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Introdução

Atualmente, alguns dos maiores problemas que afe-
tam a permanência dos animais selvagens na natureza
são a destruição de hábitats e a extinção de várias es-
pécies animais, geradas principalmente pela ação hu-
mana9, 25. Por isso, trabalhos que visem a preservação
animal e vegetal vêm ganhando importância e, neste
sentido, a manutenção de espécies selvagens em cati-
veiro é parte do esforço conservacionista25. A manu-
tenção de animais selvagens em cativeiro contribui para
a formação de uma importante reserva genética e ofe-
rece oportunidades para o desenvolvimento de pesqui-
sas muitas vezes impraticáveis com os animais livres na
natureza9.

A criação de animais selvagens em cativeiro pode
também funcionar como base para a reconstrução de
populações extintas em seus hábitats naturais. No en-
tanto, para que esta prática seja viável, é importante
que os animais permaneçam na condição de cativos
por um curto período de tempo27. O longo período de
cativeiro provoca alterações funcionais, que podem tor-
nar os animais enfraquecidos e sem habilidades físicas
e psicológicas necessárias à sobrevivência, no momen-
to da sua introdução ou reintrodução na natureza. Além
disso, os animais podem competir com espécies
nativas por alimentação no local de introdução e até
disseminar doenças adquiridas pelo contato ou
proximidade com os humanos e com espécies
domésticas10.
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Resumo
Estimativas atuais sugerem que a população animal está diminuindo na natureza, principal-

mente pela ação humana na destruição de hábitats. Desta forma, a criação de animais selva-
gens em cativeiro vem ganhando importância na conservação de espécies. No entanto, a manu-
tenção desses animais em um ambiente artificial e não estimulante pode trazer sérios problemas
para sua saúde e comportamento, problemas estes normalmente relacionados a condições es-
tressantes do cativeiro. Portanto, uma vez que o cativeiro se torne, algumas vezes, necessário
para a conservação da vida selvagem, deve-se ter uma preocupação com o bem-estar animal,
utilizando-se para isso técnicas para estimular o interesse do animal pelo ambiente em que se
encontra e reduzir o seu padecimento. Este trabalho descreve os eventos relacionados ao es-
tresse, com o objetivo de apresentar as suas possíveis implicações na saúde e no bem-estar
animal, enfatizando a importância da observação do comportamento como um indicador do es-
tresse e sugerindo alguns métodos para reduzir o sofrimento animal durante o período de
cativeiro.
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Abstract
Current estimates suggest that the animal population is decreasing in nature, especially due

to human actions in habitat destruction. From this point of view, the captive breeding of wild
animals is becoming important to conserve species. However, the maintenance of these animals
in an artificial, non-stimulant environment can cause serious health and behaviour problems,
usually related to these stressful conditions. Therefore, since captivity is sometimes necessary to
wild-life conservation, there must be a concern about animals’ well-being, by using some
techniques that stimulate the interest of the animals to their environment and reduce their
suffering. This paper describes the events related to stress, specially their implications in animal
health and well-being, emphasizing how important it is to observe the animal behaviour as an
indicator of stress and suggesting some methods to reduce animal suffering during confinement
periods.
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Assim, uma vez demonstrada a importância do cati-
veiro na conservação de espécies selvagens e visto
que a introdução dos animais na natureza nem sempre
é possível10, deve haver uma preocupação com a quali-
dade de vida destes animais durante o período de cati-
veiro. O sucesso desta prática, ou seja, a manutenção
em cativeiro de espécies selvagens geneticamente
viáveis, depende da adaptação dos animais à esta nova
condição25.
Animais não adaptados ao cativeiro podem apresen-

tar problemas de saúde e bem-estar, freqüentemente
relacionados a uma situação de estresse crônico, que
se reflete sobretudo em seu comportamento normal,
causando alterações2, 22.
Esta revisão visa descrever os eventos relacionados

ao estresse causado pela manutenção de animais
selvagens em cativeiro, enfatizando a importância do
comportamento como um indicador desta condição.
Busca também apresentar algumas técnicas que
podem ser uti l izadas para minimizar os efeitos
deletérios que a condição estressora pode causar nos
animais selvagens confinados.

Revisão da literatura

O estresse

Definição e classificações

O estresse deve ser entendido como um processo fi-
siológico, neuro-hormonal, pelo qual passam os seres
vivos para enfrentar uma mudança ambiental, na tentati-
va de se adaptar às novas condições e, assim, manter a
sua homeostasia3. Trata-se de um estado manifestado
por um conjunto de respostas específicas do organismo
e desencadeado por diferentes tipos de agentes, que
são denominados estressores26.
O conjunto de respostas desencadeadas frente a um

agente estressante (estressor) é chamado de Síndrome
Geral da Adaptação (SGA) e pode ser dividido em três
estágios que se diferenciam em decorrência do tem-
po26. O primeiro estágio é chamado de reação de alar-
me e ocorre quando o animal se defronta com o estres-
sor. Nesta fase, ocorre uma mobilização geral do orga-
nismo na tentativa de adaptação às novas condições,
havendo a participação do sistema nervoso autônomo
simpático na estimulação da medula adrenal para a li-
beração de catecolaminas5.
O segundo estágio, conhecido como adaptação ou

resistência, ocorre em decorrência do primeiro, quando
o estímulo estressor continua sendo mantido26. Nesta fa-
se, o sistema nervoso autônomo simpático entra em hi-
peratividade e há uma estimulação intensa do sistema
neuro-endócrino para a liberação de glicocorticóides
pelo córtex adrenal. O animal busca habituar-se à pre-
sença do estressor, entrando num estado no qual a res-
posta a este se torna diminuída e pode ocorrer até mes-
mo diante da perspectiva do estímulo5.
O último estágio, chamado de exaustão, ocorre quan-

do o estressor é mantido até que o animal não tenha

mais capacidade de se adaptar. Não há descanso, nem
retorno à homeostasia26. As reservas energéticas vão se
esgotando e o processo evolui até a morte do animal
por falência orgânica múltipla. Esta fase não é necessa-
riamente irreversível; depende da importância dos ór-
gãos afetados. Além disso, o animal pode vir a óbito já
na fase de alarme, pela descompensação orgânica
causada pelo processo5.
Outra classificação importante do estresse é relacio-

nada a sua natureza, forma de manifestação e conse-
qüências desencadeadas. Assim, o estresse pode ser
chamado de eustresse (quando se tratar de um evento
positivo, ou seja, do estresse necessário à sobrevivên-
cia do indivíduo frente a uma adversidade) ou distresse
(quando o estresse desencadeado acabar sendo preju-
dicial ao organismo). O eustresse normalmente se rela-
ciona à fase de alarme do estresse, quando há retorno
à homeostasia, e o distresse às duas últimas fases (re-
sistência e exaustão), nas quais já podem começar a
ocorrer danos orgânicos11.

Causas

As causas de estresse para os animais selvagens
mantidos em cativeiro são variadas22. O animal encon-
tra-se geralmente em um ambiente restritivo, com varie-
dade de substratos, plantas, alimentos e temperatura
diferentes das oferecidas na natureza16. Muitas vezes o
horário de alimentação e a composição de grupos e
casais são determinados pelos humanos, e o contato
homem-animal acaba sendo muito próximo17. O animal
normalmente não necessita de nenhum esforço para
buscar alimentos ou procurar um parceiro para a for-
mação de casais. Em algumas espécies, portanto, não
ocorre interesse em explorar o ambiente em que se en-
contram presentes13. A própria condição de desconfor-
to gerada pelo meio, associada à impossibilidade de
fuga, gera uma condição de estresse intensa para
estes animais19.
As principais causas de estresse para os animais sel-

vagens em cativeiro podem ser agrupadas em algumas
categorias7.
• Estressores somáticos: sons, imagens e odores es-

tranhos, manipulação, mudança de espaço físico (de
ambiente), calor e frio excessivos e efeitos de fármacos
e agentes químicos.
• Estressores psicológicos: sentimentos de apreen-

são, que podem intensificar-se para ansiedade, medo e
terror, na sua forma mais severa.
• Estressores comportamentais: disputas territoriais ou

hierárquicas, superpopulação, condições não familiares
de ambiente, mudanças no ritmo biológico, falta de
contato social, de privacidade, de alimentos e de estí-
mulos naturais e problemas induzidos pelo próprio ho-
mem, como o alojamento próximo de espécies antagôni-
cas (por exemplo, um predador próximo a uma presa).
• Estressores mistos: má-nutrição, intoxicações, ação

de agentes infecciosos e parasitários, queimaduras, ci-
rurgias, administração de fármacos, imobilização quí-
mica e física e confinamento.
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Fisiopatologia

A estimulação do organismo por um estressor tem a
participação de órgãos e sistemas específicos12. O ani-
mal responde por meio de três sistemas principais: o
sistema motor voluntário, o sistema nervoso autônomo e
o sistema neuro-endócrino7.
O estressor gera no organismo um desequilíbrio que

é percebido por neurorreceptores e é conduzido ao
sistema nervoso central (SNC) na forma de impulsos
nervosos22. A informação é processada e transmitida
até as áreas motoras, que repassam a informação aos
nervos periféricos para gerar uma resposta por parte
do animal8, a qual geralmente segue um padrão carac-
terístico da espécie. Assim, o animal pode reagir
adotando uma postura defensiva ou protetora, ou seja,
esquivando-se, escondendo-se, vocalizando e até
tentando fugir7.
O estressor pode atuar também sobre os neurorre-

ceptores, gerando impulsos que, após serem proces-
sados pelo SNC, causam uma estimulação do sistema
nervoso autônomo simpático7, o qual atua sobre a me-
dula adrenal e determina a liberação de grande quanti-
dade de catecolaminas no sangue4. Estas catecolami-
nas acabam por induzir a uma série de eventos no or-
ganismo, determinados pela sua interação com seus
receptores específicos nos órgãos-alvo14. Assim, a
atuação simpática causa, de forma geral, o estado de
alerta dos animais, promovendo aumento da freqüência
e da força de contração cardíaca6, contração esplênica
e diminuição da circulação sangüínea para regiões pe-
riféricas na intenção de aumentar a distribuição de
sangue para os órgãos vitais do organismo5. Causa
também aumento da freqüência respiratória, para uma
maior captação e disponibilização de oxigênio para o
organismo; liberação de glicose pelo fígado, na
tentativa de aumentar a disponibilidade de energia
para os músculos; dilatação pupilar, para aumentar a
eficiência visual6; e aumento de linfócitos circulantes, já
preparando o organismo para possíveis danos5. No
entanto, passada a fase de alarme, o organismo deve
retornar gradualmente ao seu equilíbrio. Inicia-se,
assim, a atividade parassimpática12.
A terceira via de resposta, a neuro-endócrina, é um

pouco mais tardia, e está relacionada à persistência da
estimulação estressora nos animais (estimulação crôni-
ca)7. Nesta resposta, ocorre uma estimulação hipotalâ-
mica pelo estressor para a síntese e liberação do hor-
mônio liberador de corticotropina (CRH ou HLC)8, que
deve atuar sobre a adeno-hipófise, induzindo a libera-
ção do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH ou
HACT) pela glândula4. O ACTH possui sua ação sobre
o córtex adrenal, promovendo a formação e liberação
de glicocorticóides (cortisol e corticosterona) no
sangue, a fim de atribuir um suporte adicional ao

organismo nesta situação desfavorável5. Assim, os
glicocorticóides promovem a rápida mobilização de
aminoácidos e de ácidos graxos das reservas
celulares, tornando-os imediatamente disponíveis para
a síntese da glicose, necessária para fornecer energia
aos diferentes tecidos do corpo nesta situação6, 8.
Os corticóides exercem também funções antiinfla-

matórias 24, bloqueando os estágios iniciais do
processo inflamatório pela promoção da estabilidade
das membranas lisossômicas, assim como diminuindo
a permeabilidade capilar6 e a migração de leucócitos
para dentro da área inflamada pelo bloqueio da
formação de prostaglandinas e leucotrienos, que
deveriam aumentar a vasodilatação4. Promovem
também a redução da fagocitose de células lesadas e
da febre pela redução da liberação leucocitária de
interleucina1 (IL-1, um dos principais excitadores do
centro termorregulador do hipotálamo)8. Além disso, o
cortisol suprime o sistema imunitário6, fazendo com
que a prol i feração l infocitár ia diminua acen-
tuadamente, principalmente dos linfócitos T. Esta redu-
ção visa minimizar as reações do tecido inflamado,
que poderiam promover um processo inflamatório
adicional8. A ação dos corticóides também aumenta a
diurese, provavelmente por inibição da secreção de
vasopressina (ADH ou HAD)24, e estimula a absorção
de gordura pelo trato gastrointestinal, bem como a se-
creção ácida e de pepsina do estômago, sugerindo,
assim, que o estresse contínuo possa contribuir para a
formação de úlceras pépticas, tal como observado nos
seres humanos6.
Para que a reação ao estressor seja um evento fisio-

lógico e positivo do organismo frente a uma adversida-
de, a homeostasia deverá retornar gradualmente5. De-
ve, portanto, ocorrer um mecanismo de Feedback ne-
gativo (F-), também chamado de retroalimentação, no
qual o excesso de glicocorticóides, liberados na circu-
lação em uma situação de estresse, age sobre o hipo-
tálamo, diminuindo a formação de CRH, e sobre a glân-
dula hipófise, diminuindo a formação de ACTH4.
Quando o retorno à homeostasia não ocorre, o ani-

mal pode vir a sofrer prejuízos em sua saúde5. No cati-
veiro, o animal pode estar sujeito a uma situação de es-
tresse contínuo (crônico) e pode, portanto, vir a desen-
volver transtornos de diferentes naturezas, tais como
distúrbios digestivos, cardíacos, reprodutivos e princi-
palmente imunológicos, ficando, assim, predisposto a
infecções virais, bacterianas e parasitárias pela supres-
são de sua imunidade. Além disso, existem alterações
psicológicas e comportamentais que também podem
ser causadas pelo estresse crônico7.
A Figura 1 resume a fisiopatologia do estresse, mos-

trando um esquema dos eventos relacionados à reação
do organismo frente a um estressor, incluindo as fases
da Síndrome Geral da Adaptação (SGA).
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Estresse e comportamento animal

As modificações nos padrões comportamentais po-
dem ser utilizadas como indicativos de estresse em ani-
mais selvagens em cativeiro20, uma vez que tais pa-
drões são determinados pela interação do genótipo do
animal com o ambiente no qual está vivendo2. Assim,
animais não-adaptados ao ambiente passam a apresen-
tar alterações no seu comportamento normal, ou seja,
aquele comportamento apresentado pela maioria dos
animais da mesma espécie2.
Os desvios de comportamento geralmente apresenta-

dos por animais não adaptados ao ambiente podem ser
agrupados nas seguintes categorias2:
• Estereotipias: são caracterizadas pela repetição de

movimentos, aparentemente sem objetivo, como, por
exemplo, balançar o corpo para os lados ou para frente
e para trás, e andar de um lado para o outro, entre ou-
tras manifestações2. Estes comportamentos podem es-
tar relacionados a uma má-adaptação atual ou referir-se
a alterações causadas por traumas do passado18.

Alguns pesquisadores acreditam que a estereotipia é
um evento positivo porque melhora a condição física e
diminui as emoções negativas dos animais17. Outros afir-
mam que o comportamento estereotipado pode acarre-
tar um gasto muito grande de tempo e energia por parte
dos indivíduos18.
• Comportamentos autodestrutivos: são caracteriza-

dos por uma agressividade contra o próprio corpo. Re-
lacionam-se à auto-mutilação: arrancamento de penas
ou pêlos, mordedura, lambedura, ingestão de fezes, de
madeira, de terra, de excesso de alimentos e de água,
dentre outros2.
• Agressividade dirigida a outros animais do grupo ou

hiperagressividade: inclui o canibalismo, o infanticídio
(matança de recém-nascidos) e o feticídio (indução de
abortamento, provocando morte do feto), que ocorrem
em algumas situações e, principalmente, nas condições
de estresse social2,23.
• Falhas em funções comportamentais: inadequação

do comportamento sexual (cio silencioso, impotência
nos machos), maternal (rejeição ou canibalismo dos
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Figura 1. Esquema dos eventos relacionados à reação do organismo ao agente estressor, incluindo as fases da SGA.
Adaptado de Pachaly et al.22 (1993)



neonatos) e nos movimentos básicos, como dificuldade
para deitar-se, levantar-se ou locomover-se2.
• Reatividade anormal: apatia, inatividade prolonga-

da, hiperatividade e histeria2.
• Comportamentos no vácuo ou comportamentos atí-

picos: construção de ninhos com materiais impróprios,
atividade sexual dirigida a estímulos inadequados, den-
tre outros2.

Estresse e bem-estar animal

Considerando-se que o estresse é uma condição
bastante observada nos animais selvagens em cativei-
ro22 e que, muitas vezes, o retorno dos animais à vida li-
vre não é viável, deve haver uma preocupação com a
qualidade de vida dos animais durante o período de
confinamento. Deve-se, portanto, tentar satisfazer da
melhor forma possível as necessidades básicas dos
animais, adotando-se alternativas para a melhoria do
seu bem-estar2, 13, como, por exemplo, a promoção do
condicionamento dos animais e a utilização de práticas
como o enriquecimento ambiental1,2,13.

Condicionamento animal

O condicionamento animal é normalmente realizado
por meio da administração de recompensas ao animal
que apresente uma resposta comportamental desejá-
vel1. Desta forma, os animais são treinados a desenvol-
ver atitudes voluntárias, como, por exemplo, a apresen-
tação dos membros anteriores para a realização de co-
lheita de sangue, mediante o oferecimento de algo que
o animal goste, como, por exemplo, de determinados
alimentos. Esta é uma prática bastante utilizada no con-
dicionamento de primatas superiores13. A cooperação
voluntária do animal diminui sensações como o medo e
a ansiedade, que surgem normalmente na realização
destes procedimentos, e contribui para a diminuição do
estresse1. O condicionamento animal pode também re-
duzir a necessidade do uso de contenção física ou quí-
mica para a realização de pequenas intervenções e
permitir a dessensibilização dos animais a uma ampla
variedade de fatores estressantes, tais como os proce-
dimentos veterinários, as trocas de recintos, a introdu-
ção de novos objetos, os barulhos estranhos e o contato
com pessoas, dentre outros13.

Enriquecimento ambiental

O enriquecimento ambiental refere-se às melhorias
que podem ser realizadas no ambiente de cativeiro, pa-
ra uma conseqüente melhora nas funções biológicas
dos animais21. Neste sentido, procura-se aumentar a es-
timulação do ambiente cativo, geralmente pela introdu-
ção de materiais, com os quais os animais possam inte-
ragir, e de alimentos, com os quais os animais passem
grande parte do seu tempo entretidos, procurando-
os1,21. Para isso, é necessário conhecer as necessida-
des da espécie em questão, oferecendo condições físi-
cas e psíquicas que lembrem as que o animal encontra-

ria no seu ambiente natural1. A idéia principal é satisfa-
zer as necessidades dos animais, oferecendo condi-
ções que atendam ao seu estado motivacional. O am-
biente de cativeiro deve, portanto, apresentar aspectos
essenciais para cada espécie em particular1,13.
A importância do enriquecimento ambiental está rela-

cionada a alguns fatores, tais como a melhora do bem-
estar físico dos animais e o aumento do seu interesse
pelo ambiente2. Também se relaciona à redução de es-
tados motivacionais negativos; à conservação das es-
pécies pelo aumento da taxa de reprodução, e, conse-
qüentemente, ao aumento da taxa de sobrevivência dos
animais mantidos em cativeiro21. Além disso, o enrique-
cimento ambiental também é importante por permitir
que os animais passem mais tempo em atividade, com-
portando-se da forma mais natural possível13.
O Quadro 1 mostra os principais tipos de enriqueci-

mento ambiental utilizados para os animais selvagens
mantidos em cativeiro.

Quadro 1. Principais tipos de enriquecimento ambiental
utilizados para os animais selvagens mantidos
em cativeiro. Adaptado de Laule13 (2003)

Conclusão

O estudo dos mecanismos envolvidos no processo de
estresse e as implicações que este causa na saúde dos
animais mantidos em cativeiro é um importante passo
para a adoção de medidas preventivas na Medicina
Veterinária15. Assim, a preocupação com a possibilidade
de ocorrência do estresse, detectado principalmente por
alterações de comportamento (mais facilmente

Tipo de enriquecimento
Exemplificaçãoambiental

Físico Substratos naturais (solo, pe-
dras, água) e art i f ic iais
(caixas, cordas), temperatura
e espaço físico.

Alimentar Alteração na forma, tipo e fre-
qüência de administração dos
alimentos: dispersão e conge-
lamento.

Sensorial Músicas, sons naturais, dife-
renças de tato, temperatura e
luminosidade para estimular os
sentidos dos animais.

Social Mudanças no tamanho e na
composição de um grupo de
animais.

Ocupacional Introdução de itens para esti-
mular a atividade física ou ma-
nipulação

Interação homem-animal Brincadeiras, treinamentos e
estimulação do exercício físico
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perceptíveis)20, e a busca pelo bem-estar dos animais
durante o período de cativeiro devem estar sempre
presentes, adotando-se alternativas para melhorar a sua
adaptação às novas condições ambientais durante o
período de confinamento2,13,21. No entanto, a manutenção
de animais selvagens em cativeiro só se justifica se

houver uma preocupação maior com a preservação da
natureza, pensando-se em soluções para os problemas
ambientais gerados pela ação humana e realizando-se
projetos de educação ambiental e de uso sustentável de
recursos naturais, visando a conservação das espécies
e, principalmente, dos seus hábitats9.
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