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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a sociedade está cada vez mais preocupada com o bem-estar,tanto de 

humanos como de animais; portanto, animais utilizados para servir ao ser humano estão cada 

vez mais no foco dos estudos e críticas. Há uma busca deconhecimento sobre conceitos e 

modelos de criação de animais, tanto para trabalho quanto para a produção de alimentos. 

Afim de facilitar o manejo (alimentação, cuidados com limpeza, entre outros), encontramos 

animais em situações que não condizem com seu ambiente natural, como por exemplo, 

roedores e pássaros em gaiolas, cães e gatos em pequenos apartamentos, bovinos em 

estábulos, equinos em baias etc. Esta mudança de ambiente para o qual o animal não é 

adaptado pode causar uma série de doenças físicas e mentais. O ser humano, então, deve,com 

sua autoridade, buscar alternativas para diminuir tais acontecimentos. 

Neste contexto, a preocupação com o bem-estar animal vem aumentando ao longo dos 

anos, de forma que diversos estudos buscam entendê-lo cientificamente. Em1991, por Broom 

ecolaboradores, bem-estar foi definido como o estado do indivíduo em relação ao ambiente, 

sendo sua adaptação a este chamado de coping. Nos anos 1990, instituiu-se as chamadas 

“CincoLiberdades”, uma tentativa de definir e mensurar o bem-estar, sendo elas: liberdade 

nutricional (livre de fome), sanitária (livre de dor e enfermidades), ambiental (livre de 

desconforto), psicológica (livre de medo) e comportamental (livre para expressar seu 

comportamento natural. Em 1994, Mellor & Reid ampliaram o conceito das “Cinco 

Liberdades”através dos chamados “CincoDomínios”, o qual subdivide-se em domínios físicos 

(nutrição, ambiente, saúde, comportamento) e domínio mental (estado mental). Estes 

componentes interligam-se para compor o Bem-Estar Animal BEA, sendo mais detalhados do 

que as “Cinco Liberdades”, uma vez que, por exemplo, o domínionutrição não considera 

apenas o animal estar livre de fome e de sede, mastambém se há desnutrição e intoxicação 

alimentar. Este modelo foi elaborado demodo a incorporar medidas de bem-estar positivo, 

bem como a proteção contra estados negativos de bem-estar.  

Assim sendo, definir e mensurar bem-estar são atividades complexas e 

interdisciplinares. De maneira geral, BEA pode ser entendido como a combinação de três 

grandes fatores: físico, mental e natural. O bem-estar físico envolve a função biológica 

daquele organismo, como escore corporal e imunidade; bem-estar mental está relacionado 

com as experiências emocionais do indivíduo, podendo ser positivas ou negativas; já o bem-

estar natural é a capacidade do animal expressar seu comportamento normal, dentro do que é 

fisiológico para cada espécie. 



 
 

5  

Dessa forma, é fundamental entender o comportamento típico de cada espécie a fim de 

diagnosticar diferentes alterações comportamentais advindas de baixo bem-estar, além de 

reconhecer padrões de dor e sofrimento. O tipo de alteração comportamental mais comum 

relacionada a baixos níveis de bem-estar é a estereotipia, que consiste em movimentos 

repetitivos e sem função aparente. Os animais militares, diferentemente daqueles de estimação 

e esporte, possuem o agravante da função imposta, uma vez que podem ser submetidos a 

intensos treinamentos, rotina sistematizada, confinamento e o trabalho militar em si, que 

envolve patrulhas, operações de Garantia da Lei e da Ordem e outras situações que podem 

induzir estresse, com possível desequilíbrio no ritmo circadiano do cortisol. 

Baixos níveis de bem-estar estão relacionados com maior incidência de alterações 

comportamentais e enfermidades, de forma que, em animais de emprego militar, podem 

relacionar-se com perda de eficiência na função que exercem. Portanto, além de proporcionar 

possíveis melhoras nos estados emocionais dos próprios animais, aumentar o BEA em 

Organizações Militares (OM) é de suma importância para aplicabilidade destes animais no 

meio militar. 

Especificamente para a espécie equina, a principal barreira que encontramos 

atualmente é a falta de espaço para o bom desenvolvimento da criação; independente das 

atividades desenvolvidas pela espécie, que são as mais variadas, desde trabalho, esportes, 

transporte, saúde até alimentação humana.  

Os cavalos em vida livre encontravam sua fonte alimentar nas pastagens, onde se 

alimentavam durante a maior parte do dia, eram seletivos frente à diversidade de forragens  e 

supriam totalmente suas necessidades nutricionais e comportamentais; porém, com o processo 

de domesticação e confinamento ocorreram drásticas mudanças; entre elas a estabulação, para 

aprimoramento da utilização do espaço, o que acarretou a diminuição do tempo disponível 

para  a alimentação, da convivência em grupo,da área verde para pastagem e da diversidade 

alimentar. 

Com os cavalos criados em confinamento, seus hábitos alimentares foram mudados 

drasticamente. Ao fornecer aos animais uma dieta a fim de suprir suas necessidades 

nutricionais, às vezes não ha preocupação com a forma do alimento disponibilizada e com o 

comportamento alimentar da espécie. 

A estabulação divide a alimentação dos animais em dois principais tipos: o volumoso 

(forragem conservada e pasto) e o concentrado (alimentos energéticos e/ou proteicos). Porém, 

por mais que a necessidade nutricional seja suprida quando os animais estão estabulados,eles 

ficam privados de expressarem seu comportamento natural, o que pode acarretar o 
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aparecimento de distúrbios comportamentais, como por exemplo, comportamentos anômalos 

e estereotipados, com influência direta na sua saúde e bem-estar. 

Por este motivo, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o bem-estar dos 

animais que estão a serviço do policiamento e para a melhoria nesta relação com a saúde e seu 

desempenho das suas atividades diárias. 

 

2. BEM ESTAR ANIMAL 

 

O conceito de bem estar iniciou-se na Inglaterra mediante críticas que a população fazia 

à “Indústria de Alimentos”. A publicação do livro da ativista Ruth Harrison, Animal 

Machines (“Máquinas Animais”) em1964, evidenciou que os sistemas de produção de 

proteína animal desequilibravam o funcionamento biológico dos animais, obrigando-os a se 

adaptar as situações quase que impossíveis (HARRISON, 2013).  Também foi demonstrado 

pela autora a necessidade de os animais utilizarem suas habilidades motoras e seus sentidos, o 

que lhes era privado em função dos sistemas de criação da época. 

A repercussão deste livro foi tão grande, que levou o Governo Britânico aencomendar 

estudos relacionados ao bem estar dos animais de produção lideradospelo professor Roger 

Brambell. O Relatório Brambell lançado em 1965 constitui um marco na história do bem estar 

animal. A partir do r ea ló t io  foi elaborado o conceito das cinco liberdades, que são 

consideradas hoje a base do bem estar animal. 

As cinco liberdades datam de 1965, sendo adaptadas posteriormente a uma nova 

versão, sendo elas: 1- Livre de fome ou sede pelo pronto acesso à agua fresca e a uma dieta 

para manter a plena saúde e vigor; 2-Livre de desconforto, proporcionando um ambiente 

apropriado, incluindo abrigo e uma confortável área dedescano; 3 - Livre de dor, lesão ou 

doença por prevenção ou diagnóstico rápido etratamento; 4 - Liberdade de expressar um 

comportamento normal, proporcionando espaço suficiente instalações adequadas e companhia 

de sua espécie e 5 - Livre demedo e angustia, assegurando condições e tratamento que evitem 

sofrimento mental (FARMANIMALWELFARECOUNCIL, 2012). 

Sob esta mesma ótica foram criadas pelo governo britânico as “Cinco Necessidades”, 

definidas pelo Animal Welfare Act (2006) em: necessidades de um meio ambiente 

apropriado, dieta apropriada, exibiçãode padrões de comportamentos normais, companhia ou 

de isolamento de outros animais, necessidade de proteção contra dor, sofrimento, ferimento e 

doença. 

Em 2012 foram criadas as Cinco Oportunidades dos Animais, que são: oportunidade 
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de selecionar os aportes nutricionais por meio de uma dieta que seja preferencialmente 

selecionada; de controle de ambiente ao permitir o acesso à motivação; de prazer, 

desenvolvimento e vitalidade ao manter e melhorar aportes de benefícios; de expressar seu 

comportamento normal fornecendo espaço suficiente, gama adequada de instalações e a 

companhia de animais da mesma espécie, e, oportunidade de interesse e de confiança 

oferecendo condições e tratamento que levem a um estado mental prazeroso (YEATES, 

2013). 

Desta forma, os conceitos de bem-estar foram evoluindo: liberdades, necessidades e 

oportunidades que transformaram-se posteriormente em “Cinco Domínios”, sendo que o 

comprometimento de apenas um deles influenciaria o quinto domínio, ou seja, o seu estado 

mental. São eles: nutrição e hidratação, ambiente, saúde e estado funcional e comportamento 

e estado mental. As necessidades biológicas, psicológicas e etológicas vão muito além de 

alimento, água e abrigo, incluindo aspectos que estão relacionados em manter a sua mente 

ativa (capacidade cognitiva), com suas emoções, tanto negativas quanto positivas e 

sentimentos, considerando o que de fato o animal sente (MALDONADO;GARCIA,2015). 

 

Figura 1. Esquematização dos “Cinco Domínios” do bem-estar animal. Fonte: 

Mellor, 2017. 

 

Segundo Grandin e Johnson (2010) a prioridade do bem estar animal são as emoções, 

sendo que o ambiente em que o animal vive deve ativar as emoções positivas o máximo 
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possível e quanto as negativas somente aquelas necessárias, taiscomo: medo, angústia, 

tristeza, aflição, irritação e tédio (MCMILLAN,2005). Segundo Duncan, (2005) as emoções 

dos animais, mesmo sendo subjetivas, são a parte principal de diagnóstico de bem estar 

animal. A FarmAnimalWelfareCouncil do ReinoUnido classifica a qualidade de vida dos 

animais em três categorias, sendo: uma boa vida, uma vida que vale a pena ser vivida e uma 

vida que não vale a pena ser vivida (FARMANIMALWELFARECOUNCIL,2012). 

Nas últimas décadas houve uma grande preocupação em aumentar a produção de 

alimentos, incluindo proteína animal em função do crescimento populacional, bem como da 

possibilidade da falta dos mesmos. No entanto, este aumento sensível da produção trouxe 

consequências importantes para os animais, que passaram a viver em ambientes cada vez 

menores, deixando de realizar seus comportamentos naturais. Em contrapartida, há uma 

conscientização das ociedade em relação a essas restrições dos animais e seus sistemas de 

criação (HÖTZEL et al., 2017), e a população brasileira já se preocupa com a qualidade ética 

dos produtos que consome (FILHO, 2000). 

O bem-estar pode ser avaliado de forma subjetiva, caso não seja possível obter uma 

avaliação mais precisa do animal (CALDERÓN,2010). O entendimento que se tem do bem 

estar dos animais domésticos dificilmente será totalmente compreendido pelo homem, visto 

que, há uma confusão entre parâmetros humanos quando confrontados com a realidade dos 

animais (MACHADO, 2013). 

“Bem-Estar Animal” era um conceito de décadas atrás muito primário, na medida 

que,  o entendimento se restringia ao bem relacionado apenas a ausência de sofrimento físico 

do animal. Atualmente, é definido mediante vários outros conceitos, incluindo: senciência, 

necessidades, interesses e emoções, estado físico, mental e natural; e as cinco liberdades. Esta 

primariedade conceitual era provavelmente resquício de um ambiente científico com base na 

Filosofia cartesiana no século XVII. Á partir da década de 1970 com a publicação de 

pesquisas na especialidade etologia animal, finalmente o conceito de bem estar mudou bastante 

(MOLENTO,2007). 

Um marco importante para divulgar o conceito de bem estar animal foi a inclusão 

da disciplina de “Bem-Estar Animal” na estrutura curricular da graduação em medicina 

veterinária, pelo Professor Donald M. Broom (Escola de Medicina Veterinária na 

Universidade de Cambridge) em1986. Atualmente a participação da classe veterinária no bem 

estar animal é evidenciada mediante presença de Comissões de Especialistas em “Bem-Estar 

Animal” nos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (MOLENTO,2007). Desta forma, 

observa-se que o conceito de “Bem Estar Animal” tem tido um desenvolvimento rápido e 
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progressivo, especialmente em relação aos animais de produção. No entanto, com relação aos 

cães até o momento este desenvolvimento tem sido menor.  

 

3. ESTRESSE,  BEM-ESTAR  E  SEUS  INDICADORES 

 

A definição de “Bem Estar Animal”pode ser conferida mediante a avaliação do estado 

de um animal em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio em que vive. Para que o 

mesmo ocorra é importante o manejo correto dos cães, tais como: socialização e o contato 

com ambientes complexos (BROOM; FRASER, 2010). O manejo inadequado do cão pode 

trazer alterações importantes para seu bem-estar, tendo em vista que  pode ocasionar o 

estresse e o aumento do hormonio Cortisol que é prejudicial à saúde.  

 

3.1. Fisiologia do estresse 

“Estresse” origina-se da língua inglesa “stress”, e foi utilizado nas primeiras vezes 

para explicar o grau de deformidade de um material quando submetido a uma certa tensão 

(LIPP, 1996). Atualmente a palavra estresse é empregada em sentido negativo, ou seja, algo 

ruim. No entanto o estresse pode ser algo favorável que exprime iniciativas a favor da vida. 

Etimologicamente a palavra que define o negativo do estresse é o distresse (DRAPEAU; 

MARCHAND; BEAULIEU-PREVOST, 2012). 

Agentes estressores podem ser agudos ou crônicos, além de ser classificadoem físicos, 

biológicos, químicos e sociais. Quanto aos físicos, temos como exemplo: temperatura 

ambiental, químicos podem ser medicamentos, psicológicos relacionam-se ao comportamento 

do animal e o sociais estão relacionados à dominância ou introdução de novos indivíduos na 

população (PACAK; MCCARTY, 2007). 

A reação do organismo às situações de estresse almeja a sua proteção, dispondo-se ao 

enfrentamento ou fuga da situação ameaçadora. Frequência cardíaca e respiratória, glicose 

sanguínea e gordura, sofrem alterações em um organismo sob estresse, e retornam aos limites 

da normalidade quando cessarem os estímulos (MACEDOet al.,2007). 

De acordo com Selye (1936) “O estresse na área da saúde é a dificuldade que um 

indivíduo tem, de se adaptar a uma nova situação”. O estresse, conhecido primeiramente 

como “Síndrome da Adaptação Geral” por Seyle, refere-se à tentativade restabelecer um 

equilíbrio homeostático frente à um agente estressor (KOOB,2009). 

A “Síndrome da Adaptação Geral” é composta de 3 fases: Fase de “Alarme”, que é o 

reconhecimento da situação estressora pelo sistema nervoso central, tendo a resposta luta ou 
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fuga, a fase de “Resistência” ou aumento da glândula adrenal afetando o crescimento e a 

reprodução anormal mediante comprometimento hormonal; e a fase da “Exaustão” onde o 

organismo passa a sofrer por consequência da somatização de doenças (SELYE, 1936; 

PACAK, MACCARTY, 2007). Por isto, determinar o nível de estresse que os cães sofrem é 

muito importante para a manutenção do bem-estar dos mesmos em níveis aceitáveis 

(HAVERBEKE et al.,2008). Este é o tema principal deste trabalho, no sentido de 

proporcionar um melhor desempenho no trabalho, destes animais. 

Segundo Moberg (2000) o organismo quando estimulado por uma gente agressor, 

responde mediante três componentes do sistema nervoso: Motor voluntário, nervoso 

autônomo e neuroendócrino. O sistema motor voluntário é acionado mediante percepção do 

agente agressor por neuro receptores, os quais transformam os estímulos em impulsos 

nervosos sendo os mesmos processados e transmitidos pelos nervos periféricos, até os efetores 

somáticos, gerando assim atitudes de esconder-se, fugir ou vocalizar (MATTERI; CARROL; 

DYER,2000). 

O sistema nervoso autônomo simpático também pode ser acionado pelo agente 

estressor, tendo como consequência e estimulação da medula da glândula adrenal, 

desencadeando assim aliberação de catecolaminas (ROMERO; BUTLER,2007), provocando 

no animal algumas alterações, taiscomo: diminuição da circulação sanguínea, aumento da 

frequência e da força de contração do coração, aumento da frequência respiratória, dilatação 

da pupila, bem como aumento de linfócitos circulantes (DUKES, 2017). 

A terceira fase ou neuroendócrina ocorre após estimulação hipotalâmica, sendo que a 

percepção do estímulo estressor pelo hipotálamo ativa o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal 

(HPA) ativando também a liberação do hormônio liberador de corticotropina (CRH), que 

atuará na glândula pituitária fazendo com que ela libere o hormônio adrenocorticotrópico 

(ACTH), estimulando também o córtex da adrenal àprodução e liberação de glicocorticoides 

na circulação (STABENFELDT; GRECO,2008). 

O cortisol é o principal produto dos glicocorticoides, utilizado este como marcador 

biológico para as situações de estresse em humanos e animais (NETO etal., 2004; CARMO 

etal.,2013;GONGetal.,2015). Segundo GaziteTerkel(2003) e Machado (2013) o estresse 

influencia no desempenho do sistema olfatório dos cães, determinando nestas situações 

aumento dos níveis de cortisol sérico. 

 

3.2. O cortisol e a avaliação do bem-estar 

Uma das maneiras de se avaliar o bem estar dos animais é mediante análise dos níveis 
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de cortisol sanguíneo, o qual pode ser considerado o maior indicador fisiológico do estresse 

em cães (VINCENT; MICHELL,1992; HENNESSYetal.,1997). No entanto, por ser a punção 

venosa um procedimento invasivo, o cortisol salivar tem sido mais utilizado para mensurar o 

nível de estresse em estudos de bem-estar animal (DRESCHEL;GRANGER,2009), já que este 

representa ou demonstra alta correlação com o cortisol plasmático (HENNESSYetal.,1998). 

O cortisol liberado em situações estressantes pode ser fisiológico, no entanto, a sua 

normalidade dependerá da concentração e duração do aumento (MCEWEN, 2000), sendo que 

animais que sofrem estresse de forma crônica (contínua) podem desenvolver: distúrbios 

digestivos, cardíacos, predisposição a doenças virais, bacterianas e parasitárias 

(BEERDAetal.,1997). As dosagens de cortisol podem ser aferidas mediante exames do 

sangue, da saliva, da urina e das fezes, são utilizadas para quantificar o estresse em cães 

(BENNETT; HAYSSEN, 2010). 

Os níveis de cortisol salivar são praticamente os mesmos do cortisol plasmático, 

havendo uma diferença de tempo de cerca de quatro minutos para que um aumento do nível 

de cortisol plasmático chegue à saliva. Desta forma, a saliva não deve ser coletada em tempo 

superior a quatro minutos, a fim de que o estresse provocado pela contenção mecânica do 

animal ou outro procedimento não interfira nos resultados (HAUBENHOFER; 

KIRCHENGAST, 2006). A meia vida do cortisol é de 60 minutos (CUNNINGHAM,2004), 

sendo a liberação fisiológica e considerada maior rnas primeiras horas do dia, diminuindo à 

noite (ritmo circadiano). 

Segundo Haverbeke et al.; (2008), em cães, há uma relação entre níveis mais altos de 

cortisol, comportamentos estereotipados e bem-estar animal. Por isto o cortisol salivar tem 

sido cada vez mais utilizado para aferição de estresse em estudos de bem estar em cães, bem 

como nas interações entre humanos e cães (DRESCHEL;GRANGER,2009). 

Há entre os cães de salvamento, uma categoria que é de suma importância para o 

socorro de vítimas soterradas em avalanches, conhecida como “cães militares de avalanche”. 

O desempenho destes cães pode ser influenciado pelos seus níveis de estresse, 

comprometendo assim o resultado da busca, e, consequentemente, o salvamento das pessoas. 

No estudo de Diverio et al., (2016) foram utilizados 17cães da Força Militar Italiana Guardia 

di Finanza, os quais mediante busca simulada, encontraram em 10 minutos um operador 

soterrado. Verificou-se um aumento de cortisol sérico (p<0,001) neste teste simulado, sendo 

que as amostras foram coletadas: no dia anterior, imediatamente após os cães serem 

transportados de helicóptero até a suposta avalanche, após a descoberta da suposta vítima 

soterrada, e duas horas depois. Este quadro de estresse obtido baseado nos altos índices 
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decortisol pode estar relacionados com o transporte de helicóptero, o desembarque, bem como 

como exercício de busca e salvamento. Neste trabalho comprovou-se altos níveis de estresse 

dos cães envolvendo todo o processo de salvamento, desde o transporte até o encontro da 

vítima. 

SegundoHennessy;(2013) cães em abrigos mostram claramente sinais 

comportamentais e fisiológicos de estresse. Altos níveis de cortisol podem ser detectados em 

cães de abrigo, os quais se encontram encarcerados e isolados. No entanto, foi constatado no 

trabalho, que a interação (duração de 30 minutos) entre as pessoas e os cães reduziram os 

níveis de cortisol tanto no momento da interação, quanto posteriormente. Segundo o autor, a 

redução do estresse no abrigo tem implicações no seu bem-estar imediato, e na saúde à longo 

prazo, bem como em comportamentos estereotipados (timidez e latidos), tornando-os menos 

propensos para serem adotados. Parece ser estes os mesmos comportamentos que fazem com 

que o animal adotado retorne ao abrigo. 

Foyer et al.; (2016) consideram que um objetivo importante para diminuir o estresse 

em cães encarcerados é a habitação social ou em grupo, pois, estes animais vivenciam 

condições de vida inadequadas, por estarem vivendo em canis isoladamente. Segundo o 

mesmo estudo, houve um impacto importante na diminuição de sintomas estereotipados 

(vigilância ativa, frequência de latidos e movimentos repetitivos), e de cortisol capilar, 

medido pelo impacto da troca de cães alojados emuma instalação de canis individuais para 

alojamento aos pares, ou coletivos. Com relação ao cortisol capilar verificou-se diminuição 

em seus níveis quando comparados as amostras coletadas antes e depois da intervenção, 

demonstrando que a habitação social ou em grupo, melhora a condição de bem-estar dos cães 

alojados em abrigos comunitários. Houve diminuição do estresse em vários comportamentos 

relacionados ao mesmo, quando os animais passaram a viver aos pares, em canis. Isto foi 

detectado mediante latidos uma vez que cães domésticos, são animais sociais. Destaforma, foi 

recomendado o  alojamento dos cães aos pares ou grupos que apresentem compatibilidade. 

Cobb et al.; (2016) realizou uma revisão sistemática e meta-análise de dados coletados 

entre 1992 a 2012, cujo objetivo era determinar os valores de referência para a concentração 

de cortisol na saliva de cães, bem como algumas variáveis que podem influenciar estes níveis. 

Identificaram 61 estudos de revisão sobre a utilização do cortisol salivar de cães domésticos. 

Para que isso pudesse ser realizado os pesquisadores foram contactados por e-mail e mediante 

31 conjuntos de dados brutos que representariam 5.153 amostras de 1.205 cães, demonstraram 

que a faixa de concentração de cortisol variou de 0 a 33,79 ng/dL (média de 0,45 ng/dl). 

Efeitossignificativos (pP<0,05) ocorreram para sexo, idade, tempo de presença do animal 
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noambiente antes do teste, presença de proprietário durante o teste e meios de coleta.Não 

foram encontrados efeitos significativos para a raça do cão, peso 

corporal,coloraçãodapelagem,alimentaçãoouusodeestimulantesalivarparaa coleta. 

 

3.3.  Indicadores de bem-estar animal 

A principal vantagem da avaliação comportamental, relativamente a outras 

determinações fisiológicas de bem-estar, consiste no fato de não ser invasiva e de a avaliação 

poder ser efetuada sem influenciar, necessariamente, o animal e o respetivo comportamento. 

Algumas observações simples podem determinar quaisquer modificações na postura, 

incapacidade para efetuar movimentos normais, tentativa de fuga e ausência de 

comportamentos de manutenção, como a higiene. À semelhança de outras determinações não 

fisiológicas, é necessário o conhecimento do comportamento normal de cada animal a fim de 

realizar uma adequada avaliação de bem-estar; por exemplo, algumas espécies têm, 

naturalmente, um comportamento de imobilização como resposta a uma ameaça, enquanto 

outras não. 

Já os indicadores fisiológicos são aqueles mensuráveis internamente ao animal, tais 

quais frequência cardíaca, temperatura corporal, cortisol, creatina quinase (CK), proteína 

total, globulina, fibrinogênio, albumina, plaquetas, contagem leucocitária, hemogloblina, 

hematócrito, dentre outros. Estes indicadores são mais utilizados em caráter experimental. 

Os indicadores fisiológicos, por demandarem coleta de material do animal e, para 

tanto, contenção e manipulação do mesmo, são susceptíveis a menor fidedignidade dos 

resultados. 

Dentre os indicadores fisiológicos, destaca-se o cortisol, uma vez que o eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal é parte essencial do processo de resposta ao estresse, sendo o 

cortisol o principal hormônio utilizado como indicador de BEA. Altos níveis de cortisol 

fazem com que haja atrofia tecidual, menores índices reprodutivos e redução da produção de 

linfócitos e anticorpos.  

Como outros hormônios, o cortisol apresenta um ritmo circadiano e, portanto, 

coletasseriadas (comparativo das concentrações manhã e tarde). devem ser realizadas a fim de 

se utilizar esse glicocorticoide como indicador debem-estar. Dessa forma,baixa diferença 

quantitativa entre as coletas (altos níveis de cortisol) é indicativo de estresse. 

Além do sangue, o cortisol pode ser detectado na urina, saliva, fezes e no leite, o que 

permite coletas menos invasivas. 

Estudos mais recentes apontam a necessidade de se considerar indicadores positivos 



 
 

14  

(por exemplo, comportamento fisiológico da espécie) e madição aos negativos (por exemplo, 

incidência de estereotipias), além da análise conjunta de indicadores fisiológicos e não 

fisiológicos. 

É importante ressaltar que um só indicador per se não necessariamente indica baixo bem-estar 

e que a compilação  de diversos aspectos devem ser avaliados. 

 

4. CONFINAMENTO 

 

Até os dias atuais, os modelos de criação em confinamento utilizados objetivam, na 

maioria dos casos, índices produtivos superiores, otimização de espaço, facilitação no manejo 

ou mesmo particularidades específicas em determinados grupos raciais, desrespeitando a 

natureza dos animais e deixando de lado suas necessidades básicas. Tal fato pode ser 

observado nos mais diversos exemplos de confinamento, desde a criação de cães e gatos em 

pequenos apartamentos até a criação de cavalos em cocheiras. Portanto, em inúmeros casos, 

buscam-se medidas para tais problemas com ações paliativas (ou alternativas), refletindo 

assim a relação de domínio do ser humano sobre os animais que são considerados domésticos 

atualmente (DITTRICH et al., 2010). 

Deve-se considerar que em confinamento, a higiene é um item essencial, sendo 

necessário um conjunto de boas práticas para assegurar uma boa saúde aos animais. Deve 

haver limpeza dos animais, instalações, equipamentos, bem como fornecimento correto da 

alimentação, visando o impedimento do aparecimento de doenças ou afecções que possam se 

beneficiar da falta de higiene (A.P.TORRES,W.R. JARDIM, 1985). 

 

5. CÃES POLICIAIS 

 

Em Israel foram encontrados os restos mortais   de um homem e um cão em posição 

de afetividade, que datam de 12 mil anos atrás. Essa foi considerada a descoberta 

arqueológica mais importante que simboliza a domesticação dos cães. Esses animais, que 

inicialmente ajudavam o homem a conseguir com mais facilidade a sua caça, posteriormente 

passaram a tomar conta de seu território, ganhando o título de “cães de guarda” (BEAVER, 

2001). Há evidências de que os cães com habilidade de farejadores eram utilizados para 

auxiliar o Homem na caça há mais de 12.000 anos (FURTON;MYERS, 2001). Atualmente, 

no quesito faro, os cães tem apresentando cada vez maior importância, deixando de ser 

simples animais de companhia (SIQUEIRA,2010;SAKATA,2015). 
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Os cães desde sua domesticação vêm servindo ao homem de diversas maneiras. Como 

cão policial, eles desempenham importantes funções, principalmente como farejadores e cães 

de apreensão. Devido a suas particularidades olfatórias, o cão farejador pode agir de maneira 

rápida e eficaz, detectando odores de interesse, como explosivos e narcóticos, e até na busca 

de pessoas desaparecidas em matas e sob escombros. O cão também pode ser entendido como 

um instrumento de menor potencial ofensivo, podendo ser treinado com a técnica de mordida 

e apreensão, segurando o suspeito até o comando de soltura. Para tanto, este trabalho traz 

informações relevantes sobre características, funções e cuidados sanitários adequados para o 

bem-estar resultando em uma melhor atuação do cão militar em diferentes funções e dos 

cavalos na Segurança Pública dos estados e, consequentemente, um bom desempenho é 

garantido. 

Gravuras pré-históricas com mais de 8 mil anos, documentam a relação entre homens 

e cães (Canis familiaris), sendo uma das evidências mais antigas da domesticação de cães na 

história. Essa convivência próxima propiciou o seu emprego nas mais diferentes funções, 

principalmente na guarda e a caça (ALLSOP,2012).Com a anatomia e fisiologia exclusiva, o 

sistema olfativo de cães desempenha um papel importante junto ao ser humano, pois essas 

particularidades possibilitaram atuar de maneira rápida e eficaz, como detectores de odores de 

interesse, como de explosivos, narcóticos, busca de pessoas, detecção de tumores 

cancerígenos, entre outros (GAZIT; TERKEL,2003; SIQUEIRA,2010; CAMPBEL 

etal.,2013). Entre outras funções, também tem sido amplamente empregado como cão-guia de 

deficientes visuais e agente motivacional em hospitais e asilos. 

 

5.1.Cães de detecção 

Outra importante função dos cães policiais é auxiliar os agentes policiais na busca, 

apreensão e prisão de pessoas suspeitas, possibilitando ações mais seguras, rápidas e bem-

sucedidas. A aguçada audição e olfato permitem localizar um criminoso suspeito e alertar os 

policiais da sua presença, mesmo antes que ele seja visível (HUTSON elal., 1997). Por causa 

dessas características são amplamente utilizados pela polícia para investigação de crimes. 

Alguns países europeus e jurisdições dos Estados Unidos dispõem de técnicas policiais que 

utilizam cães treinados para identificar uma ligação entre um odor deixado num local do 

crime com um possível suspeito, utilizando dessa forma as evidências olfativas nos tribunais 

(SCHOON, 1996). 

Em comparação com os métodos instrumentais, os cães farejadores representam um 

dispositivo de detecção versátil e confiável mesmo na presença de odores interferentes 
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(WILLIAMS; JOHNSTON,2002), até mesmo em quantidades mínimas, um odor particular 

pode ser reconhecido devido à extraordinária sensibilidade do olfato do cão 

(WALKERetal.,2006). Esta capacidade somada a facilidade com que eles podem ser 

treinados, fazem desses animais bons parceiros no meio militar. 

Atualmente os cães farejadores extrapolaram suas vocações policiais e militares, 

permitindo que mediante sua capacidade olfatória, bem desenvolvida fosse também utilizada 

em áreas como a medicina, a agropecuária, a construção civil e o meio ambiente. Na medicina 

eles são utilizados para detecção de vários tipos de câncer em seres humanos (EHMANN et 

al., 2012).  

Explorando o seu potencial farejador para estudos referentes ao indicativo de doenças 

na espécie humana, disponibilizam assim uma forma menos invasiva de diagnóstico, baseados 

nos odores ou diferenciação dos mesmos, especialmente nos casos de câncer de bexiga, 

mamas, ovários, próstata e melanoma de pele (CAMPBELLetal., 2013;ELLIKERetal.,2014). 

Segundo Taverna et al., (2015) enfermidades tais como câncer de próstata e de bexiga 

obtiveram 98,15% de acertos de diagnóstico mediante ao farejamento canino. No caso do 

câncer intestinal, os cães utilizando testes respiratórios se mostraram altamente precisos 

(SONODA et al., 2011). Mediante farejamento de odores do hálito do paciente é possível 

detectar câncer de pulmão e de mama; do odor da urina, os cânceres de bexiga, próstata, e, do 

odor das fezes, o câncer de intestino. Há hipóteses que relacionam tal detecção em função da 

presença de odores que estes tipos de tumores liberam trazendo ao paciente diminuição de 

custos, em função da precocidade de diagnóstico e de tratamento, a partir de um método não 

invasivo, baseado na alta sensibilidade e seletividade olfatória dos cães (WILLIS etal.,2004). 

Na medicina os cães farejadores podem também ser utilizados na detecção de quadros 

de hipoglicemia em pacientes diabéticos, entretanto mediante mecanismos ainda 

desconhecido. Acredita-se que devido à uma umento da transpiração, associado a alterações 

comportamentais (CHENetal.,2000) em pacientes epiléticos, são detectados pelos cães a 

premonição de crises convulsivas, mediante odores eliminados pelo paciente, que antecedem 

crises, além das mudanças comportamentais (BROWNE; STAFFORD,2006). 

Com relação a sua importância no meio ambiente, os cães farejadores também  são 

utilizados para detecção de fezes de animais raros que estão sendo rastreados por biólogos em 

matas e florestas facilitando o trabalho de rastreamento, bem como aquele de conservação de 

animais em extinção (BROWNE; STAFFORD, 2006). Atualmente o olfato canino tem sido 

ainda muito utilizado para detecção de pessoas desaparecidas ou cadáveres em acidentes, 

identificação de suspeitos, de minas terrestres, contrabando, alimentos, detecção de 
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marcadores de odores que estão relacionados às doenças tanto de humanos, quanto em 

animais (GAZIT; TERKEL,2003). 

Segundo Furtone Myers (2001) a nutrição também é um fator importante e que afeta a 

olfação, pois há estudos que demonstram que diferentes dietas influenciam a tolerância aos 

exercícios, a distribuição de massa corporal e a capacidade olfatória.Os níveis de glicose 

influenciam a performance olfatória do animal. Esta é maior 30 minutos após a refeição, 

quando comparada após cinco minutos. No entanto, dentre todos os fatores que alteram o 

farejamento dos cães, a motivação do animal parece ser o fator preponderante 

(GAZIT;TERKEL,2003). 

 

Figura 2: Espaço para treinamento de cães militares. Nota-se as caixas de faro para 

treinamento do reconhecimento do odor e a pista de obstáculos para prática de 

exercício físico dos cães, no qual há a possibilidade de aprimoramento da relação do 

binômio cão-condutor – Seção de Cães de Guerra, Campo de Instrução de Gericinó, 

Rio de Janeiro. 

 

5.2. Emprego e treinamento de cães policias 

O emprego do cão com finalidade policial, de forma mais profissional, remete à 

Primeira Guerra Mundial, no qual os cães foram utilizados para auxílio de feridos, 

transferência de mensagens, transporte de munições, paraquedismo e explosão de bombas 

anti-carro (cães suicidas). 

Os cães foram selecionados ao longo do tempo para desempenhar funções específicas 
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de acordo com as raças. Atualmente, o Exército Brasileiro cria as seguintes raças: Pastor 

Alemão, Pastor  Belga Malinois, Rotweiller e Labrador Retriever. 

Pastores Alemães, Belgas e Rotweiller foram desenvolvidos para trabalho e proteção 

e, dessa forma, apresentam boa agressividade e são altamente treináveis. Constituem-se nas 

principais raças criadas pelo Exército Brasileiro. 

Labrador Retriever foi desenvolvido para auxílio de caçadores, principalmente em 

ambientes aquáticos. São animais ativos e comumente dóceis, requerendo grande quantidade 

de exercício físico. 

A função  essencial do cão de guerra no Exército Brasileiro, termo este utilizado para 

se referir a cães treinados especialmente para o emprego militar, aréa de cão de serviço 

policial e de guarda em situações de paz ou de conflito. Para isso, dentro das habilidades de 

ataque ou faro, os cães são selecionados para desempenhar diversas funções, como guarda e 

proteção pessoal e de instalações, detecção de entorpecentes e explosivos, busca e captura e 

salvamento, além de utilização como esclarecedor de minas e outros explosivos. A utilização 

do cão de guerra pode ser extremamente vantajosa para o Exército Brasileiro, uma vez que 

este poupa a vida do militar, se desloca rapidamente e é preciso na localização de narcóticos e 

explosivos. 

Em relação ao treinamento, os cães são inicializados com o desenvolvimento das 

habilidades básicas de adestramento e obediência para, posteriormente, serem treinados para 

as atividades específicas de proteção e/ou detecção. O treinamento básico é constituído por 

vários exercícios, dentre eles: potencialização dos impulsos, controle e aprimoramento do uso 

do olfato. 

A potencialização do impulso de caça pode ser feita em um exercício queconsiste na 

disputa de um brinquedo entre o cão e o condutor, sendo que o cão deve ser recompensado 

quando realiza movimentos cadenciados de tração do brinquedo (reforço positivo), o que é 

potencializado por meio de repetições. É um exercício que visa à obtenção de equilíbrio 

emocional do cão e uma resposta adequada ao estímulo. 

Os exercícios de controle permitem trabalhar o animal de forma calma e ordenada, 

além de estabelecer um vínculo funcional entre o cão e seu condutor. É utilizado associado a 

outros exercícios, como o de impulso de caça. O controle consiste na aprendizagem a 

comando de alguma habilidade que requeira controle, como o ato de sentar, deitar, voltar ao 

condutor, morder o brinquedo, ou a apanha somente mediante comando de umbrinquedo ou 

petisco, por exemplo. Prioriza-se o uso de reforço positivo, utilizando-se brinquedo ou comida 

como  recompensa. 
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Já o aprimoramento do uso do olfato pode ser feitas pela busca de brinquedo a ser 

realizada com o cão solto (sem guia) em local determinado. Para isso, o brinquedo deve ser 

preferencialmente da cor do terreno em questãoe a área deve ser inicialmente pequena e sem 

distrações. Conforme a evolução do cão, há o aumento gradativo da dificuldade, sendo assim, 

aumento do tamanho do terreno e maior número de distrações. 

A partir do treinamento básico, o cão é selecionado para aprimorar suas habilidades 

baseadas na aptidão que apresenta, sendo as principais detecção e proteção. 

 

6. ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

 

O enriquecimento ambiental é um processo dinâmico, que modifica o ambiente do 

animal, oferecendo escolhas comportamentais, permitindo comportamentos adequados 

referentes às suas espécies (YOUNG, 2003). O conceito de enriquecimento ambiental iniciou-

se com Robert Yerkes na década de 1920, surgindo principalmente para melhorar a qualidade 

de vida de animais encarcerados (HENZEL, 2014). Posteriormente este conceito foi 

encaminhado para os animais de companhia e de produção. Mais recentemente o 

enriquecimento ambiental popularizou-se através da utilização em zoológicos (MARTIN, 

1999). 

O enriquecimento ambiental é classificado em cinco tipos: alimentar, sensorial, 

cognitivo, social e físico (YOUNG, 2003). O enriquecimento alimentar é utilizado mediante 

fornecimento de alimentos que os animais não estão acostumados a comer, ou mediante 

diversas formas de fornecer o alimento ao animal. O enriquecimento ambiental sensorial 

incentiva os animais mediante odores, sons ou imagens. O enriquecimento ambiental 

cognitivo envolve a solução de problemas estimulando mentalmente sempre com reforço 

positivo. O enriquecimento ambiental social envolve a interação com indivíduos de outras 

espécies (interespecífico), ou entre indivíduos da mesma espécie (intraespecífico). O 

enriquecimento ambiental físico envolve a modificação do ambiente no qual o animal reside 

de forma temporária ou permanente (BROOM; FRASER, 2010). 

O bem-estar dos cães, independente das suas funções (animais de companhia ou de 

serviço) pode ser considerado baixo quando estes estão inseridos em ambientes pequenos, 

sem variedades, mantidos em alojamentos de concreto, com pouco enriquecimento ambiental 

permanente. Instalações mal planejadas estão entre os fatores que podem afetar o bem estar 

dos mesmos, especialmente naquilo que diz respeito ao inadequado, pisos escorregadios, e 

falta de incidência de luz solar nos boxes permanente (BROOM; FRASER, 2010). 
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No Canil Central da PM de São Paulo, os cães ficam em canis individuais que 

apresentam 10 metros quadrados. São alimentados duas vezes ao dia e ficam em contato com 

água à vontade para ingestão. Tem à sua disposição uma cama de plástico, e acesso a um 

solário, onde saem apenas para a execução de tarefas (trabalho). Passeios e outras atividades 

ocorrem dentro do Batalhão. Segundo Lima (2016), os cães necessitam de exercícios físicos, 

interações sociais e um ambiente rico em atividades. O estresse crônico em ambientes com 

pouco espaço, e sem estímulos sensoriais adequados (canis sem visibilidade de pessoas e 

outros animais) podem afetar a saúde, o comportamento e a qualidade de vida dos animais 

(MALDONADO; GARCIA, 2015). 

Segundo Hotzel e Filho (2004) uma das formas de melhorar as condições de bem estar 

para os animais é mediante o enriquecimento ambiental. Este consiste em criar instalações 

adequadas, com o objetivo de fazer com que o ambiente esteja apto às necessidades 

comportamentais dos mesmos. O enriquecimento ambiental também é muito utilizado para 

amenizar as condições adversas do cativeiro  (MASON et al., 2007). 

A técnica de enriquecimento ambiental incentiva comportamentos simples, que são 

aqueles nos quais os animais tendem a realizar qualquer tarefa sob condições naturais. É 

portanto, prazeroso promover o bom funcionamento biológico dos mesmos (BRACKE et al., 

2006). Dentre eles, destacam-se: locomoção, descanso, cuidados corporais e brincadeiras, que 

produzem emoções positivas à curto prazo, e bom funcionamento biológico a longo prazo. A 

privação dos mesmos leva os animais a frustração e a comportamentos estereotipados 

(MASON et al., 2007). 

Cães com reduzido convívio social podem apresentar quadro de agressividade ou 

medo, tanto em relação a outros cães, quanto em relação às pessoas. Caminhadas diárias de 

apenas vinte minutos foram suficientes para a reduzir comportamentos agressivos em cães 

policiais. Cães da raça Pastor Belga Malinois demonstravam aumento da ansiedade, agitação, 

medo e tédio quando ficavam no canil por longos períodos, privados de atividades físicas e 

socialização (MASON et al., 2007). 

Em cães de trabalho, a falta de exercícios e de socialização desencadeiam 

comportamentos indesejáveis, tais como: destruição de objetos, agressividade e 

automutilação. Desta forma, o manejo dos cães quando inadequado pode causar alterações 

comportamentais e de bem-estar (MACHADO, 2013). Os cães necessitam de ambientes 

complexos e variados. Sua socialização é baseada em relações familiares, e em organizações 

flexíveis, que são muito importantes na vida gregária de seus ancestrais (BROOM; FRASER, 

2010). 
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Necessitam expressar seus comportamentos, pois do contrário se os mesmos forem 

suprimidos, poderão desencadear transtornos. Indicadores de baixo nível de bem-estar em 

cães, podem revelar alterações comportamentais, as quais surgem a partir de movimentos 

regulares, repetitivos e sem função aparente para o animal. Estes comportamentos 

estereotipados quase sempre associados com estados de frustração do animal. Frente à um 

desejo (motivação) para executar algum comportamento e a barreira física ou psicológica que 

o impede. Assim o cão desenvolve um estado psicobiológico de frustração. Situações como 

auto-mutilações, canibalismo ou agressividade são demonstrações de baixo grau de bem-estar. 

O comportamento é um avaliador do bem-estar, animais que apresentam emoções e 

sentimentos positivos, demonstram maior grau de bem-estar quando comparados a outros que 

vivenciam emoções e sentimentos negativos (BROOM, 2011; BROOM; FRASER, 2015). 

A socialização de um cão quando adulto pode estar relacionada com a idade na qual os 

mesmos foram separados de suas mães. O período de 45 dias é considerado o período de 

socialização. Assim animais que são privados do convívio social nesta fase, podem apresentar 

posteriormente agressividade, medo e dificuldade social. E durante esta fase de socialização 

que devemos submeter os cães às experiências positivas entre eles, entre as pessoas também. 

As relações sociais, tanto no seu estabelecimento, quanto na sua manutenção são as tarefas 

mais complexas na vida dos animais (BROOM; FRASER, 2010). 

7. OS  EQUINOS 

 

       Figura 3: Uso de equinos em atividades de Garantia da Lei e da 

Ordem. Fonte: site do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda (2020). 
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Antes do aparecimento dos motores, os equinos eram o principal elemento de força de 

todos os países para diversas atividades, tais como transporte, lavoura e mobilidade, dos civis 

e dos exércitos. Nem mesmo após o aparecimento das máquinas a vapor, o interesse e a 

necessidade de criação dos cavalos diminuíram, havendo ainda um grande interesse dos 

governos em incentivar a criação de equinos para os diversos ramos comerciais. Atualmente, 

mesmo com as mais diversas opções de maquinários e tecnologias, em algumas situações 

ainda é necessária a utilização de equinos para a prestação de serviços, onde não há 

capacidade para a implantação de novas tecnologias, como em campos íngremes e alagadiços, 

pequenas propriedades onde a aquisição de maquinários é inviável economicamente etc. 

Dentre os equídeos em geral, o mais utilizado é o cavalo 

(Equus Caballus), devido ao seu grande porte, sua facilidade de conviver com outros animais, 

facilidade de adaptação a diferentes tipos de serviços, fácil adaptação ao clima e ao terreno, 

dentre outras peculiaridades que favorecem sua aproximação ao espaço onde vive o ser 

humano  (A.P.TORRES, W.R. JARDIM, 1985). 

A domesticação dos cavalos ocorreu entre 4500 e 2500 a.C., entre a China e a 

Mesopotâmia, e sua dissipação para a Ásia, Europa e norte da África ocorreu por meados de 

1000 a.C. Sua principal utilização foi como fonte alimentar e tempos depois, passando a servir 

como carga, transporte, batalhas, diversão e competições. Assim, com a conquista do cavalo, 

a humanidade avançou além do seu limite físico, aumentou sua capacidade de carga, 

velocidade, distâncias percorridas e conquistas (CINTRA, 2014). 

No Brasil, o cavalo exerceu um importante papel na formação econômica, social e 

política e vem atuando até os dias atuais. Porém, devido à falta de conhecimento, o mercado 

equestre atual é subdimensionado, com muito a ser explorado (CINTRA, 2014). A grande 

capacidade de trabalho dos equinos se deve principalmente ao seu metabolismo intenso, 

superior aos demais animais, com uma grande capacidade de armazenar glicogênio – fonte 

para energia de trabalho muscular  (A.P.TORRES,W.R. JARDIM, 1985). 

O cavalo é um ser metódico, que aprecia uma rotina regular para se manter calmo e 

tranquilo, com boa sanidade mental e física, estressando-se facilmente com qualquer mudança 

de rotina brusca e inesperada. Quando ocorrem mudanças ou sua rotina se torna algo instável 

diariamente, o animal se torna rebelde e difícil de lidar, levando em consideração que cada 

animal possui sua própria “personalidade” (SILVER, 1976). 

Ainda de acordo com Silver (1976), a aptidão do cavalo depende da competência do 

cavaleiro, da idade, porte, força habilidade do cavalo, saúde e caráter. Deve haver uma 
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sintonia entre o cavaleiro e o cavalo, a proporção do tamanho deve ser adequada para o 

animal carregar o cavaleiro confortavelmente, e de forma que não fique difícil controlar o 

animal. Sendo assim, o cavalo deve preencher todos os requisitos para a atividade que irá 

exercer. De acordo com Cintra (2014), o mercado atual de cavalos pode ser distinto em quatro 

categorias: 

1. Destinados ao esporte: centros de treinamento, jóqueis, propriedades particulares e 

hípicas. 

2. Destinados à criação: haras, sendo o mais estabilizado segmento. 

3. Destinados ao lazer: maior mercado com potencial de consumo e crescimento. 

4. Destinados ao trabalho: são basicamente 85% do rebanho equino brasileiro, porém é 

uma pequena parte do consumo da indústria equestre. 

5. Dentre as diversas destinações dos equinos, destacam-se os cavalos utilizados para 

patrulhamento urbano (LEAL, 2007) e para a equoterapia (ANDE, 2016). 

Portanto, deve-se estudar, entender, compreender e levar em conta as interrelações que 

existem entre os equinos e seu meio ambiente, bem como a forma como o animal se expressa 

(CINTRA, 2014). 

 

7.1. Emprego e treinamento de equinos militares 

A domesticação dos equinos foi de suma importância na história da humanidade, uma 

vez que permitiu aumento na mobilidade, auxílio na agricultura e vantagem bélica. 

A cavalaria hipomóvel é empregada em operaçõesde Garantia da Lei eda Ordem 

(GLO), nas missões de representação da Força Terrestre, em zonas de combate e nas ações de 

defesa territorial, como na defesa de instalações e de pontos sensíveis, segurança de vias de 

circulação e no controle de populações. 

Além da atuação nas operações de GLO, os equinos de emprego militar também são 

utilizados para cerimonial militar (desfile, guarda de honra e escolta de autoridades), patrulhas 

(principalmente em campos de instrução), instrução militar em OM de ensino, produção de 

imunobiológicos, prática desportiva e programas de melhoramento genético e 

desenvolvimento da equideocultura nacional por meio da reprodução na Coudelaria de 

Rincão. Com o avanço tecnológico e consequente substituição quase que total do cavalo por 

meios mais modernos de combate, surgiu a necessidade de manutenção da tradição da Arma 

através do cerimonial militar a cavalo e esportes equestres (salto, adestramento, polo, volteio 

e concurso completo de equitação). 

Dessa forma, os equinos militares mantêm as tradições históricas, participam do 
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cerimonial castrense, aprimoram os conteúdos atitudinais e a liderança daqueles que os 

conduzem e cooperam com o desenvolvimento do desporto nacional, além de realizarem 

ações sociais, tais quais equoterapia. 

A interação homem-cavalo, se conduzida de maneira ordenada, pode proporcionar 

coragem, arrojo, audácia, rusticidade, rapidez de raciocínio e camaradagem, características 

essenciais ao cavaleiro. 

Em relação ao treinamento, os potros nascidos na Coudelaria de Rincão são 

inicializados na doma por volta dos dois anos de idade, utilizando-se da doma racional. Essa 

metodologia vai ao encontro do bem-estar animal, visto que se baseia na relação de confiança 

entre o equino e o militar, causando menor estresse ao animal quando comparada à doma 

tradicional. 

A doma e treinamento básico visam o amansamento do animal, a obediência e a 

aceitação do material de monta e de contenção. 

Após o treinamento básico, os animais são selecionados segundo suas aptidões e 

características físicas a fim de prosseguirem para o treinamento específico, seja este 

cerimonial militar, instrução, serviço, tração ou atividade desportiva. 

Afim de comporem a tropa de choque hipomóvel, os cavalos são minuciosamente 

selecionados, uma vez que estes animais são empregados em ambientes conturbados, com 

grande quantidade de pessoas, viaturas, sons e diferentes obstáculos no terreno. Para isso, os 

equinos devem apresentar estrutura física determinada, saúde, rusticidade, resistência, 

agilidade, dentreoutras características. 

O treinamento para a tropa de choque consiste em condicionamento dosequinos para 

enfrentamento de adversidades, adaptação destes ao efeito degases, treinamento em terrenos 

variáveis, ordem unida, condicionamento aossons de disparos e transposição de obstáculos 

variados. À vista disso, utiliza-sea pista de combate simulado de choque, que apresenta os 

equinos a diferentesestímulos,tais comofosso, túneis,pontes,cancelase escadas. 

Éimprescindívelqueocondicionamento destes animais seja feitodeforma gradual e que 

diversas adversidades sejam apresentadas aos equinos deforma a os dessensibilizarem ou 

habituarem, de forma que, quando em suarotina, o trabalho militar, apesar de sua 

característica estressante intrínseca,   não seja uma gravanteparaobem-estaranimal. 

 

 

7.2. Bem-estar de equinos militares 
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Segundo o “Manual Técnico de Equitação do Exército Brasileiro”, os cavalos em 

descanso deverão ser colocados em baias mais confortáveis possíveis. Entretanto, a 

manutenção de cavalos em cocheiras está relacionada a prevalência de alterações 

comportamentais e estereotipia. Além da restrição física, esse tipo de confinamento diminui o 

contato social entre os indivíduos, causa tédio e frustração, o que contribui significativamente 

para um baixo nível de BEA em animais gregários, como os equinos.  

A arquitetura das baias também interfere no bem-estar dos equinos. Cavalos que 

vivem em estribarias com visão para o lado de fora apresentam mais comportamentos 

excitatórios do que cavalos em baias internas que permitem contato social (visual e focinho-

focinho). Um estudo realizado por Rezende et al. (2006) no 32º Grupo de Artilharia de 

Guarda - Exército Brasileiro - observou que quase 17% da frequência de comportamentos 

estereotipados advinha do confinamento em baias.  

O tipo de atividade física realizado pelo equino também interfere em seu bem-estar. 

Cavalos de adestramento, por exemplo, apresentam maior prevalência de estereotipias, 

principalmente movimentos de cabeça (headshaking, nodding) associados com lesões no 

ligamento nucal, do que animais de outras modalidades. Entretanto, a baixa frequência de 

atividade física também está relacionada a um aumento de distúrbios comportamentais.  

O cavalo do Exército, além do esporte, é também submetido ao trabalho propriamente 

militar. Há, na literatura, estudos que relacionaram o uso de equinos na patrulha urbana com 

aumento de alterações comportamentais e gastrointestinais advindas do desequilíbrio no ritmo 

circadiano do cortisol, o que ocorre em situações de estresse crônico.  

A alimentação é outro fator desencadeante de alterações comportamentais. Equinos 

estabulados geralmente são alimentados com alta relação concentrado/volumoso devido à 

facilidade de manejo. Entretanto, quanto maior a porcentagem de concentrado na dieta, maior 

a incidências de estereotipias orais, tais como morder madeira e coprofagia, além de maior 

risco de alterações gastrointestinais (síndrome cólica) e locomotoras (laminite/pododermatite 

asséptica difusa). O baixo bem-estar está relacionado à incidência de enfermidades, sendo as 

principais a síndrome cólica e as alterações dentárias. Além do impacto econômico destas 

alterações per se, o valor de mercado do animal é prejudicado.  

Além de mudanças na atitude como agressividade, as principais alterações 

comportamentais expressadas por equinos são as estereotipias. Estas são de fácil visualização, 

principalmente em animais estabulados, uma vez que afetam de 10 a 40% destes. As 

principais estereotipias apresentadas pelos cavalos são:  
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7.2.1. CAVAR/ CHUTAR PORTAS (DOOR-KICKING/ HORSE PAWING) 

Esta estereotipia é comumente observada antes do fornecimento da alimentação, no 

qual os equinos colocam as orelhas para trás, arqueiam o dorso e deliberam coices e batidas 

com os membros anteriores. Esse comportamento relaciona-se aos equinos confinados em 

cocheiras que não possuem volumoso em grande quantidade ao longo do dia, de forma que o 

momento do recebimento do alimento é causador de ansiedade. 

  

             Figura 4. Equino realizando o ato de cavar. Fonte: “Horses behaving 

             strangely” (Elaine Pascoe, 2015- site Practicalhorsemanmag). 

 

7.2.2. MASTIGAR MADEIRA (WOOD-CHEWING) 

O ato de mastigar madeira é uma das estereotipias mais prevalentes em equinos no 

mundo. Além de advir do confinamento e da baixa sociabilização, pode também ser causada 

por déficit mineral. Além de madeira, os equinos também podem mastigar outros materiais, 

tais quais aqueles que constituem portas de baias e cochos. Essa alteração de comportamento 

pode causar desgaste irregular dos dentes incisivos e distúrbios gastrointestinais, como cólicas 

recorrentes.  

 

7.2.3. ANDAR EM CÍRCULO (BOX-WEENKING) 

Também chamado de andar estereotípico ou percurso de rota, o box- weenking é 

caracterizado por um movimento repetitivo dentro da baia, em círculo ou em formato de oito. 
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Estudos sugerem que cavalos com pouca rotina diária de exercício tendem a desenvolver mais 

essa alteração.  

 

7.2.4. MENEIO DE CABEÇA (NODDING) 

Meneio de cabeça consiste no movimento verticalizado ou lateralizado da cabeça 

repetidamente, geralmente associado a um período de frustação e ansiedade antes do 

fornecimento de concentrado. Cavalos de adestramento apresentam maior prevalência de 

nodding associados com lesões no ligamento nucal, do que animais de outras modalidades.  

 

7.2.5. DANÇA DO URSO/WEAKING 

Esta estereotipia é considerada por alguns autores como síndrome,caracterizada como 

balançar a cabeça, pescoço e membros anteriores de forma lateralizada (semelhante a uma 

“dança”) e normalmente ocorre voltada para o exterior da baia. A realização desse 

comportamento está relacionada com a ocorrência de estados mentais auto induzidos, de 

modo que o animal se torne sonolento e alheio ao ambiente ao seu redor. A dança do urso 

pode desencadear fadiga muscular, desgaste excessivo dos cascos, sobrecarga dos membros 

anteriores e claudicação, de modo que impacta diretamente no desempenho atlético dos 

equinos.  

 

7.2.6. AEROFAGIA (WIND-SUCKING/CRIBBING) 

Aerofagia é o ato de engolir ar, podendo ser com ou sem apoio. Na aerofagia com 

apoio, o equino busca o posicionamento dos dentes incisivos em um anteparo, geralmente 

portas de baias e cochos e flete os músculos cervicais ventrais, emitindo um som 

característico. A aerofagia pode desencadear desgaste irregular dos dentes incisivos, palatite, 

gastrite, úlceras gástricas, cólicas recorrentes, excesso de flatulência e desvalorização estética 

do animal, uma vez que há perda de peso e hipertrofia da musculatura cervical, em especial 

do esterno mandibular. O hábito de realizar aerofagia pode ser adquirido por animais jovens 

ao observar cavalos adultos portadores dessa estereotipia. O hábito de realizar aerofagia pode 

ser adquirido por animais jovens ao observar cavalos adultos portadores dessa estereotipia 

A queda do desempenho acontece da mesma forma que ocorre nos cães, o sistema 

límbico dos equinos também é comprometido quando em situações de baixo bem-estar. 

Assim, há menor capacidade do animal em responder aos estímulos externos, o que ocasiona 

queda de desempenho.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Cada vez vem se estabelecendo mundialmente pesquisas que visam garantir o bem 

estar dos animais para que estes possam ter mais qualidade de vida e desempenhar suas 

funções específicas ao potencializando ainda mais suas especificidades. 
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