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1. RESUMO 

A realização de exames clínicos invasivos e não invasivos em cavalos é 

indispensável desde a tenra idade, mas envolve contatos físicos antinaturais para o 

animal e, muitas vezes, incômodos e dolorosos com alto potencial de geração de 

estresse, o que pode causar traumas psicológicos permanentes, deflagrando 

comportamentos agressivos ou perigosos ao ser humano. O quadro é agravado 

quando se trata de cavalo de grande porte. A aplicação de técnicas 

comportamentais no manejo de equinos pode contribuir para a realização desses 

exames clínicos, com menor grau de estresse mantendo o animal em estado de 

relaxamento e conforto com preservação do bem-estar físico e emocional animal. No 

presente caso foram usadas quatro técnicas comportamentais em potra da raça 

Bretão desde o nascimento com avaliação dos resultados obtidos durante o manejo 

que se apresentaram positivos nas fases concluídas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Como herbívoros, os cavalos são presas, ou seja, fazem parte da base da 

cadeia alimentar. Esta condição delineia seu comportamento assustado, 

desconfiado, sempre atento e pronto para iniciar uma fuga estratégica que será 

sempre sua primeira opção ou, na impossibilidade de fuga, iniciar uma luta (GILL et 

al., 2014).  

Após sua domesticação pelo ser humano, o cavalo foi obrigado a conviver por 

toda sua vida com um de seus predadores, o que por si só gera um estado de 

estresse constante, a ponto de deflagrar seu comportamento inato de presa e 

desencadear diferentes reações de fuga, luta ou agressividade constante contra o 

homem e outros animais. 

Neste cenário, a interação inadequada do homem com o cavalo pode gerar 

várias experiências traumáticas durante a vida do animal com prejuízo não só à sua 

saúde física e psicoemocional, como também à integridade física do ser humano 

que poderá sofrer ataques físicos, inclusive fatais. 

Ao lidar e manejar o cavalo, especialmente os de grande porte como da raça 

Bretão que pode chegar a 1.100kg na fase adulta (CINTRA, 2013), é preciso ter 

como diretriz algumas posturas que visem o bem-estar do animal mediante a 

redução do nível de estresse seja qual for a situação.  



Evidentemente, os exames clínicos, apesar de indispensáveis desde a tenra 

idade, envolvem contato físico antinatural para o animal e, muitas vezes, incômodos 

e dolorosos com alto potencial de geração de estresse e, conforme seu modo de 

execução, podem gerar traumas psicológicos os quais permanecem na memória do 

animal (GRANDIN e JOHNSON, 2006) sendo, no futuro, convertidos em 

comportamentos agressivos ou que gerem perigo ao ser humano.  

A aplicação de técnicas comportamentais pode contribuir para a realização de 

exames clínicos invasivos e não invasivos, sem prejudicar o bem-estar físico e 

emocional do animal. 

No presente caso, serão aplicadas quatro técnicas comportamentais conjunta 

ou isoladamente, dependendo do momento ou situação a ser enfrentada. São elas: 

a) Dessensibilização: redução da sensibilização do animal a estímulos 

aparentemente assustadores ou perigosos (GILL et al., 2014); b) Exibição prévia: 

apresentação prévia ao animal a determinados objetos ou situações novas; c) 

Reforço positivo: premiar o animal com atos de carinho ou com alimento por todo e 

qualquer comportamento correto ou adequado (SKINNER, 1965); d) Imprint: marcar 

positivamente a memória do animal com situações e objetos novos, bem como 

pessoas e outros animais (MILLER, 2013). 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a aplicação de técnicas comportamentais para realização de exames 

clínicos invasivos e não invasivos em potra da raça Bretão. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho está sendo desenvolvido em uma potra da raça Bretão desde seu 

nascimento até a execução de exames clínicos invasivos e não invasivos com 

aplicação diária das técnicas comportamentais a) dessensibilização, b) exibição 

prévia, c) reforço positivo e d) imprint. Tais técnicas são aplicadas de forma isolada 

ou conjunta, nas fases de cura do umbigo, limpeza e cuidados dos pelos e cascos, 

cabresteamento e condução, toques por todo o corpo com ênfase em locais 

específicos para exames como mucosas e pescoço, casqueamento e culminando na 

realização dos exames supra citados, sempre respeitando o tempo de compreensão 

do animal e, principalmente, seu bem-estar físico e psicológico com avaliação do 

comportamento em cada fase.  



5. DESENVOLVIMENTO  

Foram concluídas as fases previstas até a realização de exames não 

invasivos. A avaliação até o momento permite identificar uma melhor obtenção do 

resultado final em certas fases do que em outras. Exames invasivos ainda não foram 

realizados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos nas fases realizadas foram classificados em função do 

grau de estresse apresentado pelo animal, sendo alto (3), médio (2), baixo (1) ou 

sem estresse (0) (Spier,2004). Fases: a) cura do umbigo - dessensibilização/imprint 

(1); b) limpeza e cuidados dos pelos e cascos - exibição prévia/reforço positivo (0); c) 

cabresteamento e condução - exibição prévia/reforço positivo (0); d) toques por todo 

o corpo com ênfase em locais específicos para exames como mucosas e pescoço -

dessensibilização/reforço positivo (0); e) casqueamento - dessensibilização/exibição 

prévia/reforço positivo (1) e f) exames não invasivos - 

imprint/dessensibilização/exibição prévia/reforço positivo (2). 
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