
ADRIANA TIEMI AKAMINE 

 

 

 

Relação entre gênero e perfil comportamental de cães e seu 

sistema imunológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 



ADRIANA TIEMI AKAMINE 

 

 

 

Relação entre gênero e perfil comportamental de cães e seu 

sistema imunológico 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo para a obtenção do título de Mestre em Ciências 

 

  

Departamento: 

Patologia 

 

 

Área de concentração: 

Patologia Experimental e Comparada 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Frederico Azevedo da Costa Pinto 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO 
 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

T.2630   Akamine, Adriana Tiemi  
FMVZ      Relação entre gênero e perfil comportamental de cães e seu sistema 

imunológico  /  Adriana Tiemi Akamine. -- 2012. 
      113 f. : il. 
 

      Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia. Departamento de Patologia, São Paulo, 2012. 

 
  
 

     Programa de Pós-Graduação: Patologia Experimental e Comparada. 
 

             Área de concentração: Patologia Experimental e Comparada. 
 
     Orientador: Prof. Dr. Frederico Azevedo da Costa Pinto. 
   
 
 
 
 
 
 

         1. Neuroimunomodulação. 2. Comportamento. 3. Hierarquia. 4. Cães.                       
5. Imunidade. I. Título.  





FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Autor:  AKAMINE, Adriana Tiemi 

 

Título: Relação entre gênero e perfil comportamental de cães e seu sistema imunológico 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo para a obtenção do título de Mestre em Ciências  

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof. __________________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________Julgamento:_______________________ 

 

Prof. __________________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________Julgamento:_______________________ 

 

Prof. __________________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________Julgamento:_______________________ 

 

 



Dedico esta obra aos meus pais, Takashi Akamine e Eiko Takaesu Akamine, por todo 

amor, apoio incondicional, por terem me dado todas as oportunidades que nunca tiveram, por 

deixar que eu traçasse meu caminho, me dando conselhos, mas não impedindo que eu errasse, 

pois com meus erros aprendi. Todos os passos que dou, penso em como vocês os dariam. Se 

acertei, foi pelos ensinamentos que me deram; se errei, foi porque ainda não aprendi direito, 

mas continuo lutando. Espero um dia ter um milésimo da inteligência do meu pai, e a mesma 

parte da persistência e garra da minha mãe. Somados ao amor e respeito ao próximo que me 

ensinaram a ter, e ao caráter que me deram, eu terei um futuro brilhante garantido. 

 

Ao meu irmão, Cleber Akira Akamine, que me acompanhou de perto em todas as 

fases. Boas e ruins. Que sempre me apoiou e torceu por mim. Que sempre me fez enxergar a 

realidade, e a minha realidade, por melhor ou pior que fosse. Pela convivência, ainda que hoje 

seja rara, fisicamente, saiba que você está sempre em meus pensamentos. 

 

Ao meu namorado Bruno Dias Rosa, por todo amor e dedicação. Pela enorme 

paciência. Por me aceitar como eu sou. Por aguentar os meus momentos ausentes, minhas 

falhas. Por me fazer feliz, todos os dias. 

 

Aos meus grandes amigos, ainda que poucos, ainda que loucos, por todos os 

momentos felizes. Obrigada por todo carinho e por me ajudarem nessa longa jornada. 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. Frederico Azevedo da Costa Pinto pela orientação neste trabalho. Por me ter 

aberto as portas da academia. Por ter acreditado em mim. E mesmo que não tenha estado 

presente fisicamente em todos os momentos, saiba que meu pai também não esteve 

fisicamente em todos os momentos da minha vida. Nem por isso aprendi menos, ou o amei 

menos. Sempre o tive, e tenho você, como norte nas minhas decisões. E sei que posso contar 

com ambos, quando e onde estiverem. Você, assim como ele, me fez caminhar com minhas 

próprias pernas, e hoje tenho segurança de andar em qualquer terreno. Agradeço também à 

Carol, por ter tido a idéia de nos apresentar, e por acreditar que eu estava à altura deste lugar,  

pela sua amizade e ajuda, durante todo esse tempo. 

À Profa. Dra. Cristina de Oliveira Massoco Salles Gomes pelo apoio, pelos conselhos, e por 

tornar essa fase mais simples. Por ter contribuído com meu crescimento pessoal e acadêmico. 

Por ter ajudado tanto nesta reta final, sem você não sei como seria. 

Ao Prof. Dr. João Palermo Neto por abrir as portas do Grupo de Neuroimunomodulação, e me 

deixar fazer parte deste grupo de trabalho com pessoas tão capacitadas, por me ensinar 

cotidianamente, e por ter contribuído com a minha formação. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental e Comparada, do Departamento 

de Patologia desta faculdade, por permitirem que esse trabalho fosse realizado e pela estrutura 

oferecida. 

Aos funcionários do Departamento de Patologia, técnicos de laboratórios, secretárias, 

auxiliares gerais, por terem tornado meus dias mais tranquilos e agradáveis, por fazerem seus 

trabalhos dignamente, para que este departamento funcione da maneira como tem que ser. 

À Dra. Ingrid Dragan Taricano, do Instituto de Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico Royal, por permitir o uso dos animais, pela colaboração e pela disponibilidade. 

À Priscila, do Laboratório de Dosagens Hormonais, do Departamento de Reprodução Animal 

(LDH – VRA), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, pelas dosagens de cortisol. 

À Samantha e Maria Helena, do Laboratório de Hematologia, do Hospital Veterinário, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, pelos 

hemogramas. 



A todos os colegas da pós-graduação pela convivência agradável, e pelos bons momentos que 

passamos. 

Aos membros do grupo de neuroimunomodulação, e adjacentes, com quem convivi por pelo 

menos alguns meses, e que fazem deste um grupo uma ótima equipe de trabalho, pelo carinho, 

pela torcida, pelos ótimos dias de convivência: Adriano, Ana Paula, Bruno H., Daniel G., 

Domenica, Eduardo (Márcio), Glaucie, Ilana, João G., Lilian, Luciana V., Monica S., Poliana, 

Thalita e Thiago K. 

Um agradecimento especial aos que além de colaboradores, essenciais para que este trabalho 

fosse realizado, se tornaram amigos de verdade, pelos momentos inesquecíveis, sem vocês 

este trabalho não teria acontecido, e eu não teria vivido a pós-graduação tão intensamente, 

como foi: Alison, André G., Atílio, Carolina Costola, Carolina Relvas, Daniel (Natô), Denise, 

Eduardo (Dudu), Emily, Renato, Rodrigo, Thiago A., Vinícius, Viviane e Wanderley. 

Aos amigos e familiares, que não fazem parte do mundo acadêmico, por compreenderem 

minha ausência em momentos importantes. 

À FAPESP pelo apoio financeiro através do Projeto Temático nº09/51886-3, sob coordenação 

do Prof. Dr. João Palermo Neto. 

Ao CNPQ pelo apoio financeiro através do Projeto Universal nº 479732/2010-8. 

À CAPES pela bolsa concedida. 

E por fim, mas não menos importante, ringrazio a Dott. Eugenia Natoli, per la fiduccia ed 

amicizia di tanti anni. Per avermi insegnato su il comportamento di cani. Per avermi 

insegnato ad amare questo lavoro. Sarò grata per tutta la vita.  



 

 

 

 

“...Somos homens e mulheres de espírito inquieto. Buscamos na nossa vida mais do que foi 

dado... ” 

“...E a amizade. Quando vamos até o fundo do mar, descobrimos que ali jamais poderíamos 

viver sozinhos. Então levamos mais alguém. E esta pessoa, chamada de dupla, companheiro 

ou simplesmente amigo, passa a ser importante para nós. Porque, além de poder salvar nossa 

vida, passa a compartilhar tudo que vimos e sentimos. E em duplas, passamos a ter equipes, e 

estas passam a ser cada vez maiores e mais unidas. E assim entendemos que somos todos 

velhos amigos mesmo que não nos conheçamos. E esse elo que nos une é maior que todos os 

outros que já encontramos...” 

 

Jacques Cousteau 

 



RESUMO 

AKAMINE, A.T. Relação entre gênero e perfil comportamental de cães e seu sistema 

imunológico. [Relationship between gender and behavioral profile of dogs and their immune 

system] 2012. 113f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Os comportamentos para formação da hierarquia surgem em cães domésticos (Canis 

familiaris) nas primeiras semanas de vida, na forma de posturas e brincadeiras. Estes 

comportamentos são a base para o aprendizado de atitudes que os adultos terão para afirmar 

sua posição no ranking hierárquico do grupo. Características individuais dos animais, como a 

personalidade, podem influenciar seu sistema imunológico, pela ação, em grande parte, de 

glicocorticóides. Outro hormônio bastante importante na relação entre Sistema Nervoso e 

Sistema Imune, é a testosterona, e por isso, o gênero também é uma importante peça neste 

conjunto. Pesquisas recentes mostram estes fatores no contexto neuroimune, utilizando para 

isso modelos animais, principalmente roedores. Porém raros estudos foram realizados 

utilizando cães domésticos. Para estudar os efeitos de características da personalidade e 

gênero sobre parâmetros imunológico de cães domésticos, utilizamos 30 cães beagle (15 

machos e 15 fêmeas). O comportamento foi observado, por meio de análise animal-focal, e 

determinamos seu perfil em relação ao ranking hierárquico. Foram avaliados o cortisol, a 

testosterona, a contagem de leucócitos totais e diferenciais, a atividade de neutrófilos (burst 

oxidativo e fagocitose) e a fenotipagem de linfócitos, no momento basal, após o estímulo 

estressor de transporte, e 15 dias após uma alteração de agrupamento. Os resultados mostram 

que, sem estímulos estressores, o burst oxidativo de neutrófilos é maior em fêmeas. O 

estímulo estressor do transporte aumenta a atividade de neutrófilos, independente do gênero. 

Foi observado que, sem estímulos estressores, o perfil de dominância não influencia os 

parâmetros analisados, porém após o transporte e o reagrupamento, animais com atitudes 

dominantes tiveram maior porcentagem e intensidade de fagocitose dos neutrófilos. Portanto, 

nosso trabalho, sendo pioneiro no assunto, mostra que estímulos estressores, o gênero e a 

personalidade do animal podem influenciar parâmetros imunológicos. Novas pesquisas devem 

ser realizadas a fim de elucidar o (s) mecanismo (s) de ação que promove (m) estes resultados 

e demais aspectos envolvidos nesta relação. 

Palavras-chave: Neuroimunomodulação. Comportamento. Hierarquia. Cães. Imunidade.  

 



 

ABSTRACT 

AKAMINE, A.T. Relationship between gender and behavioral profile of dogs and their 

immune system. [Relação entre gênero e perfil comportamental de cães e seu sistema 

imunológico] 2012. 113f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Behaviors leading to the establishment of hierarchy appear in domestic dogs (Canis 

familiaris) in the first weeks of life, in the form of postures and games. These behaviors are 

the basis for learning attitudes displayed by adults that assert their position in the hierarchical 

ranking of the group. Individual characteristics of animals, such as personality may influence 

their immune system, mainly by the action of glucocorticoids. Another very important 

hormone in the relationship between nervous system and immune system, called 

neuroimmunomodulation, is testosterone, and therefore, the gender is also an important part 

in this set. Recent research shows these factors in the context neuroimmune, employing 

animal models, especially in rodents. Nonetheless, few studies have been conducted using 

domestic dogs. To study the effects of personality traits and gender on immune parameters of 

dogs, we used 30 beagles (15 males and 15 females). Behavior was observed, assessed and 

recorded, by animal-focal analyses, and the profile of each individual animal in its group, 

based on hierarchy ranking was described. We evaluated cortisol, testosterone, total leukocyte 

counts, and differential activity of neutrophils (oxidative burst and phagocytosis) and 

lymphocyte phenotyping. These parameters were assessed at baseline, after the stressor 

(stimulus of transportation), and 15 days after a change of the groups. Results show that 

without stressors, oxidative burst of neutrophils is higher in females. The stressor stimulus of 

transportation increases the activity of neutrophils regardless of gender. Without stressors, the 

profile of dominance does not influence the parameters measured, but after transport and 

reassembly, animals with dominant attitudes had the highest percentage and intensity of 

phagocytosis in neutrophils. Therefore, our work, being a pioneer in this subject, shows that 

depending on stressor stimuli, gender and personality of the animal influence immunological 

parameters. Further research should be conducted to elucidate the mechanism(s) of action that 

promotes these results and other aspects involved in this relationship. 

Key words: Neuroimmunomodulation. Behavior. Hierarchy. Dogs. Immunity.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os comportamentos para estabelecimento de uma hierarquia social surgem nas 

primeiras semanas de vida de cães domésticos (Canis familiaris). Estes comportamentos são 

importantes para, no futuro, formarem o ranking hierárquico do grupo, que nesta espécie não 

é fixo, sendo que os indivíduos se desafiam constantemente, porém, raramente exibem 

comportamentos agressivos. 

Desde muito jovens os animais exibem brincadeiras e posturas de dominância e 

subordinação, e neste momento os animais aprendem que exibir certos tipos de 

comportamentos é suficiente para o estabelecimento de uma hierarquia, sem a necessidade do 

gasto energético e dos riscos de ferimentos de uma briga. Ao longo do tempo os animais 

continuam esboçando essas posturas, brincadeiras e comportamentos para manterem a 

estrutura social do grupo. Quando adultos, o ranking hierárquico predirá, na maior parte do 

tempo, a preferência dos indivíduos no acesso ao alimento, à reprodução e ao uso do 

território. 

Alguns estudos com roedores e primatas mostram que características individuais 

influenciam no comportamento e no sistema imunológico dos animais, produzindo respostas 

orgânicas diferentes. Uma importante característica individual é o modo como o animal reage 

a estímulos estressores. Estes estímulos, internos e externos, agem no organismo dos animais 

e atuam, principalmente, na liberação de glicocorticóides. Alguns autores já mostraram que 

características individuais de personalidade, como dominância e subordinação, estão 

relacionadas com a produção destes hormônios em diversas espécies de animais, inclusive do 

lobo (Canis lúpus).  

Os trabalhos na área de Neuroimunomodulação, que estuda a relação do Sistema 

Nervoso e o Sistema Imune, mostram ações de glicocorticóides modulando o sistema 

imunológico dos animais, por meio de citocinas influenciando o número de linfócitos, células 

NK e macrófagos. Ainda nesta área, existem estudos utilizando modelos animais, 

principalmente roedores, que mostram a importância das características individuais nesta 

relação. Porém, trabalhos utilizando cães como sujeito experimental ainda são escassos, 

embora seja reconhecida a necessidade de estudos para esta espécie nesta área, principalmente 

do ponto de vista da medicina veterinária aplicada.  
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Sendo assim, pareceu-nos importante estabelecer possíveis correlações entre gênero, 

alguns parâmetros comportamentais e a ação de estímulos estressores em diferentes 

indivíduos sobre o perfil imunológico, no sentido de dotar a personalidade de cães, que é uma 

análise de característica não invasiva, como valor preditivo de parâmetros do perfil 

imunológico, análise invasiva, de cães domésticos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 COMPORTAMENTO SOCIAL CANINO 

 

 

Historicamente o cão (Canis familiaris) é retratado como um animal social. Desde 

seu surgimento, o cão vivia em matilha e desenvolvia comportamentos de interação social que 

abrangia desde um simples processo de higienização mútua ou grooming (DEAG, 1981) até 

relações de liderança (BEAVER, 2000). Cães selvagens apresentam diferentes níveis de 

interações sociais, que de acordo com Fox (1971), podem ser classificados como: 

• Tipo I – Formação temporária de pares entre machos e fêmeas durante a 

estação reprodutiva. O macho geralmente fica com a fêmea, assiste o parto, 

traz comida e protege a ninhada. 

• Tipo II – Pares permanentes. Os jovens ficam com os pais até a próxima 

estação reprodutiva. Se houver comida suficiente, eles podem permanecer em 

grupos familiares e auxiliar na criação de futuros filhotes, mas o mais comum 

é que eles se dispersem e formem seu próprio território. 

• Tipo III – Neste tipo há a formação de matilhas, geralmente de animais 

aparentados. Normalmente somente uma fêmea e um macho (alfas) cruzam. 

O restante dos integrantes tem comportamento altruístico, além de caçar em 

grupo. 

O comportamento social é resultado de um processo evolutivo onde ser social mostrou 

ser uma vantagem adaptativa. Isso significa dizer que, ao se manterem juntos, os animais da 

mesma espécie têm, como consequência, vantagens em termos de sobrevivência (proteção 

contra predadores, eficiência na alimentação, divisão de trabalho e evolução de aprendizado) 

e sucesso diferencial na procriação (VOGEL et al., 1950; SCOTT; McCRAY, 1967). 

A socialização dos cães domésticos (Canis familiaris) e o estabelecimento de uma 

hierarquia de dominância iniciam quando os animais ainda são filhotes. Segundo Fox (1972), 

os cães de uma ninhada que permanecem no mesmo grupo estabelecem a relação de 

dominância-subordinação desde as primeiras semanas de vida, como os lobos. 
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Comportamentos competitivos que estão envolvidos com o estabelecimento de dominância 

começam a aparecer em filhotes de três a quatro semanas (BRADSHAW; NOTT, 1995). 

Segundo Scott e Fuller (1965), a hierarquia se estabiliza na 11a semana de vida, caso o grupo 

se mantiver o mesmo.  

Após 11 semanas de idade, algumas alterações podem ocorrer na ordem social, e isso 

varia de acordo com a raça do animal (PAWLOSKI; SCOTT, 1956). A tendência mais 

marcante parece ser a de machos serem dominadores com relação à maioria das fêmeas, 

principalmente as de mesma ninhada (SCOTT; MARTSON, 1948; PAWLOSKI; SCOTT, 

1956; BEACH, 1970; FOX, 1972; DUNBAR, 1978; BEACH et al., 1982). Segundo Scott e 

Marston (1948) a hierarquia social de 88% dos cães é estabelecida com 15 semanas de idade. 

Após o estabelecimento das relações dominante/subordinado a frequência e a seriedade das 

brigas diminui (SCOTT; FULLER, 1965). Quando cães estabelecem uma hierarquia social, 

tendem a segui-la. Mas algumas alterações podem surgir com o tempo. Segundo Mather e 

Rushmer (1979), cães beagles entram na puberdade entre 6 a 12 meses e têm maturidade 

sexual a partir do 8º mês de vida, quando os efeitos miotrópicos e alterações de 

comportamentos de agressividade e marcação e defesa de território passam a surgir 

(BRACKETT, 2006). 

Segundo Bernstein (1981), quando cães expressam plenamente comportamentos 

dominantes, e o nível no ranking social se torna o foco de muitas competições, pode-se notar 

cães apresentando posturas de comportamento semelhante aos lobos. Lobos dominantes se 

mantêm com o corpo elevado, firme, orelhas em pé ou viradas para trás, cauda para cima ou 

reta e firme, patas dianteiras sobre animal subordinado, mordem ou lambem o focinho do 

subordinado, forçando-o contra o chão e mantendo-o e às vezes permanecem rigidamente em 

frente a um subordinado deitado. Já os subordinados possuem uma postura mais submissa: 

agachado, orelhas abaixadas, cauda baixa, cabeça baixa, lambe os lábios, evita olhar e desvia 

a cabeça. Em um grau ainda mais elevado de subordinação, mantêm quadril arqueado, 

pescoço curvado para baixo e para o lado, cabeça baixa, agachado, orelhas abaixadas, 

geralmente decúbito ventral e dorsal, patas traseiras levantadas expondo região inguinal com 

cauda abaixada e orelhas baixas (MECH, 1970; JENKS; GINSBURG, 1987). 

A estrutura social de cães selvagens é constituída de uma hierarquia linear masculina 

e outra feminina, liderados por um casal dominante, ou alfa (FRAME et al., 1979). A posição 

de dominância entre os animais é bem definida: em certas ocasiões o dominante exibe 

comportamentos agressivos, embora o subordinado possua conhecimento da situação mesmo 
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na ausência de agressividade. Os machos jovens têm acesso preferencial ao alimento, porém o 

comportamento reprodutivo é determinado pelo ranking social (FRAME et al., 1979).  

O termo dominância, quando empregado para os cães domésticos, tem sido usado 

tanto para descrever uma estrutura social como para uma situação temporária entre pares de 

indivíduos. Em estudos de etologia aplicada, a análise da hierarquia social, ou dominância, em 

cães são frequentemente realizadas por meio de experimentos, testando a disputa por 

determinado recurso, como por exemplo, alimento. Porém, a disputa entre dois cães 

desconhecidos, geralmente, resulta em briga, onde o vencedor é quase sempre o mais pesado 

(SCOTT; FULLER, 1965).  

A hierarquia determinada por essa metodologia obtém, na realidade, uma escala 

linear em relação ao comportamento agressivo nas raças onde a agressividade é observada, e 

nas raças onde não é observada, vários indivíduos acabam ocupando a mesma posição no 

ranking (BRADSHAW; NOTT, 1995). Diferenças entre raças também influenciam na 

determinação da dominância em outras situações. Por exemplo, Pastores Alemães 

estabelecem dominância e competem por espaço, mas não por alimento; enquanto que 

Basenjis mostram o oposto (SCOTT; FULLER, 1965). Ou seja, se a metodologia de disputa 

pelo recurso (alimento) fosse utilizada entre dois animais de mesmo peso/tamanho, das raças 

supracitadas, possivelmente Basenjis dispensariam maior energia para a disputa. 

Em seu ambiente natural, cães domésticos estabelecem a hierarquia através da 

disputa por recursos limitados (acesso ao alimento, à reprodução), expressando 

comportamentos dominantes (ex.: postura ereta, mostrar os dentes, rosnar, etc.) e reduzida 

agressão entre os indivíduos (SCOTT; FULLER, 1965). Já em um ambiente controlado 

(canil), onde não há escassez de recursos (água e alimento ad libitum, território restrito, 

reprodução suprimida ou controlada), as disputas hierárquicas têm reduzida motivação, e se 

dão através de atitudes dominantes e brincadeiras de lutar entre os animais (FOX et al., 1976). 

Além das características referentes à hierarquia social, alguns autores (SERPELL 

HSU, 2001; SVARTBERG et al., 2005) defendem o uso do termo “personalidade”, para a 

caracterização individual dos animais. Este termo é altamente reconhecido para uma série de 

espécies de vertebrados. Personalidade não é uma característica fixa da espécie e sim do 

indivíduo. Diferenças comportamentais atribuídas às variações de personalidade têm sido 

demonstradas em diversas espécies, tais como: polvo (MATHER; ANDERSON, 1993), 

peixes (WILSON et al., 1993; COLEMAN; WILSON, 1998), aves (GREENBERG, 1989; 

VERBEEK et al., 1999), gatos (LOWE; BRADSHAW, 2001; SVARTBERG, 2002; 

SVARTBERG; FORKMAN, 2002).  
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Outros autores distribuem os indivíduos, de acordo com sua “personalidade” ao longo 

de um eixo cujos extremos são definidos como bold ou corajoso, e shy ou tímido (WILSON et 

al., 1994); ou ainda, proativo e reativo (KOOLHAAS et al., 1999). Animais proativos tendem 

a ser mais rápidos ao explorar o ambiente e manipular a situação em um novo contexto 

(KOOLHAAS et al., 1999); entretanto, são mais propensos a desenvolverem rotinas e são 

menos inovadores. Por outro lado, indivíduos reativos são mais prudentes e mais sensíveis a 

estímulos externos. Antes de qualquer tomada de decisão, estes indivíduos analisam a 

situação e tentam se adequar a ela de uma forma mais passiva, ao invés de manipulá-la 

(KOOLHAAS et al., 1999; SIH et al., 2004; GROOTHUIS; CARERE, 2005).  

Existem poucos estudos que definem o termo “temperamento” quando relacionado a 

cães domiciliados. Apesar disso, pesquisas em seres humanos o definem como sendo uma 

característica parcialmente herdável, cuja formação é contínua, ao longo da vida, e serve de 

base para a construção da personalidade (GOSLING, 2001).  

Para este trabalho, o termo temperamento será utilizado como a associação de traços 

comportamentais referentes à definição de uma hierarquia social (atitudes dominantes e 

subordinadas), de características de exploração do ambiente e de interações sociais (“bold – 

shy” ou “proativo-reativo”)  

 

 

2.2. ESTRESSE 

 

 

 Em ciência, a palavra estresse possui vários significados (WINGFIELD, 1999). 

Segundo Selye (SELYE, 1936), o estresse é um elemento inerente a toda situação que 

desequilibre a homeostase, que produz certas modificações na estrutura e na composição 

química do corpo, as quais podem ser observadas e mensuradas. O estresse é o estado que se 

manifesta através da Síndrome Geral de Adaptação (SGA). A SGA é um conjunto de 

respostas não específicas a uma lesão e se desenvolve em três fases:  

1) fase de alarme: caracterizada por manifestações agudas. Na presença do estímulo 

estressor ocorre liberação de adrenalina pela medula da glândula adrenal. A liberação de 

adrenalina na corrente sanguínea promove as respostas imediatas do estresse, desencadeadas 
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pelo sistema nervoso simpático, tais como dilatação das pupilas, aumento das frequências 

cardíaca e respiratória, náuseas, frieza nas mãos e sudorese;  

2) fase de resistência: neste estágio o organismo adapta-se ao estressor de forma que a 

resistência do organismo é aumentada. Ocorre maior atividade do sistema nervoso 

parassimpático que se opõe ao sistema nervoso simpático e as manifestações agudas 

desaparecem. Porém, a resistência a qualquer outro estímulo subsequente é reduzida;  

3) fase de exaustão, a resistência diminui, ocorre um desequilíbrio gerado pela 

incapacidade de adaptação do organismo frente à persistência do estímulo estressor. Os 

sintomas da primeira fase podem reaparecer mais acentuadamente, ocorre queda na 

imunidade, o que pode agravar a maioria das doenças. As doenças que podem surgir são 

hipertensão arterial, problemas respiratórios como asma e bronquite, alergias, ansiedade e 

depressão. 

 Selye afirmou que o estresse pode ser encontrado em qualquer das fases acima, 

embora suas manifestações sejam diferentes ao longo do tempo. Além disso, não é necessário 

que as três fases se desenvolvam para haver o registro da síndrome, uma vez que somente o 

estresse mais grave leva à fase de exaustão e à morte (SELYE, 1936). 

Segundo McEwen (2002), os estressores psicológicos e vivenciais são potentes na 

ativação do sistema nervoso simpático e eixo HHA (Hipotálamo-Hipófise-Adrenal). A 

contribuição de Selye (1936) ao entendimento do estresse foi muito importante na medida em 

que tratou dos eventos físicos, externos que acionam respostas estereotipadas do organismo 

com um todo. Por outro lado, McEwen, em revisao publicada em 2002, apontou que, no 

tocante ao impacto do estresse nas alteracoes de estruturas encefalicas e de comportamentos, 

destaca-se o efeito de hormonios liberados durante essa resposta em circuitos e estruturas 

como o hipocampo, amígdala e córtex frontal. 

Os sistemas fisiológicos mais estudados e que são acionados durante o estresse são o 

eixo HHA e o sistema nervoso autônomo, em especial a resposta simpática da medula 

suprarrenal (McEWEN, 2002). Estes sistemas respondem a eventos estressantes da vida 

diária, bem como ao ciclo diurno de atividade e descanso. Comportamentalmente, a resposta 

ao estresse pode ser constituída por reações de luta ou fuga (CANNON, 1927). Outro tipo de 

reação a uma situação potencialmente estressante é o aumento do estado de vigília, 

acompanhada, pelo menos em humanos, da ansiedade, sobretudo quando a ameaça é mal 

definida ou imaginária. As respostas comportamentais ao estresse e os estados de ansiedade 

são capazes de agravar e potencializar a produção dos mediadores fisiológicos prejudicando a 

saúde (McEWEN, 2002). 
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Para Wingfield (1999), o conceito de estresse pode ser usado tanto no sentido de 

estímulo estressor (condição que provoca uma resposta) como uma resposta ao estresse 

(mudanças internas induzidas por uma condição externa). Para este trabalho, serão 

considerados estímulos estressores (comportamental, ambiental) aqueles que sejam capazes 

de provocar alterações uma resposta fisiológica de estresse, com aumento da secreção de 

glicocorticóides. Embora outros sistemas também respondam aos estímulos estressores, a 

resposta dos glicocorticóides vem sendo estudada em diversas espécies. Além disso, os efeitos 

fisiológicos e comportamentais dos glicocorticóides estão bem caracterizados (CHROUSOS, 

GOLD; SAPOLSKY, 1992). 

 Existe uma tendência em considerar qualquer dificuldade ou demanda energética 

como um estímulo estressor. Segundo Wingfield e Ramenofsky (1999), frases como “o 

estresse de migração” ou “o estresse da reprodução” são imprecisas, pois o indivíduo pode se 

preparar para determinadas situações. O senso comum considera a reprodução como um 

estímulo estressor, visto que há grande gasto energético, maior do que se não houver 

reprodução. Porém, se for considerada a definição anterior, migração e reprodução não devem 

ser considerados automaticamente estímulos estressores, simplesmente por serem atividades 

difíceis. Várias condições difíceis podem provocar respostas fisiológicas de estresse, mas não 

necessariamente por sua dificuldade, e sim pelo seu caráter inesperado ou imprevisível. 

 A importância da previsibilidade tem sido demonstrada em estudos com ratos (Rattus 

norvegicus) (WEISS, 1970). Por exemplo, dois ratos são colocados em uma gaiola em que 

recebem choque nas patas (caixa de esquiva), de modo que ambos sejam submetidos aos 

mesmos choques elétricos, sendo que um possui uma alavanca que impede os choques e o 

outro não. O rato sem acesso à alavanca (sem controle sobre os choques) possui maior 

secreção de glicocorticóides. Da mesma forma, dois ratos podem ser submetidos à mesma 

série de choques, porém a um deles é dado um aviso sonoro anterior ao choque, tornando o 

estímulo previsível. Nesse caso, a previsibilidade previne parcialmente o aumento da secreção 

de glicocorticóides induzida pelo agente estressor (WEISS, 1970). 

 Devido ao impacto da previsibilidade e do controle sobre respostas de estresse, e 

consequentemente, da produção de glicocorticóides, interações comportamentais podem ser 

potentes estressores, agindo de maneira diferente em animais dominantes e subordinados, em 

espécies não cooperativas (Quadro 1, adaptado de CREEL, 2001) e espécies cooperativas 

(Quadro 2, adaptado de CREEL, 2001). Sabe-se que agressividade e comportamentos 

agonísticos podem provocar um aumento grande e persistente de secreção de glicocorticoides 

(CREEL, 2001). Os primeiros trabalhos influentes sobre esta questão foram produzidos com 
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roedores e primatas em cativeiro, muitas vezes agrupando indivíduos desconhecidos, 

observando as lutas que se seguiam e comparando as concentrações de glicocorticóides entre 

vencedores e perdedores. Nesta situação, tanto vencedores como perdedores apresentavam 

forte resposta ao estresse, porém a resposta (produção de glicocorticoides) era maior nos 

perdedores. Nestes primeiros estudos os perdedores eram chamados de “subordinados” e os 

vencedores de “dominantes”. Estes estudos são a origem do ponto de vista convencional de 

que subordinação é estressante (CREEL, 2001). 

 A partir de então a relação entre comportamento agressivo, dominância e respostas de 

estresse foi estabelecida. Porém, esta relação no momento do conflito não foi capaz de 

mostrar as consequências desse fato para a vida do animal subordinado dentro de um grupo 

onde a dominância já estivesse bem estabelecida. A frequência e a severidade das lutas eram 

altas imediatamente após o agrupamento de animais estranhos, principalmente machos, que 

foram o foco maior dos estudos com animais “dominantes” e “subordinados”(CREEL, 2001). 

Estas lutas não se repetem em sociedades estáveis, visto que os custos energéticos e riscos à 

integridade são muito altos quando o resultado do confronto é previsível (ENQUIST; 

LEIMAR, 1990). Nas espécies sociais, as interações agonísticas normalmente não chegam a 

ferir o animal e a frequência das agressões é mais baixa (CREEL et al., 1992 e 1997). 

 Os estudos entre dominantes e subordinados, em animais mantidos em recintos, não 

necessariamente predizem a relação entre status social e secreção basal de hormônios dos 

animais que vivem na natureza, devido às diferenças do contexto social. Um conjunto de 

machos colocados artificialmente em um recinto difere de um grupo formado na natureza, 

através do recrutamento de filhotes, muitas vezes parentes, ao longo de muitos anos, onde os 

indivíduos são livres para dispersarem, se desejarem. Animais subordinados em cativeiro 

pouco podem evitar o dominante, como seria possível na natureza, afastando-se do grupo. 

Apesar disso, estudos entre vencedores e perdedores em cativeiro são considerados essenciais 

(BROWN, 1978;  SCHOECH et al., 1991; WINGFIELD et al., 1991), servindo como 

exemplo e base para o argumento de que o estresse de subordinação pode estar relacionado 

com a supressão reprodutiva dos subordinados em espécies cooperativas (Quadro 2, adaptado 

de CREEL, 2001). 

O status no ranking social influencia diversos parâmetros fisiológicos nos animais. Já 

foi provado que em diversas espécies de animais não cooperativos, como primatas 

(MANOGUE et al, 1975; SAPOLSKI, 1982; WELKER et al., 1992) e também répteis 

(GREENBERG, 1990), os animais dominantes apresentam níveis mais baixos de cortisol 
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circulante que os subordinados (Quadro 1, adaptado de CREEL, 2001). Isto pode ocorrer, pois 

animais dominantes são submetidos a menos situações estressantes em sua rotina, recebendo 

menos agressão (SAPOLSKI, 1982; EBERHART et al, 1983) e mais interações amigáveis 

(SEYFART, 1976) que animais subordinados, e possuem ainda maior acesso ao alimento 

(FRANK, 1986) e à reprodução (BULGER, 1993).  

 Em contrapartida, segundo (CREEL, 2001), animais dominantes de algumas espécies 

com sistema de criação cooperativa, possuem nível basal de glicocorticóides aumentado em 

relação aos animais subordinados. Isto pode ser explicado pelo fato de que os dominantes das 

espécies cooperativas são os mais expostos em uma situação de disputa territorial ou 

confronto com outros grupos (Quadro 2, adaptado de CREEL, 2001). 

Neste trabalho buscaremos relacionar o gênero e perfis comportamentais com 

parâmetros imunológicos de cães sem estímulos estressores e após serem submetidos a 

estressores sociais ou ambientais. Desta forma, buscaremos analisar o modo pelo qual 

alterações neuroimunoendócrinas podem predispor ou prevenir estados imunológicos 

relacionados ao desenvolvimento de doenças em animais sociais.  
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Quadro 1 – Relação entre nível basal de glicocorticoides (GC) e status social em grupos de espécies de 
criação não cooperativa 
 
 
Espécies Gênero GC Basal Reprodução suprimida 

dos subordinadosa 

       Roedores 

Mus musculus M Sub > Dom Não 

Rattus norvegicus M Sub > Dom Não 

       Primatas 

Macaca mulatta M  Dom = Sub Não ou baixa 

Microcebus murinus M Dom = Sub Não 

Papio anubis M Sub > Dom Não 

       Aves 

Zonotrichia querula M e F Sub > Dom Não 

Zonotrichia albicollis M e F Sub > Dom Não 

       Suínos 

Sus scrofa F Sub > Dom Não ou baixa 

Fonte: Adaptado de (CREEL, 2001). 
a Reprodução suprimida dos subordinados: Considerada baixa quando os subordinados reproduzem as vezes e 
“não” quando não há supressão. 
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Quadro 2 – Relação entre nível basal de glicocorticoides (GC) e status social em grupos de espécies de criação 
cooperativa1

 
 

 
Espécies Gênero GC Basal Reprodução suprimida 

dos subordinadosa 

       Roedores 

Heterocephalus glabe M e F Dom < Sub Alta 

Marmota marmota M Dom > 3 tipos de Sub 

Dom < 1 tipo de 

Baixa 

Sub 

       Primatas 

Callithrix jacchus F Dom > Sub Alta 

Callithrix kuhli M  

F 

Dom > Sub  

Dom = Sub 

Alta 

Alta 

Lemur catta F Dom > Sub Baixa 

       Aves 

Plocepasser mahali M e F Dom = Sub Baixa 

Aphelocoma 

coerulescens 

M  

F 

Dom = Sub 

Dom > Sub 

Baixa 

Baixa 

Parabuteo unicinctus M e F Dom = Sub Alta 

       Carnívoros 

Canis lúpus M e F Dom = Sub Alta 

Helogale parvula M 

F 

Dom = Sub 

Dom > Sub 

Alta 

Alta 

Lycaon pictus M e F Dom > Sub Alta 

Fonte: Adaptado de (CREEL, 2001). 
a Reprodução suprimida dos subordinados: Considerada alta quando quando os subordinados raramente se 
reproduzem e baixa quando os subordinados reproduzem as vezes. 

                                                           
1 Sociedade de criação cooperativa: Grupo de animais em que somente os adultos contribuem nos cuidados à 
prole de outros indivíduos, sem interesse (alloparenting). GILCHRIST, JASON. 2006. 
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 2.3 NEUROIMUNOMODULAÇÃO 

 

 

A relação entre higidez e estresse é evidente e influenciável por diversos fatores 

ambientais, sendo que a capacidade de cada indivíduo em lidar com estes fatores é diferente. 

A literatura apresenta controvérsia quando relaciona personalidade ou temperamento com 

capacidade imunológica (KEMENY; LAUDENSLAGER, 1999; SEGERSTROM, 2003). 

Porém, uma variedade de estudos, em humanos e animais, demonstra que mediante certas 

exigências ambientais a variabilidade individual produz diferença significante de resposta 

orgânica. Ainda há muito a ser desvendado entre os mecanismos que governam as interações 

entre variação individual, respostas orgânicas, saúde e doença (STERNBERG, 1997). 

De fato, a relação entre Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Imune (SI) é 

amplamente descrita, entretanto somente nas últimas duas décadas vem sendo denominada 

Neuroimunomodulação (ELENKOV et al., 2000). Pesquisas na área vêm comprovando a 

importância desta interação em processos tanto fisiológicos como patológicos (WRONA, 

2006). Reichlin (1993) avaliou as influências do sistema nervoso sobre a resposta imune. Já 

Blalock e Smith (1980) demonstraram que leucócitos produziam um peptídeo semelhante ao 

liberado pela hipófise, posteriormente identificado como hormônio adrenocorticotrófico–

ACTH e a partir deste trabalho, foram descobertas diversas substâncias comuns ao sistema 

nervoso central, imune e endócrino, incluindo citocinas, hormônios, neurotransmissores bem 

como seus receptores, as quais demonstram a bidirecionalidade desta comunicação 

(BLALOCK; SMITH, 1980); revisto por (BESEDOVSKY; DEL REY, 1996). A 

susceptibilidade e a recuperação de doenças são fortemente influenciadas pela ação do SNC 

(BESEDOVSKY; DEL REY, 1996). 

É consensual que a reação individual ao estresse é um importante fator relacionado à 

vulnerabilidade de doenças (MARSLAND et al., 2002; COHEN; HAMRICK, 2003; 

KAVELAARS, HEIJNEN, 2006). Ansiedade e depressão levam a imunossupressão, 

caracterizada por (a) menor número de células esplênicas; (b) diminuição na proliferação de 

linfócitos B, T auxiliar (CD4+) e T citotóxico (CD8+); (c) decréscimo na atividade e no 

número de células natural killer (NK) e, (d) na atividade de macrófagos (RENOUX; 

BIZIERE, 1991; PALERMO NETO et al., 2001; FONSECA et al., 2002; MASSOCO; 

PALERMO-NETO, 2003; PALERMO-NETO et al., 2003b; ALVES et al., 2006). Além das 

alterações do sistema imune, alguns autores identificaram que a exposição de cães ao estresse 
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provoca alterações comportamentais, como por exemplo, aumento na frequência de latidos 

irritabilidade e execução de movimentos repetitivos, dentre outros (BEERDA et al., 1998; 

1999a; 1999b).  

Independente do caráter da resposta ou da natureza do agente desencadeante do 

estresse a resposta do organismo é direcionada para o aumento de atividade do eixo 

Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (BEERDA et al., 1999a; MILLER; O'CALLAGHAN, 2002), 

que incorre em produção aumentada de corticosteróides pelas adrenais (DOBSON; SMITH, 

1995; BEERDA et al., 1998; BEERDA et al., 1999a). Os glicocorticóides liberados ao longo 

da exposição ao estímulo estressor são os principais responsáveis pelas alterações observadas 

no sistema imune, visto que essas moléculas atuam na inibição da transcrição de genes para 

várias interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8, IL-11, IL-12, IL-13, IL16), fator de necrose tumoral 

(TNF-α) e, interferon γ (IFN- γ) (ADER, 2007), assim, interferindo negativamente com o 

desenvolvimento e migração de células T (SHONEVELD; CIDLOWSKI, 2007) e da 

atividade de macrófagos (FONSECA et al., 2002) e de neutrófilos (ALVES et al., 2006).  

Desta maneira, os glicocorticóides acabam por promover desbalanço do padrão de 

respostas Th1/Th2, isto é, produzir um direcionamento para Th2 (BASHIR et al., 2004). A 

imunidade Th1 (imunidade celular) é caracterizada pela expressão de citocinas pró-

inflamatórias, tais como Interferon (IFN-γ), IL-12 e Fator de Necrose Tumoral (TNF)-β, 

resultando em uma diferenciação de macrófagos, células Natural Killer (NK) e células T 

citotóxicas, que estão envolvidas na fagocitose e na destruição de bactérias invasoras ou 

corpos estranhos. A imunidade Th2 (imunidade humoral) é caracterizada pela produção de 

citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-4, IL-10 e IL-13, resultando na diferenciação de 

eosinófilos, mastócitos e células B, que leva a uma defesa a antígenos mediada por anticorpos 

(WEBSTER; TONELLI; STERNBERG; 2002). Segundo Palermo-Neto e Basso (2003a); 

Costa-Pinto e Basso (2005) e Morafo (2003) tal direcionamento predispõem os animais a 

determinados tipos de doenças, como por exemplo as alergias. 

Exemplo da interação do SNC e SI via eixo HHA é a clara relação entre o 

temperamento e a resposta individual ao estresse, pois indivíduos shy mostram uma maior 

atividade do eixo HHA (hipotálamo-hipófise-adrenal) do que indivíduos bold (KOOLHAAS 

et al., 1999; CARERE et al., 2003; CAVIGELLI; MCCLINTOCK, 2003; VEENEMA et al., 

2003). Natoli e colaboradores verificaram que gatos com atitudes bold, que são as atitudes 

típicas dos animais dominantes, são mais vulneráveis ao vírus da imunodeficiência felina 

(NATOLI et al., 2005), os autores atribuem a maior vulnerabilidade dos animais dominantes 
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ao fato deles se exporem mais aos fatores de risco, porém não avaliaram se o perfil 

imunológico desses animais era diferente dos animais subordinados.  

Ainda, estímulos estressores levam a ativação do sistema Simpático-Adrenal-Medular, 

por ação do Sistema Nervoso Simpático, aumentando os níveis séricos de catecolaminas 

(THALKEN, 1971; DHABHAR; MCEWEN, 1999; MADDEN, 2003). Já foi descrita ação de 

adrenalina e noradrenalina modulando resposta imune em diferentes níveis: inibindo atividade 

de células natural killer (NK) (DOKUR et al., 2004), aumentando atividade de células T 

citotóxicas, neutrófilos, proliferação de células, produção de citocinas e anticorpos (KOHM; 

SANDERS, 1999; GAN et al., 2002; DOKUR et al., 2004; WRONA, 2006).  

Outra via de interação entre o SNC e o SI é por meio de outros hormônios. A 

endocrinologia social tem sido estudadas em humanos avaliando a influência da personalidade 

do indivíduo, bem como situações estressantes sobre parâmetros hormonais, como por 

exemplo, níveis de testosterona sérica (MEHTA et al., 2008).  

Testosterona é um hormônio esteróide com diversos efeitos na função reprodutiva de 

machos. Em mamíferos, na fase pré natal, atua na diferenciação sexual (WHALEN, 1968) e 

na fase pós natal, atua na masculinização durante a puberdade e possui efeitos sobre 

comportamentos como acasalamento e agressividade (BARDIN; CATTERALL, 1981; 

BERMOND et al., 1982; GRIFFIN, 1996; ALBERTSSON-WIKLAND et al., 1997).  

A literatura que relaciona hormônios e comportamentos sociais indica que a 

testosterona está associada a comportamentos com função de ganhar ou manter alta posição 

em um ranking hierárquico (MAZUR; BOOTH, 1998). Altos níveis de testosterona já foram 

correlacionados positivamente com ranking social e comportamentos dominantes em diversos 

animais, incluindo pássaros (COLLIAS et al., 2002), peixes (OLIVEIRA et al., 1996) e 

primatas (chimpanzés, ANESTIS, 2006; babuínos, BEEHNER et al., 2006; SAPOLSKI, 

1991; lêmures, CAVIGELLI; PEREIRA, 2000).  

Alguns autores relatam que o aumento da testosterona relacionada com a dominância 

depende de comportamentos agressivos (sifaka, BROCKMAN et al., 2001; chimpanzés, 

MULLER; WRANGHAN, 2004). Concordando com este fato, animais que não apresentam 

comportamentos agressivos em seu etograma não estabelecem correlação positiva entre 

testosterona e dominância (muriquis, Brachyteles arachnoids, STRIER et al., 1999; bonobos, 

SANNEN et al., 2004). Além disso, outros autores atribuem esta correlação a períodos de 

instabilidade social associada à agressividade. Sapolsky (1991) demonstrou que os níveis de 

testosterona de babuínos selvagens se correlaciona positivamente com comportamentos 

dominantes, quando esta hierarquia estava instável (ex. após o macho alfa ficar seriamente 
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machucado devido a uma luta por competição social - agressividade). Entretando, enquanto a 

hierarquia se manteve estável, testosterona e comportamento não demonstraram relação. Estes 

mesmos resultados foram encontrados em outros animais como peixe (OLIVEIRA et al., 

1996) e pássaros (WINGFIELD et al., 1990).  

Neste sentido, estudos com diferentes modelos animais têm demonstrado a relação 

entre estresse e sistema imune. Roedores vêm sendo largamente utilizados para pesquisas 

nesta área. Embora a espécie Canis familiaris seja muito utilizada em pesquisas de fisiologia, 

nutrição e toxicologia, na área de neuroimunomodulação ainda foram pouco utilizados como 

sujeito experimental. Cães que vivem em canis são submetidos a situações de estresse devido 

às alterações em seu ambiente, como introdução de novos indivíduos resultando em 

estabelecimento de novas relações sociais, falta de estímulos e atividades. Isso pode levar o 

organismo animal a uma condição de maior vulnerabilidade frente a desafios imunológicos 

aos quais ele será exposto (BEAVER, 2008). A personalidade do animal, em outras palavras, 

o modo como ele reage a estes estressores, pode ser um fator determinante para certos animais 

manifestarem tipos específicos de doenças e outros não (BERCZI, 1998). Tal informação 

ajudará na compreensão das bases biológicas da predisposição diferencial ao desenvolvimento 

de doenças por indivíduos de um mesmo grupo, nas ciências biomédicas e experimentação 

animal. Além disso, elucidar a fonte da variação de parâmetros fisiológicos em cães 

empregados em pesquisa biomédica poderá ter grande impacto e relevância científica.  

Portanto, este trabalho almeja verificar a existência de uma correlação entre o gênero 

e o status hierárquico e alguns parâmetros imunológicos e hormonais de cães nascidos e 

criados em canis sob influência ou não de estímulos estressores. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar relações entre o gênero e o perfil comportamental hierárquico associados a 

estímulos estressores sobre parâmetros imunológicos de cães Beagles em idade pré púbere. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliar em cães a influência do gênero e do perfil comportamental, na ausência de 

estímulos estressores, na presença de um estímulo estressor agudo e após uma mudança dos 

grupos de animais conviventes sobre: 

 

• Concentração sérica de testosterona, 

• Concentração sérica de cortisol, 

• Contagem total e diferencial de leucócitos circulantes, 

• Atividade de fagocitose e burst oxidativo de neutrófilos circulantes, 

• Imunofenotipagem de linfócitos circulantes, 

• Concentração de citocinas séricas, 

• Concentração de adrenalina e noradrenalina plasmáticas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 30 cães (Canis familiaris), da raça Beagle, jovens pré púberes (4 

meses) (MATHER; RUSHMER, 1979), sendo 15 machos e 15 fêmeas, com peso variando de 

3 a 3,5kg (experimentos 1, 2 e 3). Os animais são provenientes de canil comercial (Instituto de 

Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Royal), e as condições de criação, dias 

de experimentação e estímulos foram condicionados à rotina do local. Os critérios de exclusão 

foram: presença de sinais e sintomas clínicos para doença aguda ou crônica, presença 

significativa de ectoparasitas e hemograma com alterações significativas. A avaliação clínica 

foi realizada sempre por dois médicos veterinários. Os animais que fizeram parte deste projeto 

foram aqueles em fase de criação para utilização experimental de seus depositários. Os 

animais foram utilizados segundo as normas e procedimentos éticos relativos ao uso de 

animais de laboratório do Comitê de Ética da FMVZ – USP (nº1799/2009). 

Os animais nasceram e cresceram no canil do Instituto Royal, localizado no município 

de São Roque (canil 1). Foram mantidos sob condições sanitárias satisfatórias com baixa 

exposição a patógenos. Neste local os animais desfrutaram de período de sol e de brincadeiras 

com outros indivíduos (7 às 14h), e dormiram em baias de 3 a 4m², com os mesmos 

companheiros desde o desmame (5 animais por baia, separados pelo gênero), receberam água 

e ração canina comercial ad libitum. Este foi o local onde foi realizado o experimento 1. O 

segundo canil (canil 2), localizado em São Paulo, que recebeu os cães após o transporte 

(experimento 2) e para a realização do experimento de reagrupamento hierárquico 

(experimento 3), também pertence ao Instituto Royal e obedece às mesmas condições de 

criação do primeiro. Maiores detalhes de criação e localização dos canis são protegidos por 

contrato de confidencialidade. 
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4.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 

Todos os animais foram submetidos ao exame clínico conduzido pelo experimentador 

e também pelo Médico Veterinário do Instituto Royal, associado a exame de hemograma e 

bioquímico para confirmar a condição de saúde dos animais.  

 

 

4.3 ANÁLISE COMPORTAMENTAL E DE TEMPERAMENTO 

 

 

Os métodos apresentados a seguir foram empregados com a finalidade de se traçar um 

perfil comportamental e de temperamento para cada animal.  

 

 

4.3.1 Análise Animal-Focal 

 

 

Cada cão foi individualmente filmado (filmadora JVC mod. GZ-MG630SUB fixada 

ao teto, de modo a filmar cada baia por completo). Todos os animais foram filmados por 

cinco horas, nas baias com a presença de seus companheiros habituais.  

Para a determinação da posição de cada indivíduo em um ranking hierárquico, 

comportamentos de dominância e subordinação foram identificados segundo os etogramas de 

Mech (1970) e Jenks e Ginsburg (1987), adaptando-os para a construção do etograma destes 

animais, a partir dos comportamentos observados neste trabalho (Quadro 3), utilizando a 

análise focal (ALTMANN, 1974) por meio do método animal-focal (BOINSKI et al., 1999). 

Análise da hierarquia foi feita adaptando o protocolo de Villiers et al. (1997).  

Um índice utilizado foi o índice de envolvimento (Ienv), sendo calculado como a 

porcentagem do tempo gasto entre as interações de dominância ou subordinação de um 

determinado indivíduo sobre o tempo gasto em todas as interações desse tipo no grupo. Uma 

dominância cardinal foi calculada utilizando os índices: (Ivit) para vitórias, (Ider) para 

derrotas. Tais índices foram calculados como a porcentagem do tempo de interações em que 

houve vitórias ou derrotas, respectivamente, sobre o tempo total de interações observadas 

daquele indivíduo. De acordo com o etograma construído, os ganhadores expressam os 
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comportamentos das classes dominantes 1, 2 e 3 e os perdedores expressam comportamentos 

de subordinados 1, 2 e 3 (Quadro 3).  

Villiers et al. (1997) considerou todos os animais com maior índice de vitórias como 

ganhadores, se houvesse maior índice de derrotas, seriam considerados perdedores. Para este 

trabalho foi adotado um método mais criterioso para separação dos grupos, sendo que seriam 

considerados ganhadores ou perdedores aqueles cujos índices superassem 70%. No caso dos 

indivíduos cujos índices não indicassem um perfil de ganhador ou perdedor, os mesmos 

seriam considerados parcelas perdidas. Os indivíduos ganhadores formaram o grupo dos 

animais com atitudes dominantes e os indivíduos perdedores formaram o grupo dos animais 

com atitudes subordinadas. 

 

 
Quadro 3 – Etograma de cães Beagles, machos e fêmeas, em idade pré púbere (4 meses), criados em canil 

sanitário e observados em baias-dormitório na presença de seus companheiros habituais 
 
 

 
 

Com os dados da hierarquia cardinal, um ranking ordinal de dominância foi 

estabelecido com base nos rankings hierárquicos de cada baia, com o número “1” para aquele 

indivíduo considerado o mais dominante. Hierarquias foram construídas de acordo com a 

direção para que as ações ou interações fossem direcionadas, de um indivíduo a outro. 

Hierarquias foram determinadas separadamente para machos e fêmeas, e para cada grupo/ 

baia; que resultaria em três hierarquias masculinas (MH1 – 3) e três femininas (FH1- 3). 
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A coleta e análise dos dados comportamentais de hierarquia dos cães foram realizadas 

por meio do programa Observer® XT 10.1 (Noldus Information Technology, Holanda).  

 

4.3.2 Análise do Comportamento Locomotor 

 

 

 Cada animal foi individualmente e indiretamente observado por quinze minutos por 

meio dos vídeos descritos no ítem anterior para análise do comportamento locomotor. Este 

comportamento foi avaliado nas baias dormitórios às quais os animais estavam habituados, 

entre 14 e 15h, cerca de uma hora após serem colocados no recinto. Vale ressaltar que os 

animais foram avaliados na presença de seus companheiros habituais, com o mínimo de 

ruidos externos e o local era higienizado diariamente. Cada baia era dividida em 9 X 3 pisos, 

como ilustra a figura 1 abaixo: 
 

Figura 1 – Baia dormitório do canil 1 
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O parâmetro considerado indicativo do comportamento locomotor foi a distância 

percorrida, correspondente ao ato de o animal entrar com o centro da massa corpórea em uma 

das divisões do piso do recinto e se locomover (adaptado de RIBEIRO, 2007). 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO PERFIL IMUNOLÓGICO  

 

 

4.4.1 Coleta de Sangue  

 

 

Em todas as etapas em que houve coletas de sangue, a mesma foi feita pela veia 

jugular, seguindo protocolo de rotina do Instituto Royal, ao qual foram previamente 

habituados. Para cada etapa, o sangue foi coletado em três tubos Vacutainer BD®: tubo com 

heparina (2ml para citometria de fluxo), mantido refrigerado a 4ºC até sua análise (tempo 

máximo de 1h); seco (3ml para citocinas e cortisol), mantido resfriado a 4ºC por uma hora e 

posteriormente congelado em freezer -80 ºC e com EDTA (2ml para hemograma, diferencial 

de leucócitos e 600µL de onde foram separados e congelados 200µL de plasma para 

catecolaminas em tempo máximo de 5min após a coleta). Todas as coletas foram realizadas 

no período das 7 às 9h para que as variáveis analisadas não fossem influenciadas pelo ritmo 

circadiano. 

 

 

4.4.2 Hemograma e Contagem Total e Diferencial de Leucócitos 

 

 

Um mililitro do sangue coletado em tubo Vacutainer BD com EDTA foi enviado para 

o Laboratório de Hematologia, do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnica da Universidade de São Paulo para que fosse feito o hemograma no aparelho de 

contagem automática, de uso de rotina.  

Com uma gota do mesmo sangue foram feitas as lâminas para fazer a contagem 

diferencial dos leucócitos. 
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Após a confecção do esfregaço e secagem do sangue (cerca de 1h), as lâminas foram 

coradas com corante Rosenfeld, de acordo com o protocolo de rotina do Grupo de 

Neuroimunomodulação: 

- Adicione 2,5ml de corante Rosenfeld previamente filtrado. 

- Aguarde 5 minutos. 

- Adicione 2,5ml de água destilada. 

- Aguarde 10 minutos. 

- Lave a lâmina em água destilada, limpando o verso da lâmina com algodão. 

A leitura das lâminas foi feita em microscópio, no aumento de 400X. Para cada lâmina 

foram contadas 100 células, diferenciando-as em neutrófilos, linfócitos, monócitos e 

eosinófilos, com auxílio do software aberto desenvolvido por nós para esta ocasião chamado 

Contador de Células. 

 

 

4.4.3 Citometria de Fluxo 

 

 

Foi utilizado um citômetro de fluxo (FACScalibur Becton Dickinson 

Immunocytometry Sistem, San Jose, Ca, USA) conectado com um computador (Macintosh 

Apple, CA, USA). Para todas as análises foram analisados 10.000 eventos utilizando-se o 

software Cell Quest Pro (Becton Dickinson Immunocytometry System, San Jose, CA, USA).  

 

 

4.4.3.1 Fagocitose e Burst Oxidativo Realizados por Neutrófilos 

 

 

As subpopulações celulares foram reconhecidas por meio das propriedades FSC 

Forward Scatter e SSC - Side Scatter do aparelho que avaliam o tamanho e a complexidade 

interna das mesmas, respectivamente, para a seleção da subpopulação de neutrófilos. A 

fluorescência verde do DCFH (Diacetato 2`7`Diclorofluorisceína), nível basal e estimulado 

com PMA foi mensurada a 530±30 nm (detector FL1) e fluorescência de cor vermelha do 

SAPI (S. aureus marcado com o Iodeto de Propídeo) foi mensurada a 585±42 nm (detector 

FL2).  
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A porcentagem de fagocitose foi avaliada pelo número de neutrófilos fagocíticos (com 

fluorescência vermelha) por cada cem neutrófilos e a intensidade de fagocitose foi estimada 

pela intensidade média de fluorescência emitida pelo PI (Iodeto de Propídeo) ou PMA por 

cada célula.  

Durante a ativação dos neutrófilos são produzidas espécies reativas de oxigênio. Essas 

moléculas, quando em contato com o DCFH produzem um composto fluorescente que não sai 

da célula. A intensidade média de fluorescência emitida por este composto é proporcional à 

concentração de radicais de oxigênio formados durante a atividade oxidativa dos neutrófilos. 

As fluorescências do DCFH e do PI para avaliar o burst induzido pela fagocitose de 

bactéria foram analisadas utilizando-se compensação de fluorescências para corrigir quaisquer 

interferências de sinais emitidos pelos mesmos. Por meio do Cell Quest Pro® foram 

analisadas as populações de interesse (neutrófilos), excluindo-se as populações de linfócitos e 

monócitos, por meio da análise dos gates. Além disso, para todos os experimentos, o aparelho 

foi calibrado com um tubo branco usado como controle de fluorescência basal da célula a ser 

analisada (Tubo A). 

O preparo das amostras foi realizado de acordo com Hasui e colaboradores (1989), 

como descrito a seguir: 

Após a coleta de sangue em tubos contendo heparina, o mesmo foi transportado do 

canil até o laboratório sob refrigeração, não ultrapassando o tempo de duas horas até o início 

do processamento da amostra. O sangue foi disponibilizado em uma bateria de 5 para cada 

animal sendo enumerada de “A” até “E”, como ilustra a figura1. 

Cada tubo (de acordo com a letra) recebeu estímulos diferentes, obedecendo sempre 

a uma mesma ordem. 

Desta forma, todos os tubos de “A” a “E” receberam alíquotas de 100 µl de sangue 

total com anticoagulante heparina. Os tubos com as letras “B”, “D” e “E” receberam 200µl da 

solução de DCFH-DA 3 mM cada. Todos os tubos de letra “C” e “D” receberam 100µl da 

solução de SAPI (100ng). Os tubos de letra “E”, por sua vez, receberam 100µl de PMA 

(100ng). Como as amostras deveriam ter o volume final de 1100 µl, todos os tubos foram 

completados com PBS 1x. Sendo assim, todos os tubos “A” receberam 1000 µl de PBS, os 

tubos “B” 800 µl, os “C” 900 µl e finalmente os tubos “D” e “E” receberam 700 µl. 

Todas as soluções, reagentes e estímulos citados anteriormente foram preparados 

conforme descrito por Alves (2006) representados na figura 2: 

 



46 
 

Figura 2 – Representação esquemática de seqüências de reagentes utilizados nas técnicas de burst oxidativo e 
fagocitose: Tubo A – PBS; Tubo B – DCFH; Tubo C – SAPI; Tubo D – DCFH + SAPI, Tubo E – 
DCFH + PMA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (ALVES et al., 2006) 

 

 

Em seguida, os tubos foram incubados em banho-maria sob agitação a 37ºC por 30 

minutos. Depois da incubação, foram adicionados 2 ml de EDTA 3 mM, a 4ºC, nos tubos “C” 

e “D” para interromper a reação de fagocitose, sendo os mesmos centrifugados posteriormente 

a 500g por 5 minutos. Desprezou-se o sobrenadante após a centrifugação; as células foram, 

então, ressuspensas por agitação manual, realizando-se, a seguir, a lise hipotônica das 

amostras com soluções de NaCl a 0,2% e 1,6%. Primeiramente, foi colocado em cada tubo 2 

mL de solução de NaCl 0,2%, imediatamente após 20 segundos, colocou-se mais 2 mL de 

solução de NaCl 1,6% para tornar a solução isotônica novamente. Após centrifugação foi 

realizada uma nova lise hipotônica. Após a segunda lise, os tubos foram centrifugados 

novamente e os sobrenadantes desprezados; as células resultantes foram ressuspensas em 200 

µL de PBS gelado. 

Após completar o procedimento para obtenção das amostras, realizou-se a leitura 

destas no citômetro de fluxo; os tubos “C” e “D” foram utilizados para a avaliação da 

fagocitose, enquanto que os tubos “B”, “D” e “E” foram utilizados na avaliação do burst 

oxidativo. Cada amostra passou pelo citômetro apenas 1 vez, e de cada uma delas, foram 

adquiridos 10.000 eventos (células). A fluorescência foi obtida padronizando-se o número de 

eventos para cada tubo A, B, C, D e E. Os valores referentes ao burst oxidativo das amostras 

foram avaliados por meio da média geométrica da intensidade de fluorescência emitida pela 

população de neutrófilos. O valor da média geométrica foi fornecido pelo software sendo 

utilizado para indicar a intensidade de fluorescência das células.  

             A B C D E 
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4.4.3.2 Imunofenotipagem de Linfócitos Circulantes 

 

 

Foram utilizados três tubos de citometria (A, B e C) para cada animal. Cem microlitros 

de sangue total, coletado no tubo Vacutainer BD® com heparina, foram colocados nos tubos 

A, B e C e foram submetidos a duas etapas de lise hipotônica das hemácias, conforme descrito 

no item anterior. As células restantes foram ressuspensas em 100ul da solução de PBS com 

cada anticorpo utilizado [A (CD3+FITC/CD4+PE – clone CD046 da marca AbD Serotec®), 

B (CD3+FITC/CD8+PE – clone CD047 da marca AbD Serotec®) e C (CD21+-likePE – 

clone MCA1781PE da marca AbD Serotec®)] na proporção de 1:100, e foram incubadas por 

1h. Depois disso, os tubos foram novamente centrifugados (300g / 5 min) e ressuspensos em 

200µl de PBS para passagem no citômetro de fluxo.  

A população de linfócitos foi selecionada em um gate,e, foram excluídas da análise, a 

população de neutrófilos e monócitos. As fluorescências foram adquiridas em escala 

logarítmica para avaliação da expressão de moléculas de superfície celular 

(imunofenotipagem).  

As populações de interesse foram analisadas através do sofware FlowJo® (Tubo A - 

Linfócitos T auxiliar CD3+CD4+. Tubo B - Linfócitos T citotóxico CD3+DC8+ e linfócitos 

B CD21+-like).  

 

 

4.4.4 Quantificação de cortisol sérico 

 

 

O cortisol é o primeiro glicocorticóide secretado e o mais abundante na circulação de 

cães, sendo considerado como um ótimo indicador da função adrenocortical nesta espécie 

animal.  

Alíquotas do sangue coletado dos animais foram centrifugadas para obtenção do soro 

para a dosagem dos níveis séricos de cortisol e citocinas. O sangue foi coletado em tubos 

Vacutainer BD® secos, e deixado sob refrigeração por duas hora para a retração do coágulo. 

Então foi centrifugado sob refrigeração a 500g por 20 minutos para obtenção do soro. Este 

soro permaneceu armazenado em tubos de polietileno tipo eppendorf em freezer (-80ºC) até o 

momento da dosagem hormonal e de citocinas.  
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No momento da realização do ensaio, as amostras foram retiradas do freezer e 

mantidas em temperatura ambiente (22 ± 2 ºC) para o descongelamento. A quantificação do 

cortisol foi realizada por radioimunoensaio em fase sólida, utilizando-se o kit comercial Coat-

a-Count (DPC®) específico para cortisol do Laboratório SIEMENS®.  

Nesta técnica de radioimunoensaio, há competição da cortisol marcado com [I125] 

(iodo radioativo) e do hormônio contido na amostra (soro) pelos sítios de anticorpos fixados à 

parede do tudo de ensaio fornecido (“fase sólida”). Foi pipetado dentro de cada tudo de ensaio 

um volume de 50µL de amostra de soro dos animais. Após a adição de 1mL de cortisol 

marcado com [I125], estes tudos foram incubados à temperatura ambiente durante 2h para 

atingirem um equilíbrio. Em seguida, o conteúdo foi desprezado sendo a leitura da 

radioatividade remanescente desta reação feita no contador automático de radiação gama 

(Packard®). Os resultados finais das contagens por minutos foram expressos em ng/mL. 

  

Curva padrão 

Para obtenção da curva padrão de cortisol, foram utilizadas calibrações padrões 

(50µL) com concentrações previamente conhecidas de cortisol: 0; 1; 5; 10; 20 e 40ng/mL, no 

ensaio realizado. 

 

Soro controle 

Foi utilizado um soro controle (50µL) com concentração de 20 ng/mL de cortisol no 

início, no meio e final do ensaio. Os seguintes parâmetros de validação foram registrados:  

• Sensibilidade do método: 99,94% 

• Coeficiente de Variação Baixo: 0,41% 

• Coeficiente de Variação Alto: 2,31% 

• Limite de detecção: 0,853 ng/mL 

 

Todos os ensaios para dosagens de cortisol foram realizados no Laboratório de 

Dosagens Hormonais do Departamento de Reprodução Animal (VRA), da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). 
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4.4.5 Quantificação de Testosterona Circulante 

 

 

Com amostras congeladas de soro semelhante ao exposto no item acima foi realizada a 

quantificação de testosterona por técnica de ELISA competitivo utilizando kit comercial do 

laboratório Cayman Chemical Company, específico para testosterona, de acordo com a 

metodologia proposta pelo fabricante. 

Este ensaio é baseado na competição entre a testosterona da amostra e a Testosterona-

Acetilcolinesterase (AChE) conjugada com o Testosterona Tracer, por uma quantidade 

limitada de antisoro de testosterona, que está ligada à placa. Por causa da concentração da 

Testosterona Tracer ser constante enquanto a concentração de testosterona da amostra variar, 

a quantidade de Testosterona Tracer capaz de se ligar ao antisoro de testosterona, detectável 

pelo leitor, foi inversamente proporcional à concentração de testosterona livre da amostra. 

No momento do ensaio, as amostras foram retiradas do freezer e descongeladas em 

temperatura ambiente (22 ± 2°C). À placa de 96 poços sensibilizada foram adicionadas as 

soluções de concentração de testosterona conhecida para fazer a curva, a amostra de soro de 

cada animal e a solução de Testosterona-Acetilcolinesterase (AChE) conjugada com o 

Testosterona Tracer, distribuídas nos poços adequados, de acordo com as instruções do 

fabricante. A placa ficou incubando por 2h em temperatura ambiente (22 ± 2°C). A placa foi 

lavada cinco vezes com 300µL de solução de lavagem. Depois foram adicionados: 

Testosterona Tracer e solução reveladora (Ellman´s reagent). Novamente a placa ficou 

incubando, desta vez por 60 minutos em agitadora de placa. A placa foi lida em leitor 

espectrofotômetro com filtro de 405-420nm. 

 

 

4.4.6 Quantificação de Citocinas Sérica 

 

 

Alíquotas de soro congeladas conforme descrito anteriormente foram utilizadas para 

determinação da concentração sérica das citocinas foi realizada por meio de técnica de ELISA 

competitivo utilizando kit comercial R&D Systems®, de acordo com a metodologia proposta 

pelo fabricante. 
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4.4.7 Quantificação de Catecolaminas Plasmáticas 

 

 

Parte do sangue coletado em tubo com EDTA foi imediatamente centrifugado e 

250ul de plasma foi separado em duas alíquotas armazenadas em tubos de polietileno tipo 

eppendorf e as alíquotas foram congeladas utilizando gelo seco (este processo não levou mais 

do que sete minutos após cada coleta individual). O plasma permaneceu armazenado em 

freezer (-80ºC). A metodologia proposta para dosagem foi por técnica de cromatografia em 

fase líquida de alta performance (HPLC), conforme protocolo adotado pelo Grupo de 

Neuroimunomodulação do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram avaliados pelo teste de Bartlet para determinação da homogeneidade 

das variâncias. Os dados paramétricos foram analisadas através do teste “t” de Student ou da 

análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias. Quando os resultados mostraram 

significância, aplicou-se o pós teste de Bonferroni. Foram consideradas significantes as 

análises com nível de significância menor ou igual p<0,05.  

Todas as análises estatísticas foram feitas com o auxílio do programa GraphPad Instat, 

GraphPad Software, San Diego, CA, USA (versão 5.00.288). 
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6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

 

6.1 EXPERIMENTO 1: INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DA HIERARQUIA SOBRE 

PARÂMETROS IMUNOLÓGICOS DE CÃES BEAGLE PRÉ PÚBERES 

 
 

Os trinta cães pré púberes (4 meses) que estavam alojados em baias dormitório desde o 

desmame em grupos de 5 animais, separados pelo gênero, no canil 1 (São Roque), foram 

filmados. O temperamento de cada um, no que diz respeito ao comportamento locomotor, aos 

índices de envolvimento, vitórias e derrotas, que foram definidos por meio da análise dos 

vídeos, conforme descrito anteriormente. 

Cinco dias depois das análises do comportamento dos cães, amostras de sangue destes 

animais foram coletadas, entre 8 e 9h do período da manhã, e dosamos a concentração de 

testosterona, cortisol, realizamos a contagem de leucócitos circulantes totais e diferenciais, 

avaliamos a atividade dos neutrófilos, e a imunofenotipagem de linfócitos. Além disso, 

tentamos quantificar citocinas e catecolaminas. O temperamento dos animais, em relação à 

sua atitude quanto à hierarquia, foi confrontado com as variáveis imune-neuroendócrinas para 

verificarmos possíveis correlações entre diferentes perfis comportamentais e o sistema 

imunológico destes animais. 

  

Como observamos no gráfico 1, quando comparamos os gêneros, o índice de 

envolvimento em disputas hierárquicas em machos foi maior que em fêmeas. Da análise 

estatística dos resultados, verificamos que os machos passavam mais tempo em disputas 

hierárquicas do que as fêmeas (p<0.05).  
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Gráfico 1 – Índice de Envolvimento: Porcentagem de tempo que machos e fêmeas estiveram envolvidos em 
disputas hierárquicas. *p<0,05 em relação a grupo de fêmeas. Teste T de Student. n=15 
animais/grupo 

 

 
 

O tempo que as fêmeas dispenderam para as disputas hierárquicas foi pequeno e não 

foi possível determinar um número de animais com índice de vitórias (atitude dominante) 

maior de 70% e animais com índice de derrotas (atitude subordinada) maior que 70% 

suficiente para compor dois grupos comparativos estatisticamente (Tabela 1). Sendo assim, 

todas as análises comparando os grupos de animais com atitudes ou comportamentos 

dominantes e de animais com atitudes ou comportamentos subordinados foram feitas a partir 

de dados dos cães machos (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Índice de envolvimento, vitórias, derrotas e classificação de acordo com a atitude (dominância 
cardinal) dos cães Beagles fêmeas pré púberes, alojados em 3 baias com 5 indivíduos cada. Os 
dados representam os valores obtidos pelas fórmulas apresentadas na seção 4.3.1. Análise Animal-
Focal  

 
 
Animal 
(microchip) 

Baia/Grupo Ienv (%) Ivit (%) Ider (%) Dom/Sub/ 
Neutro 

25580 1 7.56 82.41* 17.59 Dom 

25520 1 7.26 61.98 38.02 Neutro 

25514 1 7.07 25.88 74.12* Sub 

25670 1 9.08 78.96* 21.04 Dom 

25564 1 6.6 45.30 54.70 Neutro 

25540 2 4.19 44.26 55.74 Neutro 

25668 2 7.04 42.05 58.10 Neutro 

25666 2 9.05 80.88* 19.12 Dom 

25524 2 2.86  39.04 61.96 Neutro 

25526 2 3.91  49.88 50.12 Neutro 

25486 3 9.14 20.35 79.76* Sub 

25516 3 2.12  52.63 47.37 Neutro 

25482 3 2.03  41.21 58.79 Neutro 

25502 3 14.4 83.52* 16.48 Dom 

25588 3 7.58 49.74 50.26 Neutro 

*Índice > 70%. 
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Tabela 2 – Índice de envolvimento, vitórias, derrotas e classificação de acordo com a atitude (dominância 

cardinal) dos cães Beagles machos pré púberes, alojados em 3 baias com 5 indivíduos cada. Os 
dados representam os valores obtidos pelas fórmulas apresentadas na seção 4.3.1. Análise Animal-
Focal  

 
 
Animal 
(microchip) 

Baia/Grupo Ienv (%) Ivit (%) Ider (%) Dom/Sub/ 
Neutro 

25517 1 13.5 41.65 58.35 Neutro 

25587 1 6.54 84.4* 15.6 Dom 

25569 1 5.1 0.02 99.49* Sub 

25579 1 5.81 80.03* 19.97 Dom 

25515 1 25 89.5* 10.54 Dom 

25487 2 6.54 84.4* 15.6 Dom 

25567 2 9.98 71.66* 28.34 Dom 

25563 2 5.15 1.57 98.43* Sub 

25585 2 10.6 1.60 98.4* Sub 

25573 2 8.33 63.39 36.73 Neutro 

25523 3 45 95.56* 4.44 Dom 

25481 3 22.4 70.3* 29.7 Dom 

25497 3 3.29 0.3 99.7* Sub 

25495 3 28.2 8.16 97.84* Sub 

25521 3 12 17.64 82.36* Sub 

*Índice > 70%. 



56 
 

  
Quadro 4 – Ranking ordinal de dominância em cada baia de cães Beagles machos pré púberes, de acordo com os 

dados do Ranking cardinal de dominância. Os dados representam a ordem dos animais mais 
dominantes aos mais subordinados em cada baia 

 
 
Baia/Grupo +Dominante                                                                     +Subordinado 

1 (MH1) 25515 25587 25579 25517 25569 

2 (MH2) 25487 25567 25573 25585 25563 

3 (MH3) 25523 25481 25521 25495 25497 

 
 

Sendo assim, quando analisamos o Índice de Envolvimento de machos com atitudes 

dominantes (representado na figura como “Dominantes”) ou subordinadas (representado na 

figura como “Subordinados”), vimos que não havia diferença entre os grupos, como mostra o 

gráfico 2.  

 

 
Gráfico 2 – Índice de Envolvimento: Porcentagem de tempo que machos com atitudes mais dominantes ou 

subordinadas estiveram em disputas hierárquica. Não houve diferença entre os grupos. Teste “t” de 
Student. n=6 animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados”  

 

 
O gráfico 3 mostra que os animais ficavam a maior parte do tempo gasto em disputas, 

nas categorias dominante 1 e subordinado 1 (F5,21 = 4,776; p <0,01), que são as categorias de 

posturas, contatos leves ou brincadeiras: 

 

 



57 
 

Gráfico 3 – Tempo gasto em disputas hierárquicas de machos, nas diferentes categorias do etograma. a ≠ b ≠ c, 
p< 0,01. ANOVA seguida de pós teste de Bonferroni. n=6 animais no grupo “Dominantes” (DM1, 
DM2 e DM3) e 7 animais no grupo “Subordinados” (SB1, SB2, SB3) 

 

 

 
Conforme observamos no gráfico 4, abaixo, o gênero não influencia no 

comportamento locomotor, sendo que machos e fêmeas utilizaram a mesma área (número de 

espaços utilizados) no momento em que foram analisados. Porém, no gráfico 5, vemos que, 

quando comparamos machos com comportamento mais dominante e machos com 

comportamento mais subordinado, os animais com comportamento mais dominante se 

locomoviam mais do que os animais com comportamento mais subordinado.  

 
Gráfico 4 – Número de espaços utilizados em 15 minutos por machos e fêmeas. Os grupos não se diferem entre 

si. Teste “t” de Student. n=15 animais/grupo 
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Gráfico 5 – Número de espaços utilizados em 15 minutos por machos com comportamento mais dominante ou 
mais subordinado. *p<0,05 em relação a grupo “Subordinados”, Teste “t” de Student. n=6 animais 
no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados”  

 

 
 

O gráfico 6 mostra que machos e fêmeas de cães Beagles pré púberes possuem 

diferentes concentrações de testosterona sérica (p<0,01), sendo maior nos machos. Quando 

analisamos somente os machos, observamos que não há diferenças entre animais com mais 

atitudes dominantes e os animais que tiveram mais atitudes subordinadas (Gráfico 7). 

 
Gráfico 6 – Concentração de testosterona sérica de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré púbere. *p<0,01 

em comparação com o grupo de fêmeas. Teste “t” de Student. n=15 animais/grupo 
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Gráfico 7 – Concentração de testosterona sérica de cães Beagles machos, divididos em grupos de animais com 
mais atitudes dominantes ou subordinadas, em idade pré púbere. Teste “t” de Student. n=6 animais no 
grupo “Dominantes; 7 animais no grupo “Subordinados” 

 

 

 
 

Quando avaliamos se o gênero influenciava a concentração de cortisol sérico, 

observamos, conforme mostra o gráfico 8, que não havia diferença entre os grupos. Também 

não havia diferenças quando comparamos animais com atitudes dominantes e subordinadas 

(Gráfico 9). 

 

 
Gráfico 8 – Concentração de cortisol sérico de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré púbere. Não houve 

diferença entre os grupos. Teste “t” de Student. n=15 animais/grupo 
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Gráfico 9 – Concentração de cortisol sérico de cães Beagles machos, divididos em grupos de animais com mais 
atitudes dominantes ou subordinadas, em idade pré púbere. Não houve diferença entre os grupos. 
Teste “t” de Student. n=6 animais no grupo “Dominantes; 7 animais no grupo “Subordinados” 

 

 

 
 

O gráfico 10 mostra que o número de leucócitos circulantes não é diferente entre 

machos e fêmeas. Porém, na contagem diferencial, a porcentagem de neutrófilos é maior em 

machos, enquanto que a porcentagem de linfócitos é maior em fêmeas.  

 

 
Gráfico 10 – Contagem de leucócitos totais e percentual de neutrófilos e linfócitos de cães Beagles pré púberes, 

machos e fêmeas. *p<0,01 em comparação aos machos. Teste “t” de Student. n=15 animais/grupo 
(Continua) 
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Gráfico 10 – Contagem de leucócitos totais e percentual de neutrófilos e linfócitos de cães Beagles pré púberes, 
machos e fêmeas. *p<0,01 em comparação aos machos. Teste “t” de Student. n=15 animais/grupo 

 
(Conclusão) 

 
 

 
 

 

Quando comparamos machos com atitudes dominantes e subordinadas, vimos que 

também não há diferença entre os grupos, como mostra o gráfico 11. Não foi possível realizar 

a contagem diferencial comparando os grupos de animais com atitudes dominantes e animais 

com atitude subordinadas devido à perda/quebra de algumas lâminas, restando um número 

insuficiente para compor os grupos estatísticos. 

 

 
Gráfico 11 – Contagem de leucócitos totais de cães Beagles machos, divididos em grupos de animais com mais 

atitudes dominantes ou subordinadas, em idade pré púbere Não houve diferença entre os grupos. 
Teste “t” de Student. n=6 animais no grupo “Dominantes”; 7 animais no grupo “Subordinados” 

 

 
 



62 
 

A figura 3 mostra o Dot Plot de FSC X SSC (tamanho X complexidade interna) das 

células do sangue de cães Beagles saudáveis, em idade pré púbere. Em destaque está a 

subpopulação de neutrófilos, de interesse para estudo de burst e fagocitose. O gráfico 12 

mostra o histograma da fluorescência intrínseca dos neutrófilos, avaliados no Tubo A (sem 

fluorocromo), tanto no leitor FL1 como no leitor FL2, cujos valores devem ser descontados 

dos tubos seguintes (com fluorocromos específicos). 

 
Figura 3 – Dot Plot das subpopulações celulares de sangue de cães, com destaque para os neutrófilos 

 

 

Gráfico 12 – Histograma da fluorescência intrínseca dos neutrófilos, sem fluorocromos, em leitor FL1 e FL2 
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Quando analisamos a atividade desta subpopulação, observamos que, conforme mostra 

o gráfico 13, não existe diferença na porcentagem nem na intensidade de fagocitose entre os 

gêneros. E o gráfico 14 mostra o histograma da fluorescência emitida pelo SAPI fagocitado 

pelos neutrófilos. 

 
Gráfico 13 – Atividade de fagocitose de neutrófilos (porcentagem e intensidade) de cães Beagles machos e 

fêmeas em idade pré púbere. Não houve diferença entre os grupos. Teste “t” de Student. n=15 
animais/grupo 

 

 
 

 
Gráfico 14 – Histograma da intensidade de fluorescência produzida pelo SAPI fagocitado pelos neutrófilos 

(Intensidade e porcentagem de fagocitose) 

 
 

 

Já o gráfico 15 mostra que não há diferenças entre machos e fêmeas em relação ao 

burst basal, porém, na presença do estímulo biológico SAPI (S. aureus conjugado com Iodeto 

de Propídeo) e do estímulo químico PMA (Miristato-acetato forbol), o burst dos neutrófilos 
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foi estimulada para ambos os gêneros, embora tenha sido ainda maior nas fêmeas, que 

possuem menor porcentagem deste tipo celular (como mostrado anteriormente no gráfico 10). 

Ao lado de cada gráfico está o histograma da fluorescência emitida pelo DCFH, capturados 

pelo leitor FL1. 

 
Gráfico 15 – Atividade de neutrófilos avaliada por meio da média geométrica (Geo Mean) de fluorescência 

emitida pela produção de espécies ativas de oxigênio, de cães Beagles machos e fêmeas em idade 
pré púbere, sem estímulos (basal), com SAPI e com PMA, e seus respectivos histogramas. 
***p<0,0001 em relação ao grupo dos machos, **p<0,001 em relação ao grupo dos machos. Teste 
“t” de Student. n=15 animais/grupo 

 
(Continua) 
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Gráfico 15 – Atividade de neutrófilos avaliada por meio da média geométrica (Geo Mean) de fluorescência 
emitida pela produção de espécies ativas de oxigênio, de cães Beagles machos e fêmeas em idade 
pré púbere, sem estímulos (basal), com SAPI e com PMA, e seus respectivos histogramas. 
***p<0,0001 em relação ao grupo dos machos, **p<0,001 em relação ao grupo dos machos. Teste 
“t” de Student. n=15 animais/grupo 

 
(Conclusão) 

 
 

 
 

Porém, quando comparamos animais com atitudes dominantes e animais com atitudes 

subordinadas, não houve nenhuma diferença entre os grupos em relação à atividade de 

fagocitose e burst oxidativo de neutrófilos circulantes, como mostram os gráficos 16 e 17. 

 

 
Gráfico 16 – Atividade de fagocitose de neutrófilos (porcentagem e intensidade) de cães Beagles machos e 

fêmeas em idade pré púbere. Não houve diferença entre os grupos. Teste “t” de Student. n=6 
animais no grupo “Dominantes”; 7 animais no grupo “Subordinados” 
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Gráfico 17 – Atividade de neutrófilos avaliada por meio da média geométrica (Geo Mean) de fluorescência 
emitida pela produção de espécies ativas de oxigênio, de cães Beagles machos e fêmeas em idade 
pré púbere. Não houve diferença entre os grupos. Teste “t” de Student. n=6 animais no grupo 
“Dominantes”; 7 animais no grupo “Subordinados” 

 

 

 
 

 A figura 4 mostra o Dot Plot de FSC X SSC (tamanho X complexidade interna) das 

células do sangue de cães Beagles saudáveis, em idade pré púbere. Em destaque está a 

subpopulação de linfócitos, que foi selecionada por meio de um gate para fenotiparmos os 

subtipos com o auxílio de marcadores específicos. A figura seguinte, 5, mostra o Dot Plot dos 

subtipos imunofenotipados, marcados com A: (CD3+FITC/CD4+PE), B: 

(CD3+FITC/CD8+PE), cujas populações de interesse (duplo positivos, estão no quadrante 

Q2) e C: (CD21-likePE), cujo subtipo de interesse está no quadrante Q1. 
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Figura 4 – Dot Plot das subpopulações celulares de sangue de cães, com destaque para os linfócitos 

 
 
 
Figura 5 – Dot Plot dos subtipos de linfócitos de cães, marcados com A: (CD3+FITC/CD4+PE), B: 

(CD3+FITC/CD8+PE) e C: (CD21+PE) 
(Continua) 

 
 

A (CD3+FITC/CD4+PE)      
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Figura 5 – Dot Plot dos subtipos de linfócitos de cães, marcados com A: (CD3+FITC/CD4+PE), 

B:(CD3+FITC/CD8+PE) e C: (CD21+PE) 

 

(Conclusão) 

 

 

B (CD3+FITC/CD8+PE)  

C(CD21+PE).                 

 

 

Como observamos no gráfico 18, abaixo, em relação à imunofenotipagem dos 

linfócitos, quando comparamos os grupos de machos e fêmeas, não houve diferença na 

porcentagem das subpopulações, mesmo que as fêmeas tenham maior número absoluto de 

linfócitos, como visto anteriormente (Gráfico 10). 
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Gráfico 18 – Porcentagem das subpopulações de linfócitos CD3+CD4+ (linfócitos T auxiliar), CD3+CD8+ 
(linfócitos T citotóxicos) e CD21+ (linfócitos B) de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré 
púbere. Não houve diferença entre os grupos. Teste “t” de Student. n=15 animais/grupo 
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O gráfico 19 mostra que quando comparamos os cães com atitudes mais dominantes e 

os cães com atitudes subordinadas, também não houve diferença em relação à 

imunofenotipagem de linfócitos. 

 

 
Gráfico 19 – Porcentagem das subpopulações de linfócitos CD3+CD4+ (linfócitos T auxiliar), CD3+CD8+ 

(linfócitos T citotóxicos) e CD21+ (linfócitos B) de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré 
púbere. Não houve diferença entre os grupos. Teste “t” de Student. n=6 animais no grupo 
“Dominantes”; 7 animais no grupo “Subordinados” 
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6.2 EXPERIMENTOS 2 E 3: INFLUÊNCIA DO TRANSPORTE COMO ESTÍMULO 

ESTRESSOR E DA MUDANÇA DOS GRUPOS SOBRE PARÂMETROS 

IMUNOLÓGICOS DE CÃES BEAGLE PRÉ PÚBERES MACHOS (COM ATITUDES 

DOMINANTES E SUBORDINADAS) E FÊMEAS 

 
 
Quinze dias após a observação do comportamento e da coleta de sangue dos animais 

em seu ambiente habitual (experimento 1), os animais foram transportados do canil 1 (São 

Roque) para o canil 2 (São Paulo), por se tratar do canil experimental do Instituto Royal, onde 

esses animais seriam submetidos a outros experimentos, após o período de ambientação.  

O transporte foi realizado colocando os animais em caixas de transporte, dentro de 

uma Volkswagen Kombi, e o percurso do canil 1 ao canil 2 foi percorrido em 2 horas. 

Imediatamente após a chegada dos animais ao canil 2, às 9h da manhã, foi realizada nova 

coleta de sangue para avaliar se o transporte atuou como estímulo estressor e se influenciaria 

nos parâmetros imunológicos avaliados. O último animal teve sua amostra coletada antes das 

10h do mesmo período. Por questões de logística do Instituto Royal, os cães machos e fêmeas 

foram levados em dias diferentes, portanto, a coleta de sangue foi realizada em dias 

diferentes. 

Imediatamente após a coleta de sangue, os animais foram realocados nas baias 

aleatoriamente, sendo que as baias poderiam ser compostas por animais dominantes, 

subordinados ou neutros, bem como uma variedade de composições de grupo. A tendência 

então seria que nova hierarquia fosse estabelecida, por meio de comportamentos de 

dominância e de subordinação. Seguindo os protocolos do Instituto, quinze dias após a 

chegada dos animais ao canil 2, filmamos novamente os grupos para determinar o perfil 

comportamental dos novos grupos e coletamos o sangue dos animais para avaliação dos 

mesmos parâmetros imunológicos (sendo que a coleta de machos e fêmeas também foi 

realizada em dias diferentes). 

Visto que o Índice de Envolvimento das fêmeas já tinha sido muito baixo, a ponto de 

não termos dados referentes aos grupos de animais com atitudes mais dominantes ou 

subordinadas para este gênero, não realizamos análise comportamental após a mudança dos 

grupos de conviventes, pois não teríamos dados para comparar com o tempo basal. 

Analisando o perfil comportamental dos machos, conforme observamos no gráfico 20, o 

tempo de disputa hierárquica diminuiu, tanto para animais com atitudes dominantes como 

para animais com atitudes subordinadas (F1,24= 7,29; p<0,05). 
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Gráfico 20 – Índice de Envolvimento: Porcentagem de tempo que machos com atitudes mais dominantes ou 
subordinadas estiveram em disputas hierárquica antes e após o reagrupamento.  b: p<0,05, em 
comparação ao grupo “Dominantes”. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de Bonferroni. n=6 
animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados” no tempo Basal e Pós 
Transporte e n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 animais no grupo “Subordinados” no tempo 
Pós Reagrupamento 
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Tabela 3 – Índice de envolvimento, vitórias, derrotas e classificação de acordo com a atitude (dominância 
cardinal) dos cães Beagles machos pré púberes, após mudança dos grupos, alojados em 3 baias com 
4 indivíduos e uma baia com 3 indivíduos. Os dados representam os valores obtidos pelas fórmulas 
apresentadas na seção 4.3.1. Análise Animal-Focal  

 
 
Animal 
(microchip) 

Baia/Grupo Ienv (%) Ivit (%) Ider (%) Dom/Sub/ 
Neutro 

25663 1 0,34 82,35* 17,65 Dom 

25585 1 0,26 23,08 76,92* Sub 

25521 1 2,1 4,76 95,24* Sub 

25573 1 0,29 37,93 62,06 Neutro 

25569 2 4,19 15,27 84,73* Sub 

25517 2 6,15 88,13* 11,87 Dom 

25567 2 0,91 2,2 97,8* Sub 

25487 2 1,55 73,55* 26,45 Dom 

25497 3 5,16 86,43* 13,37 Dom 

25515 3 24,53 59,27 40,73 Neutro 

25587 3 23,83 78,63* 21,37 Dom 

25495 3 5,76 7,11 92,88* Sub 

25579 4 2,2 0 100* Sub 

25481 4 1,66 41,56 58,44 Neutro 

25523 4 3,9 98,46* 1,54 Dom 

*Índice > 70%. 
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Quadro 5 – Ranking ordinal de dominância em cada baia de cães Beagles machos pré púberes, de acordo com os 

dados do Ranking cardinal de dominância. Os dados representam a ordem dos animais mais 

dominantes (esquerda) aos mais subordinados (direita) em cada baia 

 
 
Baia/Grupo +Dominante                                                                      +Subordinado 

1 (MH1) 25663 52273 25585 25521 

2 (MH2) 25517 25487 25569 25567 

3 (MH3) 25497 25587 25515 25495 

4 (MH4) 25523 25481 25579  
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 A figura 6, abaixo, ilustra as mudanças de perfis comportamentais (atitudes 

dominantes, neutras ou subordinadas) que os animais machos tiveram após as mudanças dos 

grupos. Observamos que a maior parte dos animais com atitudes dominantes passaram a ter 

atitudes neutras ou subordinadas em suas novas baias, diante de companheiros com os quais 

não conviviam. Já quatro dos sete animais com atitudes subordinadas continuaram 

manifestando esse perfil, os outros três passaram a ter atitudes dominantes: 

 
Figura 6 – Perfis comportamentais no momento basal e após as alterações dos grupos/baias 
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Conforme podemos observar no gráfico 21, após o transporte, a concentração sérica de 

testosterona diminuiu tanto para machos como para fêmeas (F1,58=39,28; p<0,001) porém 

continuou sendo maior em machos (p<0,05). O reagrupamento não alterou este parâmetro em 

relação à coleta após o transporte. 

 

 
Gráfico 21 – Concentração de testosterona sérica de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré púbere. a ≠ b ≠ 

c ≠ d: p<0,05 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de Bonferroni. 
n=15 animais/grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando comparamos os machos com atitude mais dominante e os machos com 

atitudes mais subordinadas, não verificamos diferenças em relação à concentração de 

testosterona sérica após o transporte e o reagrupamento (F2,23 = 3,016; p=0,09), conforme 

mostra o gráfico 22: 
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Gráfico 22– Concentração de testosterona sérica de cães Beagles machos com atitudes dominantes e 
subordinadas em idade pré púbere. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de Bonferroni. n=6 
animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados” no tempo Basal e Pós 
Transporte e n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 animais no grupo “Subordinados” no tempo 
Pós Reagrupamento 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Conforme mostra o gráfico 23, quando avaliamos a concentração de cortisol sérico, 

verificamos que o transporte atuou como estímulo estressor, aumentando a concentração deste 

hormônio tanto para machos quanto para fêmeas (F1,58 = 21,67; p<0,0001), porém o 

reagrupamento não manteve os valores de cortisol elevados, pelo contrário, nos machos esse 

valor ficou ainda menor que no tempo basal (p<0,001). Deve-se considerar que, devido aos 

protocolos adotados pelo canil, a coleta de sangue após a mudança dos grupos foi feita após 

quinze dias, o que pode ter interferido neste resultado. 
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Gráfico 23– Concentração de cortisol sérico de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré púbere. a ≠ b ≠ c: 
p<0,001 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de Bonferroni. 
n=15 animais / grupo 

 

 

 Quando analisamos os machos com atitudes dominantes ou subordinadas, verificamos 

que devido ao desvio padrão elevado, não houve diferença estatística da concentração de 

cortisol sérico antes e após o transporte (F1,24 = 3,544; p = 0,07) porém, quando comparamos 

o basal com o reagrupamento houve uma queda na concentração deste hormônio (F1,24 = 

10,77; p<0,01), ficando ainda mais reduzida em dominantes quando comparados aos 

subordinados (p<0,01), como mostra o gráfico 24.  

 
Gráfico 24 - Concentração de cortisol sérico de cães Beagles machos com atitudes dominantes e subordinadas 

em idade pré púbere. a ≠ b ≠ c: p<0,01 comparando os grupos entre si ANOVA de 2 vias seguida de 
pós teste de Bonferroni. n=6 animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados” 
no tempo Basal e Pós Transporte e. n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 animais no grupo 
“Subordinados” no tempo Pós Reagrupamento 
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 O gráfico 25 mostra que o número de leucócitos circulantes aumentou após o 

transporte (F1,58 = 6,643; p<0,01). Quando os gêneros foram analisados separadamente, 

observou-se o aumento nas fêmeas (p<0,05), porém se manteve igual nos machos (p=0,35). 

Após a mudança dos grupos as fêmeas tiveram maior número de leucócitos em relação aos 

machos (p<0,01). Quando observamos a porcentagem das células de maior interesse, 

neutrófilos e linfócitos, vimos que o transporte não altera as suas proporções, mantendo a 

porcentagem de neutrófilos maior nos machos e a de linfócitos maior nas fêmeas (p<0,001). 

Porém o reagrupamento faz com que machos e fêmeas tenham mesma porcentagem de 

neutrófilos e linfócitos. 

 

Gráfico 25 – Contagem de leucócitos totais, porcentagem de neutrófilos e linfócitos circulantes de cães Beagles 
machos e fêmeas em idade pré púbere. a ≠ b ≠ c: p<0,05 comparando os grupos entre si. ANOVA 
de 2 vias seguida de pós teste de Bonferroni. n=15 animais / grupo 
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 Quando comparamos machos com atitudes dominantes e machos com atitudes 

subordinadas, vemos que não há diferença entre os grupos, porém o transporte aumenta de 

maneira geral e o reagrupamento diminui o número de leucócitos totais (F2,23 = 4,38; p<0,05), 

como mostra o gráfico 26: 

 

Gráfico 26– Contagem de leucócitos totais circulantes de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré púbere. 
p<0,05 comparando momentos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de Bonferroni. n=6 
animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados” no tempo Basal e Pós 
Transporte e. n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 animais no grupo “Subordinados” no tempo 
Pós Reagrupamento 

 

 

  

 

Quando analisamos a atividade dos neutrófilos, como mostra o gráfico 27, observamos 

que a porcentagem de fagocitose não é afetada pelo transporte (F1,58 = 1,324; p=0,27) e a 

mudança dos grupos foi capaz de diminuir essa porcentagem nas fêmeas (p<0,05). Já a 

intensidade de fagocitose ficou aumentada após o transporte tanto nos machos quanto nas 

fêmeas (F1,58 = 17,07; p<0,001), sendo que o aumento nos machos foi maior (p<0,01). O 

reagrupamento manteve o aumento da intensidade de fagocitose em ambos os sexos. 
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Gráfico 27- Atividade de fagocitose de neutrófilos (porcentagem e intensidade) de cães Beagles machos e 
fêmeas em idade pré púbere. a ≠ b ≠ c: p<0,05 comparan do os grupos entre si. ANOVA de 2 vias 
seguida de pós teste de Bonferroni. n=15 animais / grupo 

 

 

 

 Ainda sobre a atividade dos neutrófilos, gráfico 28 mostra que o transporte aumentou 

o burst oxidativo basal tanto de machos como de fêmeas (F1,58 = 59,92; p<0,0001), sendo que 

as fêmeas ainda tiveram o burst maior em relação aos machos (p<0,001). O reagrupamento 

foi capaz de aumentar ainda mais o burst basal dos machos (p<0,05), tornando-o igual ao das 

fêmeas. Com o estímulo biológico da bactéria Staphylococcus aureus marcada com o Iodeto 

de Propídeo (SAPI), o transporte aumentou a atividade de burst tanto em machos como em 

fêmeas (F1,58 = 37,91; p<0,0001), mantendo uma maior atividade dos neutrófilos das fêmeas 

(p<0,001). O reagrupamento aumentou o burst dos machos (p<0,0001), mas diminuiu das 

fêmeas (p<0,001). O estímulo químico do PMA associado com o transporte causou um 

aumento de atividade de burst nos machos (F1,58 = 20,11; p<0,0001) após o transporte e um 

aumento ainda maior após o reagrupamento (p<0,001), porém não causou nenhum efeito nas 

fêmeas após o transporte e reagrupamento (F1,58 = 33,52; p<0,0001). 
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Gráfico 28 - Atividade de neutrófilos avaliada por meio da média geométrica (Geo Mean) de fluorescência 
emitida pela produção de espécies ativas de oxigênio, de cães Beagles machos e fêmeas em idade 
pré púbere. a ≠ b ≠ c: p<0,05 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós 
teste de Bonferroni. n=15 animais / grupo 

 

 

  

 

 

 Quando comparamos machos com atitudes dominantes e subordinadas, vimos que o 

transporte diminuiu a porcentagem de fagocitose nos animais com atitudes subordinadas 

(p<0,05). A intensidade de fagocitose ficou aumentada nos dois grupos (F2,23 = 12.39; 

p<0,001), sendo que foi maior em animais com atitudes dominantes (p<0,05), após o 

transporte e a alteração dos grupos, conforme mostra o gráfico 29: 
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Gráfico 29 - Atividade de fagocitose de neutrófilos (porcentagem e intensidade) de cães Beagles machos e 
fêmeas em idade pré púbere. a ≠ b ≠ c ≠ d: p<0,05 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 
vias seguida de pós teste de Bonferroni. . n=6 animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no 
grupo “Subordinados” no tempo Basal e Pós Transporte e. n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 
animais no grupo “Subordinados” no tempo Pós Reagrupamento 

 

 

 Já a atividade de burst oxidativo basal dos neutrófilos foi aumentada após o transporte 

e após a mudança dos grupos (F2,23 = 19,04; p<0,001), independente do perfil 

comportamental. O burst com o estímulo biológico SAPI aumentou tanto após o transporte 

(F2,23 = 66,07; p<0,0001), como após o reagrupamento (p<0,0001). E aumentou também com 

o estímulo químico PMA após o transporte (F2,23 = 39,11; p<0,0001) e após o reagrupamento 

(p<0,0001) para ambos perfis, como mostra o gráfico 30.  
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Gráfico 30 - Atividade de neutrófilos avaliada por meio da média geométrica (Geo Mean) de fluorescência 
emitida pela produção de espécies ativas de oxigênio, de cães Beagles machos e fêmeas em idade 
pré púbere. a ≠ b ≠ c: p<0 ,05 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós 
teste de Bonferroni. n=6 animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados” no 
tempo Basal e Pós Transporte e. n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 animais no grupo 
“Subordinados” no tempo Pós Reagrupamento 

 

 
 

 

 O gráfico 31 mostra que o transporte não alterou a porcentagem de linfócitos T 

axuliares (CD3+CD4+), porém o reagrupamento a fez diminuir essa porcentagem em fêmeas 

(F1,58 = 4,637; p<0,05). Já a porcentagem de linfócitos T citotóxicos (CD3+CD8+) das fêmeas 

diminuiu com o transporte (F1,58 = 2,967, p>0,05) e também retornou ao número inicial após o 

reagrupamento. A porcentagem de linfócitos B (CD21+) diminuiu tanto em machos como em 

fêmeas (F1,58 = 11,47; p<0,0001) após o transporte e retornou aos valores basais após o 

reagrupamento. 
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Gráfico 31 – Porcentagem das subpopulações de linfócitos CD3+CD4+ (linfócitos T auxiliar), CD3+CD8+ 
(linfócitos T citotóxicos) e CD21+ (linfócitos B) de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré 
púbere. a ≠ b: p<0,05 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de 
Bonferroni. . n=15 animais/grupo 

 

 

 
 

 

 O gráfico 32 mostra que o transporte foi capaz de aumentar a porcentagem de 

linfócitos T auxiliares nos animais com atitudes subordinadas (F1,24 = 4,865; p<0,05), porém 

após o reagrupamento o número voltou ao basal. Os linfócitos T citotóxicos não foram 

alterados pelo transporte e pelo reagrupamento, permanecendo iguais entre os grupos. E a 

porcentagem de linfócitos B diminuiu tanto para animais com atitudes dominantes como 

aqueles com atitudes subordinadas (F1,24 = 3,369; p<0,05), e após o reagrupamento a 

porcentagem desta subpopulação retornou aos mesmos valores iniciais. 
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Gráfico 32 – Porcentagem das subpopulações de linfócitos CD3+CD4+ (linfócitos T auxiliar), CD3+CD8+ 
(linfócitos T citotóxicos) e CD21+ (linfócitos B) de cães Beagles machos e fêmeas em idade pré 
púbere. a ≠ b: p<0,05 comparando os grupos entre si. ANOVA de 2 vias seguida de pós teste de 
Bonferroni. . n=6 animais no grupo “Dominantes” e 7 animais no grupo “Subordinados” no tempo 
Basal e Pós Transporte e. n=7 animais no grupo “Dominantes” e 6 animais no grupo 
“Subordinados” no tempo Pós Reagrupamento 

 

 

 

 
 

 

Em relação à quantificação de citocina, testamos diversas vezes os kits comerciais de 

ELISA para citocinas de cães da marca CUSABIO/GENXBIO, porém as curvas de diluição 

não foram confiáveis. Os kits foram testados por vários pesquisadores do nosso laboratório, 

utilizando instrumentos e reagentes não fornecidos diferentes, porém o resultado não 

satisfatório se repetiu todas as vezes. Testamos também os kits comerciais de ELISA da 

marca R&D Systems para citocinas IL-1, IL-6, IL-12/p23 e INF-ɣ. Embora as curvas de 

diluição tenham ficado de acordo com as especificações técnicas do kit, todas as amostras 

ficaram fora do limite detectável do kit, provavelmente pelo fato de os animais não 

apresentarem processos inflamatórios em curso ou terem sido imunologicamente desafiados. 

Quando tentamos quantificar adrenalina e noradrenalina por HPLC, por meio do 

protocolo do Grupo de Neuroimunomodulação e do Laboratório de Farmacologia e 

Toxicologia do Departamento de Patologia (VPT) da Faculdade de Medicina Veterinária e 
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Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), os picos observáveis para ambas as 

substâncias ficaram muito pequenos, resultando em valores não confiáveis, de difícil 

quantificação. As amostras de plasma ficaram armazenadas no freezer -80ºC para posterior 

quantificação por método de ELISA, porém o freezer quebrou e as amostras descongelaram, 

impossibilitando seu uso para este fim. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A discussão será apresentada em grupos. 

 

 

7.1 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS SEM INFLUÊNCIA DE ESTÍMULOS 

ESTRESSORES 

 

 

Este trabalho buscou correlacionar o perfil imunológico com gênero e perfil 

comportamental de cães domésticos (Canis familiaris) da raça Beagle, mantidos em 

condições naturais em um canil com controle sanitário e sob a ação de um estímulo estressor 

(transporte). É importante salientar que devido à idade dos animais (pré puberdade) alguns 

resultados devem ser interpretados com atenção.  

 

 

7.1.1 Comparando gêneros diferentes 

 

 

Quando analisamos primeiramente o efeito do gênero sobre os parâmetros 

comportamentais avaliados, nossos resultados mostraram que, corroborando com os dados da 

literatura (SCOTT; MARTSON, 1948; PAWLOSKI; SCOTT, 1956; BEACH, 1970; FOX, 

1972; DUNBAR, 1978; BEACH et al., 1982) o envolvimento em disputas hierárquicas é 

maior em machos do que em fêmeas, e nesta idade somente os machos mostram 

comportamentos de dominância e subordinação, que são definidos principalmente por 

brincadeiras (FOX et al., 1976), pelas quais os animais aprendem posturas e atitudes que no 

futuro poderão servir para o estabelecimento da posição hierárquica propriamente dita, com 

ou sem o uso da agressividade, que nesta espécie é rara.  

Além disso, Rosado et al. (2012) mostrou que a idade não influencia no 

comportamento locomotor, e embora tenha utilizado Beagles machos e fêmeas, não apontou 

nenhuma diferença entre os gêneros. Em nosso estudo verificamos que o gênero não interfere 
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no comportamento locomotor. Alguns autores verificaram que roedores fêmeas se locomovem 

mais que machos em diferentes medidas (BENVENGA et al., 2011; SCHUTOVÁ et al., 

2012).  

Em relação aos parâmetros endócrinos, corroborando com dados de literatura, nossos 

resultados mostram que machos possuem maior concentração de testosterona sérica. A única 

espécie de mamíferos que se conhece em que as fêmeas possuem maior concentração de 

testosterona que o macho é a Procavia capensis (hirax, uma espécie de lebre) (KOREN, 

2006).  

Nossos dados mostram que a concentração de cortisol não depende do gênero. Ainda 

não existem dados de literatura que comparam concentração de cortisol em cães machos e 

fêmeas.  Um revisão de pesquisas em humanos mostrou que crianças e jovens também não 

apresentam diferenças no cortisol tanto na ausência de estímulos quanto após algum estímulo, 

quando adultos, sem estímulos também não há diferenças, mas dependendo do tipo de 

estímulo estressor aplicado, haverá respostas diferentes entre gêneros (KUDIELKA; 

KIRSCHBAUM, 2005). Em contrapartida, Coelho (2009) verificou que em saguis as fêmeas 

apresentam maiores níveis basais deste hormônio. O mesmo ocorre para e camundongos 

(AOKI et al., 2010). As concentrações hormonais dos cães desse estudo estavam dentro da 

faixa de normalidade para a espécie e idade, comparando com os valores usados como 

referência pelo Laboratório de Dosagens Hormonais (LDH-VRA) desta faculdade (FMVZ-

USP), visto que já foi demonstrado que kits de RIE submetidos à análise em diferentes 

laboratórios produzem resultados bastante diferentes (RUSSEL et al., 2007).  

Os cães de raça Beagle, por serem muito utilizados em pesquisas, possuem valores de 

referência hematológicas bem caracterizados, sendo importante salientar que animais criados 

em ambiente laboratorial podem apresentar características diferentes dos animais da mesma 

raça de vida livre (HARPER, 2003).  

Em relação aos leucograma e contagem diferencial de leucócitos, nossos dados 

apresentaram valores considerados dentro da normalidade para a espécie, raça e idade 

pesquisada (BUSH, 2004). A literatura não relata diferenças nos valores de referência de 

hemograma de cães machos e fêmeas. Tal observação é corroborada no presente trabalho, 

pois foi observado que o número total de leucócitos circulantes não dependeu do gênero. O 

mesmo já foi demonstrado para saguis (KUEHNEL, 2005). Contudo, em relação à contagem 

diferencial, nossos dados mostram que machos possuem maior porcentagem de neutrófilos, 

enquanto em fêmeas a porcentagem de linfócitos é maior.  
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Neste trabalho observamos que a atividade de basal neutrófilos independe do gênero, 

porém quando estimulada biologica ou quimicamente, é maior em fêmeas. Não foram 

encontrados dados na literatura que comparassem a atividade de burst oxidativo e fagocitose 

de neutrófilos entre os gêneros de cães. Porém, Mallery et al. (1986) verificaram, por uma 

metodologia diferente, que mulheres possuem burst oxidativo de neutrófilos aumentado em 

relação aos homens. Siddiqi et al. (2000) também estudaram a relação entre gênero e raça em 

humanos e atividade de burst oxidativo de neutrófilos, e verificaram que mulheres afro-

descendentes tinham burst diminuído em relação a mulheres e homens brancos. Isso mostra 

que nossos achados, em cães Beagles, devem levar em conta o fator raça. 

Otani et al., (2002) avaliaram células CD3, CD4, CD8, CD21 e CD56 em Beagles 

machos e fêmeas, adultos e não descreveu diferenças entre gêneros. Heaton et. al., (2002) 

estudaram o efeito do envelhecimento em células CD3, CD4, CD8 e CD21-like, em 

labradores machos e fêmeas e também não descreveu nenhuma diferença entre gêneros. 

Assim, nossos dados concordam com os de outros autores, segundo os quais não há diferenças 

na imunofenotipagem em Beagles machos e fêmeas pré púberes. 

 

 

7.1.2 Comparando perfis comportamentais diferentes 

 

 

Quando analisamos os efeitos do perfil comportamental, em relação às atitudes dos 

indivíduos no momento em que o estudo foi realizado, caracterizamo-los como animais com 

atitudes e posturas dominantes ou subordinadas. O fato de o animal ser dominante ou 

subordinado implica em diversos fatores. Além das demonstrações momentâneas de atitudes 

dominantes ou subordinadas, existe o fator reprodução, disputa pelo (a) parceiro (a), território, 

alimento e outros recursos. Classicamente, dominância é definida como a prioridade do 

acesso a um recurso, analisada pela disputa por um recurso ou dominância social, avaliada 

através das interações agonísticas (GERALD, 2002).  

Nas condições em que o estudo foi realizado (canil), os animais não tinham razão para 

dispender energia na disputa hierárquica para obter acesso aos recursos. Portanto, seria uma 

extrapolação inferirmos a denominação clássica de dominância ou subordinação para estes 

animais que somente tiveram o comportamento momentâneo analisado, e cujas atitudes 

dominantes e subordinadas foram avaliadas quando os animais expressavam 

predominantemente posturas, brincadeiras e disputas leves para buscar sua posição no ranking 
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social. Por isso, denominamos os grupos de animais com atitudes dominantes ou 

subordinadas. 

Sendo assim, encontramos os seguintes resultados: cães com atitudes dominantes e 

subordinadas possuem igual envolvimento em disputas hierárquicas. Porém, animais com 

atitudes dominantes se locomovem mais do que animais com atitudes subordinadas. Este dado 

corrobora com Koolhas et al. (1999) que afirmavam que animais com atitudes dominantes 

também eram mais exploradores. 

Quando observamos as concentrações hormonais, percebemos que não há diferenças 

entre os grupos em relação à testosterona. Conforme dados da literatura, a testosterona se 

relaciona com comportamentos dominantes em espécies de animais agressivos, ou então 

quando há instabilidade do grupo e há a necessidade de disputas agonísticas por recursos 

(WINGFIELD et al., 1990; SAPOLSKI, 1991; OLIVEIRA et al., 1996; STRIER et al., 1999; 

BROCKMAN et al., 2001, MULLER; WRANGHAM, 2004, SANNEN et al., 2004). Isso 

explica porque os animais no presente estudo não apresentaram diferenças em relação à 

testosterona, visto que não apresentaram comportamentos agressivos.  

O cortisol também não foi diferente entre os grupos. Este resultado é semelhante ao 

encontrado em lobos (Canis lupus) e outros animais de sociedade de criação cooperativa, 

como os cães domésticos (CREEL, 2001). Este resultado corrobora com os dados de 

Bartolomucci et al. (2001) que observaram que camundongos criados com irmãos desde o 

nascimento também não apresentavam diferenças em níveis circulantes de cortisol entre os 

grupos de animais dominantes e subordinados. 

O fato dos animais apresentarem atitudes mais dominantes ou subordinadas, neste 

primeiro experimento (sem ação de nenhum estímulo estressor), não influenciou nenhum dos 

demais parâmetros avaliados, a ponto de surgir uma diferença estatística: na contagem de 

leucócitos, na atividade de neutrófilos e na imunofenotipagem de linfócitos, apesar de ter sido 

observado uma tendência de maior atividade dos neutrófilos de animais com atitudes 

dominantes (intensidade de fagocitose e burst induzido por PMA). Isso, possivelmente, se 

deve ao fato do número de animais utilizados ser reduzido (um grupo com 6 e outro com 7 

animais). 
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7.2 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS APÓS O TRANSPORTE 

 

  

7.2.1 Comparando gêneros diferentes 

 

 

Para aproveitar o momento em que os animais seriam transferidos do canil de criação 

para o canil experimental, coletamos o sangue desses animais logo após sua chegada. O 

estímulo estressor do transporte é bastante estudado, principalmente em animais de produção, 

pelas perdas econômicas acarretadas. Ishizaki e Kariwa (2010), estudando bovinos, 

descreveram o aumento da concentração de cortisol plasmático após 2 horas de transporte 

bem como o aumento de leucócitos totais e porcentagem de neutrófilos, após 4h. Buckham 

Sporer et al., (2008) estudando touros transportados por 9h, com coletas de sangue nos 

momentos 0; 4,5h; 9h e outras posteriores, verificaram que há um aumento de cortisol e 

diminuição de testosterona após 4,5h; além disso há um aumento do número de leucócitos, 

entre outros efeitos. Não se encontram na literatura, análises dos efeitos do estresse de 

transporte em parâmetros imunológicos de cães. 

Em nosso trabalho, verificamos que o transporte de 2h foi capaz de aumentar a 

concentração de cortisol sérico igualmente para machos e fêmeas. Além disso, o transporte 

reduziu a testosterona sérica para ambos os gêneros, em relação ao basal, assim como nos 

estudos com bovinos anteriormente apresentados. Porém, machos continuaram com a 

concentração de testosterona maior do que as fêmeas. 

Numerosos estudos mostram que o estresse pode afetar significativamente a 

distribuição e função de células imunes (DHABHAR; McEWEN, 1997; GLASER; 

KIELCOLT-GLASER, 2005; BUTTS; STERNBERG, 2008; DHABHAR, 2009; 

CHROUSOS, 2010). Alguns autores avaliaram os efeitos do estresse na redistribuição das 

subpopulações de leucócitos. Em humanos, a maior parte dos estudos revela que um estresse 

agudo aumenta o número relativo de células imunes enquanto em roedores é mostrada uma 

diminuição. Esta aparente contradição é explicada pela cinética das células de cada espécie e 

do momento em que o estudo foi conduzido (SCHEDLOWSKI et al., 1993b; BROSSCHOT 

et al., 1994; DHABHAR et al., 1995b; MILLS et al., 1995; BOSCH et al., 2003; 

STEFANSKI; GRÜNER, 2006).  

Dhabar (2012) mostrou que ratos machos submetidos ao estresse de contenção por 2 

minutos já tinham sua concentração de corticosterona aumentada, e que o tempo de contenção 
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tinha uma correlação positiva com a concentração deste hormônio. Apesar disso, quando os 

animais foram mantidos sob contenção, os leucócitos e subpopulações (linfócitos, células T 

auxiliares, T citotóxicas, B e NK) tinham aumento até o 6º minuto com posterior queda 

(exceto neutrófilos que continuava aumentado após o 6º minuto), mostrando que o tempo da 

análise era fundamental para a conclusão do efeito do estímulo estressor sobre as células 

imunes.  

O cão é uma das espécies onde a liberação de glicocorticóides endógenos altera o 

leucograma com maior consistência, resultando em um leucograma de estresse (MEYER et 

al., 1995). O aumento da concentração de corticosteróides causa alterações no leucograma. A 

resposta dos leucócitos é classicamente caracterizada pela neutrofilia, linfopenia, monocitose 

e eosinopenia. Um aumento na concentração sérica de corticosteroides leva a liberação de 

neutrófilos maduros para a circulação e diminuição da migração dos neutrófilos para os 

tecidos (REBAR et al., 2003). Outro efeito dos glicocorticóides é diminuir o número de 

linfócitos na circulação, possivelmente pela redistribuição deles, embora no 

hiperadrenocorticismo a queda dos números de linfócitos pareça ser decorrente de depleção 

linfóide (BUSH, 2004). Porém, de acordo com Meyer et al. (1995), o mecanismo da 

linfopenia é somente especulativo. Embora alguns linfócitos sejam susceptíveis a lise 

induzida por glicocorticóides, outros são resistentes. Foi proposto que os glicocorticóides 

alteram a recirculação linfática, contribuindo para a linfopenia. 

Em nosso trabalho, verificamos que o transporte de 2h, com coleta de sangue imediata, 

resultou em um aumento do número de leucócitos totais somente em fêmeas, sem alterar a 

porcentagem dos tipos celulares.  

O estresse por transporte não altera a porcentagem da fagocitose, embora a intensidade 

tenha aumentado para ambos os sexos, sendo que nos machos o aumento foi maior que nas 

fêmeas. O burst oxidativo basal e o induzido pelo SAPI aumentou para ambos, porém, as 

fêmeas continuaram com o burst aumentado em relação aos machos. Inesperadamente, 

observamos que após o transporte o PMA não foi capaz de estimular o burst das fêmeas, 

como ocorreu nos machos.  

Uma hipótese plausível, porém não testada neste estudo sobre o aumento de burst 

oxidativo dos neutrófilos, seria um efeito do aumento de glicose circulante decorrente do 

aumento do cortisol após o transporte (FORHEAD et al., 1995; HULBERT et al., 2011). 

Sabe-se que a p47phox, uma subunidade citosólica do complexo enzimático NADPH oxidase, é 

ativada e aumenta em até 1,8 vezes a produção de radicais de oxigênio em neutrófilos de 
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diabéticos e/ou em neutrófilos mantidos em meio com alta concentração de glicose (OMORI 

et al., 2008). 

Em relação ao burst oxidativo de fêmeas após o transporte e reagrupamento não ter 

sido estimulado pelo PMA, não podemos descartar diferenças causadas por variáveis não 

controladas, tendo em vista que os ensaios foram realizados em dias distintos. Em um 

protocolo diferente do utilizado em nossos laboratórios, Eickoff et al., 2004 verificaram que o 

PMA estimulava a intensidade de fagocitose de neutrófilos, porém, em concentrações maiores 

não fazia o mesmo efeito, sendo que a fagocitose era igual àquela de amostras sem estímulo. 

 

 

7.2.2 Comparando perfis comportamentais diferentes 

 

Quando analisamos o efeito do estímulo do transporte especificamente nos cães 

machos separados em grupos de animais com atitudes dominantes ou atitudes subordinadas, 

verificamos que o estresse induziu uma diferença na porcentagem e intensidade de fagocitose 

realizadas pelos neutrófilos. Após o estímulo do transporte, os cães com atitudes dominantes  

apresentaram maior porcentagem e intensidade de fagocitose que os animais com atitudes 

subordinadas. 

Segundo Koolhas et al. (2006) camundongos com atitudes dominantes, são mais 

proativos (capazes de manipular o ambiente) em situações estressantes. Por outro lado, 

animais subordinados são mais reativos (com menor capacidade de manipular o seu 

ambiente). Do ponto de vista neuroendócrino, os proativos apresentam uma resposta 

predominantemente adrenérgica e os reativos uma resposta predominantemente endócrina 

com a liberação de glicocorticoides. Embora não existam ainda dados na literatura, é provável 

que tais diferenças reflitam em diferenças na imunidade. 

No caso dos cães deste trabalho, animais de atitudes dominantes e subordinadas não 

apresentaram diferença na concentração de cortisol após o transporte. Os níveis de 

noradrenalina e adrenalina não foram mensurados, e não é possível afirmar a respeito do seu 

papel nas diferenças de porcentagem e intensidade de fagocitose de neutrófilos. Já foi 

demonstrado que a noradrenalina reduziria a atividade de fagocitose de neutrófilos (GOSAIN, 

GAMELLI, DiPIETRO, 2007). Além disso, alguns autores mostram que, em camundongos e 

porcos, não há diferenças nos níveis de noradrenalina quando comparados animais 

dominantes e subordinados (PLEWAKO, KOSTOWSKI, 1984; FERNANDEZ, MEUNIER-
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SALAÜN, MORMEDE, 1994). Porém nenhum estudo comparativo entre cães dominantes e 

subordinados dosou este neurotransmissor. 

Os cães com atitudes dominantes (proativos) apresentaram maior porcentagem e 

intensidade de fagocitose que animais com atitudes subordinadas (reativos). Estes resultados 

corroboram com Hulbert et al. (2011), que verificaram que após o transporte, bovinos 

temperamentais, que também eram mais reativos a estressores ambientais tinham menor 

porcentagem e intensidade de fagocitose que bovinos dóceis. Além disso, é possível que a 

fagocitose maior em dominantes seja um efeito adaptativo, visto que eles se expõem mais a 

riscos e conflitos, conforme mostra resultado de índice de envolvimento e comportamento 

locomotor, o que corrobora com os efeitos imunológicos e adaptativos em situações de 

estresse (DHABHAR E McEWEN, 2002).  

Em relação à imunofenotipagem de linfócitos, observamos que os linfócitos T 

auxiliares não foram alterados pelo transporte em machos nem em fêmeas. Já os T citotóxicos 

de machos diminuíram. E os linfócitos B diminuíram tanto para machos como para fêmeas, 

possivelmente devido ao aumento de cortisol. Tais dados corroboram em parte com aqueles 

obtidos por Dhabhar et al. (2012) em camundongos, onde após a administração de 

corticosterona, houve a diminuição do número de linfócitos T e B no sangue. 

 

 

7.3 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS APÓS 15 DIAS DE REAGRUPAMENTO 

 

 

Logo após a chegada dos animais ao canil 2, eles foram reagrupados para formar 

grupos homogêneos em relação ao peso. Solicitamos que os cães fossem reagrupados 

misturando os animais de baias diferentes, de modo que houvesse uma mudança nos grupos 

com hierarquia pré-estabelecida. Possibilitando-se assim, o agrupamento em uma baia de dois 

animais de com mesmo ranking. 

 

  

7.3.1 Comparando gêneros diferentes 

 

 

Quando um grupo social estável é alterado, seja pela introdução de um novo membro, 

seja pela alteração total do grupo, acontecem brigas, disputas agonísticas e agressividade 



96 
 

(SAPOLSKI, 1991). Porém, possivelmente devido ao fato de termos avaliado somente após 

15 dias da chegada e reagrupamento dos animais, os efeitos deste reagrupamento nos cães foi 

diferente do esperado, tanto no comportamento, com redução do índice de envolvimento, 

quanto nos parâmetros imunológicos avaliados.  

Quanto aos hormônios analisados, a concentração de testosterona após o 

reagrupamento permaneceu igual ao momento logo após o transporte, sendo maior em 

machos do que em fêmeas. Neste trabalho, o cortisol voltou ao valor basal nas fêmeas, porém 

nos machos, ficou reduzido em relação aos valores basais, indicando que após 15 dias de 

reagrupamento, provavelmente não havia uma situação de estresse. Os valores de cortisol 

diminuídos em relação ao momento inicial, encontrados nos machos, corroboram com os 

dados encontrados em saguis, em um estudo em que as análises foram feitas após 7 meses de 

reagrupamento (KUEHNEL et al., 2012).  

 Acompanhando a redução do cortisol, o número de leucócitos totais ficou menor nos 

machos do que nas fêmeas, sendo que as porcentagens das subpopulações ficaram iguais, 

seguindo a mesma prerrogativa discutida anteriormente no item 7.1.2.  

A atividade dos neutrófilos, de fagocitose e burst oxidativo, ficou ainda mais 

aumentada quando comparada àquela apresentada após o transporte, tanto para machos como 

para fêmeas (exceto no parâmetro de burst induzido por PMA nas fêmeas, conforme 

explicado anteriormente).  

 

 

7.3.2 Comparando perfis comportamentais diferentes 

 

 

Após o reagrupamento, somente um animal que foi considerado subordinado era 

originalmente dominante, enquanto que o novo grupo de dominantes foi composto por 

animais de origens diferentes. A concentração sérica de cortisol ficou maior no grupo de 

novos animais com atitudes subordinadas do que nos com atitudes dominantes. Este dado 

corrobora com Bartolomucci et al. (2001) e Bartolomucci (2005) que viram que os 

camundongos dominantes que passavam a ser subordinados apresentavam maior concentração 

de cortisol e menor proliferação de esplenócitos que dominantes, subordinados ou 

subordinados que passassem a ser dominantes. 

Em relação ao comportamento, observamos que após o período referido, o Índice de 

Envolvimento foi menor do que no primeiro momento, quando os grupos eram estáveis e não 
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houve diferença entre dominantes e subordinados. É possível que tenham acontecido duas 

coisas: os animais apresentaram um índice de envolvimento maior logo após o reagrupamento 

e este índice diminuiu gradativamente; ou, como o envolvimento, na maior parte do tempo foi 

com brincadeiras ou interações leves, esses animais realmente ainda estavam evitando este 

tipo de interação.  

Acompanhando a redução de cortisol, em relação ao momento após o transporte, o 

número de leucócitos circulantes também diminuiu, porém não houve diferença entre os 

grupos de animais com atitudes dominantes e subordinadas. O mesmo ocorre com o burst 

oxidativo de neutrófilos, que aumentou em relação ao momento após o transporte, sem 

produzir diferenças entre os grupos. Não foram observadas diferenças nestes parâmetros 

imunológicos, possivelmente porque o número de indivíduos não foi suficiente para que a 

diferença fosse apontada. 

A intensidade de fagocitose continuou maior em dominantes, como aconteceu na 

avaliação após o transporte, e este efeito segue a mesma prerrogativa discutida no item 7.2.2. 

 

 

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Parte da discussão dos resultados obtidos foi realizada inferindo mecanismos clássicos 

elucidados em espécies amplamente estudadas aos valores encontrados neste estudo, realizado 

em cães. Sabe-se que características individuais influenciam o modo como o organismo dos 

animais reage a estímulos externos e nossos resultados apontam para este fenômeno e 

sugerem grande relevância de tais relações na elucidação da variação da imunidade dos 

animais e na forma como isso pode proteger ou predispor ao desenvolvimento de doenças. Por 

ser uma espécie ainda pouco pesquisada, há que se fazer novos estudos utilizando outras 

raças, idades e estímulos estressores. Enquanto grande parte do corpo de nossos resultados 

corrobora com descrições prévias existentes na literatura disponível, nos deparamos com 

outros dados previamente inesperados que merecerão atenção futura, visto que possuem 

potencial impacto na forma como compreendemos as relações entre o gênero de cães, a 

organização social de seu grupo e o estado imunológico de indivíduos distintos.
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8 CONCLUSÃO 

 

 

8.1 CONCLUSÕES ESPECÍFICAS: 

 

 

As conclusões específicas serão apresentadas em grupos. 

 

Mostrou-se que na ausência de estímulos estressores: 

 

O gênero atuou sobre: 

• Índice de Envolvimento: machos se envolvem mais em disputas hierárquicas do que 

fêmeas; 

• Concentração sérica de testosterona: maior em machos do que em fêmeas; 

• Contagem diferencial de leucócitos circulantes: neutrófilos – maior em machos, 

linfócitos maior em fêmeas; 

• Atividade de burst oxidativo de neutrófilos circulantes: maior em fêmeas. 

 

 

O perfil comportamental atuou sobre: 

• Comportamento locomotor: animais com atitudes dominantes se locomovem mais do 

que animais com atitudes subordinadas.  

 

O estímulo estressor (transporte) e o gênero atuaram sobre: 

• Concentração sérica de testosterona: o transporte diminuiu a concentração de 

testosterona, sendo que em machos continuou maior do que em fêmeas; 

• Concentração sérica de cortisol: aumentou para ambos; 

• Contagem total e diferencial de leucócitos circulantes: aumentou a contagem total nas 

fêmeas, sem alterar as proporções das subpopulações; 

• Atividade de fagocitose e burst oxidativo de neutrófilos circulantes: após o transporte, 

a atividade de neutrófilos aumentou; nos machos a intensidade de fagocitose teve um 

aumento maior do que nas fêmeas; o burst basal e induzido por SAPI foi maior em 

fêmeas. 
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• Imunofenotipagem de linfócitos circulantes: o transporte diminuiu a porcentagem de 

células T citotóxicas em machos, e de células B para ambos os sexos. 

 

 

O estímulo estressor do transporte, em animais com atitudes dominantes e atitudes 

subordinadas, atuou sobre: 

• Atividade de fagocitose de neutrófilos circulantes: após o transporte, animais com 

atitudes dominantes apresentaram porcentagem e intensidade de fagocitose maiores do 

que animais subordinados. 

 

 

Após 15 dias do reagrupamento: 

• Índice de envolvimento (avaliado somente dos machos): diminuiu. 

 

O gênero atuou sobre: 

• Concentração sérica de cortisol: retornou para o valor basal em fêmeas e ficou 

diminuído nos machos; 

• Contagem total de leucócitos circulantes: ficou menor em machos do que em fêmeas;  

• Atividade de fagocitose e burst oxidativo de neutrófilos circulantes: novamente, a 

porcentagem e intensidade de fagocitose ficou maior em machos. O  burst ficou 

aumentado em relação ao basal, e quando estimulado biologicamente, ficou maior em 

machos que em fêmeas. 

• Imunofenotipagem de linfócitos circulantes: houve a diminuiução de células T 

auxiliares nas fêmeas. 

 

Comparando animais com atitudes dominantes e atitudes subordinadas, observamos: 

• Concentração sérica de cortisol: maior redução em animais com atitudes dominantes 

do que em animais com atitudes subordinadas; 

• Atividade de fagocitose de neutrófilos circulantes: Intensidade ficou maior em animais 

com atitudes dominantes. 
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8.2 CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Tomados em conjuntos nossos resultados sugerem, que o gênero e a posição no 

ranking influenciam parâmetros comportamentais, além de mostrar, de forma pioneira, a 

relação desses fatores sobre o estado imunológico de cães domésticos. Possivelmente, o eixo 

HHA está envolvido, visto que as alterações nos parâmetros imunológicos foram 

acompanhadas pelas alterações nas concentrações de cortisol. Outros mecanismos devem ser 

estudados, como a ação de catecolaminas e precursores de testosterona. Porém é notável que 

características individuais e gênero devem ser considerados quando estudos do sistema 

imunológicos destes animais forem realizados, principalmente sob efeitos de estímulos 

estressores. Este estudo pretende ser o primeiro passo para futuras pesquisas na área de 

neuroimunomodulação de cães domésticos. 



101 
 

REFERÊNCIAS 

 
ADER, R. Psychoneuroimmunology. Amsterdam ; Boston: Elsevier/Academic Press, v.2 
p.1269, 2007.  

 
 

ALTMANN, J. Observational study of behavior: sampling methods. Behaviour, v. 49, n. 
3, p. 227-267, 1974. 

 
 

ALVES, G. J.; VISMARI, L.; FLORIO, J. C.; PALERMO-NETO, J. Cohabitation with a 
sick cage mate: Effects on noradrenaline turnover and neutrophil activity. Neuroscience 
Research, v. 56, n. 2, p. 172-179, 2006. 

 
 

AOKI M, SHIMOZURU M, KIKUSUI T, TAKEUCHI Y, MORI Y. Sex differences in 
behavioral and corticosterone responses to mild stressors in ICR mice are altered by 
ovariectomy in peripubertal period. Zoological Science. v. 27, n. 10, p. 783-9. 2010. 

 
 

BARTOLOMUCCI, A.; PALANZA, P.; GASPANI, L.; LIMIROLI, E.; PANERAI, A.E.; 
CERESINI, G.; POLI, M.D.;  PARMIGIANI, S. Social status in mice: behavioral, 
endocrine and immune changes are context dependent. Physiology and Behavior. v. 73, 
n. 3, p. 401-410. 2001. 

 
 

BARTOLOMUCCI, A. Resource loss and stress-related disease: is there a link? Medical 
Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research. 
v. 11, n. 5, p. 147-154. 2005. 

 
 

BASHIR, M. E.; LOUIE, S.; SHI, H. N.; NAGLER-ANDERSON, C. Toll-like receptor 4 
signaling by intestinal microbes influences susceptibility to food allergy. Journal of 
Immunology, v. 172, n. 11, p. 6978-6987, 2004. 

 
 

BEACH, F. A. Coital behavior in dogs. VIII. Social affinity, dominance and sexual 
preference in the bitch, Behaviour, v.36, p. 131; 1970. 

 
 

BEACH, F. A.; BUEHLER, M. G.; DUNBAR, I. F. Competitive behavior in male, 
female, and pseudohermaphroditic female dogs. Journal of Comparative & Psysiology 
Psycology. v.96, n.6, p.855, 1982. 

 
 

BEAVER, B. V. Comportamento canino: um guia para veterinários.  Rio de Janeiro: 
Editora Roca, 2000. 

 
 



102 
 

BEAVER, B. V. Canine behavior: insights and answers W.B. Saunders Company, p. 
315, 2008. 

 
 

BEERDA, B.; SCHILDER, M. B.; BERNADINA, W.; VAN HOOFF, J. A.; DE VRIES, 
H. W.; MOL, J. A. Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. II. 
Hormonal and immunological responses. Physiology & Behavior, v. 66, n. 2, p. 243-254, 
1999a. 

 
 

BEERDA, B.; SCHILDER, M. B.; VAN HOOFF, J. A.; DE VRIES, H. W.; MOL, J. A. 
Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. I. Behavioral responses. 
Physiology & Behavior, v. 66, n. 2, p. 233-242, 1999b. 

 
 

BEERDA, B.; SCHILDER, M. B. H.; VAN HOOFF, J. A. R. A. M.; DE VRIES, H. W.; 
MOL, J. A. Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of 
stimuli in dogs. Applied Animal Behaviour Science, v. 58, n. 3-4, p. 365-381, 1998. 

 
 

BENVENGA, S.; ITRI, E.; HAUSER, P;  TOLLA, L.D.; YU, S.; TESTA, G.;  
PAPPALARDO, M. A.; TRIMARCHI, F.; AMATO, A. Gender Differences in 
Locomotor and Stereotypic Behavior Associated With L-Carnitine Treatment in Mice. 
Gender Medicine, v.8, n.1,p. 1-13, 2011. 

 
 

BERCZI, I. The stress concept and neuroimmunoregulation in modern biology. Annals of 
the New York Academy of Sciences, v. 851, n., p. 3-12, 1998. 

 
 

BERNSTEIN, I.S. Dominance: The baby and the bathwater. Journal of Behavioral and 
Brain Science v.4, p.419-57. 1981. 

 
 

BESEDOVSKY, H. O.; DEL REY, A. Immune-neuro-endocrine interactions: facts and 
hypotheses. Endocrine Reviews, v. 17, n. 1, p. 64-102, 1996. 

 
 

BLALOCK, J. E.; SMITH, E. M. Human leukocyte interferon: structural and biological 
relatedness to adrenocorticotropic hormone and endorphins. Proceedings of the National 
Academy of Sciences U S A, v. 77, n. 10, p. 5972-5974, 1980. 

 
 

BOINSKI, S.; SWING, S. P.; GROSS, T. S.; DAVIS, J. K. Environmental enrichment of 
brown capuchins (Cebus apella): behavioral and plasma and fecal cortisol measures of 
effectiveness. American Journal of Primatology, v. 48, n. 1, p. 49-68, 1999. 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DBenvenga,%2520Salvatore%26authorID%3D7004323002%26md5%3Dbe5e0c4d07a16997628dded50d9773ae&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=1451320d2bbb99563b561cf8faea6efc�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DItri,%2520Elenora%26authorID%3D49461361100%26md5%3D267fcdc7db1d34746084c787a14f942e&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=f94ef8828afa100ffd6e419d77299417�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DHauser,%2520Peter%26authorID%3D26643320300%26md5%3D39ee2c9342f50842c897818834e9c291&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=c18a267bbeb360704048e521d9f68c09�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDe%2520Tolla,%2520Louis%26authorID%3D6505514800%26md5%3D209e84fc144386e6957a57391b1d5597&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=2d6dae2433d3fcdddfbfa62df124d0ad�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DYu,%2520Sui-Foh%26authorID%3D7405730436%26md5%3D47e84908e3faa5dc407054d6e24f7c40&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=8b85ef2a007d0d86dffa7b45d912e584�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DTesta,%2520Giuseppe%26authorID%3D23478711400%26md5%3D900fcaaa3ac160a3224b32c9146ae5d7&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=2b915c43df9af13417896718214d7568�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DPappalardo,%2520Maria%2520Angela%26authorID%3D23980764400%26md5%3D65421c8feaff5b23038a57ad8964832c&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=eb38b9e0625da8c33b0df9f6a7f8fa72�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DPappalardo,%2520Maria%2520Angela%26authorID%3D23980764400%26md5%3D65421c8feaff5b23038a57ad8964832c&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=eb38b9e0625da8c33b0df9f6a7f8fa72�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DTrimarchi,%2520Francesco%26authorID%3D7102909461%26md5%3Db32f500e458c959e5c9541d1cadea475&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=f42a20b7931b82ab1527624823feedd6�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DAmato,%2520Antonino%26authorID%3D7103136817%26md5%3D9609bea11d5a116a0c445bed145c77b9&_acct=C000049650&_version=1&_userid=5674931&md5=320d6c6f7597f422b8ae39fa4e147b0c�


103 
 

BRACKETT, B. G. Reprodução em mamíferos do sexo masculino. In: DUKES, H. H. 
Fisiologia dos animais domésticos. 12. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 926 
W. O. Reece (Ed.). 2006. 

 
 

BRADSHAW, J.W.S.; NOTT, H.M.R. Social and communication behaviour of 
companion dog. In The domestic dog, its evolution, behaviour, and interactions with 
people (Ed. J. Serpell). Cambridge University Press, Cambridge, p. 115-30, 1995. 

 
 

BROWN, J. L. Avian Communal Breeding Systems. Annual Review of Ecology and 
Systematics, v. 9, n., p. 123-155, 1978. 

 
 

BRUUNSGAARD, H.; M.S. JENSEN; P. SCHJERLING; J. HALKJAER-
KRISTENSEN;K. OGAWA; P. SKINHOJ & B.K. PEDERSEN. Exercise induces 
recruitment of lymphocytes with an activated phenotype and short telomeres in young and 
elderly humans. Life Science v.65, p. 2623-2633, 1999. 

 
 

BUCKHAM SPORER K. R.; WEBER, P. S. D.; BURTON, J. L.; EARLEY, B.; 
CROWE, M. A. Transportation of young beef bulls alters circulating physiological 
parameters that may be effective biomarkers of stress. Journal of Animal Science. v.86, 
p.1325-1334, 2008.  

 
 

BUSH, B. M. Interpretação de resultados laboratoriais para clínicos de  pequenos 
animais. São Paulo: Roca, p. 117-128, 2004. 

 
 

BUTTS, C.L.; STERNBERG, E.M. Neuroendocrine factors alter host defense by 
modulating immune function. Cellular Immunology, v.252, p. 7–15, 2008. 

 
 

CANNON, W. B. Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: D. Appleton and 
Company, p.311, 1927. 

 
 

CARERE, C.; GROOTHUIS, T. G.; MOSTL, E.; DAAN, S.; KOOLHAAS, J. M. Fecal 
corticosteroids in a territorial bird selected for different personalities: daily rhythm and the 
response to social stress. Hormones and Behavior, v. 43, n. 5, p. 540-548, 2003. 

 
 

CAVIGELLI, S. A.; MCCLINTOCK, M. K. Fear of novelty in infant rats predicts adult 
corticosterone dynamics and an early death. Proceedings of the National Academy of 
Sciences U S A, v. 100, n. 26, p. 16131-16136, 2003. 

 
 



104 
 

CHROUSOS, G. P.; GOLD, P. W. The concepts of stress and stress system disorders. 
Overview of physical and behavioral homeostasis. The Journal of the American 
Medical Association, v. 267, n. 9, p. 1244-1252, 1992. 

 
 

CHROUSOS, G.P. Stress and sex versus immunity and inflammation. Science Signaling, 
v.3, p.36, 2010. 

 
 

COHEN, S.; HAMRICK, N. Stable individual differences in physiological response to 
stressors: implications for stress-elicited changes in immune related health. Brain 
Behavior and Immunity, v. 17, n. 6, p. 407-414, 2003. 

 
 

COLEMAN, K.; WILSON, D. Shyness and boldness in pumpkinseed sunfish: individual 
differences are context-specific. Animal Behaviour, v. 56, n. 4, p. 927-936, 1998. 

 
 

COSTA-PINTO, F. A.; BASSO, A. S.; BRITTO, L. R.; MALUCELLI, B. E.; RUSSO, M. 
Avoidance behavior and neural correlates of allergen exposure in a murine model of 
asthma. Brain, Behavior and Immunity, v. 19, n. 1, p. 52-60, 2005. 

 
 

COE, C.L.; N.R. HALL. Psychological disturbance alters thymic and adrenal hormone 
secretion in parallel but independent manner. Psychoneuroendocrinology v.21, p. 237-
247, 1996. 

 
 

COELHO, N.L.G. Influência de fatores individuais e sociais sobre as respostas 
endócrina e comportamental de Callithrix jacchus a desafios ambientais físicos e 
sociais. 2009. 170 f. Tese (Doutorado em Psicobiologia) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2009. 

 
 

CREEL, S. Social dominance and stress hormones. Trends in Ecology & Evolution, v. 
16, n. 9, p. 491-497, 2001. 

 
 

CREEL, S.; CREEL, N.; WILDT, D. E.; MONFORT, S. L. Behavioral and Endocrine 
Mechanisms of Reproductive Suppression in Serengeti Dwarf Mongooses. Animal 
Behaviour, v. 43, n. 2, p. 231-245, 1992. 

 
 

CREEL, S.; CREEL, N. M.; MILLS, M. G. L.; MONFORT, S. L. Rank and reproduction 
in cooperatively breeding African wild dogs: Behavioral and endocrine correlates. 
Behavioral Ecology, v. 8, n. 3, p. 298-306, 1997. 

 
 

DEAG, J. M.: O comportamento social dos animais. São Paulo: EPU; Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1981. 



105 
 

 
 

DHABHAR, F.S.; McEWEN B.S. Acute stress enhances while chronic stress suppress 
cell-mediated immunity in vivo: A potential role for leucocytes trafficking. Brain, 
Behavior and Immunity v.11, p. 286-306, 1997. 

 
 

DHABHAR, F. S.; MCEWEN, B. S. Enhancing versus suppressive effects of stress 
hormones on skin immune function. Proceedings of the National Academy of Sciences 
U S A, v. 96, n. 3, p. 1059-1064, 1999. 

 
 

DHABHAR, F.S. Stress-induced augmentation of immune function: The role of stress 
hormones, leukocyte trafficking and cytokines. Brain, Behavior and Immunity v.16, p. 
785-798, 2002. 

 
 

DHABHAR, F.S. Enhancing versus suppressive effects of stress on immune function: 
implications for immunoprotection and immunopathology. Neuroimmunomodulation, 
v.16, p. 300–317, 2009. 

 
 

DHABHAR, F.S.; MALARKEY, W.B.; NERI, E.; MCEVEN, B.S. Stress-induced 
redistribution of  immune cells–—From barracks to boulevards to battlefields: A tale of 
three hormones — Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology, 2012 [in 
press].  

 
 

DOBSON, H.; SMITH, R. F. Stress and reproduction in farm animals. Journal of 
reproduction and fertility. Supplement, v. 49, n., p. 451-461, 1995.  

 
 

DOKUR, M.; BOYADJIEVA, N.; SARKAR, D. K. Catecholaminergic control of NK cell 
cytolytic activity regulatory factors in the spleen. Journal of Neuroimmunology, v. 151, 
n. 1-2, p. 148-157, 2004. 

 
 

DUNBAR, I. F. The development of social hierarchies in domestic dogs. Applied Animal 
Ethology. v.4, n.3, p. 290; 1978. 

 
 

ELENKOV, I. J.; WILDER, R. L.; CHROUSOS, G. P.; VIZI, E. S. The sympathetic 
nerve - An integrative interface between two supersystems: The brain and the immune 
system. Pharmacological Reviews, v. 52, n. 4, p. 595-638, 2000. 

 
 

ENQUIST, M.; LEIMAR, O. The Evolution of Fatal Fighting. Animal Behaviour, v. 39, 
p. 1-9, 1990. 

 
 



106 
 

FONSECA, E. S.; MASSOCO, C. O.; PALERMO-NETO, J. Effects of prenatal stress on 
stress-induced changes in behavior and macrophage activity of mice. Physiology & 
Behavior, v. 77, n. 2-3, p. 205-215, 2002. 

 
 

FORHEAD, A.J.; SMART, D.; SMITH, D.F.; DOBSON, H. Transport-induced stress 
responses in fed and fasted donkeys. Research in Veterinary Science. v. 58, p. 144-151, 
1995. 

 
 

FOX, M. W. Behaviour of wolves dogs, and related canids. New York: Harper & Rowe 
Publishers, 1971. 

 
 

FOX, M. W. Understanding your dog. New York: Cowar, McCann & Geoghegan Inc, 
1972. 

 
 

FOX, M. W.; HALPERIN, S.; WISE, A.; KOHN, E. Species and hybrid differences in 
frequencies of play and agonistic actions in canids. Zeitschrift Fur Tierpsychologie-
Journal of Comparative Ethology, v. 40, n. 2, p. 194-209, 1976. 

 
 

FRAME, L. H.; MALCOLM, J. R.; FRAME, G. W.; VAN LAWICK, H. Social 
organization of African wild dogs (Lycaon pictus) on the Serengeti Plains, Tanzania 1967-
1978. Zeitschrift Fur Tierpsychologie-Journal of Comparative Ethology. v.50, p.225-
249. 1979. 

 
 

GAN, X.; ZHANG, L.; SOLOMON, G. F.; BONAVIDA, B. Mechanism of 
norepinephrine-mediated inhibition of human NK cytotoxic functions: inhibition of 
cytokine secretion, target binding, and programming for cytotoxicity. Brain, Behavior 
and Immunity, v. 16, n. 3, p. 227-246, 2002. 

 
 

GERALD MS. The finding of an inverse relationship between social dominance and 
feeding priority among pairs of unfamiliar adult male vervet monkeys (Cercopithecus 
aethiops sabaeus). Primates. v.43, n. 2, p.127-32, 2002. 

 
 

GLASER, R.; KIECOLT-GLASER, J.K. Stress-induced immune dysfunction: 
implications for health. Nature Reviews Immunology 5, pp. 243–251, 2005. 

 
 

GOSLING, S. D. From mice to men: what can we learn about personality from animal 
research? Psychology Bulletin, v. 127, n. 1, p. 45-86, 2001. 

 
 



107 
 

GREENBERG, R. Neophobia, Aversion to Open Space, and Ecological Plasticity in Song 
and Swamp Sparrows. Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie, 
v. 67, n. 5, p. 1194-1199, 1989. 

 
 

GROOTHUIS, T. G.; CARERE, C. Avian personalities: characterization and epigenesis. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 29, n. 1, p. 137-150, 2005. 

 
 

HASUI, M.; HIRABAYASHI, Y.; KOBAYASHI, Y. Simultaneous Measurement by 
Flow-Cytometry of Phagocytosis and Hydrogen-Peroxide Production of Neutrophils in 
Whole-Blood. Journal of Immunological Methods, v. 117, n. 1, p. 53-58, 1989. 

 
 

HEATON PR, BLOUNT DG, DEVLIN P, KOELSCH S, MANN SJ, SMITH BH, 
STEVENSON J, HARPER EJ. Assessing age-related changes in peripheral blood 
leukocyte phenotypes in Labrador retriever dogs using flow cytometry. Journal of 
Nutrition. v. 132, n.6 p.1655S-7S, 2002, Suppl 2. 

 
 

HOPSTER, H.; DE JONG, I. C.; RUIS, M. A.; BLOKHUIS, H. J. Coping styles in 
animals: current status in behavior and stress-physiology. Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews, v. 23, n. 7, p. 925-935, 1999. 

 
 

Hulbert, L.E.; Carroll, J.A.; Burdick, N.C.; Randel, R.D.; Brown, M.S.; Ballou, M.A. 
Innate immune responses of temperamental and calm cattle after transportation. 
Veterinary Immunology and Immunopathology. v. 143, p. 66-74, 2011. 

 
ISHIZAKI, H.; KARIYA Y.J. Road Transportation Stress Promptly Increases Bovine 
Peripheral Blood Absolute NK Cell Counts and Cortisol Levels. The Journal of 
Veterinary Medical Science. v.72, n.6, p. 747–753, 2010. 

 
 

ISOWA, T.; H. OHIRA & S. MURASHIMA. Reactivity of immune, endocrine and 
cardiovascular parameters to active and passive acute stress. Biological Psychology, In 
press, 2003. 

 
 

JENKS, S. M.; B. E. GINSBURG. Socio-sexual dynamics in a captive wolf pack. P. 
375-399 in Frank, H., editor. Man and wolf.  Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht. p.439; 
1987. 

 
 

JUBALA CM, WOJCIESZYN JW, VALLI VE, GETZY DM, FOSMIRE SP, COFFEY 
D, BELLGRAU D, MODIANO JF. CD20 expression in normal canine B cells and in 
canine non-Hodgkin lymphoma. Veterinary Pathology. v.42, n.4, p.468-76, 2005. 

 
 



108 
 

KAVELAARS, A.; HEIJNEN, C. J. Stress, genetics, and immunity. Brain, Behavior and 
Immunity, v. 20, n. 4, p. 313-316, 2006. 

 
 

KEMENY, M. E.; LAUDENSLAGER, M. L. Introduction beyond stress: the role of 
individual difference factors in psychoneuroimmunology. Brain, Behavior and 
Immunity, v. 13, n. 2, p. 73-75, 1999. 

 
 

KOHM, A. P.; SANDERS, V. M. Suppression of antigen-specific Th2 cell-dependent 
IgM and IgG1 production following norepinephrine depletion in vivo. Journal of 
Immunology, v. 162, n. 9, p. 5299-5308, 1999. 

 
 

KOOLHAAS, J. M.; KORTE, S. M.; DE BOER, S. F.; VAN DER VEGT, B. J.; VAN 
REENEN, C. G.; KOREN, L.; MOKADY, O; GEFFEN, E. Elevated testosterone levels 
and social ranks in female rock hyrax. Hormones and Behavior, v.49, p. 470-477, 2006. 

 
 

KUDIELKA, B.M.; KIRSCHBAUM, C. Sex differences in HPA axis responses to stress: 
a review. Biological Psychology. v. 69, p. 113–132, 2005. 

 
 

KUEHNEL, F.; GROHMANN, J.; BUCHWALD, U.; KOELLER, G.; TEUPSER, D.; 
EINSPANIER, A. Parameters of haematology, clinical chemistry and lipid metabolism in 
the common marmoset and alterations under stress conditions. Journal of Medical 
Primatology. v. 41, n. 4, p. 241-250. 2012. 

 
 

LOWE, S. E.; BRADSHAW, J. W. Ontogeny of individuality in the domestic cat in the 
home environment. Animal Behaviour, v. 61, n. 1, p. 231-237, 2001. 

 
 

MADDEN, K. S. Catecholamines, sympathetic innervation, and immunity. Brain, 
Behavior and Immunity, v. 17 Suppl 1, n., p. 5-10, 2003. 

 
 

MALLERY, S.R.; ZELLGS, B.J.; RAMWELL, P.W.; BELLANTI, J.A. Gender-related 
variations and interaction of human neutrophil cyclooxygenase and oxidative burst 
metabolites. Journal of Leukocytes Biology. v.40, n.2, p.133-46, 1986. 

 
 

MARSLAND, A. L.; BACHEN, E. A.; COHEN, S.; RABIN, B.; MANUCK, S. B. Stress, 
immune reactivity and susceptibility to infectious disease. Physiology & Behavior, v. 77, 
n. 4-5, p. 711-716, 2002. 

 
 

MASSOCO, C.; PALERMO-NETO, J. Effects of midazolam on equine innate immune 
response: a flow cytometric study. Veterinary Immunology Immunopathology, v. 95, n. 
1-2, p. 11-19, 2003. 



109 
 

 
 

MATHER, J. A.; ANDERSON, R. C. Personalities of Octopuses (Octopus-Rubescens). 
Journal of Comparative Psychology, v. 107, n. 3, p. 336-340, 1993. 

 
 

MATHER, E.C.; RUSHMER, R.A.: Physiological parameters of some species used in 
reproduction research. p. 561-576, in, Animal Models for Research on Contraception 
and Fertility, N.J. Alexander, ed. Harper & Row, Hagerstown, 1979. 

 
 

MECH, L. D. The Wolf: the Ecology and Behavior of an Endangered Species. New 
York: Natural History Press, Doubleday, 1970. 

 
 

MEYER, D. J.; COLES,  E. H.; RICH, L. J. Medicina de Laboratório Veterinária 
Interpretação e Diagnóstico. São Paulo: Roca., p. 27-29, 1995. 

 
 

MILLER, D. B.; O'CALLAGHAN, J. P. Neuroendocrine aspects of the response to stress. 
Metabolism, v. 51, n. 6, p. 5-10, 2002, Suppl 1. 

 
 

MORAFO, V.; SRIVASTAVA, K.; HUANG, C. K.; KLEINER, G.; LEE, S. Y.; 
SAMPSON, H. A.; LI, A. M. Genetic susceptibility to food allergy is linked to differential 
TH2-TH1 responses in C3H/HeJ and BALB/c mice. Journal of Allergy and Clinical 
Immunology, v. 111, n. 5, p. 1122-1128, 2003. 

 
 

MORROW-TESCH, J.L.; J.J. McGLONE & R.L. NORMAN. Consequences of restraint 
stress on natural killer activity, behavior, and hormone levels in rhesus macaques (Macaca 
mulatta). Psychoneuroendocrinology v.18, p. 383-395, 1993. 

 
 

NATOLI, E.; SAY, L.; CAFAZZO, S.; BONANNI, R.; SCHMID, M.; PONTIER, D. 
Bold attitude makes male urban feral domestic cats more vulnerable to Feline 
Immunodeficiency Virus. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 29, n. 1, p. 151-
157, 2005. 

 
 

OMORI, K.; OHIRA, T.; UCHIDA, Y.; AYILAVARAPU, S.; BATISTA JR., E.L.; 
YAGI, M.; IWATA, T.; LIU, H.; HASTURK, H.; KANTARCI, A.; VAN DYKE, V.E. 
Priming of neutrophil oxidative burst in diabetes requires preassembly of the 
NADPH oxidase. Journal of Leucocyte Biology. v. 84, n. 4, p. 292 - 301, 2008. 

 
 

OTANI, I., NIWA, T.; TAJIMA, M.; ISHIKAWA, A.; WATANABE, T.; TSUMAGARI, 
S.; AKEISHI, M.; KANAYAMA, K. CD56 is expressed exclusively on CD3+ T 
lymphocytes in canine peripheral blood. Journal of Veterinary Medicine Science. v.64, 
n.5, p.441-4, 2002. 



110 
 

 
 

PALERMO-NETO, J.; BASSO, A. S.; PINTO, F. A. C.; RUSSO, M.; BRITTO, L. R. G.; 
SA-ROCHA, L. C. Neural correlates of IgE-mediated food allergy. Faseb Journal, v. 17, 
n. 7, p. C252-C252, 2003a. 

 
 

PALERMO-NETO, J.; DE OLIVEIRA MASSOCO, C.; ROBESPIERRE DE SOUZA, 
W. Effects of physical and psychological stressors on behavior, macrophage activity, and 
Ehrlich tumor growth. Brain, Behavior and Immunity, v. 17, n. 1, p. 43-54, 2003b. 

 
 

PALERMO NETO, J.; MASSOCO, C. O.; FAVARE, R. C. Effects of maternal stress on 
anxiety levels, macrophage activity, and Ehrlich tumor growth. Neurotoxicology and 
Teratology, v. 23, n. 5, p. 497-507, 2001. 

 
 

PAWLOSKI, A. A.; SCOTT, J. P.: Hereditary differences in the development of the 
dominance in litters of puppies. Journal of Comparative and Psysiology Psychology; 
v.40, p.353; 1956. 

 
 

REBAR, A.H.; MacWILLIAMS, P.S.; FELDMAN, B.F.; METZGER, B.F.; POLLOCK, 
R.V.H.; ROCHE, J.  Guia de Hematologia para cães e gatos. São Paulo: Roca, p. 90-91, 
2003. 

 
 

REICHLIN, S. Neuroendocrine-immune interactions. The New England Journal of 
Medicine, v. 329, n. 17, p. 1246-1253, 1993. 

 
 

RENOUX, G.; BIZIERE, K. Neocortex lateralization of immune functions and of the 
activities of imuthiol, a T-cell-specific immunopotentiator. In: R. Ader, D. L. Felten, et 
al (Ed.). San Diego: Academic Press, 1991, p.127-147 

 
 

RIBEIRO, A. Efeitos da Anandamida sobre a esfera neuroimune de camundongos: 
avaliação comportamental, endócrina e de parâmetros da atividade imune adquirida. 2007. 
124f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 
 

ROSADO, B.; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, A.; PESINI, P.; GARCÍA-BELENGUER, S.; 
PALACIO, J.; VILLEGAS, A.; SUÁREZ, M.L.; SANTAMARINA, G.; SARASA, M. 
Effect of age and severity of cognitive dysfunction on spontaneous activity in pet dogs - 
Part 1: Locomotor and exploratory behaviour. The Veterinary Journal 2012. 

 
 

RUSSELL, N.J.; FOSTER, S.; CLARK, P.; ROBERTSON, I.D.; LEWIS, D.; IRWIN, P.J. 
Comparison of radioimmunoassay and chemiluminescent assay methods to estimate 



111 
 

canine blood cortisol concentrations. Australian Veterinary Journal. v. 85, n.12, p.487-
94, 2007. 

 
 

SAPOLSKY, R. M. Neuroendocrinology of the stress response. In: S. M. B. A. D. C. Jill 
B. Becker (Ed.). Behavioral Endocrinology. Massachusetts: Massachusetts Institute of 
Technology Press, 1992, p.287–324 

 
 

SCHOECH, S. J.; MUMME, R. L.; MOORE, M. C. Reproductive Endocrinology and 
Mechanisms of Breeding Inhibition in Cooperatively Breeding Florida Scrub Jays 
(Aphelocoma-C Coerulescens). Condor, v. 93, n. 2, p. 354-364, 1991. 

 
 

SCHUTOVÁ B, HRUBÁ L, ROKYTA R, SLAMBEROVÁ R. SOURCE - Gender 
differences in behavioral changes elicited by prenatal methamphetamine exposure and 
application of the same drug in adulthood. Developmental Psychobiology, p. 1-11, 2012. 

 
 

SCOTT, J. P.; MARSTON, M. V. – The development of dominance in litter puppies. 
Anatomy Research; v.101, p.696. 1948. 

 
 

SCOTT, J. P.; FULLER, J. L. – Genetics and the social behavior of the dog. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1965. 

 
 

SCOTT, J. P.; MCCRAY, C. – Allelomimetic behavior in dogs: Negative effects of 
competition on social facilitation. Journal of comparative and psysiology psycology, v. 
63, n. 2, p. 316, 1967. 

 
 

SEGERSTROM, S. C. Individual differences, immunity, and cancer: lessons from 
personality psychology. Brain, Behavior and Immunity, v. 17, p. 92-97, 2003, Suppl 1. 

 
 

SELYE, H. A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, v. 138, n., p. 32-
32, 1936. 

 
 

SERPELL, J. A.; HSU, Y. Development and validation of a novel method for evaluating 
behavior and temperament in guide dogs. Applied Animmal Behavior Science, v. 72, n. 
4, p. 347-364, 2001. 

 
 

SIDDIQI, M.; GARCIA, Z. C.; STEIN, D.S.; DENNY, T.N.; SPOLARICS, Z. 
Relationship Between Oxidative Burst Activity and CD11b Expression in Neutrophils and 
Monocytes From Healthy Individuals: Effects of Race and Gender. Cytometry 
(Communications in Clinical Cytometry) v.46, p.243–246, 2000. 

 



112 
 

 
SHONEVELD, O. J. M.; CIDLOWSKI, J. A. Glicocorticoids and immunity: mechanisms 
of regulation. In: R. Ader (Ed.). Psychoneuroimmunology. Boston: Elsevier/Academic 
Press, 2007, p.45-62 

 
 

SIH, A.; BELL, A. M.; JOHNSON, J. C.; ZIEMBA, R. E. Behavioral syndromes: an 
intergrative overiew. The Quarterly Review of Biology, v. 79, n. 3, p. 241-277, 2004. 

 
 

STERNBERG, E. M. Neural-immune interactions in health and disease. The Journal of 
Clinical Investigation, v. 100, n. 11, p. 2641-2647, 1997. 

 
 

STEFANSKI V, GRÜNER S. Gender difference in basal and stress levels of peripheral 
blood leukocytes in laboratory rats. Brain, behavior, and Immunity. v. 20, n. 4, p. 369-
77, 2006. 

 
 

SVARTBERG, K. Shyness-boldness predicts performance in working dogs. Applied 
Animal Behaviour Science, v. 79, n. 2, p. 157-174, 2002. 

 
 

SVARTBERG, K.; FORKMAN, B. Personality traits in the domestic dog (Canis 
familiaris). Applied Animal Behaviour Science, v. 79, n. 2, p. 133-155, 2002. 

 
 

SVARTBERG, K.; TAPPER, I.; TEMRIN, H.; RADESATER, T.; THORMAN, S. 
Consistency of personality traits in dogs. Animal Behaviour, v. 69, p. 283-291, 2005. 

 
 

THALKEN, C. E. Use of beagle dogs in high intensity noise studies. Laboratory Animal 
Science, v. 21, n. 5, p. 700-704, 1971. 

 
 

VEENEMA, A. H.; MEIJER, O. C.; DE KLOET, E. R.; KOOLHAAS, J. M. Genetic 
selection for coping style predicts stressor susceptibility. Journal of 
Neuroendocrinology, v. 15, n. 3, p. 256-267, 2003. 

 
 

VERBEEK, M. E. M.; DE GOEDE, P.; DRENT, P. J.; WIEPKEMA, P. R. Individual 
behavioural characteristics and dominance in aviary groups of great tits. Behaviour, v. 
136, p. 23-48, 1999. 

 
 

VOGEL, J. R. H. H.; SCOTT, J. P.; MARSTON, M. V. – Social facilitation and 
allelomimetic behavior in dogs. I. Social facilitation in a non-competitive situation. 
Behaviour; v.2; n.21, 1950. 

 
 



113 
 

WEISS, J. M. Somatic Effects of Predictable and Unpredictable Shock. Psychosomatic 
Medicine, v. 32, n. 4, p. 397, 1970. 

 
 

WILSON, D. S.; CLARK, A. B.; COLEMAN, K.; DEARSTYNE, T. Shyness and 
Boldness in Humans and Other Animals. Trends in Ecology & Evolution, v. 9, n. 11, p. 
442-446, 1994. 

 
 

WILSON, D. S.; COLEMAN, K.; CLARK, A. B.; BIEDERMAN, L. Shy Bold 
Continuum in Pumpkinseed Sunfish (Lepomis-Gibbosus) - an Ecological Study of a 
Psychological Trait. Journal of Comparative Psychology, v. 107, n. 3, p. 250-260, 1993. 

 
 

WINGFIELD, J. C.; HEGNER, R. E.; LEWIS, D. M. Circulating Levels of Luteinizing-
Hormone and Steroid-Hormones in Relation to Social-Status in the Cooperatively 
Breeding White-Browed Sparrow Weaver, Plocepasser-Mahali. Journal of Zoology, v. 
225, n., p. 43-58, 1991. 

 
 

WINGFIELD, J. C. A. R., M. Hormones and the behavioral ecology of stress. In: P. H. M. 
Balm (Ed.). Stress Pshysiology: CRC Press, 1999, p.1–51 

 
 

WRONA, D. Neural-immune interactions: An integrative view of the bidirectional 
relationship between the brain and immune systems. Journal of Neuroimmunology, v. 
172, n. 1-2, p. 38-58, 2006. 

 
 




