comportamental específico. Rietmann et al. (2004) reportaram aumento na 

frequência da troca de apoio do peso corporal entre membros torácicos em cavalos 

com laminite aguda e crônica quando comparados a animais saudáveis. Estes 

estudos demonstraram que os indicadores comportamentais podem ser utilizados 

com sucesso em pesquisas que envolvem o reconhecimento da dor (ASHLEY et 

al., 2005).  

A linguagem corporal dos cavalos também pode ser usada para identificar 

atenção (p.ex.: movimentação lateral da cabeça, posicionamento das orelhas, 

aumento da esclera visível), descanso (p.ex.: troca de apoio ou descanso de um 

dos membros pélvicos, posicionamento da cabeça para baixo), comportamentos de 

brincadeira ([geralmente envolvendo potros] correr, pular formando uma trajetória 

de parábola, propulsionar os quatro membros para cima apresentando pequeno 

salto em direção vertical, descansar os membros torácicos sobre o dorso de outro 

animal, montar outro animal), dentre outros (MCDONNELL, 2003; ASHLEY et al., 
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2005; HALL et al., 2011; STRATTON et al., 2014). Estes comportamentos, 

indicativos de estados emocionais ou afetivos positivos (p.ex.: comportamentos de 

prazer, de interações sociais positivas, sexuais, exploratórios), não vinham sendo 

aplicados com frequência nos estudos para avaliação do bem-estar animal, 

provavelmente por sua menor expressividade e, por consequência, menor 

facilidade de identificação, quando comparados aos comportamentos relacionados 

às emoções ou afetos negativos (p.ex.: expressão de dor, depressão, medo ou 

ansiedade, agressividade; BOISSY et al. 2007; YEATES; MAIN, 2008; 

HEMSWORTH et al., 2015; MELLOR, 2016). 

Um conjunto específico de comportamentos com base nas expressões 

faciais tem sido utilizado para avaliar estados emocionais positivos e negativos em 

humanos, particularmente naqueles incapazes de se comunicar de forma coerente 

com seus médicos, como, por exemplo, pacientes com comprometimento cognitivo 

e ou neonatos (GRUNAU; CRAIG, 1987; JORDAN et al., 2011). Recentemente, 

também foram identificadas expressões faciais de dor em vários outros mamíferos, 

como ratos (LANGFORD et al., 2010), coelhos (KEATING et al., 2012), gado leiteiro 

(GLEERUP et al., 2015a), porcos (DE GIMINIANI et al., 2016; GÖRANSSON, 2016) 

e ovelhas (GUESGEN et al., 2017; MCLENNAN et al., 2017). 

Particularmente em equinos, foram identificadas expressões faciais como a 

orientação das orelhas, olhos fechados parcialmente ou completamente, contração 

da musculatura dos lábios e ao redor dos olhos, tensão do focinho e dos músculos 

miméticos ou mastigatórios em associação com processos dolorosos pós-

orquiectomia (DALLA COSTA et al., 2014b) indução de dor (GLEERUP et al., 

2015b; VAN LOON; VAN DIERENDONCK, 2015) e durante competições equestres 

(MULLARD et al., 2017).  

Dalla Costa et al. (2014b) no desenvolvimento da Horse Grimace Scale 

(HGS) incluíram a característica da face determinada por os olhos fechados 

parcialmente ou completamente como indicativo de dor. Essa característica, em 

particular, também foi utilizada na Equine Utrecht University Scale for Facial 

Assessment of Pain (EQUUS-FAP) proposta por van Loon e van Dierendonck 

(2015). Em contrapartida, Gleerup et al. (2015b) não relataram a observação de 

olhos fechados parcialmente/completamente na escala desenvolvida, nomeada 

Equine Pain Face, e os autores argumentaram que esta característica da face pode 



9 
 

ter sido exibida em outros estudos devido à possibilidade de os animais estarem 

em estado de exaustão após um procedimento cirúrgico, especulando que as 

avaliações da HGS apresentaram um elemento extra – a exaustão pós-cirurgia – e 

não apenas a sensação dolorosa. Hintze et al. (2016) realizaram uma avaliação 

sistematizada das possíveis expressões faciais relacionadas aos olhos dos cavalos 

levando em conta as contrações, formações de rugas e ângulos apresentados ao 

redor dos olhos. Os autores encontraram seis distintas medidas para avaliar o olho 

e concluíram que pesquisas futuras serão necessárias para investigar a relação 

das seis medidas apresentadas no estudo com os estados emotivos dos cavalos.   

Além disso, tais escalas apresentam basicamente duas metodologias de 

coleta. A primeira delas, HGS, baseou-se em seis imagens congeladas (fotografias) 

provindas de um vídeo com gravação contínua, para a aplicação dos escores 

criados. Para Equine Pain Face e EQUUS-FAP, os escores foram aplicados em 

dois vídeoclips de 30 segundos cada, que também foram selecionados de vídeo 

gravações contínuas. Em ambas metodologias a escolha das imagens congeladas 

ou vídeoclips foi realizada por uma pessoa levando em conta a boa visibilidade do 

perfil da face dos cavalos, assim como das características da face observadas em 

cada método (DALLA COSTA et al., 2014b; GLEERUP et al., 2015b; VAN LOON; 

VAN DIERENDONCK, 2015). Já Mullard et al. (2017) construíram um etograma 

para ser aplicado às imagens registradas durante competições esportivas. Para 

tanto os autores usaram todas as características da face empregadas na HGS, 

Equine Pain Face e EQUUS-FAP, e também levaram em conta várias 

características faciais descritas no Equine Facial Action Units (EquiFACS; 

WATHAN et al., 2016). O EquiFACS é um extenso etograma apenas de expressões 

faciais de cavalos e o objetivo do estudo foi descrever as contrações e movimentos 

que os cavalos exibiam, porém sem apresentar qualquer interpretação ou relação 

das descrições com possíveis emoções. A compreensão das expressões faciais 

parece ser complexa, pois uma mesma característica da face pode ser observada 

em situações completamente opostas, tratando-se de emoções distintas. Um 

exemplo disso são os olhos parcialmente fechados que foram relacionados com 

dor (DALLA COSTA et al., 2014b; VAN LOON; VAN DIERENDONCK, 2015; 

MULLARD et al., 2017), mas também são características exibidas quando o cavalo 

está sonolento ou em descanso (MCDONNELL, 2005).  
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  Mais recentemente, também foram estudadas expressões faciais 

relacionadas com emoções/afetos positivos em ratos (FINLAYSON et al., 2016), 

bem como em cavalos (STRATTON et al., 2014).  

 

1.3 Indicadores fisiológicos de bem-estar animal 

 

Os desafios que os animais encontram no ambiente em que vivem provocam 

mudanças comportamentais e fisiológicas relevantes para o bem-estar animal 

(BARNETT; HEMSWORTH, 1990). Os cavalos são expostos de maneira regular a 

situações potencialmente estressantes, por exemplo, o exercício físico (SNOW; 

ROSE, 1981; MARC et al., 2000; GONDIM et al., 2013). Entretanto, o estímulo 

estressante de curta duração e transitório, como nas sessões de exercício durante 

um programa de treinamento físico, pode resultar em perda momentânea da 

homeostase e efeitos positivos para os cavalos durante o exercício (p. ex.: aumento 

das frequências cardíaca e respiratória, contração esplênica, disponibilização de 

energia; HYYPPÄ, 2005; DE GRAAF-ROELFSEMA et al., 2007). Todavia, a 

resposta estressante pode tornar-se negativa ao equino, dependendo da carga de 

trabalho e da aptidão física do cavalo (JANICKI et al., 2012). Portanto, torna-se 

relevante monitorar a intensidade do exercício físico com indicadores fisiológicos 

(MUNSTERS et al., 2013b).  

Exercícios realizados em velocidade elevada podem resultar em 

concentrações de 20-30 mmol/L de lactato plasmático imediatamente após ao 

esforço. Esta elevação na lactatemia apresenta, por vezes, crescimento 

exponencial tendo em conta que a concentração em repouso varia de 0,5 a 1 

mmol/L e, que valores abaixo de 4 mmol/L podem ser apresentados por cavalos 

em exercícios submáximos (JANICKI et al., 2012; ALLEN; ERCK‐WESTERGREN; 

FRANKLIN, 2016). Esse aumento se dá em virtude da utilização do metabolismo 

anaeróbio, pela elevada taxa de glicólise muscular, durante exercícios de alta 

intensidade – síntese energética para a contração muscular sem a utilização de 

oxigênio. A liberação de energia pela via anaeróbia ocorre pela conversão do 

piruvato em ácido lático, que por sua vez é imediatamente dissociado em lactato, 

reação catalisada pela enzima lactato desidrogenase. 
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É válido destacar que, por muitos anos foi admitido que o acúmulo de lactato 

ocasionava a acidificação dos miócitos, desencadeando a cascata da fadiga 

muscular (PHILP; MACDONALD; WATT, 2005; BÖNING; MAASSEN, 2008; BA et 

al., 2009). Em contrapartida, Robergs (2001), apresentou contraponto a este 

conceito, o qual foi aceito por vários grupos de pesquisa (MACEDO et al., 2009; 

FRANKLIN; PELOSO, 2006; NALBANDIAN; TAKEDA, 2016). Reforçando 

conceitos sobre este tema, Robergs et al. (2006) argumentaram que a produção de 

lactato consome prótons (íons H+) por meio da reoxidação do transportador de 

moléculas de hidrogênio dinucleótido de nicotinamida e adenina (NAD+) ao final da 

glicólise anaeróbia. Tal mecanismo renova o transportador NAD+ que pode ser 

reutilizado novamente pela glicólise. Portanto, a produção de lactato na etapa final 

da glicólise recupera o NAD+ para continuidade do fluxo glicolítico. Além disso, 

estes autores relataram que, durante o exercício, uma das principais fontes 

produtoras de íons de hidrogênio (H+) é a hidrólise da adenosina trifosfato (ATP), 

que ocorrem entre etapas do fluxo glicolítico, se intensificando na medida em que 

o esforço físico aumenta. Afirmaram ainda, que considerando a constante de 

dissociação do ácido lático igual a 3,86, em pH fisiológico plasmático (7,35-7,45) 

ou mesmo naquele próximo a 7,0 (Ferraz et al., 2010), verificado na acidose 

muscular ou plasmática durante exercícios intensos, o termo “acidose lática” seria 

inadequado, pois o ácido láctico se encontra praticamente dissociado em íons H+ e 

lactato.   

Embora esta questão ainda seja polêmica, parece que a maioria dos 

cientístas concorda sobre ser inadequado o uso do termo “acidose lática” para 

definir a acidose observada após o exercício intenso (ROBERGS, 2008; PRAKASH, 

2008), uma vez que há concordância sobre o conceito de que os eventos 

determinantes do equilíbrio ácido-base são complexos, envolvendo a contribuição 

de variáveis como a diferença de íons fortes, tecidos ativos e inativos, plasma, 

células vermelhas e compartimentos sanguíneos (FERRAZ et al., 2010). 

 O organismo dos equinos é dotado de sistemas eficientes de tamponamento 

(liberação de bicarbonato sódico, proteínas intracelulares, carnosina e fosfatase), 

que evitam a acidificação do meio onde acontecem estas reações químicas. Além 

disso, o lactato sempre associado aos íons H+, que são transportados a partir das 

fibras musculares do tipo II para o sangue e redistribuído para os cardiomiócitos, 
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hepatócitos, hemácias e células do intestino delgado, os quais utilizam o lactato 

como substrato para produção energética. O lactato é transportado através das 

membranas plasmáticas por transportadores de monocarboxilatos, isoformas 1 e 

4, mas também pela troca iônica entre sódio e hidrogênio (POSO, 2002). Desta 

forma, o lactato remanescente no sangue pode ser usado como um biomarcador 

que indica a capacidade/função do metabolismo anaeróbio para produção de 

energia durante exercícios físicos (WOLF et al., 1987; POSO, 2002; BERGERO et 

al., 2005; FERRAZ et al., 2008; JANICKI et al., 2012; MUNSTERS et al., 2014; 

THARWAT; AL-SOBAYIL, 2014).  

 Existem também outros indicadores fisiológicos de esforço físico 

relacionados com a função cardiorrespiratória. A frequência cardíaca pode ser 

mensurada durante o exercício por monitores digitais acoplados a relógio GPS, que 

também fornece a distância percorrida e a velocidade média, informações estas 

que indicam a carga de trabalho do exercício (COHEN et al., 1997; MUNSTERS et 

al., 2013a e 2013b). Em algumas condições experimentais é possível determinar a 

frequência cardíaca máxima, momento em que se aumenta a velocidade do 

exercício, porém, a frequência cardíaca não aumenta (próximo a 220-240 bpm na 

maioria cavalos). A resposta cardiovascular está relacionada ao esforço físico dos 

cavalos e, portanto, pode ser utilizada para entender a carga de trabalho do 

exercício e a aptidão físico dos animais (ASHEIM et al., 1970; EVANS; ROSE, 

1988; ALLEN; ERCK‐WESTERGREN; FRANKLIN, 2016). 

 Do ponto de vista fisiológico, durante o esforço, a capacidade aeróbia está 

relacionada ao débito cardíaco por meio da clássica equação de Fick [�̇�O2=�̇� x (a-

vO2)]. Devido a significativa participação percentual do débito cardíaco na 

capacidade aeróbia máxima (�̇�O2max), a frequência cardíaca também apresenta 

uma relação linear com a taxa de oxigênio consumida ( �̇� O2) (ACHTEN; 

JEUKENDRUP, 2003). Esta relação fisiológica também pode ser aplicada nos 

exercícios submáximos, principalmente na avaliação do trote e galope (BERKMAN 

et al., 2015). Importante ressaltar que o custo de um frequencímetro é 

marcadamente menor quando comparado a um analisador de gases respiratórios 

– o ergoespirômetro. 

  As mensurações da função respiratória são importantes no diagnóstico de 

desordens durante o exercício físico e, também, para relacionar com o desempenho 
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físico dos cavalos. Nesse sentido, pode ser medida a frequência respiratória, tempo 

de ventilação, o consumo de oxigênio, a produção de dióxido de carbono, o tempo 

de inspiração e expiração, o fluxo expiratório e inspiratório, a pressão nas vias 

aéreas e possíveis impedimentos no trajeto do ar, cálculo do máximo consumo de 

oxigênio. No entanto, essas mensurações da função respiratória não são tão 

comuns devido a necessidade de equipamentos específicos – exceto a frequência 

respiratória (ALLEN; ERCK‐WESTERGREN; FRANKLIN, 2016). 

 Outros biomarcadores que podem ser utilizados para avaliação da 

musculatura esquelética são as enzimas musculares creatina quinase (CK) e 

aspartato amino transferase (AST), que são costumeiramente utilizadas na clínica 

veterinária para avaliar miopatias em cavalos. Mas, além disso, essas enzimas 

podem fornecer relevantes informações sobre o nível de microlesões após 

exercício físico. Com atividade física pode ocorrer microlesões no sarcolema por 

esforço físico, aumentando a permeabilidade das membranas, o que permite o 

extravasamento dessas enzimas musculares para o sangue. É normal que a 

concentração dessas enzimas no sangue aumente após o exercício, sendo que os 

picos séricos de CK e AST são, respectivamente, de 6-12 e de 24-48 h pós-

exercício (JACOBSEN; ANDERSEN, 2007; ALLEN; ERCK‐WESTERGREN; 

FRANKLIN, 2016). Após o exercício haverá a fase de recuperação dos miócitos, na 

qual os sarcolemas serão recompostos e, desta maneira, as atividades séricas de 

CK e AST retornarão aos níveis de repouso (respectivamente, <350 e 100-600 U/L; 

ZOBBA et al., 2011; ALLEN; ERCK‐WESTERGREN; FRANKLIN, 2016). Sendo 

assim, estas enzimas, em especial a CK, podem ser apropriadas para avaliar 

rabdomiólise em exercícios de baixa intensidade e longa duração, bem como 

estimar os danos à musculatura após exercícios físicos (ANDERSON, 1975; 

MATSUKI et al., 1991; WHITE et al., 2001; OSTASZEWSKI et al., 2012; GONDIN 

et al., 2013; ZUTT et al., 2014; ALLEN; ERCK‐WESTERGREN; FRANKLIN, 2016).  

 Por outro lado, Hamlin, Shearman e Hopkins (2002) investigaram as 

alterações fisiológicas de 10 cavalos de corrida Standardbred submetidos a uma 

sobrecarga aguda de treinamento (overtraining). Os autores relataram que a 

atividade de CK e AST alteraram-se no início da fase de overtraning, porém, 

retornaram a atividades basais durante o overtraning. Pelos resultados de estudos 

prévios (ANDERSON, 1975; MATSUKI et al., 1991), seria esperado que a atividade 
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de CK e AST continuasse aumentando ou se mantivesse elevada devido ao dano 

muscular. Além disso, outras variáveis do estudo (cortisol, lactato, frequência 

cardíaca) apresentaram expressivo aumento. Hamlin, Shearman e Hopkins (2002) 

sugeriram que as enzimas musculares (CK e AST) podem não ser indicadores 

desejáveis sobre o status muscular no pós-treinamento. Em contrapartida, 

Wilberger et al. (2015) encontraram valores bastante elevados de CK (< 1.000 U/L) 

em cavalos pós-enduro que se apresentavam saudáveis. Os autores consideraram 

que os valores elevados de enzimas musculares podem não ter fornecido um real 

diagnóstico do dano muscular. Allen, Erck‐Westergren e Franklin (2016) discutiram 

que em determinados casos é difícil distinguir atividade elevada de CK entre 

situações de domínio patológico e fisiológico, carecendo de mais estudos acerca 

do tema. Apesar disso, vários estudos têm obtido resultados satisfatórios com a 

utilização da atividade de CK como biomarcador de aptidão física em cavalos 

utilizados em diferentes competições esportivas (Ferraz et al., 2010; Berkman et 

al., 2015; Vincze et al., 2017). 

Ademais, exercícios intensos ocasionam alterações morfofisiológicas nos 

eritrócitos dos equinos, como, por exemplo, a equinocitose, podendo prejudicar o 

transporte de oxigênio e, por consequência, propiciar ambiente para o 

desenvolvimento de doenças, como hipóxia tecidual, hipoxemia e hipertensão 

pulmonar. Estas alterações podem ser observadas pela análise do volume 

corpuscular médio e da hemoglobina corpuscular média, que também podem ser 

usadas como indicadores fisiológicos de esforço físico (BOUCHER, 1987; 

SNOW; MARTIN, 1990; MCGOWAN, 2008).  

O exercício físico induz hipovolemia cujo grau elevado depende da carga de 

trabalho do exercício e das condições ambientais (MCKEEVER, 2002). A 

hipovolemia, no início, eleva a pressão hidrostática dos capilares, conduzindo à 

extrusão de água e eletrólitos do sistema vascular (MUÑOZ et al., 2011), que 

acrescido à transpiração ocasionam significativas perdas de água e eletrólitos, 

podendo evoluir para quadros de severa desidratação (HODGSON; DAVIS; 

MCCONAGHY, 1994). É de se destacar que a desidratação em equinos representa 

predisposição a doenças (SNEDDON et al., 1993) e, por conseguinte, prejuízo do 

nível de bem-estar (DALLA COSTA et al., 2014a; HOCKENHULL; WHAY, 2014), 

por isso, pode ser avaliada por indicadores fisiológicos, como a concentração de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.sci-hub.org/pubmed/?term=Martin%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2382059
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000719350580003X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000719350580003X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000719350580003X
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proteínas totais, hematócrito (MUÑOZ et al., 2011; ZOBBA et al., 2011), ou mesmo 

pelo turgor cutâneo ou pelo tempo de preenchimento capilar (HOCKENHULL; 

WHAY, 2014).  

 Ademais, a atividade física é um estressor percebível pelo hipotálamo, que 

secreta o hormônio liberador de corticotrofina, estimulando na hipófise anterior a 

produção do hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez estimula a glândula 

adrenal para sintetizar catecolaminas como o cortisol e a adrenalina. A liberação 

do cortisol desencadeia efeitos metabólicos resultantes em disponibilização 

energética importante para o desenvolvimento de exercícios prolongados, como 

gliconeogênese hepática e promotores de lipólises. Além disso, a ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) está relacionada à intensidade de exercício 

desempenhada por cavalos. Desta forma, a concentração de cortisol apresenta 

relação com o condicionamento físico do animal e a intensidade do exercício 

(HYYPPÄ, 2005; DE GRAAF-ROELFSEMA et al., 2007). O cortisol também afeta o 

sistema imunológico de diversas maneiras dependendo da intensidade e duração 

do estímulo estressor. Isso resulta em linfopenia e eosinopenia (redução do número 

de linfócitos e de eosinófilos, respectivamente), assim como neutrofilia e 

leucocitose (elevação do número de neutrófilos e do número total de leucócitos 

circulantes; GRIFFIN, 1989; BROOM; ZANELLA, 2004), efeitos estes já relatados 

em equinos (CARDINET; LITTRELL; SCHALM, 1964; BURGUEZ, 1983; 

BUDZYNSKA, 2014).  

 Além dos efeitos supracitados, o exercício extenuante é capaz de produzir 

moderadas alterações nas proteínas de fase aguda (AAP) (CRISMAN et al., 2008). 

Atualmente, há interesse evidente na comunidade científica para estabelecer 

analogia entre as mudanças bioquímicas e hematológicas induzidas pela atividade 

física, como a resposta de fase aguda (APR), que ocorre de forma rápida, refinada 

e não específica. Devido a numerosas enfermidades que causam graus variados 

de dano tecidual, como infecção, inflamação, trauma ou distúrbios imunológicos 

(GONDIN et al., 2013). Em geral, as APP são biomarcadores sanguíneos 

(CRISMAN et al., 2008), sintetizados pelo fígado e mediados por citocinas, cuja 

concentração no sangue podem aumentar (APP positiva) ou diminuir (APP 

negativa) como consequência de estímulo inflamatório. Quando os animais são 

submetidos a desafio do meio ou do seu próprio organismo (infecções, inflamações 
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ou traumas), ocorre ativação do sistema imunológico inato e adquirido. O primeiro 

deles consiste em mecanismos de defesa não dependentes de resposta específica, 

por exemplo, estimulação da atividade leucocitária. O segundo, o sistema 

imunológico adquirido, corresponde a produção de anticorpos específicos – 

antígeno-anticorpo – para um determinado agente. As diversas respostas 

fisiopatológicas do organismo hospedeiro são comumente conhecidas como APR, 

como, por exemplo, pirexia, leucocitose, alterações hormonais e depleção de 

proteínas musculares para minimizar o dano tecidual e maximizar o processo de 

reparo, síntese hepática de um conjunto de proteínas conhecidas como AAP (JAIN; 

GAUTAM; NASEEM, 2011). As AAP estão sendo utilizadas como biomarcadores 

para detecção e monitoramento de desordens inflamatórias em cavalos, porém, 

vale destacar que as AAP podem ser produzidas por respostas com diferentes 

intensidades de inflamação, como a um dano tecidual, trauma ou estresse. Fator 

esse que torna as AAP em uma complexa e não específica “orquestra” da 

inflamação (CRISMAN et al., 2008). As AAP mais utilizadas em equinos são: 

interleucinas (IL-1β, 2, 4, 6 e 10), interferon-α, interferon-β, fator-α de necrose 

tumoral, proteína C-reativa, proteína amiloide A sérica, glicoproteína α1-ácida, 

fibrinogênio, albumina e haptoglobina. Estes marcadores participam de diferentes 

etapas que envolvem o processo inflamatório e, portanto, apresentaram seu 

aumento ou diminuição exponencial em um período específico da inflamação 

(CRISMAN et al., 2008: JAIN; GAUTAM; NASEEM, 2011; BARTON; GEHLEN, 

2016).   

 Ademais, estudos mais recentes utilizaram a termografia infravermelha da 

região orbital como um método complementar, rápido e não invasivo para a 

avaliação do bem-estar animal (STEWART et al., 2008; McGREEVY; WARREN-

SMITH; GUISARD, 2012; HOCKENHULL; WHAY, 2014). A presença de um 

estressor ativa o eixo HPA, resultando na secreção de cortisol e adrenalina que irão 

estimular aumento da atenção ou orientação visual e dilatação dos vasos oculares. 

O aumento do calibre dos vasos oculares ocasiona maior dissipação de calor que 

pode ser captada pela termografia infravermelha. O aumento da dissipação de calor 

da região orbital, em especial, da comissura da carúncula lacrimal (temperatura 

máxima), está apresentando correlações com a elevação do nível de cortisol 

plasmático (BURTON et al., 2010; McGREEVY; WARREN-SMITH; GUISARD, 
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2012; DAI et al., 2015), da frequência cardíaca (BARTOLOMÉ et al., 2013) e com 

a ativação do eixo HPA (COOK et al., 2001). No entanto, um estudo não apresentou 

efeitos significativos na temperatura máxima de um termograma após estímulo 

negativo e positivo em cavalos (STRATTON et al., 2014). 

 Esta gama de indicadores, tanto no que tange as respostas 

comportamentais como as fisiológicas, podem auxiliar na identificação de 

potenciais riscos, bem como melhor compreensão do nível de bem-estar animal de 

cavalos após exercício (BROOM, 1991; WAGENINGEN UR, 2012; DALLA COSTA 

et al., 2014a). 
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CAPÍTULO 4 – Considerações Finais 

 

“Já é hora de levar o direito dos animais a sério”  

Ronald Dworkin 

 

 A economia brasileira tem forte sustentação no agronegócio, especialmente 

na pecuária de corte. Neste segmento, os cavalos de lida são elementares para 

criação de bovinos de corte e representam dois terços do efetivo nacional de 

equinos. Neste contexto, mostra-se inviável economicamente a mecanização como 

a substituição dos cavalos de lida. Não obstante, os cavalos de lida, muitas vezes 

são considerados como máquinas, sendo comum a ocorrência de extensa jornada 

de trabalho, sem levar em conta as reais condições físicas destes animais. Quando 

cavalos realizam exercício com intensidade superior à sua aptidão física 

aumentam-se as possibilidades de lesões musculoesqueléticas. Em casos de 

esforço físico descomunal, os cavalos podem desenvolver severas alterações, 

como exaustão física, fadiga ou síndrome de overtraining. Tal cenário enseja o 

comprometimento do bem-estar dos cavalos de lida. Por isso, para evitar que os 

animais sofram os efeitos deletérios do excesso de atividade física, é imprescindível 

o reconhecimento do cansaço e/ou aptidão física em cavalos de lida, especialmente 

empregando indicadores aplicáveis a campo.  

 Nesta perspectiva, nos capítulos segundo e terceiro desta dissertação 

apresentamos evidências de que algumas categorias da linguagem corporal e a 

temperatura superficial máxima do olho, capturada por termografia infravermelha, 

podem ser utilizadas como indicadores de bem-estar para o reconhecimento do 

cansaço e/ou aptidão física em cavalos de lida após jornada de trabalho. Tais 

indicadores são classificados como métodos não invasivos e não intrusivos, 

circunstância que representa um dos três pilares do “Princípio dos 3 R’s”1 adotados 

na experimentação animal – o refinamento dos métodos utilizados.  

 Assim, estes indicadores podem ser replicados em outros estudos com 

cavalos que envolvam a problemática da tríade Musculatura – Exercício Físico – 

Bem-Estar Animal. Mas também poderão ser aplicados a cavalos, após exercício 

                                                        
1 Reduzir, refinar e substituir (do inglês reduce, refine e replacement) 
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físico, durante situações reais e com potencial chance de serem implementados no 

dia a dia de fazendas comerciais que utilizem cavalos para o trabalho no campo. 

Vale destacar que os referidos indicadores também podem ser aplicados a cavalos 

utilizados em outras atividades equestres, todavia, neste texto abordamos 

exclusivamente os cavalos de lida devido à escassez de material divulgado acerca 

destes animais.   

 Para exemplificar a aplicabilidade desses indicadores em situações reais, 

iniciamos a abordagem pelos termogramas da comissura da carúncula lacrimal dos 

cavalos. De acordo com o estágio atual de desenvolvimento tecnológico, a 

termografia infravermelha pode ser registrada com um smartphone específico, o 

que facilita e otimiza a utilização desta ferramenta. Todavia, ainda é preciso 

avançar a barreira mercantil e científica, de modo a tornar estes aparelhos 

eletrônicos mais acessíveis economicamente, bem como o aprimoramento dos 

controles automáticos dos efeitos ambientais que interferem na mensuração, como 

limites para o uso correto e eficaz da termografia infravermelha.  

 Além disso, é oportuno o desenvolvimento de softwares – aplicativos para 

smartphones – que analisem o termograma instantaneamente, tornando esta 

ferramenta mais prática para os vaqueiros. Vale destacar que já existe aplicativo 

para smartphones que avalia termogramas das glândulas mamárias de vacas 

leiteiras para auxiliar criadores a detectar mastite subclínica. Portanto, em nosso 

entendimento, a utilização da termografia infravermelha a campo pode vir a se 

tornar realidade e prática corriqueira nas próximas décadas.  

 Na dissertação em questão também investigamos outra possibilidade de 

reconhecimento do cansaço e/ou da aptidão física de cavalos com base na 

linguagem corporal, que nos conduziu a implicações práticas pertinentes. Após 

finalizadas as análises do nosso estudo, apresentamos aos vaqueiros 2  alguns 

videoclipes da face de cavalos. Os vaqueiros conseguiram distinguir dentre cavalos 

cansados, filmados após a jornada de trabalho, daqueles que foram filmados antes 

da jornada. Fato este que já era esperado em virtude de os animais expressarem 

comportamentos de descanso, menos atenção e movimentos após a jornada de 

trabalho. Mas, além disso, os vaqueiros reconheceram um cavalo que estava 

                                                        
2 Trabalhadores das fazendas de bovinos de corte que utilizam cavalos para manejar o gado. 



94 
 

expressando dor ou algum tipo de desconforto antes de iniciar a jornada. Neste 

último caso, os vaqueiros não classificaram a intensidade da sensação dolorosa ou 

desconfortável, todavia, identificaram que algo de errado estava acontecendo com 

o animal por eles observado.  

 Esta percepção da expressão facial nos sugere que os vaqueiros 

conseguem fazer uma primeira leitura, ainda que superficial, da linguagem corporal 

dos cavalos, provavelmente devido à sua convivência diuturna com estes animais, 

possibilitando-lhes identificar seus comportamentos e expressões habituais. Só 

com a adoção dessa atitude preventiva já seriam evitados os efeitos deletérios que 

um animal extremamente cansado ou com dor pudesse desenvolver caso, ainda 

nesse estado anormal, fosse colocado em atividade física.  

 Primariamente, esta conduta dos vaqueiros produziria efeitos positivos para 

os cavalos, já que não seriam submetidos às situações de sofrimento, e 

secundariamente, benefícios para as pessoas envolvidas com as atividades desses 

animais, por poderem optar por outros cavalos saudáveis para a realização das 

jornadas de trabalho, sem prejudicar as atividades da fazenda. Adicionalmente, o 

cuidado em desenvolver exercícios em que os cavalos estejam fisicamente 

preparados é um fator que influencia positivamente na longevidade dos animais. 

Segundo relatos informais dos vaqueiros, é comum que os cavalos de lida 

trabalhem apenas até dez anos de idade, o que nos parece ser um tempo 

demasiadamente curto, além de implicar na exigência de novos animais para serem 

domados e treinados. Todavia, se os vaqueiros pudessem escolher, prefeririam 

permanecer mais tempo montando cavalos experientes, já treinados e conhecidos, 

ao invés de ter que preparar novos animais. 

 Os vaqueiros também relataram já terem presenciado ocorrência de cavalos 

que evoluíram para óbito após realização de esforço físico extenuante – 

popularmente conhecido como “cavalo aguado”. Isso suscitou a dúvida sobre o 

motivo de os sinais de cansaço e/ou dor não ter sido efetivamente identificados 

nesses casos extremos. Uma explicação plausível, é pelo fato de os vaqueiros 

estarem desatentos aos animais ou mesmo despreparados tecnicamente. 

 A atividade de rotina, realizada sem reflexão, faz com que ações se tornem 

repetitivas e mecânicas. Não é incomum que um cavalo de lida seja arreado sem 

ter o pelo escovado para retirada de poeira e sujidades que possam atritar com a 
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manta e o dorso do animal. No entanto, os momentos que antecedem à escovação, 

assim como durante e após esse manejo, podem fornecer informações valiosas 

sobre o estado geral do cavalo, podendo influenciar na decisão de utilizá-lo ou não 

para a jornada de trabalho do dia. 

 O despreparo técnico dos vaqueiros pode ser solucionado com treinamentos 

específicos de acordo com a necessidade da equipe de trabalho na fazenda. É 

importante que a capacitação dos vaqueiros seja fortemente promovida, pois 

contribuirá no processo de reconhecimento dos sinais corporais específicos de 

cansaço e/ou dor, assim como na utilização adequada dos equipamentos que 

capturam imagens termográficas, para harmonização desta proposta.  

 Em uma visão prática, os indicadores apresentados nesta dissertação 

futuramente poderão contribuir para que os vaqueiros percebam o momento 

oportuno de interromper o trabalho e, se ainda houver manejo para ser realizado, 

trocar de cavalo montando um animal descansado, sem causar prejuízo à atividade 

da fazenda e aos cavalos. Neste segundo caso, tais indicadores poderão colaborar 

no reconhecimento e escolha de animais que estejam efetivamente descansados 

e possam ser utilizados para a jornada de trabalho. 

 É recomendado que os cavalos tenham intervalos de descanso durante a 

semana de trabalho para a recuperação muscular, todavia, intervalo 

demasiadamente extenso pode não ser indicado, em virtude da perda de 

condicionamento físico. A determinação do intervalo entre as sessões de atividade 

física irá depender da carga de trabalho, da aptidão física do cavalo e das condições 

meteorológicas, por isso, é importante o monitoramento do cavalo após o exercício 

para planejar individualmente o cronograma de trabalho.  

 Apesar dos benefícios gerados com a aplicação dos indicadores 

apresentados nesta dissertação, é indispensável a conscientização de que os 

cavalos são seres sencientes e que todos os humanos envolvidos neste processo 

são responsáveis pelos atos que influenciam positiva ou negativamente no bem-

estar dos cavalos de lida. É sabido que muitas vezes, os envolvidos com os cavalos 

de lida sentem-se norteados pela “Teoria do Uso e Descarte”, utilizando os animais 

como utensílios de trabalho e sem prevenção de dor, lesões, doenças, ou mesmo 

sem realizar tratamento apropriado. Podemos elencar dois motivos principais para 

estas ocorrências: (i) baixo custo de criação de cavalos no âmbito da pecuária de 
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corte, devido ao fato de os animais serem gerados e domados na própria fazenda 

sem custos adicionais; e (ii) os responsáveis pelos animais tratarem os cavalos de 

lida como máquinas.  

 Em nosso entendimento, para se evitar tais abusos contra os animais, é 

recomendável adotar estratégia trifacetária, incorporando Ciência, Legislação e 

Capacitação. O foco dos cientistas deve estar direcionado para as avaliações de 

bem-estar animal, como vem ocorrendo na criação animal de modo geral, porém 

existe atraso quando se trata das problemáticas específicas dos cavalos de lida. É 

relevante destacar que existem legislações nacionais protegendo os cavalos de 

trabalhos extenuantes ou jornadas de trabalho muito longas, todavia, a fiscalização 

é falha ou mesmo inexistente em alguns casos. Por fim, a capacitação, inclusa a 

conscientização, é de extrema importância para a motivação dos vaqueiros, como 

já aclarado anteriormente, porém pouco frequente em nosso país. Com tudo isso, 

podemos julgar que os cavalos de lida brasileiros formam um enorme “rebanho 

invisível”. 

 Outro ponto relevante refere-se à valorização da profissão e das condições 

de vida do vaqueiro, na medida em que também influenciam na atenção que os 

mesmos dispensam aos cavalos. Não é incomum chamar o trabalhador rural de 

“peão”, que, segundo o Professor Mateus J. R. Paranhos da Costa, tal termo pode 

referir-se ao trabalhador que atua na construção civil, que realiza montaria em 

touros e/ou cavalos em rodeios, bem como os colaboradores das fazendas que 

manejam o gado montados a cavalo. 

 Desta forma, é de rigor que a atividade esteja bem definida e designada, 

sendo razoável que a denominação “peão” não seja a mais adequada no caso, pela 

falta de especificidade. O vaqueiro é um profissional que detém habilidades e 

conhecimentos específicos da equitação, da relação e cuidados com os cavalos, 

como também do manejo com gado, não sendo qualquer pessoa que possa 

desempenhar a função com excelência, devendo-se promover a valorização da 

atividade como profissão de vaqueiro, por meio de condições adequadas de 

trabalho e moradia, remuneração satisfatória, capacitação, entre outros.  

 Tais preocupações estão inseridas no conceito de Bem-Estar Único ou Bem-

Estar na Fazenda, que consiste na promoção do bem-estar de todos os animais e 

seres humanos que estão na propriedade, mas também compreendendo a 
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sustentabilidade do ambiente em que estão inseridos. Para entendermos como 

estes três pilares do Bem-Estar na Fazenda estão interligados, a título de exemplo, 

podemos mencionar o desconforto de se pedir para um vaqueiro inspecionar 

regularmente a dentição dos cavalos, se ele próprio não tem oportunidade ou 

costume de visitar regularmente um dentista. Do mesmo modo, um vaqueiro que 

resida com sua família em colônia com condições sanitárias precárias, poderá não 

se deixar convencer facilmente de que os cavalos precisam ter, à disposição, água 

potável oferecida em bebedouros limpos diariamente.  

 Assim, apesar dos pontos negativos apresentados, não podemos finalizar 

sem mencionar que no País existem fazendas, cujos proprietários já incorporaram 

esse novo conceito em que tanto os cavalos de lida como os vaqueiros são 

oferecidas recursos que proporcionem uma vida que vale a pena ser vivida. Apesar 

de escassos, tais exemplos evidenciam a factibilidade do conceito de Bem-Estar 

Único e nos quais devemos nos espelhar e repercutir para que sejam amplamente 

conhecidos, tanto quanto as descobertas científicas acerca do tema. 

 Por fim, concluímos que os indicadores discutidos nessa dissertação 

representam pertinência e eficácia na promoção do bem-estar dos cavalos de lida. 

Além disso, quando forem efetivamente implementados no dia a dia das fazendas, 

sofrerão influências dos fatores acima delineados, em relação aos quais é 

necessário redobrar atenção para garantia de sucesso no processo de 

implementação dos indicadores de bem-estar animal para o reconhecimento do 

cansaço físico e/ou aptidão física de cavalos.  




