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RESUMO 

 

 

MARIA, A. C. B. E. Estresse em cães durante o banho e tosa: análise de 
marcadores biológicos salivares, parâmetros fisiológicos e comportamentais e 
fatores ambientais predisponentes. [Stress in dogs during grooming: analysis of 
salivary biomarkers, physiological and behavior parameters and predisposing 
environmental factors]. 2015. 126 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

Os serviços de banho e tosa vem apresentando um grande crescimento, sendo o 

segundo maior faturamento do mercado pet no Brasil. Em um ambiente de banho e 

tosa, a presença de agentes estressores é inevitável, podendo levar o animal a 

óbito. Sendo assim, este trabalho visa analisar as alterações nos níveis de cortisol e 

cromogranina A salivares, as alterações comportamentais e de parâmetros 

fisiológicos antes e depois do banho e tosa, como também avaliar os fatores 

ambientais que possam desencadear um quadro de estresse agudo e causar danos 

à saúde do animal, em 33 cães de dois estabelecimentos de banho e tosa da cidade 

de São Paulo. A saliva foi coletada por meio de um swab introduzido oralmente entre 

os dentes e a bochecha do cão e posteriormente armazenada a -80°C até a 

realização dos testes. Para a mensuração dos níveis de cortisol e cromogranina A 

salivares foram realizados ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Os resultados 

apontam que, independente da raça, sexo ou idade, os cães demonstraram aumento 

dos níveis de cortisol salivar em 61% após o banho e os níveis de cromogranina A 

salivar aumentaram em 55% antes mesmo do inicio dos procedimentos. Alguns 

comportamentos relacionados ao estresse, como rigidez dos membros e lambedura 

do plano nasal foram observados durante todo o procedimento, porém se 

intensificaram durante a secagem do pelo, principalmente quando da utilização do 

soprador. Alguns itens da estrutura do estabelecimento devem ser avaliados 

periodicamente, tais como secadores, tesouras e escovas, banheiras, mesas de 

procedimentos e gaiolas, evitando assim quaisquer danos à integridade física do 

animal. Este estudo demonstra que os procedimentos de banho e tosa geram 

estresse à grande maioria dos cães e que a estrutura dos estabelecimentos pode 

apresentar pontos críticos que causem danos à saúde do animal. A presença de um 

médico veterinário no estabelecimento e o correto treinamento dos funcionários 

garante uma maior qualidade na prestação dos serviços de banho e tosa, 



 

prevenindo riscos e atuando de forma eficiente e eficaz em quaisquer intercorrências 

que possam surgir durante o banho e tosa. 

 

Palavras-chave: Cães. Estresse. Saliva. Cortisol. Cromogranina A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

MARIA, A. C. B. E. Stress in dogs during grooming: analysis of salivary 
biomarkers, physiological and behavior parameters and predisposing environmental 
factors. [Estresse em cães durante o banho e tosa: análise de marcadores biológicos 
salivares, parâmetros fisiológicos e comportamentais e fatores ambientais 
predisponentes.]. 2015. 126 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

Pet grooming is a growing service and the second largest grossing business in 

Brazil’s pet market. In a grooming environment, the presence of stressors is 

inevitable, and sometimes the stress may lead the animal to death. This study aims 

to evaluate the acute stress provided in a grooming environment in 33 dogs from two 

pet shops in Sao Paulo, Brazil, through paired analysis of before and after grooming 

changes in salivary cortisol and chromogranin A levels, changes in behavioral and 

physiological parameters and also describe the environmental factors that can trigger 

an acute stress frame and cause risks to dog’s health. The saliva was collected by a 

swab inserted orally between the dog’s teeth and cheek and then frozen at -80 ° C 

until the tests. Salivary cortisol and chromogranin A levels were measured through 

immunoenzymatic assays (ELISA). The results show that regardless of breed, 

gender or age, the dogs increased their cortisol levels by 61% after grooming, while 

chromogranin A levels increased by 55% even before grooming. Some stress-related 

behaviors, such as stiffness of the limbs and licking the nasal plane were observed 

during the entire grooming procedure, but intensified during the drying, especially 

when the blower was used. To avoid risks to the animals’s physical integrity some 

items in the pet shop structure should be periodically assessed such as dryers, 

scissors and brushes, baths , procedures tables and cages. This study demonstrated 

that grooming procedures cause stress in the majority of dogs and that pet shops 

may present environmental critical points that could be a risk to the animal's health. 

The presence of a veterinarian and the proper training of employees ensure a higher 

quality in the grooming services, preventing risks and providing efficient and effective 

actions through any complications that may arise during grooming procedures. 

 

Keywords: Dogs. Stress. Saliva. Cortisol. Chromogranin A. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com um mercado que movimenta mais de 16 bilhões de reais ao ano no país, 

a indústria do setor pet vem crescendo por conta da “humanização” dos animais, 

que hoje correspondem a uma população de 37 milhões de cães e 21,3 milhões de 

gatos no país, levando o Brasil a ocupar o segundo lugar do ranking de maior 

faturamento mundial do ramo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Estima-se 

que nos dias de hoje existam mais de 4,8 mil pet shops espalhados na grande São 

Paulo (ABE, 2015). 

Quando o assunto é a higiene dos animais de estimação, os serviços de 

banho e tosa se destacam, sendo o segundo maior faturamento desse mercado no 

Brasil, tendo a venda de alimentos em primeiro lugar (ABE, 2015). A procura por 

estes serviços vem apresentando um rápido crescimento, uma vez que muitos 

proprietários não dispõem de tempo e habilidade para a realização da higiene de 

seu animal em domicílio. 

Um ambiente de banho e tosa pode parecer um local inofensivo, mas um 

estudo recente conduzido pela Universidade de São Paulo aponta que até mesmo 

um animal saudável pode vir á óbito durante tais procedimentos. Esse estudo 

pioneiro no tema demonstrou que estes animais podem vir a óbito em decorrência 

de traumas físicos e, principalmente, de estresse (MARIA; REGO; MAIORKA, 2013). 

Relatos de banhistas, tosadores, técnicos e médicos veterinários presentes 

no local destacam a agitação, pânico e agressividade do animal, aumento de sua 

frequência cardíaca e respiratória, como também perda da consciência por alguns 

minutos na maioria dos casos. Essas mortes súbitas, que envolvem alterações no 

comportamento e nos parâmetros fisiológicos cardiorrespiratórios do animal, se 

assemelham àquelas observadas em um indivíduo que se defronta com um agente 

estressor, compatível a uma situação de estresse agudo (MARIA; REGO; MAIORKA, 

2013). 

Semelhante a diversas situações estressoras pelas quais os animais devem 

passar durante suas vidas, é esperado que o estresse ocasionado pelo 

procedimento de banho e tosa desencadeie uma série de adaptações fisiológicas 

para lidar com tal situação. Tais adaptações incluem, por exemplo, alterações no 

sistema nervoso, nas glândulas adrenais, mudanças comportamentais e nos 
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parâmetros fisiológicos (BEERDA et al., 1997, 1998; KOOLHAAS et al., 1999a; 

HORVÁTH et al., 2007; BODNARIU, 2008). 

Como forma de identificar o estresse nos animais, a mensuração de 

marcadores biológicos é amplamente utilizada, apresentando uma gama de 

substâncias que são liberadas frente tais situações como hormônios, 

neurotransmissores, proteínas, enzimas, dentre outros (ALLEN et al., 2014). 

Diversos materiais biológicos vêm sendo utilizados para detecção de estresse 

em cães, como amostras de sangue, pelos, fezes, urina e principalmente a saliva, 

que por ser uma técnica não invasiva, não causa dor e nem estresse ao animal 

(BEERDA et al., 1996; FARCA et al., 2006; DRESCHEL; GRANGER, 2009a; 

BENNETT; HAYSSEN, 2010). 

Em um ambiente de banho e tosa, a presença de agentes estressores é 

inevitável e considerando essa possibilidade, é essencial o conhecimento de todas 

as circunstâncias que antecedam e circundam tais procedimentos e que possam 

levar o animal a um quadro de estresse agudo.  

Outro ponto importante que deve ser avaliado tanto por médicos veterinários 

e funcionários, como também os próprios proprietários dos cães é a estrutura dos 

estabelecimentos que podem apresentar pontos críticos que causem danos à 

integridade física dos animais. 

Frente ao histórico de óbitos por estresse durante o banho e tosa, este 

trabalho se propôs a analisar as alterações nos níveis salivares do hormônio cortisol 

e da proteína cromogranina A - considerados excelentes marcadores biológicos de 

estresse – as alterações comportamentais e de parâmetros fisiológicos e fatores 

ambientais que possam desencadear um quadro de estresse agudo em 33 cães de 

dois estabelecimentos de banho e tosa da cidade de São Paulo, como também 

analisar os pontos críticos de um estabelecimento que possam causar dano à saúde 

dos animais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 MERCADO PET E OS SERVIÇOS DE BANHO E TOSA 

 

 

O ramo pet no Brasil vem crescendo consideravelmente, como mostra a 

Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação), sendo que em 2014 houve uma movimentação no mercado de 16.7 

bilhões de reais, ficando atrás somente dos Estados Unidos com o maior 

faturamento mundial do ramo. O valor da receita abrange os segmentos de 

alimentação, serviços, equipamentos, acessórios e produtos para higiene e 

medicamentos veterinários. Hoje, o mercado pet já representa 0,38% do PIB 

brasileiro, à frente dos setores de geladeiras e freezers, componentes 

eletroeletrônicos e produtos de beleza (ABE, 2015). 

Ainda segundo a Abinpet, hoje no Brasil há 37,1 milhões de cães, 19,1 

milhões de pássaros, 21,3 milhões de gatos, 26,5 milhões de peixes e 2,17 milhões 

de outros animais, tendo um consumo potencial de 4,11 milhões de toneladas/ano 

de alimentos (ABE, 2015).  

O cenário observado no Brasil é um reflexo da “humanização” dos animais, 

que além de melhores amigos do homem, também são considerados membros da 

família como “filhos e irmãos”, fazendo com que esses números subam a cada ano. 

Em uma pesquisa realizada pelo IBGE (2015), o número de lares brasileiros que 

possuíam pelo menos um cachorro era de 44,3%. 

O número de estabelecimentos, conhecidos popularmente como “pet shops” - 

que além de comercializarem alimentos, medicamentos e acessórios, também 

contam com serviços de banho e tosa - vem aumentando a cada ano no país sendo 

que, somente na cidade de São Paulo, este número chega a mais de 4.800 

estabelecimentos (JORDÃO, 2013). 

Quando o assunto é a higiene dos animais de estimação, os serviços de 

banho e tosa se destacam, sendo o segundo maior faturamento desse mercado no 

Brasil, tendo a venda de alimentos em primeiro lugar (ABE, 2015). A procura por 

estes serviços vem apresentando um rápido crescimento, uma vez que muitos 
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proprietários não dispõem de tempo e habilidade para a realização da higiene de 

seu animal em domicílio. 

Por conta desse rápido crescimento de mercado aliado a uma concorrência 

intensa, podemos deparar com estabelecimentos que não estão de acordo com o 

proposto pela Resolução nº 878, de 15 de fevereiro de 2008, do Conselho Federal 

de Medicina Veterinária, que trata da obrigatoriedade da presença de um 

responsável técnico médico veterinário no estabelecimento de banho e tosa 

(BRASÍLIA, 2008). Associado a isso, alguns estabelecimentos não apresentam 

profissionais treinados adequadamente para a realização do banho e tosa do animal, 

ficando sujeitos a perder clientes se estes acharem que seus animais passaram, 

desnecessariamente, por uma experiência negativa e até mesmo traumática. 

Em 2014, na cidade do Rio de Janeiro, foi sancionada uma Lei 5.811/2014 

que dispõe sobre o transporte, manutenção e manejo de animais em pet shops que 

possuem banho e tosa. A Lei exige que o banhista ou tosador deva ser qualificado 

para a função e ter curso de especialização na área, como também o 

estabelecimento deve ter acomodações para os animais com espaço, revestimento, 

ventilação e iluminação adequadas e não pode impedir os movimentos dos animais 

alojados (RIO DE JANEIRO, 2014). 

O estado do Paraná também conta com a Lei 17.949/2014 que obriga os 

estabelecimentos de banho e tosa a realizarem os procedimentos em locais que 

possibilitem aos clientes a visão total dos serviços, como também a instalarem 

câmeras que filmem os procedimentos e que permitam o acompanhamento pelos 

clientes através da internet (PARANÁ, 2014). 

O estado de São Paulo conta apenas com o Decreto n.º 40.400 de 24 de 

outubro de 1995 que dispõem sobre a instalação de estabelecimentos veterinários. 

Em seu artigo 18, o decreto trata sobre as condições mínimas para o funcionamento 

de um estabelecimento de banho e tosa, com sala para banho, sala para tosa e sala 

para secagem, todas com pisos impermeáveis (SÃO PAULO, 2014). 

A pouca regulamentação vigente para os estabelecimentos de banho e tosa 

pode ser creditada ao fato de que os procedimentos pareçam ser simples e 

inofensivos, porém um estudo recente conduzido pela Universidade de São Paulo 

aponta que até mesmo um animal saudável pode vir á óbito durante tais 

procedimentos. Tal estudo, pioneiro no tema, mostrou que estes animais podem vir 
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a óbito em decorrência de traumas físicos e, principalmente, de estresse (MARIA; 

REGO; MAIORKA, 2013) 

Um estudo realizado por Medeiros (2007) com cães da raça poodle também 

mostrou o quão estressante pode ser um procedimento de banho e tosa. Em seu 

estudo os cães apresentaram aumento nos níveis de cortisol plasmáticos e 

mudanças comportamentais compatíveis com estresse. 

A presença do médico veterinário nos estabelecimentos de banho e tosa é de 

extrema importância, uma vez que, segundo Maria, Rego e Maiorka (2013), este 

animais vem a óbito em poucos minutos. Os autores ainda destacam a importância 

da avaliação dos parâmetros fisiológicos do animal pelo médico veterinário, antes de 

qualquer procedimento, seja ele estético ou não, e caso o animal apresente qualquer 

alteração nesses parâmetros, o proprietário deve ser informado. 

 

 

2.2 COMPORTAMENTO CANINO E INDICADORES DE ESTRESSE 

 

 

Há aproximadamente 12.000 anos, em Ein Mallaha, Israel, um humano e um 

filhote de cão com aproximadamente 3 a 5 meses de idade não imaginariam que 

seus restos mortais, encontrados juntos em uma posição afetiva, seriam hoje a 

descoberta arqueológica mais importante da domesticação dos cães (BROCK, 1995; 

BEAVER, 2001). 

Inicialmente, o cão colaborava na caça ajudando o homem a obter a sua 

presa com maior eficiência e rapidez, mas essa ajuda começou a ir além da caça e 

os cães começaram a tomar conta do território ao seu redor, ganhando mais um 

posto, agora o de cão de guarda (BEAVER, 2001). 

Milhares de anos se passaram e hoje conhecemos mais de 400 raças de 

cães, sendo selecionadas pelo homem para diversas funções como trabalho, 

esporte e companhia. A domesticação levou os cães a se tornarem mais dóceis e 

tolerantes que os seus antepassados (NOTARI; GOODWIN, 2007). Ainda assim 

problemas relacionados ao comportamento canino, tais como agressividade, 

dominância, excitabilidade, entre outros são muito observados. 



20 
 

Em um estudo realizado por Arhant et al. (2010) observou-se que cães de 

raças pequenas são menos obedientes, mais agressivos, ansiosos, excitados e 

medrosos em comparação com cães de raças grandes. 

A agressividade e agitação também foram observadas no estudo realizado 

por Maria, Rego e Maiorka (2013) sobre os cães que vieram a óbito durante o banho 

e tosa. As raças de pequeno porte como Poodle, Lhasa Apso, Shih-tzu e Yorkshire 

foram as mais acometidas e os médicos veterinários e tosadores presentes no local 

relatavam tais comportamentos.  

Podemos chamar a atenção aos cães das raças Chihuahua e Dachshund que 

apresentam uma agressividade direcionada a humanos e outros cachorros acima da 

média (DUFFY; HSU; SERPELL, 2008).  

Outro fato interessante foi observado por Podberscek e Serpell (1997) em 

estudo sobre a agressividade de cães da raça Cocker Spaniel Inglês. Muitos desses 

cães não eram levados para o banho e tosa por apresentarem um alto grau de 

agressividade, impossibilitando tais procedimentos. 

Em relação ao sexo dos cães, a agressividade é maior nos machos inteiros e 

nas fêmeas castradas (WRIGHT; NESSELROTE, 1987), além disso fêmeas de 

raças pequenas também apresentam alto nível de agressividade (GUY et al., 2001). 

Quando se trata da ansiedade por separação, o estudo de Wright e 

Nesselrote (1987) constatou não haver diferenças entre os cães castrados e inteiros, 

sejam fêmeas ou machos. 

O comportamento do cão é um reflexo da atitude do proprietário, 

principalmente quando da punição, em que há uma forte ligação desta com o medo 

e agressão. A mudança no modo de punir ou de interagir com os cães de raças 

pequenas pode melhorar o seu comportamento e sua interação com outros cães e 

humanos (ARHANT et al., 2010). 

O comportamento de um cão pode dizer muito sobre o seu estado em um 

determinado momento, sendo muito utilizado como um parâmetro indicador de 

estresse (BEERDA et al., 1997, 1998; BODNARIU, 2008). 

Os sinais que demonstram desconforto do animal com alguma situação são 

amplos, porém os mais observados são vocalização, corpo abaixado, cauda 

abaixada ou entre as pernas, orelhas abaixadas, tentativa de se esconder, troca de 

apoio constante entre os membros torácicos, bocejar e tremores (BEERDA et al., 

1998; DRESCHEL; GRANGER, 2005; BODNARIU, 2008; DÖRING et al., 2009). 
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Essas mudanças comportamentais frente a um estímulo estressor foram 

denominadas de coping styles. Foram descritos dois coping styles, que revelam 

diferentes níveis de flexibilidade dos indivíduos, o coping proativo e coping reativo. 

 O coping proativo é caracterizado pela menor flexibilidade, tendência a seguir 

rotinas, maior impulsividade e agressividade (COPPENS; DE BOER; KOOLHAAS, 

2010), além de maior atividade frente ao estímulo estressor (ações como correr, latir, 

andar de um lado para o outro, atacar com maior rapidez), segundo os estudos de 

Horváth et al. (2007).  

Por outro lado, o coping reativo está associado ao medo: indivíduos que 

ficam, muitas vezes, imóveis, que lambem os lábios, levantam e abaixam as mãos, 

desviam o olhar, apresentam postura retraída e atacam após um período maior de 

tempo quando comparados àqueles animais que respondem de acordo com o 

coping proativo (HORVÁTH et al., 2007). Além disso, o coping reativo caracteriza 

indivíduos mais flexíveis, que se sobressaem em ambientes variáveis ou 

imprevisíveis (KOOLHAAS et al., 1999b). 

 

 

2.3 ESTRESSE E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

 

 

“Estresse é o estado manifestado por uma síndrome específica que consiste 

de todas as mudanças inespecíficas induzidas dentro de um sistema biológico”, 

essas são as palavras de Hans Selye, um endocrinologista que estudou a fundo, 

pela primeira vez na história da ciência, o estresse em 1936 (SELYE, 1936). 

Selye inicialmente começou a estudar o desequilíbrio da homeostase 

administrando um preparado de hormônios sexuais femininos em ratos para 

observar se iriam ocorrer alterações que não estivessem ligadas aos hormônios. Os 

animais apresentaram um aumento considerável do córtex adrenal, atrofia de órgãos 

linfóides como timo, baço e linfonodos, e úlceras gástricas e duodenais. Mesmo 

variando a dose de administração dos hormônios, Selye observava as mesmas 

alterações, com variações apenas na intensidade seguindo a dose administrada 

(SELYE, 1956) 

Após mais alguns estudos, alterando a substância injetada nos ratos, Selye 

chegou à conclusão de que não importa qual o estímulo danoso, a resposta do 
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organismo sempre será a mesma, tornando-se uma reação inespecífica. A partir 

deste momento surgiu a “Síndrome Geral de Adaptação” que é composta por 3 

fases, fase de alarme, fase de resistência e fase exaustão (SELYE, 1956). 

Fase de alarme: Nesta fase ocorre o reconhecimento da situação estressora 

pelo sistema nervoso central, tendo como resposta a chamada ação de “luta ou 

fuga” proposta por Cannon (1929). Inicialmente ocorre a ativação do sistema 

nervoso autônomo simpático e do eixo simpático adrenomedular (SAM), com 

subsequente ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), alterando a 

frequência cardíaca, resistência vascular, secreção de glândulas exócrinas, 

contração do músculo liso digestivo, entre outros e que perduram por 6 a 48 horas 

(SELYE, 1936, 1956; MOBERG; MENCH, 2001; GRAEFF, 2007; MCCARTY; 

PACAK, 2007). 

 Fase de resistência: Nesta fase, a adrenal apresenta-se aumentada e com 

vacuolização das células cromafins da camada medular, afetando ainda o 

crescimento e a reprodução, influenciando os hormônios do crescimento e 

gonadotrópicos. Com o passar do tempo, se o estímulo estressor for diminuído, o 

organismo irá sofrer uma adaptação e as suas funções irão retornar à normalidade 

(SELYE, 1936, 1956; MOBERG; MENCH, 2001; MCCARTY; PACAK, 2007). 

Fase de exaustão: Nesta fase o organismo não consegue mais se manter 

estável e começa a apresentar diversas patologias e caso este estímulo estressor 

não seja removido a tempo, pode levar ao óbito. Os sintomas presentes nesta fase 

são similares ao da fase de alarme, porém mais intensos. Nesta fase, por conta da 

intensa ativação do eixo HPA, ocorrerá uma depleção dos estoques energéticos e o 

início de doenças características do estresse crônico, como úlceras, hipertensão e 

anomalias comportamentais. Segundo Selye (1956), esta fase pode iniciar-se em 1 a 

3 meses após a fase anterior, sempre levando em conta a severidade do agente 

estressor (SELYE, 1936, 1956; MOBERG; MENCH, 2001; MCCARTY; PACAK, 

2007). 

Segundo Selye (1956), quando o estímulo estressor for muito intenso e o 

indivíduo não tiver como escapar do mesmo, o óbito ocorre já nas primeiras horas, 

mesmo antes de chegar à fase de resistência. 

Após diversos estudos, constatou-se que diferentes tipos de respostas 

biológicas são utilizadas pelo indivíduo e que a resposta ao mesmo estressor varia 
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entre diversos indivíduos (CHROUSOS; GOLD, 1992; MOBERG; MENCH, 2001; 

MCCARTY; PACAK, 2007). 

Henry (1992) descreveu duas situações diferentes que demonstram como o 

organismo responde frente a determinadas situações. A ação de “luta ou fuga” está 

associada à liberação de adrenalina e noradrenalina com mudanças nos parâmetros 

energéticos e cardiovasculares. Já na ação de conservação e retirada, ocorre uma 

ativação da cortical da adrenal com liberação do hormônio cortisol, aumento da 

atividade vagal por ação do sistema nervoso parassimpático, queda dos esteróides 

gonadais e elevação crônica da pressão arterial. (STEPTOE, 2007; VALENT, 2007). 

A ação de “luta ou fuga” é inicializada quando o animal vê um meio de 

enfrentar a situação e escapar do estressor, aumentando a sua frequência cardíaca. 

Já na ação de conservação e retirada, não há uma saída e o animal se vê preso 

àquele lugar, deixando a tentativa de fuga de lado, mesmo que mais tarde uma via 

de fuga seja possibilitada este animal não a utilizará, diminuindo assim os 

batimentos cardíacos e levando alguns animais testados à chamada síncope 

vasovagal, onde ocorre uma queda brusca da pressão sanguínea arterial e uma 

inadequada oxigenação cerebral, ocasionando a perda da consciência (HENRY, 

1992; KLEIN; CUNNIGHAM, 2008).  

Os cães podem apresentar esses dois tipos de respostas dependendo da 

raça. Estudos realizados com cães de diferentes raças mostram que, a raça Fox 

terrier frente a um estressor termogênico, irá apresentar uma ação de luta ou fuga, 

diferentemente do cão da raça Beagle que irá apresentar uma ação de conservação 

e retirada (BEERDA et al., 1997). 

Em uma revisão feita por Graeff (2007), várias literaturas foram discutidas e 

demonstraram o mesmo pensamento de Henry (1992). Nestes estudos, o pânico e a 

ansiedade foram confrontados e pode-se perceber que cada emoção ativava um 

eixo diferente no homem. A ansiedade está presente nas situações em que o perigo 

é incerto (denominado de ameaça potencial) e o indivíduo impõe uma postura de 

avaliação frente a este perigo. O pânico acontece quando o indivíduo fica frente a 

frente com o perigo (denominado ameaça próxima) e inicia uma reação de “luta ou 

fuga”. Estes estudos demonstraram que a ansiedade ativa tanto o eixo HPA quanto 

o eixo SAM, já o pânico ativa intensamente o eixo SAM tendo pequeno efeito sobre 

o eixo HPA. 
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Diversas pesquisas também demonstram que animais proativos, conhecidos 

por serem agressivos, ativam principalmente o eixo SAM, enquanto animais reativos, 

conhecidos por serem animais menos agressivos e mais passivos, ativam 

principalmente o eixo HPA e a parte parassimpática do sistema nervoso autônomo. 

Essas características já foram observadas em diversas espécies tais como cão, 

pássaros, peixes, ratos, suínos, bovinos, macacos e humanos (SGOIFO et al., 1997; 

KOOLHAAS et al., 1999b; CARERE et al., 2003; ØVERLI et al., 2004; HORVÁTH et 

al., 2007). 

O animal tem que reconhecer que o estressor irá causar danos suficientes a 

sua homeostase e saber quais defesas usar (MOBERG; MENCH, 2001). Esse 

reconhecimento varia de acordo com a interpretação individual, a habilidade 

individual capaz de lidar efetivamente com o estressor, o contexto e status social, 

fatores genéticos, gênero, e o estágio de desenvolvimento (CHROUSOS; GOLD, 

1992; HJEMDAHL, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; MCEWEN, 2007) 

Como mencionado anteriormente, a percepção do organismo à situação 

ameaçadora irá ativar duas vias essenciais, que irão preparar o organismo para 

enfrentar o agente estressor, sendo a ativação da parte simpática do sistema 

nervoso autônomo, responsável pela liberação de catecolaminas na reação de luta 

ou fuga, e a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), responsável pela 

liberação de ACTH e glicocorticoides (KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; MCCARTY; 

PACAK, 2007; OTTENWELLER, 2007). Esses eixos e sistemas serão abordados 

mais detalhadamente a seguir.  

 

 

2.3.1 Sistema Nervoso Autônomo Simpático (SNAS) e Parassimpático (SNAP) 

e Eixo Simpático-Adrenomedular (SAM) 

 

 

O ramo simpático do sistema nervoso autônomo é formado por fibras pré e 

pós-ganglionares a partir das porções torácica e lombar da medula espinhal. Este 

ramo regula as funções relacionadas ao gasto de energia atuando principalmente 

nas reações de “luta ou fuga” onde uma grande quantidade de energia precisa ser 

liberada e utilizada para manter a homeostasia (LOVALLO; SOLLERS III, 2007; 

KLEIN; CUNNIGHAM, 2008). 
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Com a percepção do estímulo estressor pelo hipotálamo, o sistema nervoso 

autônomo simpático liberará o neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica 

através dos neurônios pré-ganglionares colinérgicos. A informação será passada 

através dos neurônios pós-ganglionares para os terminais nervosos, onde ocorrerá a 

liberação do neurotransmissor noradrenalina no sítio de atuação. Os neurônios pós-

ganglionares que inervam os vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos e as 

glândulas sudoríparas secretam o neurotransmissor acetilcolina no lugar da 

noradrenalina (GRAEFF, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; LOVALLO; 

SOLLERS III, 2007; LUNDBERG, 2007; KLEIN; CUNNIGHAM, 2008). 

Em locais onde não há terminações nervosas simpáticas, o hormônio é 

liberado através da medula adrenal que é estimulada diretamente pela acetilcolina 

nos neurônios pré-ganglionares colinérgicos dos nervos esplâncnicos vinculados aos 

receptores colinérgicos nicotínicos nas células cromafins, tornando a adrenal um 

gânglio simpático especializado. Por seus neurônios não terem axônios, ela libera 

seus hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esta propriedade de lançar os 

hormônios diretamente na circulação daria – no caso de estresse – a vantagem do 

acesso rápido a receptores adrenérgicos não inervados por um nervo terminal. A 

interação entre o sistema nervoso simpático e a medula da adrenal chamamos de 

eixo SAM (GREENSPAN, 2006; GRAEFF, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; 

LOVALLO; SOLLERS III, 2007; KLEIN; CUNNIGHAM, 2008). 

A adrenalina é o principal hormônio produzido pela medula adrenal, seguido 

pela noradrenalina que além de neurotransmissor atua também como hormônio. A 

maior parte da noradrenalina se encontra nas vesículas sinápticas adrenérgicas dos 

neurônios pós-ganglionares, portanto, na medula adrenal apenas observa-se sua 

produção em 30% no cão e 40% no gato (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; 

GREENSPAN, 2006; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007).  

Após a sua liberação, as catecolaminas se ligam a receptores adrenérgicos 

para produzirem o efeito desejado. Esses receptores adrenérgicos são divididos em 

2 grupos, receptores α-adrenérgicos (α₁ e α₂) e β-adrenérgicos (β₁, β₂ e β₃). A ação 

dos receptores α₁ no organismo se concentra na contração do músculo liso vascular 

e de outros músculos lisos, já os α₂ atuam sobre o metabolismo da insulina e do 

glucagon no pâncreas, inibindo a liberação das mesmas. Dentre os receptores β-

adrenérgicos, o β₁ tem a sua maior ação sobre o músculo cardíaco, aumentando a 

frequência, o débito, e a força de contração cardíaca, já o β₂ faz o papel contrário ao 
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receptor α₁, relaxando a musculatura lisa e esquelética; no caso do receptor β₃, sua 

ação também é metabólica e atua estimulando a lipólise. Essas ações irão preparar 

o organismo para enfrentar os possíveis danos que o estímulo estressor possa 

acarretar (GOLDSTEIN, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; KVETNANSKY; 

MCCARTY, 2007; OTTENWELLER, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

A adrenalina se liga aos dois grupos de receptores, mas tem maior afinidade 

pelos receptores β-adrenérgicos onde causa vasodilatação da musculatura lisa e 

esquelética. Já a noradrenalina tem uma maior afinidade pelos receptores α-

adrenérgicos causando vasoconstricção da musculatura lisa. Por conta de ambas as 

catecolaminas estimularem o mesmo receptor α-adrenérgico, algumas ações da 

noradrenalina são duplicadas pela ação da adrenalina (EILER, 2004; KUDIELKA; 

KIRSCHBAUM, 2007; POLLARD, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

Episódios prévios de estresse exercem um maior controle sobre a secreção 

de catecolaminas pela medula da adrenal nas próximas exposições ao estressor, 

diminuindo assim seus níveis circulantes, mas quando este estressor torna-se 

diferente, os níveis de catecolaminas podem aumentar abruptamente. Isto 

demonstra que, animais expostos cronicamente ao mesmo estressor encontram-se 

em uma escala de habituação, e quando estes se deparam com um novo estressor, 

se tornam sensibilizados (KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; MCCARTY; PACAK, 

2007; OTTENWELLER, 2007). 

Outro ramo que faz parte do sistema nervoso autônomo juntamente ao ramo 

simpático é o parassimpático. Este ramo é composto por fibras pré-ganglionares que 

partem de regiões distintas do ramo simpático, a partir dos nervos craniais e do 

segmento sacral. Neste ramo, tanto as fibras pré-ganglionares como as pós-

ganglionares utilizam o neurotransmissor acetilcolina, com exceção das fibras pós-

ganglionares do trato digestivo que utilizam a adenosina trifosfato como seu 

transmissor  (LOVALLO; SOLLERS III, 2007; STEPHENSON, 2008). 

Ao contrário do ramo simpático, este ramo atua sobre a conservação de 

energia em momentos como a alimentação, digestão, reprodução, e principalmente 

no coração controlando a frequência cardíaca e a pressão vascular, tornando o 

nervo vago mais importante que os nervos simpáticos quando o assunto é a 

manutenção da frequência cardíaca. Em situações de estresse, a ativação 

exacerbada do SNAS acaba por diminuir drasticamente a ação do parassimpático 

(JENNINGS, 2007; LOVALLO; SOLLERS III, 2007; STEPHENSON, 2008). 
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Quando a acetilcolina é liberada pelos neurônios pós-ganglionares, irá atuar 

em órgãos que apresente os receptores colinérgicos muscarínicos. O sistema 

cardiovascular apresenta grande quantidade de receptores colinérgicos 

muscarínicos, principalmente os receptores M₂ e M₃. No coração, a principal função 

parassimpática é a de reduzir a frequência e o débito cardíaco. Já nas arteríolas, 

podemos destacar o aumento do fluxo coronariano, e o aumento do fluxo sanguíneo 

muscular esquelético antes da realização de exercícios (STEPHENSON, 2008). 

Quando há um grande aumento na pressão arterial ocorre uma estimulação 

dos barorreceptores que ali se encontram, que enviam um sinal através das fibras 

aferentes para o tronco cerebral. No tronco cerebral irá ocorrer uma inibição de seus 

centros simpáticos e uma estimulação de seus centros parassimpáticos. Esta ação 

dos barorreceptores age como um “feedback” negativo nos centros simpáticos frente 

ao aumento na pressão, promovendo a diminuição da frequência cardíaca e a 

pressão arterial (PARATI et al., 2007; STEPHENSON, 2008). 

 

 

2.3.1.1 Marcadores biológicos da atividade do eixo SAM 

 

 

A mensuração de catecolaminas em animais e humanos é comumente 

realizada através de testes de urina, já que por terem uma meia vida de poucos 

minutos, são rapidamente eliminadas da corrente sanguínea, impossibilitando sua 

mensuração através do plasma (BEERDA et al., 1996; PEASTON; WEINKOVE, 

2004; EL-BAHR et al., 2005; LUCOT et al., 2005; PALME et al., 2005). Em um 

estudo realizado por El-Bahr et al. (2005), observou-se a presença de um metabólito 

das catecolaminas nas fezes de animais, denominado ácido vanil-mandélico, porém 

a quantidade não é suficiente para uma análise quantitativa. 

O uso das catecolaminas como marcadores biológicos de estresse agudo não 

é muito viável frente à rápida eliminação da corrente sanguínea, como também por 

conta do estresse na manipulação do animal, o que também é válido para amostras 

de urina. Para se minimizar o estresse da manipulação, a coleta de amostras a partir 

da saliva vem sendo muito utilizada em humanos, principalmente crianças e em 

animais, porém os níveis de catecolaminas observados nessas amostras são 
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extremamente baixos e não apresentam correlação com seus níveis plasmáticos 

(HOUPT et al., 1988; SCHWAB; HEUBEL; BARTELS, 1992; KENNEDY et al., 2001). 

Frente à impossibilidade de se obter um resultado confiável com as 

catecolaminas salivares, pesquisadores começaram a mensurar na saliva a enzima 

alpha-amilase, que tem como principal função a digestão do amido ainda na boca. 

Diversas pesquisas apontaram que a alpha-amilase salivar tem uma grande 

correlação com o estresse agudo, uma vez que é secretada quando da estimulação 

do eixo SAM (KOH; NG; NAING, 2014; WIEMERS; SCHULTHEISS; WOLF, 2015). 

A utilização da enzima alpha-amilase salivar para detecção de estresse agudo 

em cães se torna inviável, uma vez que estes produzem uma quantidade ínfima da 

enzima em suas glândulas salivares (CHAUNCEY; HENRIQUES; TANZER, 1963; 

MOCHARLA; MOCHARLA; HODES, 1990). 

Como opção para a mensuração de estresse agudo através da saliva, 

cientistas começaram a optar por utilizar a cromogranina A, uma vez que é uma 

proteína que se mantem estável tanto no sangue como na saliva e reflete a ação do 

SNAS. 

 

 

2.3.1.2 Cromogranina A e sua relação com o eixo SAM 

 

 

A cromogranina A é uma proteína ácida e hidrossolúvel encontrada 

principalmente nas células cromafins da região medular da adrenal, liberada 

juntamente com a adrenalina e noradrenalina. Podemos encontra-la também nos 

grânulos secretórios de diversos tecidos neuroendócrinos como hipófise, 

paratireoide, tireóide, ilhotas pancreáticas, trato gastrointestinal, nervos simpáticos e 

cérebro, como também em tumores neuroendócrinos (SOMOGYI et al., 1984; DOSS 

et al., 1998; SATO et al., 2002; CRONIN et al., 2003; SARUTA et al., 2005; KANAI et 

al., 2008; STRIDSBERG et al., 2014). 

Sua função ainda não está completamente elucidada, mas pesquisas indicam 

que a proteína está associada ao envelopamento de hormônios, estabilização 

granular contra o aumento da pressão osmótica e excreção de cálcio intracelular 

(RINDI et al., 1986; PARMER et al., 1993). 
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Por ser liberada juntamente com a adrenalina e noradrenalina, através da 

ativação do eixo SAM, a cromogranina A vem sendo muito utilizada como um 

marcador biológico de estresse em humanos e em diversos animais por ser mais 

estável no sangue que as catecolaminas (KANNO et al., 1999; AKIYOSHI et al., 

2005; MIYAKAWA et al., 2006; XAVIER, 2008; KOZAKI et al., 2009; GALLINA et al., 

2011; ESCRIBANO et al., 2014; OTT et al., 2014; STRIDSBERG et al., 2014). 

Durante uma situação de estresse, cromogranina A e noradrenalina 

plasmáticas aumentam simultaneamente, fortalecendo ainda mais a tese de que a 

cromogranina A pode ser utilizada como marcador biológico de estresse agudo 

(SATO et al., 2002). 

Estudos demonstram que a cromogranina A, apesar de também ser liberada 

frente a estressores físicos, é mais intensamente liberada frente a estressores 

psicológicos como falar em público, provas acadêmicas e dirigir um automóvel 

(NAKANE et al., 2002; TAKATSUJI et al., 2008). 

A mensuração da cromogranina A na saliva vem sendo muito utilizada, pois 

minimiza o estresse que por ventura possa surgir durante a coleta de sangue, 

principalmente em animais (KANNO et al., 1999; SATO et al., 2002; KANAI et al., 

2008; ESCRIBANO et al., 2013, 2014; OTT et al., 2014).  

Além dos locais de produção citados anteriormente, a cromogranina A 

também é produzida nos ácinos serosos das glândulas salivares, conforme estudos 

realizados em humanos, ratos e cavalos (KANNO et al., 1999; SATO et al., 2002; 

SARUTA et al., 2005).  

Pouco se sabe sobre a presença de cromogranina A na saliva de cães. Um 

estudo realizado por Kanai et al. (2008) mensurou a cromogranina A em saliva de 

cães e demonstrou que esta não sofre variação circadiana e que também não há 

diferenças nos níveis entre machos e fêmeas, fato também observado por Escribano 

et al. (2014) em seu trabalho com suínos. 

O uso de testes biológicos para pesquisa da cromogranina A em humanos se 

mostrou viável para a utilização em cães, uma vez que a cromogranina A canina 

apresenta imunologicamente uma reação cruzada com a de humanos (KANAI et al., 

2008; STRIDSBERG et al., 2014). 
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2.3.2 Eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) 

 

 

A percepção do estímulo estressor pelo hipotálamo irá ativar a produção do 

hormônio liberador de corticotropina (CRH) que irá atuar na pars distalis da pituitária 

fazendo com que a mesma libere o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

estimulando o córtex da adrenal à produção e liberação de glicocorticóides na 

circulação (DICKERSON; KEMENY, 2004; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; 

GRAEFF, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; OTTENWELLER, 2007; WATTS, 

2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

Com a liberação dos glicocorticóides na circulação, vários parâmetros 

fisiológicos serão alterados e uma grande quantidade de energia será produzida e 

utilizada, como uma promoção da gliconeogênese e glicogenólise, redução do 

consumo de glicose pelos tecidos, lipólise, mobilização de ácidos graxos livres de 

depósitos de gordura, entre outros. As principais alterações fisiológicas ocorrem no 

sistema cardiovascular, onde haverá um aumento da sua função, em parte já 

sensibilizada pelas catecolaminas, no sistema imune onde ocorrerá um efeito anti-

inflamatório e antialérgico, irá regular o volume sanguíneo e responder a hemorragia 

atuando sobre a vasopressina, acarretará efeito significativo em processos 

cognitivos e afetivos, e irá suprimir o aumento nos níveis de noradrenalina no SNC 

que são dependentes do estresse (DICKERSON; KEMENY, 2004; KUDIELKA; 

KIRSCHBAUM, 2007; MUNCK, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 Após a liberação dos glicocorticóides na corrente sanguínea, estes poderão 

se ligar a dois tipos de receptores, os receptores de glicocorticóides (GRs) e os 

receptores de mineralocorticóides (MRs). Os GRs estão presentes nos tecidos 

periféricos e irão promover as ações clássicas dos glicocorticóides, atuando sobre 

as reservas de energias e nas respostas inflamatórias e imunes. Os MRs apesar de 

serem receptores para mineralocorticóides encontrados nas células epiteliais dos 

rins e cólon, também se ligam aos glicocorticóides, porém, uma enzima denominada 

11β-hidroxiesteróide desidrogenase atua sobre os MRs impedindo a sua ligação 

com os glicocorticóides, deixando esses receptores livres para a atuação da 

aldosterona (MEIJER; KLOET; MCEWEN, 2007; MUNCK, 2007). 
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2.3.2.1 Marcador biológico da atividade do eixo HPA 

 

 

Como descrito anteriormente, a ativação do eixo HPA irá fazer com que o 

córtex da adrenal libere glicocorticóides, tendo o cortisol como seu principal produto, 

sendo este utilizado como marcador biológico para as situações de estresse em 

humanos e animais como cães, gatos, suínos, equinos, peixes, mamíferos 

aquáticos, roedores, dentre outras espécies (BERTOLONI et al., 2006; BRANDÃO; 

GOMES; CHAGAS, 2006; NETO et al., 2006; TEIXEIRA; PADUA, 2006; CARMO et 

al., 2013; GONG et al., 2015). 

O uso do cortisol para detecção de estresse em cães vem sendo utilizado 

amplamente, já tendo sido mensurado através de amostras de sangue, saliva, pelo, 

fezes e urina (FARCA et al., 2006; BENNETT; HAYSSEN, 2010; BRYAN et al., 2013; 

ZEUGSWETTER et al., 2013; GALEANDRO et al., 2014) 

Diversas pesquisas já foram realizadas com o intuito de se conhecer melhor 

como esse hormônio se comporta no organismo do cão, como se há variação 

circadiana e diferenças entre raça, sexo e idade. 

Os estudos acerca da variação circadiana continuam sendo feitos até os dias 

de hoje. Sabe-se que em humanos os níveis de cortisol começam a aumentar 

durante a madrugada e atingem seu pico no início da manhã (KIM; JEONG; HONG, 

2015). Espécies como equinos, suínos, bovinos, ovelhas, macacos rhesus e 

camundongos também apresentam influencia circadiana nos níveis de cortisol 

(FULKERSON; TANG, 1979; THUN et al., 1981; QUABBE et al., 1982; IRVINE; 

ALEXANDER, 1994; KOOPMANS et al., 2005; GONG et al., 2015).  

A influência circadiana e sazonal nos níveis de cortisol nos cães está ausente, 

assim como diferenças entre raça, sexo e idade, o que facilita a realização de 

pesquisas com esses animais (JOHNSTON; MATHER, 1978; MURASE; INABA; 

MAEDE, 1988; THUN; EGGENBERGER; ZEROBIN, 1990; KOYAMA; OMATA; 

SAITO, 2003; HORVÁTH et al., 2007). Apenas um estudo realizado por Palazzolo e 

Quadri (1987) observou variação circadiana em cães adultos e a ausência em cães 

jovens e idosos. 

Por não apresentar essas variações e diferenças entre os cães e de poder ser 

mensurado através de diversas amostras, o cortisol é o melhor marcador biológico 

de estresse, porém devemos ter em mente que a manipulação durante a coleta 
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poder interferir em seus níveis (BEERDA et al., 1998; KOBELT et al., 2003; 

KOYAMA; OMATA; SAITO, 2003; DRESCHEL; GRANGER, 2009b). Um estudo 

realizado por Hennessy et al. (1998) mostrou que os níveis de cortisol plasmático 

apresentavam-se elevados 20 minutos após a manipulação e punção venosa para a 

retirada do sangue. 

Para minimizar a interferência da coleta nos níveis de cortisol, o uso da saliva 

vem se demonstrando uma excelente escolha, já tendo sido utilizado em diversas 

espécies como cães, cavalos, suínos, golfinhos, macacos, onças e elefantes (RUIS 

et al., 1997; LUTZ et al., 2000; KOYAMA; OMATA; SAITO, 2003; PEDERNERA-

ROMANO et al., 2006; BERGAMASCO et al., 2010; MENARGUES et al., 2012; 

AURICH et al., 2015). 

Em estudo realizado por Kobelt et al. (2003) observou-se que o aumento nos 

níveis plasmáticos de cortisol só irá se refletir na saliva após 4 minutos, dando uma 

margem maior para a coleta da saliva sem que a manipulação reflita nos resultados. 

Os níveis de cortisol observados na saliva refletem a fração livre do hormônio 

no plasma e não sofrem interferências do fluxo salivar, pois suas moléculas são 

pequenas e de alta solubilidade, facilitando sua difusão através das membranas das 

células secretoras, ou seja, tanto em uma saliva mais fluída ou mais mucosa, a 

quantidade do hormônio será a mesma (PARROTT; MISSON; BALDWIN, 1989; 

AMENÁBAR, 2006). 

 

 

2.4 AS GLÂNDULAS SALIVARES E A SALIVA 

 

 

A glândula salivar é constituída por ácinos que secretam água, eletrólitos, 

enzimas e mucos, mantendo o interior da boca úmido, facilitando a mastigação e 

lubrificando a passagem do bolo alimentar em direção ao esôfago, contando ainda 

com sua ação antibacteriana, termorreguladora e reguladora de pH (DYCE; SACK; 

WENSING, 1996; HERDT, 2008; SJAASTAD; SAND; HOVE, 2010). 

No cão, assim como na maioria dos mamíferos, temos a presença de pelo 

menos três tipos de pares glandulares: glândula parótida, glândula mandibular e 

glândula sublingual. Cada glândula produz um tipo de secreção que quando unidas 

formam a saliva (DYCE; SACK; WENSING, 1996; HERDT, 2008). 
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A glândula parótida está localizada sob a orelha e atrás do ramo vertical da 

mandíbula, tendo o formato de “Y” no cão (DYCE; SACK; WENSING, 1996; HERDT, 

2008). Suas células acinares produzem uma secreção serosa em uma quantidade 

média de 0,55ml/min (CHAUNCEY; HENRIQUES; TANZER, 1963). 

A glândula mandibular está localizada no espaço intermandibular, bem abaixo 

da glândula parótida, sendo menor que esta, apresentando formato ovóide (DYCE; 

SACK; WENSING, 1996; HERDT, 2008). Suas células acinares produzem uma 

secreção mista mucosa e serosa em uma quantidade média de 1,31ml/min 

(CHAUNCEY; HENRIQUES; TANZER, 1963). 

A glândula sublingual está localizada na base da língua, rostral a glândula 

mandibular, apresentando formato alongado. Suas células acinares produzem uma 

secreção mista mucosa e serosa (DYCE; SACK; WENSING, 1996; HERDT, 2008).  

A saliva consiste em mais de 98% de água, tendo ainda a presença de 

eletrólitos, hormônios, proteínas, enzimas, anticorpos, componentes 

antimicrobianos, citocinas e outros compostos orgânicos (DE ALMEIDA et al., 2008; 

SJAASTAD; SAND; HOVE, 2010; MALATHI; MYTHILI; VASANTHI, 2014). Por ser 

composta em quase sua totalidade de água, o principal fator que interfere na 

secreção salivar é o grau de hidratação do indivíduo (DE ALMEIDA et al., 2008). 

Os componentes presentes na saliva são produzidos principalmente por suas 

células acinares, que são permeáveis à água e formam um fluído isotônico em 

relação ao sangue. Ao saírem dessas células, o fluído segue um caminho através 

dos ductos e passa a ser tornar hipotônico (CASTLE; CASTLE, 1998; HUMPHREY; 

WILLIAMSON, 2001).  

O fluxo salivar é controlado unicamente pelo sistema nervoso autônomo 

parassimpático (SNAP) e simpático (SNAS), que estimulam as células salivares 

através de receptores colinérgicos e β-adrenérgicos, respectivamente. Quando da 

estimulação do SNAP ocorre uma vasodilatação e consequente aumento do fluxo 

salivar, tornando a saliva mais aquosa. Já na estimulação do SNAS ocorre uma 

vasoconstrição com consequente diminuição no fluxo salivar e aumento na produção 

de proteína, deixando a saliva mais viscosa (DYCE; SACK; WENSING, 1996; 

HERDT, 2008; SHORT; PRATT; VASS, 2013).  

A nível celular, a acetilcolina (neurotransmissor do SNAPS) juntamente com a 

substância P (neuropeptídeo que regula diversas funções biológicas) se ligam a 

receptores cognatos e causam uma elevação intracelular de cálcio resultando em 
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um transporte altamente fluído e rico em eletrólitos, em contrapartida levam a uma 

baixa exocitose das proteínas estocadas (CASTLE; CASTLE, 1998). 

Já quando os receptores β-adrenérgicos são ativados elevam os níveis 

intracelulares de AMP cíclico, que dentre muitas funções ativa a síntese proteica, 

aumentando a secreção das proteínas salivares que ficam estocadas nos grânulos 

secretórios (CASTLE; CASTLE, 1998). 

Um estudo realizado com glândulas parótidas de ratos observou que a 

ativação simpática desta glândula libera todo o seu conteúdo estocado nos grânulos 

em duas horas, retornando ao seu estágio inicial apenas 16 horas após o estímulo 

simpático (AMSTERDAM; OHAD; SCHRAMM, 1969). Um estudo semelhante foi 

realizado com glândulas parótidas de coelhos e se observou que a duração entre o 

início da síntese proteica na glândula e a sua liberação era de pouco mais de duas 

horas (CASTLE; JAMIESON; PALADE, 1972). Não foi encontrada literatura a cerca 

do assunto em cães. 

Quando os cães sofrem uma excitação nos nervos simpáticos que inervam a 

glândula parótida, observa-se a ausência de secreção proveniente desta glândula, 

enquanto que a glândula submandibular apresenta uma secreção moderada e a 

sublingual uma secreção discreta (EMMELIN; YOUNG; GARRETT, 1981). Em 

média, um cão de 20 kg produz 500 ml de saliva por dia (SJAASTAD; SAND; HOVE, 

2010). 

O estudo pioneiro sobre o fluxo salivar e sua estimulação em cães foi 

realizado por Pavlov em 1890. Neste estudo o pesquisador observou que os cães 

começavam a salivar apenas observando o alimento, ou até mesmo ouvindo um 

sino que era tocado antes de serem alimentados (WARFORD; MADGWICK, 2014) 

Durante o seu estudo, Pavlov percebeu que a salivação do cão frente à 

presença de alimento era uma resposta não condicionada, ou seja, uma resposta a 

um estímulo que não precisava ser aprendida. Quando ele começou a associar um 

sino ao alimento, após muitos testes o cão já apresentava salivação só de ouvir o 

som do sino, sem a presença de comida, tornando-se uma resposta condicionada, 

ou seja, aprendida (WARFORD; MADGWICK, 2014). 

Independente da resposta ao estímulo ser ou não condicionada, podemos 

afirmar que os cães salivam com a presença, cheiro ou associação a um alimento. 

Quando um alimento seco é dado a um cão a saliva apresenta uma secreção mais 
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serosa, em contrapartida de quando se é dado um alimento úmido, em que a 

secreção salivar é mais mucosa (WARFORD; MADGWICK, 2014). 

A facilidade do cão em salivar frente a estímulos, conforme observado no 

estudo de Pavlov, faz da saliva um excelente material biológico para a realização de 

testes laboratoriais. Coletada por meio de uma técnica não invasiva, a saliva pode 

ser utilizada quando da incapacidade de se coletar urina ou sangue (SHIRTCLIFF et 

al., 2001; MALAMUD, 2011; MALATHI; MYTHILI; VASANTHI, 2014).  

Existem diversas técnicas de coleta salivar, desde a passiva até a utilização 

de swabs de algodão e filtros de papel. Cada analito deve ser coletado de acordo 

com sua técnica ideal, pois do contrário pode haver interferências nos valores finais 

(SHIRTCLIFF et al., 2001; SALIMETRICS, 2013; OYAMA et al., 2014).  

A coleta de saliva vem sendo muito utilizada em animais, que por ser uma 

técnica não invasiva, não causa dor e nem estresse ao animal. Podem-se citar, 

como exemplo, as coletas já realizadas em macacos, suínos, rinocerontes, 

mamíferos aquáticos, roedores e principalmente cães (BENARDE et al., 1956; LUTZ 

et al., 2000; MILLSPAUGH et al., 2002; GÓMEZ et al., 2004; DRESCHEL; 

GRANGER, 2009b; GUTIÉRREZ et al., 2009; TRIGGS, 2013).  

A coleta de saliva em cães pode ser feita por meio do swab de algodão, 

esponjas de hidrocelulose (DRESCHEL; GRANGER, 2009b) e filtros de papel 

(OYAMA et al., 2014). A utilização de flavorizante e ácido cítrico nos swabs pode 

ajudar o animal a produzir mais saliva, porém pode interferir nos valores finais das 

análises, uma vez que produtos de origem animal e vegetal podem apresentar 

reação cruzada com os anticorpos dos testes imunológicos (DRESCHEL; 

GRANGER, 2005, 2009b). 

Muitos pesquisadores já fazem o uso da saliva para mensurar marcadores de 

estresse em cães, como o cortisol e imunoglobulinas, devido ao fato de gerar menos 

estresse ao animal que a coleta de sangue (BEERDA et al., 1996, 1997, 1998; 

DRESCHEL; GRANGER, 2005, 2009b; COPPOLA; GRANDIN; ENNS, 2006). 

O uso da saliva como material biológico em cães tem atingido grandes 

patamares sendo já utilizada em pesquisa com genoma. Pesquisadores perceberam 

que o DNA presente na saliva dos cães apresentava a mesma qualidade daquele 

extraído do sangue e sugerem uma maior utilização desta técnica, tendo em vista a 

rapidez e conveniência de sua coleta (YOKOYAMA; ERDMAN; HAMILTON, 2010). 
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Diante disso é notório que o uso da saliva como fonte de material biológico 

para fins de diagnóstico apresenta resultados confiáveis e promissores, além de 

proporcionar ao animal menor manipulação e consequente estresse. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar se os procedimentos em estabelecimentos de banho e tosa são 

potenciais agentes estressores para cães, como também os riscos que a estrutura 

dos estabelecimentos possam oferecer à saúde dos animais.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar os níveis de cortisol salivar em cães, pré e pós-procedimentos de 

banho e tosa, através de ensaio imunoenzimático (ELISA). 

Avaliar os níveis de cromogranina A salivar em cães, pré e pós-

procedimentos de banho e tosa, através de ensaio imunoenzimático (ELISA). 

Comparar os níveis de cortisol e cromogranina A salivares observados nos 

cães submetidos ao banho e tosa com os níveis basais e frente a outros estressores 

descritos em literatura. 

Avaliar a idade, sexo e raça dos cães submetidos aos procedimentos de 

banho e tosa e correlacioná-los com os níveis de cortisol e cromogranina A 

salivares. 

Avaliar os parâmetros fisiológicos de cães, pré e pós-procedimentos de banho 

e tosa e correlacioná-los com os níveis de cortisol e cromogranina A salivares. 

Avaliar o comportamento dos cães, pré, trans e pós-procedimentos de banho 

e tosa e correlacioná-los com as etapas do processo de banho e tosa. 

Correlacionar o comportamento dos cães fora do ambiente de banho e tosa 

com os níveis de cortisol e cromogranina A salivares observados no banho e tosa.  

Apontar os pontos críticos em um estabelecimento de banho e tosa e analisar 

os potenciais riscos para a integridade física do animal.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Para a execução deste trabalho foram utilizados 33 cães de diferentes raças, 

sexo e idade, submetidos ao procedimento de banho e tosa em dois 

estabelecimentos da cidade de São Paulo, entre agosto de 2013 e outubro de 2014; 

no estabelecimento A foram utilizados 14 cães e no estabelecimento B, 19 cães.  

Os animais foram identificados através de numeração arábica, seguindo a 

ordem das coletas, começando pelo número 1, independente de raça, sexo, idade e 

estabelecimento. Animais que apresentavam alguma doença endócrina informada 

pelo médico veterinário do estabelecimento ou pelo proprietário do animal, foram 

retirados da amostragem do trabalho. 

O presente trabalho é composto de análises quantitativas e qualitativas e foi 

dividido em três etapas: 

Etapa 1 - Coleta de material e análise ambiental; 

Etapa 2 - Análise laboratorial; 

Etapa 3 - Análise estatística. 

Na etapa 1 foram realizadas a avaliação dos parâmetros fisiológicos, 

comportamentais e coleta de saliva antes e após os procedimentos de banho e tosa. 

Na etapa 2 foram realizadas as análises dos analitos salivares cortisol e 

cromogranina A através de um ensaio imunoenzimático (ELISA). Na etapa número 3 

foram realizadas as análises estatísticas utilizando o programa GraphPad Prism 6. 

 

 

4.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Para que os animais pudessem ser utilizados no projeto, foi entregue ao 

proprietário do animal um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). 

Neste termo constavam todos os detalhes do procedimento que o animal seria 

submetido, os dados do animal, como também do pesquisador e do proprietário, 

sendo assinado, ao final, por ambos. A participação no projeto foi voluntária, sem 

compensação financeira, podendo o proprietário deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo. 
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4.2 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

 

 

 Dois questionários foram aplicados aos proprietários para obtenção de 

informações a respeito da saúde do animal, visitas ao pet shop e de seu 

comportamento em casa. 

O primeiro questionário (Apêndice B) com 08 perguntas se refere ao histórico 

do animal em pet shops, abordando, por exemplo, questões acerca da idade ao 

primeiro procedimento, frequência com a qual o cão é levado ao pet shop, eventuais 

episódios de agressão a funcionários ou lesões observadas no animal após o banho 

e tosa. 

Além desse questionário específico, cada proprietário recebeu o questionário 

C-BARQ© (Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire) (Anexo A) 

desenvolvido e validado por pesquisadores do Center for the Interaction of Animals 

and Society  da Universidade da Pensilvânia. Com o intuito de reduzir a 

subjetividade e generalização, todos os itens do questionário foram redigidos para 

abordar respostas típicas dos cães a situações e eventos específicos (HSU; 

SERPELL, 2003). O C-BARQ© sofreu adaptações neste estudo, incluindo a 

tradução e a remoção da última categoria (“Miscelânea”), devido ao maior grau de 

subjetividade reconhecido pelos próprios idealizadores.  

Sendo assim, o C-BARQ© adaptado consiste em seis sessões: 1- 

Treinamento e Obediência; 2- Agressão; 3- Medo e Ansiedade; 4- Comportamento 

associado à separação; 5- Excitabilidade; 6- Apego e busca por atenção. Em cada 

sessão, o responsável pelo cão indica a resposta mais provável do animal à 

determinada situação, usando escalas que variam de acordo com a sessão. 

A interpretação do questionário foi feita pelo sistema C-BARQ© Online. A 

avaliação do cão é dividida em subescalas e, para cada subescala, dá-se uma nota, 

a qual é comparada à média dos cães da mesma raça e à média geral do banco de 

dados, classificando os animais em percentis. 
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4.3 ETAPA 1: COLETA DE MATERIAL E ANÁLISE AMBIENTAL 

 

 

O quadro 1 a seguir mostra as ações (avaliação comportamental, avaliação 

dos parâmetros fisiológicos e coleta de saliva) realizadas em cada etapa do banho e, 

eventualmente, tosa, denominada de pontos de checagem.  

 

Quadro 1 - Ações realizadas em cada ponto de checagem 

 

Pontos de checagem Comportamento 
Parâmetros 

Fisiológicos 

Coleta De 

Saliva 

1: chegada do animal ao 

estabelecimento 
X   

2: exame físico pré-banho X X X 

3: entrada no recinto de banho e 

tosa 
X   

4: durante o banho e secagem X   

5: após o banho X *X *X 

6: após a tosa X X X 

 
Fonte: (MARIA, A. C. B. E., 2015) 

*A coleta de saliva e a avaliação dos parâmetros fisiológicos só foram realizadas caso o animal não 
necessitasse de tosa, seja ela completa ou higiênica. Quando houve tais procedimentos após o 
banho, as avaliações dos parâmetros fisiológicos e a coleta de saliva foram realizadas apenas ao 
final da tosa. 

 

A duração do procedimento completo, desde o início do banho até a entrega 

do animal ao dono, variou entre 25 minutos a 1 hora e 15 minutos, com uma média 

de 45 minutos. A variação no tempo é devido à quantidade de pelo presente no 

animal, o que demanda mais tempo na hora da secagem, como também se o 

procedimento envolve tosa completa ou higiênica.  

 

 

4.3.1 Avaliação dos parâmetros fisiológicos e comportamentais 

 

 

Foi elaborada uma ficha individual (Apêndice C) contendo os itens a serem 

respondidos em relação aos parâmetros fisiológicos e comportamentais do animal.  
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A avaliação comportamental foi feita através do método de observação 

estruturada, dividida em pontos de checagem, contendo o horário de início de cada 

etapa e questões abertas e fechadas, podendo ser incluídas outras informações que 

se fizessem necessárias. 

Na avaliação dos parâmetros fisiológicos pré e pós-banho, os meios 

semiológicos utilizados foram: mensuração das frequências cardíacas e respiratórias 

por minuto, utilizando-se um estetoscópio; inspeção direta dos movimentos 

respiratórios (quando a auscultação pulmonar tornava-se prejudicada) e das 

mucosas ocular, jugal e gengival; palpação direta da mucosa gengival, quando 

possível, para avaliação do Tempo de Preenchimento Capilar (TPC); por fim, para a 

aferição da temperatura retal, utilizou-se termômetro digital. 

 

 

4.3.2 Coleta de saliva 

 

 

Para a coleta da saliva, alimentos como ração úmida, salsicha e biscoitos 

foram colocados próximos à narina do animal por 15 segundos, para estimular a 

produção de saliva. Após, um algodão específico para coleta de saliva (Salimetrics 

Children’s Swab (SCS)) foi introduzido na boca do animal, entre os dentes e a 

bochecha, até atingir o volume necessário de saliva para a realização dos testes 

(mínimo de 500µl), podendo o animal mastigar o swab. Após o uso, o algodão foi 

colocado dentro de uma seringa plástica de 3 ml para a extração da saliva e 

verificação imediata do volume coletado.  

Devido ao fato que os níveis de cortisol se encontram aumentados na saliva 5 

minutos após a manipulação do animal, teve-se o cuidado para que esta 

manipulação não causasse muito estresse e interferisse nos níveis de cortisol, 

portanto muitos animais não atingiram a quantidade de 500µl de saliva, 

principalmente pós-banho. Ao atingir o tempo aproximado de 5 minutos, a coleta de 

saliva era interrompida. 

O volume final de saliva foi alicotado em volumes de 80 µl para cortisol, 30 µl 

para cromogranina A e o restante em alíquotas de 100 µl, e armazenados em 

microtubos de 0,6ml, imediatamente congelados a -25°C em um cooler elétrico (E-

Cooler Max Cold – EasyPath) e ao final do dia armazenados em um freezer -80°C, 
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impedindo assim a sua degradação (SALIMETRICS, 2013). Como as análises foram 

realizadas em duplicatas, o volume de saliva a ser utilizado para a análise de cada 

analito foi alicotado em, no mínimo, dois microtubos com seus respectivos volume 

cada. 

Os swabs que apresentavam sangue foram descartados para não interferir na 

análise dos dados, uma vez que todos os analitos estão presentes na corrente 

sanguínea. Nos casos em que o sangramento não cessava, o cão era retirado do 

projeto. 

A coleta pré-banho foi realizada em uma sala que não a do banho e tosa, na 

ausência do proprietário. Já a coleta pós-banho foi realizada depois de finalizado os 

procedimentos de higiene, em uma sala separada ou na mesma sala do banho e 

tosa. 

 

 

4.3.3 Análise ambiental 

 

 

A estrutura dos estabelecimentos e a conduta dos funcionários e médicos 

veterinários foram analisadas visando os pontos críticos que pudessem causar 

danos à saúde dos animais. As variáveis apresentadas no quadro 2 abaixo foram 

avaliadas através do método de observação direta estruturada realizada igualmente 

em ambos os estabelecimentos, durante os procedimentos de banho e tosa.  

 

Quadro 2 – Variáveis da observação estruturada dos estabelecimentos A e B 
 

Equipamentos e instrumentos de banho e secagem 

Soprador 

Secador 

Toalhas 

Banheiras 

Temperatura da água 

Ralos 

Coleiras e guias 
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Mesas de procedimentos 

Coleiras e guias 

Tomadas e fios elétricos 

Tesouras e escovas 

Gaiolas 

Grades 

Coleiras e guias 

Limpeza 

Ventilação 

Ar-condicionado e ventiladores 

Janelas e portas 

Conduta dos funcionários e médicos veterinários 

Histórico do animal 

Avaliação prévia de parâmetros fisiológicos 

 
Fonte: (MARIA, A. C. B. E., 2015) 

 

 

4.4 ETAPA 2: ANÁLISE LABORATORIAL 

 

 

As análises de cortisol e cromogranina A salivares foram realizadas através 

de um ensaio imunoenzimático (ELISA), em que cada kit continha uma microplaca 

de 96 poços com anticorpo específico, sendo ambas realizadas em duplicata intra-

ensaio. Os níveis de cortisol salivar foram analisados através de um kit denominado 

Salimetrics Salivary Cortisol Kit e os níveis de cromogranina A salivar foram 

analisados através de um kit denominado Human Chromogranin A (Yanaihara 

Institute).  

As análises foram realizadas no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo. 

As análises do cortisol salivar foram realizadas de acordo com o fabricante 

(Salimetrics). As análises da cromogranina A salivar foram realizadas utilizando uma 
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diluição da amostra pura de 1:100 e corrigidas pela proteína total da amostra através 

da técnica de BradFord, conforme requisito do fabricante (Yanaihara Institute). 

 

 

4.5 ETAPA 3: ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados foram analisados pelo programa estatístico GraphPad Prism 6 

tendo o valor de corte de 0,05, ou seja, uma confiança de 95% (valores abaixo de 

0,05 indicam existência de diferenças significativas). Os dados são representados 

como média±desvio padrão. 

Foram utilizados os seguintes testes: Wilcoxon (amostras pareadas e não 

paramétricas), Teste t (amostras pareadas e paramétricas), Mann-Whitney 

(amostras independentes e não paramétricas), Kruskall-Wallis (conjunto de amostras 

independentes e não paramétricas), Exato de Fisher (teste de dependência para 

amostras pequenas) e coeficiente de correlação de Spearman (teste de correlação 

para amostras não paramétricas). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados referentes aos níveis de 

cortisol e cromogranina A salivares, como também as análises dos parâmetros 

fisiológicos e comportamentais, raça, sexo e idade. Para todas as análises 

estatísticas, apenas valores de p<0,05 foram considerados significativas.  

 

 

5.1 QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO 

 

 

Foi entregue a todos os proprietários um questionário específico (Apêndice B) 

com perguntas a cerca questões acerca da idade ao primeiro procedimento, 

frequência com a qual o cão é levado ao pet shop, eventuais episódios de agressão 

a funcionários ou lesões observadas no animal após o banho e tosa. Dos 33 

questionários entregues, 23 foram respondidos. 

Em relação à idade ao primeiro procedimento, 89,47% dos animais 

começaram a frequentar o pet shop em idade igual ou inferior a 6 meses (17 dos 19 

cães cujos proprietários forneceram este dado). Além disso, 22,7% dos proprietários 

relataram a presença de lesões nos animais após o banho, associadas a: máquina 

de tosa (40%); grades da gaiola onde os animais são colocados antes e após o 

banho (20%); corte de garras (20%) e tosa com tesoura (20%). Não foram relatadas 

agressões anteriores a funcionários de pet shops. 

Os proprietários relataram que ao retornarem dos procedimentos os cães 

apresentavam sinais de cansaço (43,5%), inquietação (4,3%) e o restante (52,2%) 

responderam que seus cães voltavam sem alterações de comportamento. 

 

 

5.2 RAÇA, SEXO E IDADE 

 

 

Os dados abaixo mostram a distribuição dos animais de acordo com a raça, 

sexo e idade (Gráficos 1, 2 e 3), independente do estabelecimento. 
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Gráfico 1 - Distribuição numérica de cães por raça 

 

Legenda: Observar a maior incidência de cães da raça Shih-tzu e Lhasa-apso dentre as 13 raças 
observadas no estudo. *SRD – Sem raça definida 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição percentual de cães por sexo 

 

Legenda: Observar a maior incidência de cães fêmea. 
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Gráfico 3 - Distribuição percentual de cães por faixa etária 

 

Legenda: Observar a maior incidência de cães adultos jovens e adultos, seguidos por jovens e 
idosos. 

 

 

5.3 PARÂMETROS FISIOLÓGICOS PRÉ E PÓS-BANHO 

 

 

Frequência cardíaca pré e pós-banho 

 

As frequências cardíacas foram avaliadas 32 dos 33 animais, pois um animal 

encontrava-se em extrema agitação e nervosismo, o que dificultou a auscultação e 

para que esta agitação não interferisse nos seus valores hormonais, optou-se por 

não aferi-la. 

Podemos observar que a frequência cardíaca variou de 84 a 200 bpm 

(133.9±29.99) pré-banho e de 84 a 198 bpm (129.8±29.26) pós-banho. Para 

analisarmos se houve diferença significativa entre os dois tempos foi utilizado o teste 

t pareado, o que constatou um p>0,05, portanto não apresentaram diferença 

significativa entre os dois tempos, apesar de se observar uma média discretamente 

maior na frequência pré-banho. Os dados são representados como média±desvio 

padrão no gráfico 4 a seguir. 
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Gráfico 4 - Médias das frequências cardíacas pré e pós-banho 
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Legenda:  Observar a ausência de diferença estatística entre os dois tempos, apesar das médias pós-
banho da frequência cardíaca serem discretamente menores. 

 

 

Frequência Respiratória pré e pós-banho 

 

As frequências respiratórias foram avaliadas em 31 dos 33 animais, pois dois 

animais encontravam-se em extrema agitação e nervosismo, o que dificultou a 

auscultação, como também a visualização dos movimentos respiratórios e para que 

esta agitação não interferisse nos seus valores hormonais, optou-se por não aferi-la. 

Podemos observar que a frequência respiratória variou de 24 a 240 mpm 

(89.65±61.78) pré-banho e de 25 a 280 mpm (119.6±72.10) pós-banho, conforme 

gráfico abaixo. Para analisarmos se houve diferença significativa entre os dois 

tempos foi utilizado o teste t pareado, o que constatou um p<0,05, portanto 

apresentaram diferença significativa entre os dois tempos. Os dados são 

representados como média±desvio padrão no gráfico 5 a seguir. 
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Gráfico 5 - Médias das frequências respiratórias pré e pós-banho 
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Legenda:  Observar a diferença estatística entre os dois tempos, com um aumento significativo da 
frequência respiratória pós-banho. 

 

Temperatura pré e pós-banho 

 

Podemos observar que a temperatura corpórea variou de 37.8 a 39.8 C° 

(39±0.42) pré-banho e de 38.2 a 39.7 C° (38.9±0.36) pós-banho, conforme gráfico 

abaixo. Para analisarmos se houve diferença significativa entre os dois tempos foi 

utilizado o teste t pareado, o que constatou um p>0,05, portanto não apresentaram 

diferença significativa entre os dois tempos. Os dados são representados como 

média±desvio padrão no gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6 - Médias temperaturas corpóreas pré e pós-banho 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativa entre os tempos. 
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Mucosas pré e pós-banho 

 

Dos 33 animais avaliados neste estudo apenas um apresentou mudança na 

mucosa após o banho. Este animal apresentava as mucosas oculares, jugais e 

gengivais normocoradas e após o banho apresentou hiperemia da mucosa ocular.  

 

 

5.4 VOLUME DE SALIVA COLETADO PRÉ E PÓS-BANHO 

 

 

O volume de saliva coletado variou de 0,27ml a 1,44ml (0,48±0,24) no pré-

banho e de 0,28ml a 1,1ml (0,42±0,20) no pós-banho. Para analisarmos se houve 

diferença significativa entre os volumes de saliva nos dois tempos foi utilizado o 

teste de Wilcoxon, o que constatou um p<0,05, demonstrando uma diferença 

significativa entre os dois tempos. Os dados são representados como média±desvio 

padrão no gráfico 7 a seguir. 

 

Gráfico 7 - Médias do volume de saliva coletado no pré e pós-banho 
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Legenda: Observar a diferença significativa entre os dois tempos, com uma maior produção de saliva 
pré-banho. 
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5.5 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES PRÉ E PÓS BANHO 

 

 

Cortisol salivar pré e pós-banho 

 

Os resultados obtidos por meio do ensaio imunoenzimático demonstrou que a 

concentração de cortisol presente na saliva dos cães variou de 0,07 a 1,771 µg/dl 

(0,455±0,375) pré-banho e de 0,05 a >3.150 µg/dl (0,733±0,712) pós-banho. Para 

analisarmos se houve diferença significativa entre os dois tempos foi utilizado o teste 

de Wilcoxon, o que constatou um p<0,05, demonstrando uma diferença significativa 

entre os dois tempos. Os dados são representados como média±desvio padrão no 

gráfico 8 a seguir. 

 

Gráfico 8 - Médias das concentrações salivares de cortisol pré e pós-banho 
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Legenda:  Observar a diferença significativa entre os dois tempos, com um aumento nos níveis de 
cortisol salivar pós-banho. 

 

 

Cromogranina A salivar pré e pós-banho 

 

Os resultados obtidos por meio do ensaio imunoenzimático demonstrou que a 

quantidade de cromogranina A presente na saliva dos cães variou de 7,360 a 269,6 

pmol/mg (59,64±56,71) pré-banho e de 5,910 a 110,3 pmol/mg (38,19±26,97) pós-

banho. Para analisarmos se houve diferença significativa entre os dois tempos foi 

utilizado o teste de Wilcoxon, o que constatou um p<0,05, demonstrando uma 
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diferença significativa entre os dois tempos. Os dados são representados como 

média±desvio padrão no gráfico 9 a seguir. 

 

 

Gráfico 9 - Médias das concentrações salivares de cromogranina A pré e pós-banho 
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Legenda:  Observar a diferença significativa entre os dois tempos, com um aumento nos níveis de 
cromogranina A salivar pré-banho. 

 

 

5.6 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES E OS ESTABELECIMENTOS 

A E B 

 

 

Cortisol salivar no estabelecimento A e B 

 

Na tabela 1 abaixo podemos observar a variação nos níveis de cortisol salivar 

entre os estabelecimentos A e B, no pré e pós-banho. Para analisarmos se houve 

diferença significativa entre os estabelecimentos, foi utilizado o teste Mann-Whitney, 

que constatou um p>0,05, demonstrando que não houve diferença significativa entre 

os estabelecimentos. Os dados são representados como média±desvio padrão no 

gráfico 10 a seguir. 
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Tabela 1 - Variação nos níveis de cortisol salivar (µg/dl) entre os estabelecimentos 
 

 Pré-banho Pós-banho 

Estabelecimento Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

A 0.0700 1.771 0.0510 <3.150 

B 0.1340 1.486 0.1300 1.574 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cortisol salivar entre os estabelecimentos, com seus 

valores mínimos e máximo registrados. 

 

 

Gráfico 10 - Médias das concentrações de cortisol salivar nos estabelecimentos A e B 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativa entre os dois estabelecimentos, tanto no pré 
quanto no pós-banho. 

 

 

Cromogranina A salivar no estabelecimento A e B 

 

Na tabela 2 abaixo podemos observar a variação nos níveis de cromogranina 

A salivar entre os estabelecimentos A e B, no pré e pós-banho. Para analisarmos se 

houve diferença significativa entre os estabelecimentos, foi utilizado o teste Mann-

Whitney, que constatou um p>0,05, demonstrando que não houve diferença 

significativa entre os estabelecimentos. Os dados são representados como 

média±desvio padrão no gráfico 11 a seguir. 
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Tabela 2 - Variação nos níveis de cromogranina A salivar (pmol/mg) entre os estabelecimentos 
 

 Pré-banho Pós-banho 

Estabelecimento Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

A 7.360 269.6 5.910 110.3 

B 13.26 113.7 9.790 99.89 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cromogranina A salivar entre os estabelecimentos, com 

seus valores mínimos e máximo registrados. 

 

 
Gráfico 11 - Médias das concentrações de cromogranina A salivar nos estabelecimentos A e B 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativa entre os dois estabelecimentos, tanto no pré 
quanto no pós-banho. 

 

 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE CORTISOL E CROMOGRANINA A 

SALIVARES 

 

 

No gráfico 12 abaixo podemos observar a correlação entre os níveis de 

cortisol e cromogranina A salivares apresentados pelos animais durante o 

procedimento de banho e tosa. Para analisarmos se houve diferença significativa 

entre os dois analitos foi utilizado o teste de coeficiente de correlação de Spearman, 

que apontou uma correlação negativa muito fraca entre os analitos, porém não 

significativa. 
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Gráfico 12 - Diagrama de dispersão dos níveis de cortisol salivar versus cromogranina A salivar 
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Legenda: Observar a ausência de correlação entre as variáveis.  

 

 

5.8 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES E RAÇA 

 

 

Cortisol salivar e raça 

 

Na tabela 3 abaixo podemos observar a variação dos níveis de cortisol 

salivar, pré e pós-banho, entre as raças Shih-tzu e Lhasa-apso, que foram as que 

apresentaram maior incidência no trabalho e os cães de outras raças. Para 

analisarmos se houve diferença significativa entre as raças, foi utilizado o Kruskal-

Wallis, que constatou um p>0,05, demonstrando que não houve diferença 

significativa entre as raças. Os dados são representados como média±desvio padrão 

no gráfico 13 a seguir. 

 

Tabela 3 - Variação nos níveis de cortisol salivar (µg/dl) entre as raças 

 Pré-banho Pós-banho 

Raças Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Shih-tzu 0.1440 0.5659 0.3640 0.8220 

Lhasa-apso 0.1980 0.5560 0.1300 1.574 

Outros 0.0700 0.5650 0.0510 3.150 

Legenda: Observar a variação nos níveis de cortisol salivar entre as raças, com seus valores mínimos 
e máximo registrados. 
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Gráfico 13 - Média dos níveis de cortisol salivar entre as raças 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas entre as raças, tanto no pré quanto no pós-
banho. 

 

 

Cromogranina A salivar e raça 

 

Na tabela 4 abaixo podemos observar a variação dos níveis de cromogranina 

A salivar, pré e pós-banho, entre as raças Shih-tzu e Lhasa-apso, que foram as que 

apresentaram maior incidência no trabalho e os cães de outras raças. Para 

analisarmos se houve diferença significativa entre as raças, foi utilizado o teste 

Kruskal-Wallis, que constatou um p<0,05. Utilizando o teste de Dunn’s foi observado 

que a diferença se dá apenas em relação à raça Shih-tzu, tanto pré como pós-

banho, comparada ao grupo Outros. Os dados são representados como 

média±desvio padrão no gráfico 14 a seguir. 

 

Tabela 4 - Variação nos níveis de cromogranina A salivar (pmol/mg) entre as raças 
 

 Pré-banho Pós-banho 

Raças Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Shih-tzu 7.360 55.49 5.910 47.12 

Lhasa-apso 34.70 99.08 11.80 27.14 

Outros 19.19 269.6 16.38 110.3 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cromogranina A salivar entre as raças, com seus valores 

mínimos e máximo registrados. 
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Gráfico 14 - Média dos níveis de cromogranina A salivar entre as raças 
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Legenda: Observar a diferença significativa entre os cães da raça Shih-tzu, tanto no pré quanto no 
pós-banho. 

 

 

5.9 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES E IDADE 

 

 

Cortisol salivar e idade 

 

Na tabela 5 abaixo podemos observar a variação nos níveis de cortisol salivar 

entre as faixas etária, no pré e pós-banho. Para analisarmos se houve diferença 

significativa entre as faixas etárias, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis, que constatou 

um p>0,05, demonstrando que não houve diferença significativa entre as faixas 

etárias. Os dados são representados como média±desvio padrão no gráfico 15 a 

seguir. 

 

Tabela 5 - Variação nos níveis de cortisol salivar (µg/dl) entre as faixas etárias 

 
 Pré-banho Pós-banho 

Faixa etária Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Jovem (< 1 ano) 0,171 1,771 0,387 >3.15 

Adulto Jovem (1 a 3 anos) 0,07 0,942 0,051 >3,15 

Adulto (3 a 8 anos) 0,134 0,741 0,19 1,574 

Idoso (> 8 anos) 0,163 1,486 0,297 1,194 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cortisol salivar entre as faixas etárias, com seus valores 

mínimos e máximo registrados. 
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Gráfico 15 - Média dos níveis de cortisol salivar entre as faixas etárias 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas entre as faixas etárias, tanto no pré quanto 
no pós-banho. 

 

 

Cromogranina A salivar e idade 

 

Na tabela 6 abaixo podemos observar a variação nos níveis de cromogranina 

A salivar entre as faixas etárias, no pré e pós-banho. Para analisarmos se houve 

diferença significativa entre as faixas etárias, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis, que 

constatou um p>0,05, demonstrando que não houve diferença significativa entre as 

faixas etárias. Os dados são representados como média±desvio padrão no gráfico 

16 a seguir. 

 

Tabela 6 - Variação nos níveis de cromogranina A salivar (pmol/mg) entre as faixas etárias 
 

 Pré-banho Pós-banho 

Faixa Etária Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Jovem (< 1 ano) 13,26 55,49 9,79 47,12 

Adulto Jovem (1 a 3 anos) 7,36 269,6 5,91 54,96 

Adulto (3 a 8 anos) 18,49 172,8 15,18 110,3 

Idoso (> 8 anos) 16,22 113,7 15,67 99,89 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cromogranina A salivar entre as faixas etárias, com seus 

valores mínimos e máximo registrados. 
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Gráfico 16 - Média dos níveis de cromogranina A salivar entre as faixas etárias 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas entre as faixas etárias, tanto no pré quanto 
no pós-banho. 

 

 

5.10 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES E SEXO 

 

 

Os dados abaixo mostram a variação dos níveis de cortisol e cromogranina A 

salivares entre os sexos, no pré e pós-banho, como também nos animais castrados 

e não castrados. 

 

 

Cortisol salivar e sexo 

 

Na tabela 7 abaixo podemos observar a variação nos níveis de cortisol salivar 

entre os sexos, no pré e pós-banho. Para analisarmos se houve diferença 

significativa entre os sexos e entre os animais castrados e não castrados, foi 

utilizado o teste Mann-Whitney, que constatou um p>0,05, demonstrando que não 

houve diferença significativa em nenhuma das análises. Os dados são 

representados como média±desvio padrão no gráficos 17 e 18 a seguir. 
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Tabela 7 - Variação nos níveis de cortisol salivar (µg/dl) entre os sexos 

 
 Pré-banho Pós-banho 

Sexo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Fêmea 0.144 1.771 0.19 < 3.15 

Macho 0.07 0.822 0.051 < 3.15 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cortisol salivar entre os sexos, com seus valores 

mínimos e máximo registrados. 

 

Gráfico 17 - Média dos níveis de cortisol salivar entre os sexos 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas entre os sexos, tanto no pré quanto no pós-
banho. 

 

Gráfico 18 - Média dos níveis de cortisol salivar entre os animais castrados e não castrados 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas os animais castrados e não castrados, tanto 
no pré quanto no pós-banho. 
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Cromogranina A salivar e sexo 

 

Na tabela 8 abaixo podemos observar a variação nos níveis de cromogranina 

A salivar entre os sexos, no pré e pós-banho. Para analisarmos se houve diferença 

significativa entre os sexos e entre os animais castrados e não castrados, foi 

utilizado o teste Mann-Whitney, que constatou um p>0,05, demonstrando que não 

houve diferença significativa em nenhuma das análises. Os dados são 

representados como média±desvio padrão no gráficos 19 e 20 a seguir. 

 

Tabela 8 - Variação nos níveis de cromogranina A salivar (pmol/mg) entre os sexos 
 

 Pré-banho Pós-banho 

Sexo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Fêmea 7.36 269.6 5.91 103.6 

Macho 18.49 116.0 15.18 110.3 

 
Legenda: Observar a variação nos níveis de cromogranina A salivar entre os sexos, com seus valores 

mínimos e máximo registrados. 

 

 

Gráfico 19 - Média dos níveis de cromogranina A salivar entre os sexos 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas entre os sexos, tanto no pré quanto no pós-
banho. 
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Gráfico 20 - Média dos níveis de cromogranina A salivar entre os animais castrados e não castrados 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativas entre os animais castrados e não castrados, 
tanto no pré quanto no pós-banho. 

 

 

5.11 CORRELAÇÃO ENTRE CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES COM 

OS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 

 

 

Os gráficos abaixo mostram a correlação entre os níveis de cortisol e 

cromogranina A salivares com a frequência cardíaca, frequência respiratória e 

temperatura corporal. 

 

 

Cortisol salivar e parâmetros fisiológicos 

 

Podemos observar a correlação entre os níveis de cortisol salivar com as 

frequências cardíaca e respiratória e temperatura corporal (Gráfico 21 A, B e C). 

Para analisarmos se houve correlação entre as variáveis, foi utilizado o teste de 

coeficiente de correlação de Spearman, que constatou uma fraca correlação positiva 

com a frequência cardíaca, uma correlação constante com a temperatura corporal e 

a uma correlação positiva muito fraca com a frequência respiratória, porém não 

significativa. 
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Gráfico 21- Diagrama de dispersão dos níveis de cortisol salivar versus frequência cardíaca (A), 
frequência respiratória (B) e temperatura corporal (C) 

 

 

Legenda: Observar a ausência de correlação entre os parâmetros fisiológicos e o cortisol salivar. 

 

 

Cromogranina A salivar e parâmetros fisiológicos 

 

Podemos observar a correlação entre os níveis de cromogranina A salivar 

com as frequências cardíaca e respiratória e temperatura corporal (Gráfico 22 A, B e 

C). Para analisarmos se houve correlação entre as variáveis, foi utilizado o teste de 

coeficiente de correlação de Spearman, que constatou uma correlação positiva 

muito fraca com a frequência cardíaca, porém não significativa e ausência de 

correlação com a frequência respiratória e a temperatura corporal. 
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Gráfico 22 - Diagrama de dispersão dos níveis de cromogranina A salivar versus frequência cardíaca 
(A), frequência respiratória (B) e temperatura corporal (C) 

 

 

Legenda:  Observar a ausência de correlação entre os parâmetros fisiológicos e a cromogranina A 
salivar. 

 

 

5.12 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES E FREQUÊNCIA DO BANHO 

 

 

A frequência com que os animais frequentam o pet shop variou de uma vez 

por semana a esporádica, ou seja, mais de um mês de intervalo. Dos 23 

proprietários que responderam ao questionário, 9 apontaram que levavam seus cães 

uma vez por semana ao estabelecimento, 10 levavam a cada 15 dias e 4 levavam 

seus cães uma vez por mês ou em intervalo maiores. 
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Cortisol salivar e frequência do banho 

 

O gráfico abaixo mostra a diferenças entre os níveis de cortisol salivar e a 

frequência com que os cães vão ao banho e tosa. Para analisarmos se houve 

diferença significativa entre as frequências de banhos, foi utilizado o teste Kruskal-

Wallis, que constatou um p>0,05, demonstrando que não houve diferença 

significativa em nenhum dos tempos. Os dados são representados como 

média±desvio padrão no gráfico 23 a seguir. 

 

Gráfico 23 - Média dos níveis de cortisol salivar entre as frequências de banho 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativa entre as frequências de banho realizadas 
pelos cães, tanto no pré quanto no pós-banho. 

 

 

Cromogranina A salivar e frequência do banho 

 

O gráfico abaixo mostra a diferenças entre os níveis de cromogranina A 

salivar e a frequência com que os cães vão ao banho e tosa. Para analisarmos se 

houve diferença significativa entre as frequências de banhos, foi utilizado o teste 

Kruskal-Wallis, que constatou um p<0,05, demonstrando que houve diferença 

significativa apenas para os cães que frequentam o banho 1 vez por semana. Os 

dados são representados como média±desvio padrão no gráfico 24 a seguir. 
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Gráfico 24 - Média dos níveis de cromogranina A salivar entre as frequências de banho 
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Legenda: Observar a ausência de diferença significativa entre as frequências de banho realizadas 
pelos cães, tanto no pré quanto no pós-banho. 

 

 

5.13 CORTISOL E CROMOGRANINA A SALIVARES E COMPORTAMENTO (C-

BARQ©) 

 

 

A tabela 9 a seguir mostra a probabilidade de dependência dos níveis de 

cortisol e cromogranina A salivares pós-banho em relação aos sinais de 

agressividade, medo, ansiedade de separação e treinamento apresentados pelos 

cães, segundo os proprietários.  

Para a realização deste teste, os níveis de cortisol e cromogranina A salivares 

foram agrupados em baixo e alto, tendo como parâmetro os valores de mediana. 

Dos 33 animais utilizados neste estudo, 22 proprietários responderam o questionário 

do C-BARQ©. 

Para analisarmos se houve relação entre o aumento de cortisol e 

cromogranina A salivares durante o banho e tosa com os comportamentos foi 

utilizado o teste Exato de Fisher, que constatou um p>0,05, demonstrando que não 

há relação entre as variáveis. 
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Tabela 9 - Probabilidade de dependência dos níveis de cortisol e cromogranina A salivares em 
relação ao comportamento (C-BARQ©) 

 

  p-valor 

Comportamento N=22 Cortisol Cromogranina 

Agressividade 14 0.4441 0.3783 

Medo 11 0.7036 0.6882 

Separação 14 1.0000 0.6951 

Treinamento 11 1.0000 0.2262 

 
Legenda: Observar que não há dependência entre os animais de cortisol e cromogranina A salivares 

com o comportamento do animal fora do ambiente de banho e tosa. 

 

 

5.14 COMPORTAMENTO DA CHEGADA AO ESTABELECIMENTO E DURANTE 

OS PROCEDIMENTOS DE BANHO E SECAGEM 

 

 

Dos 33 animais analisados no estudo, 18,2% não foram observados durante o 

momento da chegada ao estabelecimento, 36,3% apresentaram dificuldade para 

entrar no estabelecimento, 18,2% entraram no colo do proprietário e 27,3% dos 

animais entraram voluntariamente no estabelecimento. 

A tabela 10 a seguir mostra o comportamento dos animais durante o banho e 

a secagem. Para analisarmos se houve diferença significativa entre os dois tempos 

foi utilizado o teste Exato de Fisher, o que constatou um p<0,05 apenas em relação 

à rigidez dos membros e a lambedura do plano nasal, demonstrando uma diferença 

significativa entre os dois tempos nestes comportamentos. 

 

Tabela 10 - Comportamento apresentado pelos cães durante os procedimentos de banho e secagem 
(n=33). 

(continua) 

Comportamento Banho Secagem Valor de p 

Dorso arqueado 40% 54,28% 0.4586 

Membros rígidos 22,85% 45,71% 0.0332* 

Orelhas para trás 62,85% 57,14% 0.7828 

Cauda abaixada/entre as pernas 60% 77,14% 0.2600 
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(continuação) 

Comportamento Banho Secagem Valor de p 

Lambedura do plano nasal 20% 65,71% <0.0001* 

Tremores 60% 77,14% 0.4431 

Choros 17% 8,57% 0.7330 

Latidos 2,85% 11,42% 0.3553 

Uivos 2,85% 5,71% 1.0000 

 
Legenda: Nota-se que dentre os comportamentos observados durante os procedimentos, apenas dois 

diminuíram no momento da secagem (orelhas para trás e choro) *Diferença significativa 
entre os tempos. 

 

 

5.15 ANÁLISE AMBIENTAL 

 
 

Os quadros 3 e 4 abaixo mostram os resultados encontrados para as variáveis 

que caracterizam os pontos críticos dos estabelecimentos.  

 

Quadro 3 – Resultado da observação direta dos pontos críticos no estabelecimento A 
 

Equipamentos e instrumentos de banho e secagem 

Soprador: Aparelho encontra-se embaixo da mesa de procedimentos e dentro de uma caixa acústica 

para abafar o som. Em todos os procedimentos o bocal do aparelho estava presente. 

Secador: Aparelho com pedestal e duto de saída de ar em tubo de metal, apresentando diferentes 

temperaturas. A temperatura utilizada variava entre morno e médio e era somente acionado quando 

necessário. 

Toalhas: Eram provenientes de uma empresa que realizava a esterilização e utilizadas 

individualmente para cada animal. 

Banheiras 

Temperatura da água: Temperatura agradável constatada pelo banhista, sempre respeitando a 

temperatura ambiente. 

Ralos: Ralos apresentando tampas compatíveis com o seu tamanho. 

Coleiras e guias: As guias eram presas à parede por uma ventosa, mas raramente eram utilizadas. 

Os animais não usam coleiras durante o banho. 

Mesas de procedimentos 

Coleiras e guias: As guias eram presas à mesa por meio de uma haste em sua lateral e utilizadas em 

todos os procedimentos. 

Tomadas e fios elétricos: As tomadas e fios elétricos ficam fora do alcance dos animais. 

Tesouras e escovas: Os instrumentos permaneciam em cima da mesa durante todo o procedimento 
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de secagem do animal e após a utilização, na maioria das vezes, eram guardados em gavetas. 

Gaiolas 

Grades: As gaiolas era confeccionadas em metal, com grades em todos os seus 6 lados e fechadas 

com um trinco que impossibilitava a abertura pelo animal. Era composta por 6 boxes de tamanhos 

variados. 

Coleiras e guias: A maioria dos animais era colocada no interior da gaiola sem suas coleiras e guias, 

sendo estas colocadas quando da chegada do proprietário. 

Limpeza: As gaiolas eram limpas durante o expediente apenas quando apresentavam sujidades. 

Não havia um critério para utilização dos boxes por animais recém-chegados daqueles que já havia 

sido higienizado.  

Ventilação 

Ar-condicionado e ventiladores: Presença de um ar-condicionado que era ligado de acordo com a 

temperatura do ambiente. 

Janelas e portas: Presença de uma janela do tipo basculante. A parede contrária às banheiras 

apresentava uma janela de vidro - para a visualização do procedimento pelo proprietário – e uma 

porta de vidro com grade de proteção própria para animais. Na maior parte do tempo, a porta de 

vidro era mantida fechada, principalmente quando animais mais agitados estavam no recinto. 

Conduta dos funcionários e médicos veterinários 

Histórico do animal: Apenas os animais que passam por consulta na clínica apresentavam histórico 

médico.  

Avaliação prévia de parâmetros fisiológicos: Não era realizada avaliação prévia dos parâmetros 

fisiológicos do animal. 

 

Quadro 4 – Resultado da observação direta dos pontos críticos no estabelecimento B 

Equipamentos e instrumentos de banho e secagem 

Soprador: Aparelho encontra-se embaixo da mesa de procedimentos, porém não se utiliza caixa 

acústica. Na maior parte dos procedimentos o bocal estava presente, porém em alguns casos este 

era retirado para diminuir o desconforto do animal. 

Secador: Aparelho com pedestal e duto de saída de ar em tubo de metal, apresentando diferentes 

temperaturas. A temperatura utilizada variava entre morno e médio. O secador era acionado quando 

necessário ou usado juntamente com o soprador em cães de raças de porte grande e com muito 

pelo, como no caso da raça Golden Retriever. 

Toalhas: Eram provenientes de uma empresa que realizava a esterilização e utilizadas 

individualmente para cada animal. 

Banheiras 

Temperatura da água: Temperatura agradável constatada pelo banhista, sempre respeitando a 

temperatura ambiente. 

Ralos: Ralos apresentando tampas compatíveis com o seu tamanho. 

Coleiras e guias: As guias eram presas à parede por um gancho de metal, mas raramente eram 

utilizadas. Os animais não usam coleiras durante o banho. 

Mesas de procedimentos 

Coleiras e guias: As guias eram presas à mesa por meio de uma haste em sua lateral e também a 

um gancho de metal fixado à parede, porém raramente eram utilizadas. 

Tomadas e fios elétricos: As tomadas e fios elétricos ficam fora do alcance dos animais. 

Tesouras e escovas: Os instrumentos permaneciam em cima da mesa durante todo o procedimento 

de secagem do animal e após a utilização, na maioria das vezes, eram guardados em gavetas. 
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Gaiolas 

Grades: As gaiolas era confeccionadas em metal, com grades em todos os seus 6 lados e fechadas 

com um trinco que impossibilitava a abertura pelo animal. Era composta por 6 boxes de tamanhos 

variados. 

Coleiras e guias: A maioria dos animais era colocada no interior da gaiola sem suas coleiras e guias, 

sendo estas colocadas quando da chegada do proprietário. 

Limpeza: As gaiolas eram limpas durante o expediente apenas quando apresentavam sujidades. 

Não havia um critério para utilização dos boxes por animais recém-chegados daqueles que já havia 

sido higienizado.  

Ventilação 

Ar-condicionado e ventiladores: Presença de um ventilador no teto que era ligado de acordo com a 

temperatura do ambiente. 

Janelas e portas: Presença de uma janela do tipo basculante. A parede contrária às mesas de 

procedimento apresentava uma porta que dava para o quintal, com grade própria para animais, que 

era mantida fechada na maioria do tempo, pois havia animais do próprio estabelecimento no quintal. 

Na parede contrária as banheiras havia a porta de entrada com um vidro – para a visualização do 

procedimento pelo proprietário – e que era mantida sempre fechada. 

Conduta dos funcionários e médicos veterinários 

Histórico do animal: Apenas os animais que passam por consulta na clínica apresentavam histórico 

médico.  

Avaliação prévia de parâmetros fisiológicos: Não era realizada avaliação prévia dos parâmetros 

fisiológicos do animal. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O estudo realizado com 33 cães que se submeteram a procedimentos de 

banho e tosa em dois estabelecimentos da cidade de São Paulo mostrou diversos 

resultados a cerca do estresse que tais procedimentos causam nos animais. A 

seguir, os resultados serão discutidos na sequência em que foram apresentados. 

  

Questionário específico 

 

No questionário entregue aos proprietários pudemos observar que muitos 

relataram que seus cães já haviam sofrido algum acidente durante o banho e tosa, 

porém sem gravidade.  

Acidentes isolados podem acontecer durante tais procedimentos, porém 

devem ser evitados ao máximo. Como prevenção, banhistas e tosadores devem ser 

altamente capacitados para exercer tal função e o médico veterinário deve estar 

presente no estabelecimento, conforme Resolução nº 878, de 15 de fevereiro de 

2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (BRASÍLIA, 2008), garantindo 

assim saúde e bem-estar aos animais. 

Quase metade dos proprietários relata que seus cães voltavam dos 

procedimentos apresentando sinais de cansaço. Esse cansaço é reflexo da ativação 

dos eixos SAM e principalmente do eixo HPA por conta do grande gasto de energia. 

 

Raça, idade e sexo 

 

Ao analisarmos os resultados observamos uma maior incidência de cães das 

raças Shih-tzu (24,2%) e Lhasa-apso (15,1%), o que também foi observado por  

Maria (2010) em um levantamento realizado em pet shops da cidade de São Paulo 

com 2642 cães de diversas raças. O fato de essas raças apresentarem uma maior 

incidência deve-se ao fato de serem raças que demandam maior cuidado quanto a 

sua higiene e tosa, por apresentarem pelos longos e de difícil manejo. 

Em relação ao sexo dos cães observamos uma maior incidência de fêmeas 

(61%). Já em relação à idade, observamos uma maior incidência de cães adultos 

(37%) seguidos pelos adultos jovens (30%). 
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Segundo os médicos veterinários e funcionários dos estabelecimentos, a 

incidência de cães com idade avançada é menor devido ao fato de muitos 

proprietários acharem desnecessário o animal passar por uma situação 

desconfortável como o banho. Muitas vezes, os próprios médicos veterinários e 

funcionários aconselhavam a se evitar o banho nestes casos. 

 

Parâmetros fisiológicos pré e pós-banho 

 

Os resultados mostram que a frequência cardíaca dos animais praticamente 

se manteve a mesma no pré-banho e pós-banho e apenas um pouco elevada em 

relação aos valores normais que variam de 60 a 110 bpm em cães de raças grandes 

e de 100 a 150 bpm em cães de raças pequenas. Levando em conta que 81% dos 

animais deste estudo são de raças pequenas a médias, os valores observados não 

variaram muito do padrão. 

Em um estudo realizado por Beerda et al. (1998) foi verificado a frequência 

cardíaca de cães frente a 5 estímulos sendo a frequência cardíaca máxima 

observada de 183 bpm, muito próximo do observado neste estudo que foi 200 bpm. 

Tanto a ativação do eixo SAM quanto do eixo HPA fazem a frequência 

cardíaca aumentarem, portanto é normal a frequência cardíaca estar aumentada nos 

dois tempos. 

Em um estudo realizado por Engeland et al. (1990) com cães observou-se 

que o barulho repentino aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial e a 

atividade de ambos os eixos. 

Em relação à frequência respiratória observamos um aumento na frequência 

pós-banho em relação ao pré-banho. A frequência respiratória normal do cão varia 

de 10 a 30 mpm, ficando muito abaixo da média observada neste trabalho. Assim 

como observado com a frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória é 

compatível com a ativação do eixo SAM. 

Muitos animais já chegavam ao estabelecimento com a frequência respiratória 

aumentada e como não havia tempo hábil para esperar por esta diminuir até próximo 

dos níveis normais, os valores pré-banho já se iniciavam altos.  

Em relação à temperatura corpórea, se observou praticamente nenhuma 

diferença entre as médias pré-banho e pós-banho. A média, tanto pré quanto pós-

banho encontra-se bem próximo do valor máximo aceitável da temperatura de cães 
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em repouso que é de 39,0°C em média. Como os animais não estavam em repouso 

e encontravam-se ligeiramente agitados, as temperaturas observadas estão dentro 

dos parâmetros aceitáveis. 

Alguns estudos mostram que o estresse agudo eleva a temperatura corpórea 

nos animais, porém não foi o observado neste estudo. A hipótese mais aceitável é o 

fato do uso do soprador para a secagem dos animais, pois este apresenta vento em 

temperatura ambiente, o que poderia favorecer a diminuição da temperatura pós-

banho, chegando ao valor pré-banho, como também o uso de ar condicionado e 

ventiladores no ambiente. 

 

Volume de saliva coletado pré e pós-banho 

 

O volume de saliva coletado entre os dois tempos apresentou diferença 

significativa, apontando uma diminuição no pós-banho, fortalecendo o observado 

durante as coletas. 

A maior parte dos animais demorava mais para atingir os 0,5ml de saliva 

necessária para a realização dos testes, sendo que muitos não atingiam esta 

quantidade, tendo que parar a coleta para que esta não interferisse nos valores do 

cortisol. Mesmo utilizando estímulos para a salivação, os animais não salivavam 

como no pré-banho. 

Em um dos casos, o animal já apresentava uma diminuição na produção de 

saliva no pré-banho e após o procedimento, a produção de saliva diminuiu a tal 

ponto que o swab se quer ficou úmido. Frente a isto, o animal foi retirado do projeto. 

O fato dos animais diminuírem a salivação no pós-banho demonstra que a 

atividade do ramo simpático do sistema nervoso autônomo era mais intensa e se 

sobressaia sobre a atividade do ramo parassimpático, como descrito por Lovallo e 

Sollers (2007), dado que sua ativação causa uma diminuição do fluxo salivar.  

 

Cortisol e cromogranina A salivares pré e pós-banho 

 

Sabe-se que o estresse gera uma ativação do eixo HPA, liberando assim 

cortisol na corrente sanguínea. Este cortisol se encontrará aumentado na saliva por 

volta de 5 minutos após a manipulação do animal, sendo representativo de uma 
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parcela do cortisol livre do soro (VINCENT; MICHELL, 1992; KOBELT et al., 2003; 

DRESCHEL; GRANGER, 2009b). 

Apesar de a saliva ser um método não invasivo, a maioria dos animais se 

sentia incomodado com a presença do swab em suas bocas, o que em teoria 

poderia fazer a concentração plasmática de cortisol aumentar. Para que a 

manipulação do animal não interferisse no nível de cortisol, foi estipulado o tempo de 

aproximadamente 5 minutos para a coleta de saliva, mesmo que o volume final não 

atingisse 500µl. 

Em relação à presença de cromogranina A na saliva, não há informações na 

literatura sobre relação dos níveis plasmáticos e salivares. A cromogranina A é uma 

proteína produzida principalmente pelas células cromafins da medula da adrenal, 

sendo liberada juntamente com a adrenalina e noradrenalina, como também 

armazenada nos grânulos secretórios dos neurônios e das células acinares das 

glândulas salivares, sendo liberada por estimulação nervosa simpática (SOMOGYI 

et al., 1984; DOSS et al., 1998; SATO et al., 2002; CRONIN et al., 2003; SARUTA et 

al., 2005; KANAI et al., 2008; STRIDSBERG et al., 2014). Frente a estas 

informações, admite-se que a cromogranina A já esteja presente na saliva do cão ao 

ser manipulado. 

Como observado nos resultados, a diferença entre a média dos níveis de 

cortisol salivar é bastante significativa, demonstrando que os procedimentos de 

banho e tosa são estressantes para o animal, remetendo à fase de alarme descrita 

inicialmente por Selye (1936), o que corrobora com um trabalho realizado em um 

banho e tosa com os níveis plasmáticos de cortisol em cães da raça poodle 

(MEDEIROS, 2007). 

A concentração de cortisol presente na saliva dos cães apresentou uma 

concentração média de 455 µg/dl pré-banho e de 733 µg/dl pós-banho. A 

concentração basal média de cortisol salivar descrita em literatura varia de 0.156 

µg/dl a 0.360 µg/dl (VINCENT; MICHELL, 1992; BEERDA et al., 1998; DRESCHEL; 

GRANGER, 2009b; BENNETT; HAYSSEN, 2010), o que não difere muito das 

concentrações médias observadas durante o pré-banho, uma vez que o ambiente de 

banho e tosa já é um agente estressor devido a presença de pessoas, cheiros e 

sons não familiares ao animal.  

No estudo realizado por Medeiros (2007) observou-se, por meio das 

concentrações médias do cortisol, que os níveis aumentaram em 71% no pós-
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banho. Em nosso trabalho observamos um valor semelhante, onde o aumento nos 

níveis pós-banho foram de 61%. 

Podemos destacar um fato isolado em relação aos níveis de cortisol salivar, 

onde apenas dois cães apresentaram os maiores níveis no pós-banho e um dos 

maiores no pré-banho. Estes dois cães são fêmea e macho da raça Shar-pei, no 

entanto, não se pode confirmar a relação entre raça e o nível de cortisol salivar, uma 

vez que, além de o grupo racial ser pequeno (n=2), estes animais pertencem ao 

mesmo proprietário. Logo, o método de criação desses cães deve ser considerado 

um fator de interferência. 

Níveis de cortisol salivar como os observados nos dois cães da raça Shar-pei 

também foram observados no estudo realizado por Beerda (2007). Neste estudo os 

animais tiveram a saliva coletada antes e após estímulos estressores como empurrar 

o animal contra o chão, abertura de guarda-chuva, jogar uma mala de 600g no chão, 

barulho e choque elétrico. Um cão apresentou uma elevação extrema do cortisol 

salivar frente ao estímulo de empurrá-lo contra o chão, apresentando 3.649 µg/dl. A 

média de concentração de cortisol salivar neste estudo foi de 0.660 µg/dl, 

semelhante ao observado em nosso estudo. 

Podemos concluir então que os níveis de cortisol salivar apresentados pelos 

cães neste presente estudo estão em acordo com os níveis observados em 

literatura, principalmente com o trabalho de Medeiros (2007) sobre o estresse no 

banho e tosa. 

Em relação à concentração de cromogranina A salivar, observamos uma 

diferença significativa entre o pré e o pós-banho, porém ao contrário do que se 

observou no cortisol salivar, o nível de cromogranina A salivar diminuiu após o 

banho. 

A concentração de cromogranina A na saliva dos cães apresentou uma ampla 

variação de 7,360 a 269,6 pmol/mg no pré-banho.  Até o momento há apenas um 

artigo publicado por Kanai et al. (2008) sobre a concentração de cromogranina A 

salivar em cães, relatando não haver variação circadiana nos níveis de 

cromogranina A salivar, sendo que a concentração basal encontrada na saliva dos 

cães foi de aproximadamente 3.20 pmol/mg, muito abaixo do observado neste 

trabalho. 

O fato dos níveis de cromogranina A salivares estarem muito acima dos 

observados por Kanai et al. (2008) demonstra a intensa ativação do eixo SAM, fato 
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observado inicialmente por Selye (1936) que remete à ação de “luta e fuga” da fase 

de alarme da síndrome geral de adaptação. 

Outro fator a ser apontando em relação aos altos níveis de cromogranina A na 

saliva destes cães é a passagem passiva da proteína plasmática para o interior da 

glândula salivar, o que acarretaria em um aumento nos níveis salivares (KANNO et 

al., 1999)  

Sabe-se que a cromogranina A é um excelente marcador para tumores 

endócrinos, uma vez que ela é armazenada nos grânulos secretórios de diversos 

órgãos endócrinos como a adrenal, pâncreas, tireoide, paratireoide, hipófise, entre 

outros (DOSS et al., 1998). Na tentativa de minimizar interferências nos resultados 

da cromogranina A salivar, animais que apresentavam algum distúrbio endócrino 

eram retirados do trabalho.  

No questionário entregue aos proprietários constavam perguntas a cerca da 

saúde do animal, onde em nenhum momento foi citado a presença de doenças que 

pudessem interferir no estudo. Como alguns distúrbios endócrinos e até mesmo 

tumores podem passar despercebidos pelo proprietário em um primeiro momento, 

não podemos descartar a hipótese de algum animal apresentar algum doença 

relacionada, como no caso do animal que apresentou uma concentração de 

cromogranina A salivar de 269,6 pmol/mg. 

O fato dos níveis de cromogranina A salivares diminuírem após o banho se dá 

pelo fato das células acinares das glândulas salivares liberarem praticamente todo o 

seu conteúdo em um período de uma hora após um estímulo estressor que ative o 

eixo SAM, conforme observado por Amsterdam et al. (1969) e Castle et al. (1972). 

Kanai et al. (2008) também observou um decréscimo nos níveis da cromogranina A 

salivar dos cães após 1 hora da primeira coleta.  

A duração média do procedimento de banho e tosa é de 45 minutos, o que 

reforça a ideia de esgotamento do conteúdo proteico dos grânulos secretórios 

quando da coleta pós-banho. 

Após analisarmos os resultados e constatarmos que os níveis de 

cromogranina A salivar diminuíram após o banho, uma das hipóteses foi a de que 

pesquisadores apontavam que o pânico ativa intensamente o eixo SAM e pouco 

interfere no eixo HPA, o que poderia explicar os altos níveis de cromogranina A 

salivar no pré-banho, por conta do animal não saber o que está por vir e, 
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provavelmente se acostumar ao longo do procedimento, diminuindo assim os níveis 

pós-banho (GRAEFF, 2007). 

Além de termos descartado essa hipótese frente aos trabalhos de Amsterdam 

et al. (1969) e Castle et al. (1972), o volume de saliva pós-banho foi 

significativamente menor que o pré-banho, indicando que o eixo SAM encontrava-se 

ainda ativo.  

Alguns estudos feitos em humanos também mostram que a cromogranina A 

diminui rapidamente após cessado o estímulo estressor, tal como dirigir um carro, 

apresentações orais e barulho (NAKANE et al., 1998; MIYAKAWA et al., 2006). 

No estudo de Miyakawa et al. (2006) observou-se as diferenças individuais 

nas mudanças nos níveis de cromogranina A salivar em humanos frente ao barulho. 

Das 20 pessoas avaliadas, 06 aumentaram os níveis durante o barulho e 

mantiveram até 15 minutos após, sendo classificados como grupo de alta 

sensibilidade; 10 pessoas aumentaram os níveis durante o barulho e diminuíram 

imediatamente após, sendo classificadas como grupo de média sensibilidade; 04 

pessoas não aumentaram os níveis nem durante, nem após o estímulo, sendo 

classificadas como grupo de baixa sensibilidade. 

Em nosso trabalho observamos essa mesma diferença individual. Dos 33 

animais estudados, 66,6% apresentaram diminuição da cromogranina A salivar após 

o banho, 21,2 % apresentaram um aumento e 12,2 % não tiveram mudanças 

significativas em seus níveis, reforçando o padrão de resposta individual dos animais 

frente a situações estressoras. 

Essa diferença individual na resposta ao estresse observada tanto no trabalho 

de Miyakawa et al. (2006) como em nosso trabalho corrobora com a tese de 

diversos autores de que diferentes tipos de respostas biológicas são utilizadas pelo 

indivíduo e que a resposta ao mesmo estressor varia entre eles (CHROUSOS; 

GOLD, 1992; MOBERG; MENCH, 2001; MCCARTY; PACAK, 2007). 

 Tanto a cromogranina A como o cortisol apresentam-se aumentados frente a 

estressores físicos e psicológicos, porém diversos estudos apontam que a 

cromogranina A tem seus níveis aumentados principalmente frente a estressores 

psicológicos e o cortisol frente a estressores físicos (NAKANE et al., 1998; 

TAKATSUJI et al., 2008; GALLINA et al., 2011). 

Em um ambiente de banho e tosa são encontrados diversos tipos de 

estressores, físicos como psicológicos, atuando tanto isoladamente como em 
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conjunto, o que impossibilita afirmar o que foi colocado por outros autores 

anteriormente. Esta diferença entre os tipos de estressores podem ser melhor 

avaliadas a partir do comportamento do animal, o que será discutido mais a frente. 

 

Correlação entre os níveis de cortisol e cromogranina A salivares 

 

De acordo com a análise estatística, uma correlação negativa muito fraca foi 

observada entre os analitos, ou seja, enquanto a cromogranina A salivar diminuía, o 

cortisol salivar aumentava, porém essa correlação não foi estatisticamente 

significativa. 

Neste estudo observamos que os níveis de cromogranina A salivar 

aumentaram primeiro que os de cortisol salivar, o que corrobora com o encontrado 

na literatura, onde os níveis de cromogranina A aumentam antes que o do cortisol 

(KANNO et al., 1999). 

 

Cortisol e cromogranina A salivares entre os estabelecimento A e B 

 

Não foi observada nenhuma diferença estatística entre as análises dos 

estabelecimentos A e B, o que nos indica que independente do estabelecimento, os 

animais sofrem estresse. 

A estrutura dos dois estabelecimentos, a conduta dos funcionários e os 

equipamentos e instrumentos utilizados são semelhantes, reforçando a tese de que 

o procedimento de banho e tosa como um todo é um agente estressor.  

A estrutura e equipamentos utilizados pelos dois estabelecimentos serão 

discutidos mais a frente. 

 

Cortisol e cromogranina A salivares e raça 

 

Como abordado anteriormente, as raças com maior incidência no trabalho 

foram Shih-tzu e Lhasa-apso, portanto ao compararmos os níveis de cortisol e 

cromogranina A salivares com raças dividimos em 3 grupos: Shih-tzu, Lhasa-apso e 

Outros. 

Os testes mostraram não haver diferença significativa nos níveis de cortisol 

salivar entre os 3 grupos de raças. Esse resultado corrobora com outros estudos que 
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também mostram não haver diferença nas concentrações de cortisol entre as raças 

(COPPOLA; GRANDIN; ENNS, 2006; BENNETT; HAYSSEN, 2010). 

Em relação às concentrações de cromogranina A salivar, os testes mostraram 

uma diferença significativa entre os tempos para o grupo Outros em relação à raça 

Shih-tzu. As concentrações de cromogranina A salivar na raça Shih-tzu são menores 

que no grupo Outros em 68% no pré-banho e 57% no pós-banho. Também podemos 

destacar que os valores de cromogranina A salivar pré e pós-banho para os cães da 

raça Shih-tzu se mantiveram bem próximos. 

Não podemos afirmar o porquê da raça Shih-tzu ter as concentrações de 

cromogranina A salivar com valores próximos no pré e pós-banho, como também 

mais baixas que as outras raças, já que não há estudos que comprovem alguma 

relação dos níveis de cromogranina A com a raça dos cães. 

A priori, cães da raça Shih-tzu são animais que apresentam um grau médio 

de agressividade e reatividade, sendo mais calmos que cães da raça Yorkshire, 

Poodle, Dachshund e Cocker Spaniel Inglês (NOTARI; GOODWIN, 2007). 

Para que possamos chegar a alguma conclusão sobre o comportamento do 

eixo SAM em cães da raça Shih-tzu, se faz necessário estudos com estímulos 

estressores isolados e com animais de diversas raças. 

 

Cortisol e cromogranina A salivares e idade 

 

Em relação à idade dos animais, pode-se observar que não houve diferença 

significativa com o cortisol e a cromogranina A salivares. Os resultados observados 

no cortisol salivar corroboram com um estudo realizado em um abrigo de cães nos 

Estados Unidos (COPPOLA; GRANDIN; ENNS, 2006). Ainda não há estudos que 

comprovem alguma relação dos níveis de cromogranina A com a idade dos cães.  

 

Cortisol e cromogranina A salivares e sexo 

 

Como podemos observar, não houve diferenças significativas entre os sexos, 

tanto pra o cortisol salivar como para a cromogranina A salivar. Os resultados para 

cromogranina A salivar corroboram com os apresentados por Kanai et al. (2008) 

onde também não foi observado diferenças entre os sexos. Já em relação ao cortisol 
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salivar, estudos mostram que também não há diferenças entre os sexos (COPPOLA; 

GRANDIN; ENNS, 2006; BENNETT; HAYSSEN, 2010).  

Em um trabalho realizado por Medeiros (2007) para a aferição dos níveis de 

cortisol plasmáticos em cães da raça poodle durante o banho e tosa, também não 

mostrou diferença entre o sexo dos animais. 

 

Correlação entre cortisol e cromogranina A salivares com os parâmetros fisiológicos 

 

As correlações observadas com relação ao cortisol salivar foram fracas ou até 

mesmo ausentes. Quanto à frequência cardíaca ter uma baixa correlação com o 

cortisol salivar, esta também foi observada no estudo de Beerda et al. (1998), onde 

não houve correlação entre as duas variáveis, creditando-se o fato a grande 

variação individual de resposta ao estresse. 

A correlação constante entre o cortisol salivar e a temperatura corporal neste 

estudo indicou que, independente das variações do cortisol salivar, a temperatura se 

manteve estável durante o banho e tosa. 

As correlações observadas com relação à cromogranina A salivar foram ainda 

mais fracas que as de cortisol salivar. Neste estudo observamos que nem sempre os 

animais que apresentam altas concentrações de cromogranina A salivar terão a 

frequência cardíaca alta. 

Devido ao pequeno número de trabalhos a respeito da cromogranina A em 

cães e até mesmo em outras espécies, não há dados suficientes para discussão, o 

que abre as portas para a realização de futuros trabalhos correlacionando os níveis 

da proteína a parâmetros fisiológicos. 

 

Cortisol e cromogranina A salivares e frequência do banho 

 

A frequência de banho observada neste trabalho foi de 1 vez por semana, a 

cada 15 dias e uma vez por mês e esporadicamente, conforme o questionário 

aplicado aos proprietários. 

Segundo os próprios médicos veterinários e funcionários dos 

estabelecimentos, geralmente os cães que comparecem ao banho e tosa uma vez 

por semana são os cães de pequeno porte e que apresentam pelagem abundante 
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de difícil manejo. Este dado pôde ser confirmado pelo nosso estudo, onde todos os 

animais banhados uma vez por semana apresentavam estas características. 

Quando comparamos a frequência do banho e tosa com os níveis de cortisol 

salivar, observamos não haver diferenças entre os grupos. No estudo realizado por 

Medeiros (2007), também foi observado não haver diferença entre o cortisol 

plasmático dos cães nos dois dias de avaliação.  

Em relação à cromogranina A salivar houve uma diferença significativa em 

relação à frequência de 1 vez por semana, no pré-banho e principalmente no pós-

banho, onde os níveis da proteína nesse grupo foram menores que no restante. 

Um fato a se considerar em relação a isto é que os cães que frequentam o 

banho e tosa 1 vez por semana são em sua grande maioria da raça Shih-tzu, o que 

pode ter influenciado o resultado, uma vez que já vimos anteriormente aqui que 

estes cães apresentam níveis de cromogranina A salivar mais baixos e estáveis que 

os cães das outras raças. 

Importante frisar que, como este é o primeiro estudo que envolve o estresse 

no banho e tosa com diversas raças de cães, se faz necessário um estudo mais 

aprofundado para verificar se realmente há diferença entre os tempos, dado que dos 

33 cães avaliados neste estudo, apenas 19 responderam a esta pergunta no 

questionário e por conta dos cães da raça Shih-tzu. 

 

Cortisol e cromogranina A salivares e comportamento (C-BARQ©) 

 

Conforme observado nos resultados, nenhum dos comportamentos 

(agressividade, medo, separação e treinamento) apresentou relação com os níveis 

de cortisol e cromogranina A salivares, o que difere do trabalho feito por Medeiros 

(2007) e Ramos et al. (2006), onde os animais considerados agressivos também 

apresentaram agressividade durante o banho e tosa.  

Ainda no trabalho de Medeiros (2007), foi observada uma relação entre os 

níveis de cortisol com a agressividade durante o banho e tosa, pois alguns animais 

foram agressivos com o banhista e tosador. Em nosso trabalho nenhum cão, 

inclusive os que apresentaram sinais de agressividade no C-BARQ©, apresentou 

qualquer sinal de agressividade perante os funcionários ou até mesmo de nossa 

equipe que coletava os materiais biológicos.  
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Também devemos levar em conta que a agressividade relatada no C-BARQ© 

foi informada pelo proprietário, o que pode levar a um resultado subjetivo, uma vez 

que alguns proprietários não reconhecem ou reconhecem erroneamente um sinal de 

agressividade. 

Segundo Koolhaas et al. (1999b) animais agressivos (proativos) apresentam 

níveis de cromogranina A aumentados e que quando disso, os níveis de cortisol são 

baixos. 

Em nosso trabalho, dos 33 cães avaliados apenas 9 apresentaram níveis 

muito elevados de cromogranina A salivar, acima da média. Dentre esses 9 animais, 

5 apresentaram níveis de cortisol salivar abaixo da média e ainda abaixo dos níveis 

basais descritos em literatura. Ainda assim, quando comparados com a 

agressividade obtida pelo C-BARQ©, dos 5 animais, apenas 3 apresentavam tal 

característica, o que inviabiliza uma análise confiável para se testar a teoria de 

Koolhaas et al. (1999b) neste estudo. 

Os dados observados neste trabalho vão contra os observados no trabalho de 

Medeiros (2007), porém os cães deste trabalho eram em sua totalidade poodles, 

enquanto que em nosso trabalho dos 33 animais, apenas 2 eram poodles. 

Notari e Goodwin (2007) descrevem os cães da raça poodle como de média 

agressividade e alta reatividade e imaturidade. Segundo Lambert (2008), os poodles 

toys e miniatura, que são os mais observados no Brasil, apresentam uma tendência 

de serem extremamente sensíveis e excitados, o que pode torná-los nervosos e mal-

humorados. 

O fato de Medeiros (2007) ter observado agressividade nos cães durante o 

banho e tosa pode ser creditado ao fato de todos serem poodles e apresentarem as 

características descrita acima. Sendo assim, inviabiliza a comparação com nosso 

estudo. 

 

Comportamento durante o procedimento de banho e tosa 

 

Ao longo do trabalho observamos as alterações nas concentrações salivares 

de cortisol e cromogranina A e nos parâmetros fisiológicos dos animais e podemos 

concluir que o ambiente de banho e tosa traz um grande desconforto para o animal. 

Haugh (2004) descreve em sua dissertação sobre o comportamento de cães 

filhotes da raça Beagle, cães relaxados como sentados ou deitados, com seus 



83 
 

músculos relaxados, corpo sem apresentar tremores, cauda abaixada e orelhas 

levantadas. 

Como já discutido anteriormente, o ambiente de banho e tosa apresenta 

diversos agentes estressores, desde o ambiente em si, até a presença dos 

funcionários e de outros animais. 

O desconforto dos animais começa a partir do momento da sua chegada ao 

estabelecimento, onde observamos que muitos animais apresentavam dificuldade 

para entrar no estabelecimento, tendo que ser arrastados pela coleira muitas vezes; 

outra parte dos animais chegavam no colo do proprietário, alguns por comodidade, 

mas outros por facilidade pois sabiam que seus animais não entrariam 

voluntariamente. 

Estes dados corroboram com os observados por Stanford (1981) e Döring et 

al. (2009), onde muitos cães também precisavam ser carregados no colo para que 

conseguissem entrar na clínica veterinária. 

Ainda no trabalho de Döring et al. (2009), 60% dos animais levados ao 

veterinário apresentavam sinais de medo e submissão, fortalecendo ainda mais a 

ideia de que os animais se sentem incomodados nestes estabelecimentos.  

Os animais percebem que todas as vezes que entram em um 

estabelecimento veterinário algo desagradável ao seu ponto de vista acontece, seja 

para um banho e tosa, consultas com aplicações de medicamentos que lhe causam 

dor, entre outros fatores.  

A aversão da maioria dos cães pelos consultórios veterinários foi relatada por 

Perego, Proverbio e Spada (2014) em seu estudo sobre a frequência cardíaca e o 

cortisol sérico de cães na sala de espera para o atendimento. Neste estudo, os 

pesquisadores observaram que os níveis de cortisol sério e a frequência cardíaca 

desses cães eram maiores que o grupo controle, corroborando com o fato que por si 

só o ambiente veterinário é um agente estressor para os animais. 

Quando realizávamos as coletas de saliva nos animais evitávamos colocar 

estes sobre a mesa de procedimento, uma vez que os sinais de medo e submissão 

ficam mais evidentes, segundo Döring et al. (2009), podendo assim interferir em 

nossos resultados. 

Segundo Hennessy et al. (1998) os níveis de cortisol plasmáticos diminuem 

em 20 minutos após a interação com o animal. Neste estudo, diversos cães 

interagiram com pessoas do sexo masculino e feminino, sendo acariciados e 
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recebendo estímulos através da fala do manipulador. A redução do cortisol após a 

interação foi expressiva, o que poderia ser extrapolado para o ambiente de banho e 

tosa, na tentativa de diminuir o estresse nestes animais. 

Com base nos dados em literatura e nos comportamentos observados 

durante os procedimentos, podemos constatar que os animais apresentam sinais 

típicos de estresse durante o banho e tosa, porém temos um aumento desses 

comportamentos durante a secagem. 

Dos nove comportamentos negativos observados durante todo o 

procedimento de banho e tosa apenas dois diminuíram durante o momento da 

secagem, sendo eles os choros e as orelhas para trás, mas ainda assim sem 

apresentar diferença significativa entre os tempos. Os comportamentos que ficaram 

mais evidentes e que apresentaram diferença significativa entre os dois momentos 

foram os membros rígidos e a lambedura do plano nasal.  

A lambedura excessiva do plano nasal está associada ao desconforto e 

ansiedade nos cães, mas em alguns casos pode estar relacionado ao fato de 

umedecer o focinho quando este se encontra muito ressecado. Durante a secagem 

é fato que o vento emitido pelo soprador e secador resseca tanto a boca quanto o 

focinho do animal, porém este comportamento foi percebido mesmo quando o 

aparelho estava longe da cabeça do cão. 

O aumento dos sinais típicos de estresse durante a secagem pode ser 

creditado ao uso do soprador, um aparelho utilizado para retirar o excesso de água 

dos pelos dos animais e que emiti um som muito alto e produz rajadas de vento 

muito fortes.  

Cães são muito sensíveis ao som, conseguindo detectá-los quatro vezes mais 

distantes que os seres humanos. Desta forma, frente a sons extremamente altos, 

como o de tempestades e fogos de artifício, os cães apresentam sinais típicos de 

estresse como tremores no corpo, cauda entre as pernas, tentativas de se 

esconderem, entre outros (ENGELAND; MILLER; GANN, 1990; BEERDA et al., 

1997; DRESCHEL; GRANGER, 2005). 

Em um trabalho realizado por Dreschel e Granger (2005) foi observado que 

os níveis de cortisol dos cães aumentaram em 207% frente ao barulho de uma 

tempestade simulada, não ocorrendo diferenças entre os sexos.  

Durante a realização do experimento tivemos a oportunidade de observar 

alguns banhos em gatos, mas como estes não eram o foco do trabalho, não foram 
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coletados dados e nem material biológico, porém podemos destacar alguns pontos 

interessantes. O momento mais estressante para os gatos durante o banho e tosa é 

durante a secagem devido ao uso do soprador. Ficou evidente que, só do fato de se 

ligar o soprador, os gatos se tornam reativos e muitas vezes agressivos, tendo que 

desligar o aparelho e continuar o trabalho de secagem com o secador ou mesmo 

apenas com a toalha. 

Para minimizar o problema do uso do soprador em cães, observamos que ao 

retirar o bocal do aparelho, a pressão do vento e o som diminuem. Para o 

estabelecimento, a retirada do bocal é um ponto negativo, pois aumentará o tempo 

de secagem do animal, gerando mais custos. Caso, mesmo retirando o bocal do 

soprador, o animal continuar a se estressar, o uso do soprador é interrompido e o 

procedimento deve ser seguido apenas utilizando-se uma toalha e o secador, em 

uma temperatura agradável. 

Durante o nosso estudo observamos outros pontos críticos no 

estabelecimento de banho e tosa. Além do barulho e do ambiente em si, por ser 

estranho ao animal, a presença de outros animais também chamou atenção. 

Percebemos que quando um animal encontrava-se agitado no recinto, latindo 

incontrolavelmente, este instigava outros a latirem também, principalmente entre os 

animais que se encontravam dentro das gaiolas, na espera para serem banhados ou 

para a chegada de seus donos após o banho. 

Muitos animais ficavam observando o que acontecia ao seu redor, 

principalmente quando havia algum animal solto, andando livremente pelo recinto, o 

que deixava muitos animais com expressão tensa e atenta, portanto jamais deixar 

animais livres no recinto. 

 

Pontos críticos nos estabelecimentos A e B 

 

A seguir serão elencados os pontos críticos no estabelecimento com base nas 

variáveis observadas e descritas nos resultados e que devem ser levadas em 

consideração a fim de manter a integridade física do animal e dos funcionários. 
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Equipamentos e instrumentos de banho e secagem 

 

Como já abordado anteriormente, o soprador é um dos principais agentes 

estressores do banho e tosa e deve ser utilizado com cautela e quando necessário 

retirado o seu bocal ou substituído pelo secador e/ou toalha. A caixa acústica 

utilizada pelo estabelecimento A diminui a intensidade do som do soprador, o que 

poderia ser acatado por todos os estabelecimentos. 

Cuidado com a temperatura do secador para evitar queimaduras e até 

problemas oculares como uma úlcera de córnea. Nunca deixar o secador 

direcionado para a cabeça do animal, como também deixa-lo muito tempo em 

contato com uma mesma região do corpo, a fim de evitar tais lesões. 

As toalhas utilizadas pelo estabelecimento devem ser únicas para cada cão, 

evitando assim que doenças, principalmente dermatológicas sejam transmitidas. O 

mercado já oferece serviços de esterilização das toalhas, que são acomodadas em 

pacotes individuais e lacrados, sendo recolhidas semanalmente, proporcionando 

ainda mais higiene nos procedimentos de banho e tosa. O mesmo cuidado deve-se 

ter com todos os instrumentais, evitando utilizá-los entre animais que apresentem 

alguma dermatopatia. 

 

Banheiras 

 

Atenção à temperatura da água para não causar hipotermia nos animais e 

nem queimaduras. Antes de colocar os animais em contato com a água, verificar se 

esta se encontra em uma temperatura agradável. 

Cuidado com ralos nos quais os cães podem prender dígitos e/ou lesionar 

coxins. Ralos sem tampa oferecem um risco maior, uma vez que os animais podem 

prender mãos ou pés. 

Animais muito agitados durante o banho, se presos por coleira fixa à parede, 

podem escorregar, na tentativa de sair da banheira e sofrer traumatismos. 

 

Mesas de procedimentos 

 

Muitas mesas possuem uma haste lateral, na qual está acoplada uma coleira. 

A haste, por si só, já representa um risco para animais agitados, que, não raro, 



87 
 

chocam-se contra a haste. Animais presos por essa coleira podem fazer movimentos 

bruscos ou até mesmo saltar da mesa - o que provocaria graves lesões (como 

enforcamento, lesões contundentes). Dependendo do tamanho do animal e do peso 

da mesa, ao pular o cão pode virá-la, comprometendo ainda a integridade física do 

funcionário. Se possível, a contenção do animal deve ser feita por uma segunda 

pessoa. 

Tomadas e fios elétricos devem ficar fora do alcance dos animais evitando 

assim lesões decorrentes de choques elétricos, tanto para o animal quanto para o 

funcionário que estiver manipulando-o. 

Cuidado com os instrumentos de escovação e tosa, pois em sua maioria são 

pérfuro-cortantes e se deixados livres sobre a mesa podem oferecer risco a 

integridade física do animal. Se possível utilizar uma mesa de apoio sobre a qual os 

funcionários poderiam apoiar os instrumentos.  

 

Gaiolas 

 

Conferir a integridade das grades das gaiolas onde os animais são colocados 

antes e após o banho, principalmente se o trinco que as fechas esteja funcionando, 

para evitar que animais pulem e acabem se ferindo e ferindo outros animais.  

Cuidado com coleiras do tipo enforcador, uma vez que a guia pode enroscar 

nas grades da gaiola e, se tracionada, pode provocar lesões no animal. A guia 

costuma ser mantida na coleira por facilitar a retirada do cão da gaiola, mas, se o 

animal for dócil, recomenda-se retirá-la. 

Cuidado no momento de colocar o animal na gaiola, já que o cão pode estar 

com a musculatura de membros contraída, devido ao estresse e, se colocado 

bruscamente, há risco de lesões musculoesqueléticas. Além disso, deve-se 

considerar o risco de lesão em dígitos e coxins. 

Separar os boxes das gaiolas entre os animais recém-chegados e os que já 

foram higienizados, evitando assim a transferência de sujidades e odores 

provenientes dos não higienizados. 
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Ventilação 

 

Todos os ambientes devem ser ventilados, principalmente em dias quentes. 

Sugere-se a utilização de ar-condicionado, uma vez que o vento proveniente do 

secador faz com que os pelos retirados do animal fiquem em suspensão no ar, 

podendo gerar alergias e desconforto para os funcionários. 

Atentar para as portas de entrada e saída da sala de banho e tosa. Estas 

devem estar fechadas ou, caso permaneçam abertas, devem ter portões que evitem 

que o animal escape. 

 

Conduta dos funcionários e médicos veterinários 

 

Um cadastro com histórico médico do animal deve ser realizado, 

independente deste ser cliente da clínica veterinária ou não e o médico veterinário 

responsável pelo estabelecimento deve orientar os funcionários acerca do histórico 

do animal se for pertinente (ex.: pacientes com deficiências cardiorrespiratórias; 

histórico de traumatismo e lesões de maneira geral; doenças neurológicas). Uma 

forma prática de acesso a essas informações seria adicionar os dados de cada 

animal à planilha/agenda utilizada pelos funcionários do estabelecimento.  

Deve-se observar o estado geral do cão antes de qualquer procedimento, 

nível de consciência e frequência respiratória, por exemplo, são parâmetros 

passíveis de serem avaliados por inspeção direta; logo, não exigem contenção do 

animal e podem ser observados pelos próprios funcionários. Para tanto, se faz 

necessário o treinamento correto dos funcionários, para que estes estejam atentos a 

qualquer sinal demonstrado pelo animal. No trabalho feito por Maria et. al (2013) foi 

observado que os animais vinham a óbito minutos após o início dos procedimentos 

de banho e tosa apresentando, na maioria dos casos, sinais de intensa agitação, 

aumento da frequência cardíaca e respiratória, cianose e desmaios. Com o 

treinamento correto, funcionários podem reconhecer esses sinais, parando 

imediatamente o procedimento e alertando o médico veterinário. 

Alertar os proprietários da duração do procedimento e frisar a importância da 

retirada do animal logo em seguida, pois o mesmo fica a espera dentro das gaiolas 

na sala de banho e tosa, o que pode contribuir ainda mais para o estresse do 
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animal. Se possível, ao término do procedimento, ligar para o proprietário e avisá-lo 

que o animal já está a sua espera. 

Frente aos pontos críticos que um estabelecimento de banho e tosa pode 

apresentar, é indispensável a presença de um responsável técnico médico 

veterinário no estabelecimento e adequada qualificação dos funcionários, para que 

se possa reduzir significativamente o número de acidentes e óbitos durante tais 

procedimentos. 

A Resolução nº 878, de 15 de fevereiro de 2008, do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária lembra que em um ambiente de banho e tosa, a manipulação 

equivocada de substâncias e o manejo incorreto dos animais pode acarretar em 

reações alérgicas, hipóxias e arritmias, fraturas e outros danos à saúde dos animais 

e que os tratamentos, equipamentos e drogas utilizados no atendimento de um 

animal são de competência e uso privativos do médico veterinário (BRASÍLIA, 2008). 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

O aumento nos níveis salivares de cortisol e cromogranina A aliados as 

alterações nos parâmetros cardíacos e respiratórios, como também a presença de 

coping styles demonstrou que os procedimentos de banho e tosa geram estresse a 

grande maioria dos animais. 

O uso do cortisol salivar como ferramenta para a avaliação de estresse se 

mostrou muito eficaz nos procedimentos de banho e tosa, pois conseguiu mostrar a 

evolução das suas concentrações ao longo do procedimento, comprovando a tese 

inicial de que os procedimentos de banho e tosa estressam a maioria dos animais.  

A cromogranina A salivar como marcador de estresse no banho e tosa 

demonstrou ser eficaz apenas para a avaliação do estresse no pré-banho. Já para o 

pós-banho, a proteína não se mostrou viável, pois não foi possível quantificar, 

através de suas concentrações, a atividade do eixo SAM. Por conta do pouco 

conhecimento a cerca da cromogranina A salivar em cães, ainda se faz necessários 

estudos para firmá-la como marcador ideal de estresse hiperagudo em situações 

com duração e características semelhante aos procedimentos de banho e tosa. 

Diferentes tipos de respostas biológicas são utilizadas pelo animal frente ao 

estímulo estressor e a forma de combatê-los varia entre eles, porém observamos 

que quando do estresse provocado pelo banho e tosa, a grande maioria dos cães, 

independente de raça, sexo e idade demonstraram desconforto em tais 

procedimentos. 

A utilização dos coping styles se mostrou uma ferramenta extremamente 

eficaz na detecção do estresse durante o banho e tosa, principalmente para 

distinguir em quais situações os animais se mostram mais incomodados, que neste 

caso é durante a secagem. A observação do comportamento dos cães durante todo 

o procedimento de banho e tosa nos estabelecimento A e B, permite sugerir que os 

animais que ali estavam são reativos, pois apresentaram os sinais característicos do 

coping reativo e não apresentaram em nenhum momento sinais de agressividade. 

A estrutura de um estabelecimento de banho e tosa pode apresentar pontos 

críticos que causem danos à saúde do animal, portanto se faz necessária uma 

inspeção periódica no estabelecimento a fim de se diminuir tais pontos. 
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7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presença de um médico veterinário no estabelecimento e o correto 

treinamento dos funcionários garante uma maior qualidade na prestação dos 

serviços de banho e tosa, prevenindo e atuando de forma eficiente e eficaz em 

quaisquer intercorrências que possam surgir. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

Departamento de Patologia 

Pesquisador: Anna Carolina Barbosa Esteves Maria 

Orientador: Paulo César Maiorka 

Título do Projeto: ESTRESSE EM CÃES: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA 

QUANTIFICAÇÃO SALIVAR E SEU PAPEL EM CASOS DE MORTE SÚBITA  

Telefone para contato: (11) 3091-1295/ (11) 98375-5433 

Email: annacarol.vet@gmail.com 

 

PREZADO PROPRIETÁRIO, 

 

Muitos animais que se submetem aos procedimentos de banho e tosa podem 

apresentar alterações em suas frequências cardíaca e respiratória, como também 

alterações comportamentais, tais como agressividade, medo e ansiedade.  

Frente a este quadro, este trabalho se propõe a analisar em cães, as 

alterações nos níveis salivares de cortisol e cromogranina A, assim como avaliar as 

alterações nos parâmetros fisiológicos e comportamentais desses cães. 

As alterações nos parâmetros cardiorrespiratórios serão analisadas através 

da auscultação cardíaca e respiratória, assim como a mensuração da temperatura 

que será feita através de um termômetro. Um questionário será entregue para a 

obtenção de informações em relação à saúde do animal e o comportamento do 

mesmo em casa e com pessoas desconhecidas. 

Para a coleta da saliva, serão utilizados swabs de algodão específicos para 

coleta de saliva. O swab será introduzido na boca do animal durante dois minutos, 

podendo o animal mastigar. Não há problema se o swab for engolido pelo animal, o 

mesmo será eliminado com as fezes alguns dias depois.  

O procedimento de coleta de saliva é indolor e, portanto, não será necessário 

o uso de anestesia.  

Não há despesas financeiras para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  
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Durante e após a realização do trabalho, o nome do proprietário ou do animal 

não será divulgado, garantindo o anonimato.  

A participação neste projeto é voluntária e é garantida a liberdade de retirada 

de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo ao participante. 

Em caso de dúvidas sobre esta pesquisa, você poderá entrar em contato com 

o profissional responsável através do email ou telefones mencionados 

anteriormente. 

 

Sem mais para o momento, agradeço sua atenção e participação. 

 
 
Anna Carolina Barbosa Esteves Maria 
Médica Veterinária 
CRMV-SP 21.306 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL 

NOME: 

_________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : 

___________________________________________________ 

SEXO :    M M           F   

DATA NASCIMENTO: ____/____/____  

BAIRRO:___________________________________________________ 

CEP:__________________ TELEFONE: (___) ____________________   

EMAIL: _______________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL 

 

NOME DO ANIMAL: _________________________________________________ 
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ESPÉCIE:______________________ RAÇA:_____________________________ 

PELAGEM: _____________________________    SEXO :    M             F   

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ 

 

 
Eu, ____________________________________________________________, 

proprietário do animal __________________________________, concordo 

voluntariamente em deixar meu cão, acima citado, participar do projeto “ESTRESSE 

EM CÃES: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA QUANTIFICAÇÃO SALIVAR E SEU 

PAPEL EM CASOS DE MORTE SÚBITA”. Fui devidamente informado e esclarecido 

pela pesquisadora Anna Carolina Barbosa Esteves Maria sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos decorrentes da 

participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local: _____________________________________ 

Data: ____/____/____ 

 

Assinatura do proprietário: ____________________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste proprietário para a participação de seu(s) animal(is) neste estudo. 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo: _______________________________ 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO 
 

 

1- Com quanto tempo de vida o animal começou a frequentar o pet shop para 
procedimentos como banho e tosa? 
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2- Com qual frequência o animal é levado ao pet shop para procedimentos como 
banho e tosa? 
a) Uma vez por semana. 
b) A cada quinze dias. 
c) Uma vez por mês. 
d) O intervalo entre procedimentos excede um mês. 
 
 
3- Há quanto tempo o animal frequenta o estabelecimento em questão? 

 

4- No pet shop, o animal geralmente é manipulado por um funcionário do sexo: 
a) feminino. 
b) masculino. 
 
 
5- Como o animal chega ao pet shop? 
a) Caminhando. 
b) Transportado pelo carro do proprietário. 
c) Transportado pelo “Táxi Dog”. 
 

6- O animal já agrediu algum funcionário de pet shop durante o banho ou tosa? Se 
sim, quantas vezes?  

 

7- O animal, alguma vez, voltou do pet shop com marcas no corpo? Onde se 
localizavam e como eram as lesões? 

8- Depois de voltar do pet shop, o animal apresenta: 
a) comportamento normal. 
b) sinais de cansaço. 
c) inquietação. 

 

APÊNDICE C - FICHA DE AVALIAÇÃO  

 

 

Nome do animal:______________________________ Nº_________  
 
Nome do proprietário:__________________________________ 
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Data:___________ 
 
 
 
PONTO 1: CHEGADA DO ANIMAL AO PET SHOP 
Horário:____________ 
O animal: 
a) precisa ser arrastado para dentro do recinto; 
b) caminha hesitantemente ou esconde-se atrás do condutor; 
c) caminha sem puxar a coleira; 
d) caminha puxando a coleira. 
 

Comportamentos: 

a) “Comportamento aversivo”: Sim ( )  Não ( ) 

b) Tremores: Sim ( ) Não ( ) 

c) Postura: 

d) Posição das orelhas:  

e) Posição do rabo: 

f) Vocalização: 

g) Salivação: Normal ( ) Excessiva ( ) 

Observações: 

 

PONTO 2: EXAME FÍSICO PRÉ-BANHO 

Horário:____________ 

 
Frequência cardíaca: 
Frequência respiratória: 
T.P.C.: 
Coloração de mucosas: 
Temperatura: 
 
Comportamentos: 

a) “Comportamento aversivo”: Sim ( )  Não ( ) 

b) Tremores: Sim ( ) Não ( ) 

c) Postura: 

d) Posição das orelhas:  

e) Posição do rabo: 

f) Vocalização: 

g) Salivação: Normal ( ) Excessiva ( ) 
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PONTO 3: ENTRADA NO RECINTO DE BANHO E TOSA 

Horário:____________ 
O animal: 
a) precisa ser arrastado para dentro do recinto; 
b) caminha hesitantemente ou esconde-se atrás do condutor; 
c) caminha sem puxar a coleira; 
d) caminha puxando a coleira. 
 

Comportamentos: 

a) “Comportamento aversivo”: Sim ( )  Não ( ) 

b) Tremores: Sim ( ) Não ( ) 

c) Postura: 

d) Posição das orelhas:  

e) Posição do rabo: 

f) Vocalização: 

g) Salivação: Normal ( ) Excessiva ( ) 

Observações: 

 

 

PONTO 4: DURANTE O BANHO  

Comportamentos: 

a) “Comportamento aversivo”: Sim ( )  Não ( ) 

b) Tremores: Sim ( ) Não ( ) 

c) Postura: 

d) Posição das orelhas:  

e) Posição do rabo: 

f) Vocalização: 

g) Salivação: Normal ( ) Excessiva ( ) 

Observações: 

PONTO 5: APÓS O BANHO 

Horário:____________ 

 
Comportamentos: 
a) “Comportamento aversivo”: Sim ( )  Não ( ) 

b) Tremores: Sim ( ) Não ( ) 

c) Postura: 
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d) Posição das orelhas:  

e) Posição do rabo: 

f) Vocalização: 

g) Salivação: Normal ( ) Excessiva ( ) 

 

 

PONTO 6: PARA PROCEDIMENTOS DE TOSA 

Horário:____________ 

 

Comportamentos durante a tosa: 

a) “Comportamento aversivo”: Sim ( )  Não ( ) 

b) Tremores: Sim ( ) Não ( ) 

c) Postura: 

d) Posição das orelhas:  

e) Posição do rabo: 

f) Vocalização: 

g) Salivação: Normal ( ) Excessiva ( ) 

Observações: 

 

 

 

Análise depois da tosa: 

Frequência cardíaca: 

Frequência respiratória: 

Coloração de mucosas: 

Temperatura: 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO C-BARQ©
 

 

1. Nome do cão: 
2. Idade do cão: 
 
3. Raça (se for mista, escreva “sem raça 
definida” (SRD)): 

 

4. Sexo: 
a) Feminino 
b) Masculino 
 
 
5. Peso aproximado (kg): 
 
 
6. Onde adquiriu o cão: 
a) Do seu próprio canil; 
b) De um canil; 
c) De um abrigo; 
d) De um vizinho, amigo ou parente; 
e) Comprou em um pet shop; 
f) Pegou da rua; 
g) Outra opção. 
 
 
7. Quantos anos o cão tinha quando você 
o adquiriu? Observação: se você indicou 
que tem seu próprio canil na pergunta 
anterior, coloque “0” (zero). Se você não 
tem certeza da idade que o seu cão tinha 
quando você o adquiriu, por favor, deixe 
este campo em branco.  
 
 
 
 
 
8. O cão foi esterilizado ou castrado?  
 
 
 
9. Caso tenha respondido sim, com que 
idade o cão foi castrado? Observação: Se 
você não tiver certeza de quando o cão foi 
castrado, por favor, deixe o campo em 
branco.  
 

 

 
10. Qual foi o principal motivo para castrar 
este cão?  
a) Controle populacional; 
b) Exigência do criador, abrigo ou ONG; 
c) Para corrigir ou diminuir um problema 
comportamental já existente; 
d) Para corrigir ou diminuir um problema 
de saúde já existente; 
e) Para prevenir futuros problemas de 
comportamento; 
f) Para prevenir futuros problemas de 
saúde; 
g) Recomendação do veterinário; 
h) Nenhuma das alternativas/não sei 
dizer. 
 
 
11. Este cão tem algum problema 
significativo de saúde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Caso esteja, por favor, descreva o 
problema brevemente (10 palavras ou 
menos): 

 

 

 

 

13. Atualmente, você está tendo 
problemas com o comportamento ou 
temperamento do cão?  
a) Nenhum problema; 
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b) Apenas problemas pequenos; 
c) Problemas moderados; 
d) Problemas sérios. 
 
 
14. O cão está ou esteve envolvido em 
alguma destas atividades ou funções?  
a) Reprodução/Exposição; 
b) Provas a campo/Caçada; 
c) Outros esportes (ex.: Agility); 
d) Trabalhos (cão farejador, cão de 
guarda, cão de pastoreio etc.); 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
 
15. Este é o primeiro cão que você já 
teve?  
 
 
 
 
 
 
 
16. Se não, quantos cães você já teve?  
 
 
 
 
 
 
17. Você cresceu tendo cães quando era 
criança/adolescente (0-16 anos)?  
 
 
 
 
 
 
 
18. Há outros cães na sua casa?  
 
 
 
 
 
 
 
19. Se sim, estes cães são:  
a) mais velhos; 
b) mais novos; 
c) da mesma idade; 
d) mais velho(s) e mais novo(s); 
e) mais velho(s) e da mesma idade; 

f) mais novo(s) e da mesma idade; 
g) mais velho(s), mais novo(s) e da 
mesma idade 
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Fonte: Adaptado de Serpell (2015). 




