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Bem-estar animal:

Origem do debate 
Ruth Harrison (1964): denuncia maus tratos a que os

animais eram submetidos na criação animal confinada.



Origem do debate sobre bem-

estar animal

• Impacto do livro: Governo UK monta uma 

comissão de avaliação (Comitê Brambell)

➢ 5 liberdades mínimas (Brambell Report, 1965):

1. virar-se

2. cuidar-se corporalmente

3. levantar-se

4. deitar-se 

5. estirar seus membros.



Origem do debate sobre bem-

estar animal

➢Cinco liberdades da FAWC (1979). “Livres”:

1. Fome e sede

2. Desconforto

3. Dor, machucado ou doença

4. Para expressar comportamentos “normais”

5. Medo e estresse.

“Essas liberdades definem estados ideais, mais do que 

padrões aceitáveis de bem-estar.”

(http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm)



Bem-estar se refere ao estado de um indivíduo 

em relação ao seu ambiente (Broom, 1991)

Definição de Bem-Estar Animal

Experiências 

subjetivas

Estado 
biológico

Vida natural

Makowska & Weary (2020):

+ potencial de vida

+ envolvimento com o 

ambiente, a aprendizagem 

e a superação de desafios



“Bem-estar se refere ao estado de um indivíduo em 
relação ao seu ambiente” 

(Broom, 1991)

MUITO RUIM MUITO BOM

Trata-se de um estado mensurável 

O bem-estar prejudicado afeta a qualidade 

dos dados coletados!



Reduzir o bem-estar animal negativo Promover o bem-estar animal positivo

O entendimento atual é de que o manejo do bem-estar animal também deve 

incluir a promoção/avaliação de experiências e estados positivos



Etologia: disciplina mais importante relacionada a 

bem-estar animal

Como avaliar o bem-estar?

The Laboratory Rat: A Natural History. M. Berdoy. Oxford University.

https://www.youtube.com/watch?v=giu5WjUt2GA&ab_channel=ratlife.org



Não existe um protocolo estabelecido 

para animais de laboratório, mas 

algumas propostas...



✓ Comportamentos importantes para a evolução da espécie?

✓Comportamentos inatos de alta motivação?

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Mammalia

Ordem: Rodentia

Família: Muridae

Subfamília: Murinae

Género: Rattus

Espécie: R. norvegicus

Mus

M. musculus

Conhecer os comportamentos padrões e 

necessidades da espécie a ser estudada

predador

predador

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodentia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muridae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Murinae
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rattus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mus


Lei no 11.794, de 08 de outubro de 2008:

Art. 22. II) As instituições deverão adequar suas instalações físicas, no prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, contado a partir da entrada em vigor das normas 

estabelecidas pelo CONCEA.



Necessidades comportamentais
Certos comportamentos essenciais quando não expressados 

podem causar sofrimento psicológico. São, portanto,
comportamentos necessários, não luxuosos.



MOTIVAÇÃO DO COMPORTAMENTO
Estímulos externos: p.ex. presença da ração

Estímulos internos: nível de glicose sanguínea, hormônios...

Memória

O material de nidificação é um recurso que 

camundongos são fortemente motivados a obter

Porém, os estados afetivos estão fortemente envolvidos 

no comportamento motivador!



Foi observado que a conformação do ninho é alterada 

após um procedimento cirúrgico doloroso



Aparência da gaiola em camundongos HsdHan:NMRI machos com e sem dor pós-laparotomia. Os 

camundongos na linha superior construíram ninhos bem estruturados e defecam em uma área 

separada (círculos), como esperado para a linhagem. Os camundongos na fileira inferior estão 

sentindo dor pós-laparotomia de leve a moderada; a área da gaiola é desestruturada, sem área 

separada para defecação e há dois locais de descanso em forma de ninho (setas).

Hawkins et al. (2011)



Dorninger et. al., (2020). Nestlet Shredding and Nest Building Tests to Assess 

Features of Psychiatric Disorders in Mice.

Bio-protocol 10 (24): e3863. DOI: 10.21769/BioProtoc.3863.

Figure 2. Scoring in the nest building test.

Figure 1. Nestlet shredding in a cohort of wild type 

and ether lipid-deficient (“Gnpat KO”) mice.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DO 

COMPORTAMENTO DE RATOS E 

CAMUNDONGOS 

✓Ratos são escavadores e constroem túneis;

✓Camundongos fazem ninhos e tocas;

✓ Animais sociáveis;

✓Hierarquia social;

✓Agressividade:  mais comum em camundongos 



COMPORTAMENTO DE RATOS E 

CAMUNDONGOS 

✓Coprofagia;

✓Ciclo circadiano (12/12h) hábitos noturnos;

✓Evitam a luminosidade intensa;

✓Olfato: sentido mais desenvolvido e importante

✓Vibrissas: sensibilidade tátil.  



COMPORTAMENTO DE RATOS E 
CAMUNDONGOS 

• Os ratos e camundongos não 
têm glândulas sudoríparas 

• Têm o hábito de limpeza 
(grooming)

• O barbeamento (barbearing) 
é observado em algumas 
linhagens de camundongos.  
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Problemas de BEA decorrentes da hierarquia social
Agressividade 

Verificar: 

▪densidade populacional da gaiola 

▪não retirar totalmente as marcas olfatórias

▪Enriquecimento ambiental

➢Disruptura social 

➢Refinamento 



Problemas de BEA decorrentes da hierarquia social
Barbeamento

Verificar: 

•densidade populacional da gaiola 

•não retirar totalmente as marcas olfatórias

•Enriquecimento ambiental
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✓Estudos recentes indicam menor influência de 

dominância

✓Induzido por estresse social e ambiental

✓Comportamento facilitado





Padrão de comportamento repetitivo, pouco variado e sem nenhuma 

função óbvia. Ex: movimentos em círculos, saltos da gaiola

Frustração, estresse e falta de estímulo, são causas de 
desenvolvimento de estereótipos. 

Comportamento estereotipado

Em animais de laboratório, 
a frustração pode resultar 
da impossibilidade de 
acesso a recursos ou a 
incapacidade de escapar 
da gaiola



Comportamentos normais e anormais de roedores 



Indicadores de bem-estar potencialmente

negativos

Comportamento

Fisiologia

Medidas físicas

Medidas de 
sustentabilidade

Medidas de saúde

Ausência de brincar ou explorar
Baixo nível de diversidade 
comportamental
Letargia

Atividade adrenal cronicamente elevada
Função imune comprometida
Metabólitos glicocorticóides fecais

Baixa condição corporal
Pelos/escamas/penas aparência ruim
Redução ou ausência de apetite
Fezes anormais

Baixo sucesso reprodutivo
Alta taxa mortalidade infantil

Alta prevalência de doenças
Curto tempo de vida



Indicadores de bem-estar potencialmente

positivos

Comportamento

Fisiologia

Medidas físicas

Medidas de 
sustentabilidade

Medidas de saúde

Brincar
Explorar 
Alto nível de diversidade comportamental 

Sistema nervoso autônomo
Sistema adrenal
Função imune

Boa condição corporal
Pelos/escamas/penas aparência saudável
Peso adequado 
Boa consistência de fezes 

Sucesso reprodutivo
Taxa mortalidade infantil baixa

Ausência de doenças
Longo tempo de vida



✓Bom autocuidado, incluindo higiene e comportamentos de "conforto“

✓Níveis normais de atividade e distribuição de tempo, incluindo padrões de sono

✓Buscar interações com humanos

✓Curiosidade e interesse em explorar

✓Interações sociais apropriadas com membros da mesma espécie, incluindo 

allogrooming

✓Acasalamento

✓Comportamento ‘antecipatório’

✓Usar itens de enriquecimento, especialmente para comportamentos de "luxo“

✓Interesse em guloseimas

✓Brincar

✓Vocalizações associadas ao bem-estar positivo

✓Aprendizagem normal e funções cognitivas

Exemplos de comportamentos que podem indicar 

estados de bem-estar positivos

Hawkins et al. (2011)
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NC3Rs webinar: Tickling rats for 

improved welfare

https://www.youtube.com/watch?v=dNHP6

qRoa2w

Estudos mostram a 

importância de 

conhecermos a 

vocalização ultrassônica!



Primeiros indícios de comprometimento do 
BEA em animais de laboratório

• No animal:

– Secreção de porfirina

– Falta de limpeza (grooming, allogrooming)

– Perda de peso

– Hiper ou hipo atividade

– Doenças oportunistas (tx. morbidade, letalidade)

• No ambiente

– Gaiola suja (intervalo de trocas), fezes, sangue...

– Temperatura, umidade, iluminação e ciclos, ruídos

– Manejador: reatividade. O manejo inadequado 
causa mais estresse do que os demais fatores!



Glândulas de Harder
Cromodacriorreia do rato

A hipersecreção da glândula ocorre:
1) Estado de estresse:
• Desmame, gestação, lactação
• Perda de companheiro, 

mudança de ambiente.
• Dor, doença sistêmica, doença 

respiratória.
1) Irritação da glândula:

• Acúmulo de amoníacos, correntezas de ar, maravalha
(pinus, cedro vermelho, perfumada...)
• Infecção por Pasteurella, Streptococcus,  Coronavírus.



Falta de grooming/limpeza

Ratos despendem 30 a 50% do seu tempo ativo se 
limpando. Quando privados de água por 24h diminuem 50% 
do grooming oral.
24h sem grooming já se percebe pelo sujo, amarelado, 
secreção nos olhos e nariz.
Forma eficiente de controle de ectoparasitas.



Perda de peso
Registros:

✓acompanhamento de peso

✓Comparação com outros da mesma idade



Causa frequente de perda de peso: 
problema de dentição

Incisivos - 1/1

Caninos - 0/0

Pré-molares - 0/0

Molares - 3/3

Incisivos: crescimento contínuo (1cm/mês)

Má oclusão dentária resulta em 

crescimento irregular do dente



Aparecimento de doenças oportunistas

Infecção por piolho (Piloplax sp.) devido a baixa imunidade e 

redução/impossibilidade de grooming



Avaliar comportamentos e posturas 
normais e anormais

Postura normal de 

camundongo ao ser 

levantado pela cauda
Postura de camundongo com 

doença neurodegenerativa



Roteiro
para avaliar
bem-estar
na prática

1) Observação à distância (melhor em horário de maior
atividade dos animais) 

ver se há comportamentos não provocados que podem indicar 
problemas de bem-estar: aparência geral, postura, isolamento, 
imobilidade, agressividade, etc... 

Estão brincando, forrageando ou alimentando? Bem-estar 
positivo

* Conhecimento

prévio do “normal” da 

espécie: treinar os

observadores



Roteiro 
para avaliar 

bem-estar 
na prática

2) Observação ao abrir a gaiola:

Organização da gaiola (nichos, fezes, etc). Aproximação? 
Curiosidade? Estereotipias? Normalmente há aumento da 
atividade seguido por um período de acomodação.

Estabelecer tempo de 

observação



Roteiro
para avaliar
bem-estar
na prática

3)    Manusear os animais:

Avaliação clínica, peso/escore corporal, temperatura, 
hidratação, reatividade, dentição, expressão facial, etc.

Nem sempre é 

apropriado manusear 

os animais!



“Coding of Facial Expression of Pain in 

the Laboratory Mouse” 

Dale J Langford, Andrea L Bailey, Mona 

Lisa Chanda, Sarah E Clarke, Tanya E 

Drummond, Stephanie Echols, Sarah 

Glick, Joelle Ingrao, Tammy Klassen-Ross, 

Michael L LaCroix-Fralish, et al. Nature 

Methods, early online publication, May 9, 

2010. doi:10.1038/nmeth.1455

✓ Contração músculo orbital 

✓ Contração pele e músculo ao redor do 

nariz

✓ Contração bochecha, ficando saliente

✓ Orelhas para fora ou para trás

✓ Bigodes para trás/ aglutinados/em pé 



The Rat Grimace Scale: a partially 

automated method for quantifying pain 

in the laboratory rat via facial 

expressions. 

Sotocinal SG, Sorge RE, Zaloum A, Tuttle 

AH, Martin LJ, Wieskopf JS, Mapplebeck 

JC, Wei P, Zhan S, Zhang S, McDougall 

JJ, King OD, Mogil JS - Mol Pain (2011)

✓ Contração músculo orbital 

✓ Contração pele e músculo ao 

redor do nariz e bochechas

✓ Orelhas para fora ou para trás

✓ Bigodes para trás/ aglutinados/ 

em pé 



The Sheep Grimace Scale 

as an indicator of post-

operative distress and pain 

in laboratory sheep.

Häger et al. 2017.
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AVALIAR CURVA DE CRESCIMENTO DA LINHAGEM 



Formular 
orientações à 

partir das 
avaliações de 

bem-estar

• Registros: curva de crescimento, taxa de 
natalidade, mortalidade infantil, etc. 

• Indicadores e ações em nível individual 
e de rebanho

Biotério de reprodução/criação

• Registros de escores individuais

• Chamar a atenção para os animais com 
problema

• Reavaliar parâmetros de 
monitoramento

Biotério de experimentação



Exemplo: filhotes de camundongos com 22 dias de idade, um que é de tamanho 

aceitável e outro que é muito pequeno para crescer sem ajuda. 

Sempre verificar antes do desmame, 

se o filhote alcança e já aprendeu a 

usar a mamadeira.

Colocar cama extra até a altura que 

permita que os filhotes alcancem a 

mamadeira. Colocar 2 pellets de ração ao 

alcance deles. 

Colocar outros suprimentos hídricos: 

papinhas, géis, maçã...

Se forem pequenos, 

desidratados, encurvados, adie 

o desmame, se possível. 

Foto: animal.research.uiowa.edu



Avaliar saúde e tamanho de recém-desmamados diariamente por 7 dias

Segunda, quarta e sexta

• Visualizar todos os filhotes através da caixa

• Abrir a caixa para visualizar todos

Guardar a caixa

Verificar mamadeira

Saudável mas pequenoNão saudável Saudável

Adicionar cama extra

Colocar cartão amarelo

Fornecer alimento 

úmido dentro da caixa

Exemplo: Fluxograma de cuidados com filhotes

Guardar a caixa

Verificar mamadeira

Guardar a caixa

Verificar mamadeira

Adicionar cama extra

Cartão: filhote pequeno

Filhote pequeno
Adiar desmame

ou

Cama extra



Como melhorar o bem-estar?

Elementos que contribuem para um ou mais aspectos da 

concepção de boa vida aos animais de laboratório

Fonte: Makowska and Weary, 2020
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Instalações que permitam a expressão de 
comportamentos relevantes

Ratos: comportamento exploratório, postura 
em pé

Gaiolas convencionais não 
permitem postura em pé Modelo de tampa mais adequado



Manejador: Fonte de estresse ou enriquecimento?

Interação humano-animal



ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL

• O enriquecimento ambiental pode ser 
definido como uma alteração no ambiente 
dos animais cativos, fornecendo-lhes 
oportunidades de expressar seus 
comportamentos naturais

• a mudança só pode ser considerada 
“enriquecimento” se salientar o bem-estar 
animal e melhorar seu funcionamento 
biológico 



Refinamento x Padronização

• O enriquecimento pode perturbar a 
padronização ambiental?

• Os animais mantidos em ambientes altamente 
artificiais são modelos menos adequados para 
extrapolar resultados experimentais para 
humanos. 

• Extrema variabilidade pode levar a 
inconsistências e variação de resultados em 
diferentes laboratórios.



ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL

• Complexidade x Regularidade ambiental

• Melhorar o bem-estar animal: aguçar os sentidos 

dos animais e mantê-los em alerta

• As gaiolas de laboratório geralmente não são 

adequadas para as necessidades 

comportamentais e psicológicas dos animais.

• Um dos efeitos mais robustos do EA é redução 

dos níveis de ansiedade.



RN30/16: Enriquecimento ambiental

As propostas devem prever 
enriquecimento ambiental a 
ser aplicado. 

A impossibilidade de 
aplicação de enriquecimento 
ambiental deve ser 
justificada.

FOTO: NOVO NORDISK - RSPCA



Behavioural Brain Research Volume 305, 15 May 2016, Pages 186-190

file:///C:/science/journal/01664328
file:///C:/science/journal/01664328/305/supp/C


Muitos estudos tem demonstrado que a estimulação 

ambiental elicia vários efeitos positivos em nível 

comportamental, anatômico e molecular no cérebro, tais 

como aumento na neurogênese hipocampal, melhoria 

no aprendizado e memória e indução da plasticidade 

neural.



Mice raised in an impoverished environment (a) show less dendrite growth (c) than do 

mice raised in an enriched environment (b, d). Copyright: BSCS.

https://science.education.nih.gov/supplements/nih4/self/guide/info-brain.html


Quais as necessidades da espécie?

PERGUNTA INICIAL



ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

PARA ANIMAIS DE PRODUÇÃO

Colocação de objetos para quebrar a

monotonia do ambiente físico.

Morder Pneus Reduz Canibalismo De Leitões Após Desmame 

Juliana de Vazzi Pinheiro- USP (dissertação)

http://www.farmpoint.com.br/



Frustrations of fur-farmed mink

NATURE | VOL 410 | 1 MARCH 2001 | www.nature.com

Os minks “pagam” um preço 

mais alto para ter acesso à 

piscina, do que outros  

recursos oferecidos 

(brinquedos, objetos novos,  

plataforma, túnel). 



Fonte: http://100mililitros.blogspot.com/2009/04/enriquecimento-ambiental-

empobrecimento.html

Complexidade ambiental 

Comportamentos importantes para saúde e bem-estar psicológico

http://100mililitros.blogspot.com/2009/04/enriquecimento-ambiental-empobrecimento.html


Tipos de enriquecimento

FÍSICO

Não ao sedentarismo!

Explorar, descansar, 

escalar, limpar-se, procurar 

alimento, fazer ninho, roer, 

escavar, esconder...



Fonte: CCAC

Camundongos utilizam garrafas como ninhos e esconderijos.

Algumas vezes usam como banheiro.



Manual do IQ/USP





Manual do IQ/USP





Foto: Manual do IQ/USP Foto: Guidelines CAAC



A utilização de plantas artificiais como enriquecimento ambiental aumentou 

a proliferação celular no telencéfalo (Von Krogh et al., 2010) e diminuiu 

comportamentos tipo-ansiedade em testes padronizados (Collymore et al., 

2015), em zebrafish. 

Normativa CONCEA nº 34, de 27.07.2017

Em peixes territoriais o enriquecimento pode aumentar a agressividade.



COGNITIVO

Estímulo importante para primatas



SOCIAL

Convívio intra e inter-específico

O enriquecimento ambiental encoraja as brincadeiras



ALIMENTAR
A qualidade do alimento e a  forma de 

apresentação podem afetar níveis de estereotipias.

Muito usado para animais de zoológico. 



ALIMENTAR



O enriquecimento ambiental é, 

frequentemente, terapêutico na redução de 

estereotipias, porém, muitos comportamentos

patológicos (como a auto-mutilação) são

geralmente resistentes a esse tratamento.

LIMITAÇÕES


