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E stresse em Animais de Laboratório

Ekaterina Akimovna B. Rivera

INTRODUÇÃO

Existem várias definições de estresse: Selye (1976); Ewbank (1973) Fraser, Ritchie & Fraser (1975); Moberg
(1985); Broom (1988); Manser (1992). Porém, todos concordam em que ‘o estresse ocorre quando condições
adversas produzem respostas fisiológicas no indivíduo’.     Essa resposta é uma tentativa do animal de manter a sua
homeostase, ou seja, o equilíbrio fisiológico normal do corpo. Algumas definições incluem certos padrões
comportamentais que podem ajudar a restaurar a homeostase e, assim, facilitar as adaptações fisiológicas ao estresse.

Deve-se sempre     lembrar que estresse é um estado, e que estressor é a causa.
Em animais de experimentação, o estresse é, primariamente, de natureza emocional ou psicológica. Muitas

situações, que parecem comuns para o homem, são estressantes para animais de experimentação como, por
exemplo, a exposição à luz muito clara ou a espaços muito amplos.

Várias condições podem causar estresse psicológico. Entre elas, cabe salientar:

• novidade;
• estímulos indutores de medo;
• fatores sociais;
• incapacidade de realizar padrões normais de comportamento;
• causas de dor, desconforto e doença;
• antecipação de dor e desconforto;
• manejos que levem à frustração ou ao conflito;
• procedimentos que causem doenças ou indisposição.

O estresse é inevitável. O conceito popular diz que o estresse é inerente e ruim e que deve ser evitado a
todo custo. Entretanto, este é parte da vida, e os sistemas biológicos sofisticados sofreram evolução para ajudar
a conviver com ele. O segredo para proteger o bem-estar animal está em minimizar os custos biológicos de um
estresse indesejável (Moberg, 1985).

Em estresse, há dois termos muito importantes: controle e previsão. Dependendo do grau em que o
estressor pode ser controlado ou previsto, teremos maior ou menor gravidade dos sintomas de estresse, portanto
a gravidade não depende somente do estressor.

O estresse pode ser dividido em:

• AGUDO – é o estado em que um organismo se apresenta após uma diminuição súbita na previsão e/ou
controle de alterações relevantes. Nesse caso, os conflitos são curtos e de intensidade exagerada.

• CRÔNICO – é o estado de um organismo quando alterações relevantes têm baixa previsão e/ou não são
muito bem controladas por um longo período de tempo. Em geral, desenvolvem-se quando os conflitos
não podem ser resolvidos e são de natureza mais constante.

29
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Poder controlar ou não a situação de estresse     depende dos mecanismos dos quais o animal dispõe para
lidar com o desafio, e da atitude que cada indivíduo tem sobre a situação. Quando a situação for considerada
de perigo para a homeostase, são ativados mecanismos para controlar ou conviver com a mesma. Os mecanismos de
adaptação são vários e não só a reação a um estressor pode variar, como também o tipo de reação pode diferir
entre indivíduos.

Há dois tipos de reação:

• ATIVA – caracterizada por tentar controlar ativamente a situação;
• PASSIVA     – caracterizada por uma aceitação passiva da situação.

Em algumas ocasiões, podem se apresentar os dois tipos de reação.

CAUSAS DO ESTRESSE

Não é possível listar todos os prováveis estressores, pois as causas que são estressantes para alguns indivíduos
não são para outros. Com certeza a dor é um dos principais estressores. A função biológica primária da dor é
a de sinalizar lesão potencial ou existente de tecidos. O animal, ao sentir dor, tenta eliminá-la por meio de
posturas ou comportamentos diversos. Porém, quando, apesar de tudo, não consegue, pode apresentar respostas
de má adaptação, e estará não só estressado, como também em ‘distresse’. Além da dor, há uma gama enorme
de fatores que demonstraram ser importantes no desencadeamento do estresse.

As causas do estresse não originadas da dor podem ser agrupadas em três categorias:

• métodos experimentais;
• causas ambientais ou ecológicas;
• causas internas ou fisiológicas.

Essas categorias são usadas para facilitar a sua interpretação e auxiliar na sua prevenção, porém uma não
exclui a outra. Por exemplo, o estresse experimental pode se somar a um ambiente inadequado, causando
alterações fisiológicas ao animal.

Os animais de experimentação não vivem em seu hábitat natural e devemos lembrar que, apesar de este
ser determinado pelo homem, temos de considerar que tipo de ecologia esse hábitat provê. Deve ser dada
atenção à natureza de relações que o animal estabelece com o seu meio ambiente. O animal e o ambiente são
entidades organizadas, dinâmicas e devem ser vistas em virtude de suas necessidades e objetivos. Com isto, há
uma série de interesses que se mesclam e que nem sempre são compatíveis, pois há choques entre os interesses
dos animais e os interesses do homem. Por um lado, há uma combinação de preocupações econômicas e de
propósitos da instituição (pesquisa, produção ou exibição), e por outro, o desejo de manter os animais em
condições de boa saúde, sem estresse, provendo bem-estar aos mesmos.

Dentro dessa preocupação humanitária de prover bem-estar animal e de evitar o estresse, a ecologia do
animal utilizado deve ser considerada.

Como avaliar o ambiente em que está alojado o animal sob a perspectiva ecológica do mesmo? O julgamento
profissional, a empatia e a intuição são indispensáveis, mas há normas que nos dão informações objetivas e
confiáveis a serem seguidas.

Em primeira instância, todos os animais possuem necessidades básicas quanto a nutrientes, água,
temperatura ambiental, umidade, iluminação, barulho e ciclos de luz e escuro. A importância desses itens
para o bem-estar animal é reconhecida e são consideradas como requerimentos para um bom manejo. Outras
características ecológicas são também importantes no estresse. Com base em considerações ecológicas, podem
ser mencionados seis tópicos considerados mais relevantes para o desencadeamento do estresse:
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• Relações com os co-específicos
• Relações presa/predador
• Ninho
• Arquitetura espacial
• Alimentação
• Acontecimentos ambientais

RELAÇÕES COM OS CO-ESPECÍFICOS

ESPAÇO SOCIAL: o espaço que o animal mantém, entre si mesmo e os outros animais, é o seu espaço pessoal,
e ele não tolera intromissão nessa área, o que o leva à agressão contra o intruso. A área de espaço pes-
soal varia entre as espécies, e o animal é, em geral, mais tolerante com o sexo oposto. A tolerância parece
ser menor entre animais do mesmo sexo, animais desconhecidos e animais em idade de reprodução;

SUPERPOPULAÇÃO: quando o número de animais excede o ponto crítico, a interação social é atingida,
dando início a     agressões e à diminuição da reprodução com causas fisiológicas;

ISOLAMENTO:     nesse caso, os fatores mais importantes são os que estão relacionados com a idade em que o
isolamento ocorre e com experiências sociais anteriores. É incontestável que os animais jovens necessitam do
calor e do alimento providos pela mãe. Também necessitam de estímulo de outros animais adultos para que
aprendam a desenvolver um comportamento social normal. O comportamento de animais, quando separados
desde o seu nascimento, é atípico, porém não há trabalhos indicando que esses animais fiquem estressados
cronicamente. Entretanto, eles desenvolvem comportamentos de má adaptação, como a automutilação, a
timidez ou a agressividade excessiva, a inabilidade de se acasalar normalmente, dentre outros.
A separação de recém-nascidos de seus pais faz com que estes procurem substitutos para os mesmos. Se
não conseguirem, surgem repostas que indicam estresse. Nos primatas, as mães demonstram reações
emocionais quando separadas de seus filhotes.
Também há problemas quando da separação entre animais adultos, ainda que estes tenham sido menos
estudados do que as relações filhos/pais.

ESTIMULAÇÃO SOCIAL POSITIVA: o fato de brincar, fazer a higiene pessoal, ou simplesmente de ficar quieto,
quando em contato com outros animais da mesma espécie, são atividades normais de animais sociáveis, e
possuem efeitos imediatos no aparecimento de emoções. Por exemplo, o ato de limpar um ao outro, ou de
se acariciar, pode reduzir rapidamente os sinais de estresse.

Apesar de se pressupor que privar os animais do contato com os outros ou de estímulos sociais seja uma grave
fonte de estresse, isto não se aplica a todos os animais. O estresse será menos severo, ou mesmo ausente, se os
animais forem pouco gregários, altamente agressivos, velhos ou acostumados a ter pouco contato com os demais.

RELAÇÃO PRESA/PREDADOR

A predação não é um problema comum em animais de laboratório, porém podem surgir comportamentos
de presa/predador nas relações do tratador/animal, e destes com membros de sua própria espécie.

Por isso, é de suma importância o modo como o tratador lida com os animais. Movimentos bruscos
podem fazer com que o animal, antes dócil, se torne agressivo e ataque o tratador, alterando     as relações entre
ambos. Esse tipo de reação é defensiva e comum em animais em cativeiro, ocorrendo geralmente quando o
animal está assustado ou com medo. Essa situação pode se tornar causa de estresse. Um caso comum de atitude
defensiva é a da fêmea com filhotes pequenos.
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NINHO

Para que algumas espécies desenvolvam suas funções biológicas satisfatoriamente, é essencial que haja
disponibilidade de materiais para camas e ninhos. A presença ou a ausência dos mesmos pode desencadear o
estresse, como, por exemplo, ratos que têm lugares onde se esconder são mais agressivos do que os criados em
caixas abertas.

ARQUITETURA ESPACIAL

O espaço em que os animais se encontram, a distribuição das atividades em uma área definida e os tipos
de atividade variam com as diferentes espécies. É comum se pensar que as gaiolas onde se encontram os
animais impedem os mesmos de exercer as atividades típicas da espécie, por isso, são estressantes e levam ao
desenvolvimento de anomalias estereotipadas. Isso é possível, porém um problema que é bem mais complexo
não pode ser abordado de modo tão simplista. Devemos prover um ambiente o mais semelhante possível
àquele em que o animal encontra na natureza. Entretanto, em função da dificuldade de se propiciar ambiente
semelhante, devemos considerar benefícios versus custos de construção, de instalação, de higiene, entre outros
parâmetros, que podem tornar inviável o uso de tais instalações.

ALIMENTAÇÃO

As dietas utilizadas para animais de experimentação são, sem dúvida alguma, bem balanceadas, porém
não podem ser esquecidos os padrões de comportamento alimentar dos animais. O fato de não ter de procurar
comida, as preferências e aversões, a freqüência e quantidade das dietas levam a uma monotonia na forma de
se alimentar com rações que são oferecidas nas gaiolas. O rato norueguês, por exemplo, é onívoro, e em
cativeiro só come ração peletizada. Alguns pontos devem ser considerados no quesito alimentação:

ADAPTAÇÃO: muitas espécies se adaptam com facilidade às alimentações oferecidas em cativeiro e, desde que
adequadamente administradas, tanto qualitativa quanto quantitativamente, não deverão ser causa de estresse.
RESPOSTA A NOVOS ALIMENTOS: algumas espécies são muito sensíveis às mudanças na cor, textura, odor e
aparência dos alimentos. Se forem administrados alimentos novos, estes deverão ser introduzidos
gradativamente.
NECESSIDADE DE VARIAÇÃO: a monotonia de comer o mesmo alimento pode levar à redução na ingestão
deste e, conseqüentemente, ao estresse e à perda de peso. Para algumas espécies animais, a variação da
dieta pode ser estimulante.
TRANSIÇÃO DO LEITE PARA O ALIMENTO SÓLIDO: o desmame e a transição para o alimento sólido pode ser
muito estressante tanto para a mãe quanto para os filhotes. A transição deverá ser feita pouco a pouco, até
que o animal seja capaz de se manter somente com alimentos sólidos.
PROCURA DE ALIMENTOS: a procura por alimentos é parte integrante do comportamento animal e parece
independer da necessidade imediata de comer. Porém, poucos estudos têm sido realizados para saber     se
a privação desse comportamento causa estresse.
ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO: os animais que estiverem acostumados a receber alimento em horários
predeterminados, quando sofrem mudanças substanciais desses horários, ficam frustrados e aumentam
sua atividade em típica resposta fisiológica de estresse.
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CAUSAS AMBIENTAIS

Na sua maioria, os animais em cativeiro estão em posição passiva com relação a acontecimentos ambientais.
Os procedimentos de manejo podem ser estabelecidos de modo a minimizar o estresse dos animais, porém estes
não têm ou têm pouca influência sobre como esses procedimentos serão executados. Isso contrasta enormemente
com a situação na natureza, onde os animais têm a responsabilidade da manutenção de seu bem-estar.

Algumas situações que demonstraram ser estressantes para os animais de experimentação são, muitas
vezes, práticas comuns de manejo. A troca de caixas, contenção física, injeções, modificações na rotina são
acontecimentos que confrontam o animal com a novidade, a imprevisibilidade e a perda do controle, que
são potencialmente estressantes.

O transporte é conhecido como causador de estresse em animais. Se esse estresse se deve a alterações no
ritmo circadiano, troca de ambiente familiar, barulho e vibração, temperatura extrema, desidratação ou outro
fator, a causa não é conhecida.

Além da dor e de doenças, há uma série de fatores que podem induzir os animais ao estresse. Foram
listados apenas aqueles mais freqüentes, ressalvando que há necessidade de mais pesquisas na área.

RESPOSTAS AO ESTRESSE

Manser (1992) sugere que é a resposta emocional ao estresse físico que leva a uma resposta fisiológica,
mais do que o estressor físico por si só. Quanto menor for o controle sobre a situação que está causando o
estresse, mais intensa será a resposta a este. Como já citado anteriormente, a mesma situação pode dar lugar a
diferentes respostas, dependendo do acontecimento poder ou não ser previsto.

Principais fatores que influenciam a resposta ao estresse:

• meio ambiente;
• predisposição genética;
• sensibilidade individual.

Ao se tentar diagnosticar o estresse, é óbvio que deve-se primeiramente     estudar um dos três meios que o
animal possui para responder a uma situação estressante: comportamental, ativação do sistema nervoso autônomo
e ativação do sistema neuroendócrino (Moberg, 1985).

A resposta comportamental é a mais simples e, provavelmente, é a reação biológica mais econômica ao
estresse. Um animal pode se livrar de uma situação estressante simplesmente trocando de lugar. Se não for
suficiente, ele pode apresentar outros tipos de comportamento, desde a vocalização até a expressão de
comportamentos estereotipados. Certamente que alterações comportamentais são sugestivas de que está ocorrendo
estresse, mas isso não significa que esse estresse seja prejudicial, com exceção de casos extremos, como o de
automutilação. Quando a resposta comportamental não alivia o estresse, o animal necessita, então, alterar seu
estado biológico, evocando os dois sistemas que respondem ao estresse, sistema nervoso autônomo e sistema
neuroendócrino.

O sistema nervoso autônomo possui respostas rápidas e específicas a muitos estressores, como aumento do
batimento cardíaco, da respiração, e da secreção de catecolaminas. Muitos estressores alteram a secreção dos
hormônios da pituitária, que regulam diretamente a reprodução, resistência a doenças, desenvolvimento normal
e crescimento, todos indicadores de bem-estar.

De todas as partes do sistema neuroendócrino, o sistema corticoadrenal tem sido o favorito para monitorar
o estresse, pois os glicocorticóides (cortisol e corticosterona) são secretados em resposta a uma grande variedade
de estressores físicos e emocionais.
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A resposta ao estresse deve ser considerada segundo as conseqüências do mesmo, isto é, o custo que
compromete o bem-estar animal.

Quadro 1 – Modelo para a resposta biológica dos animais durante o estresse

ESTÍMULO
⇓

1o Reconhecimento do perigo à homeostase SNC
Percepção do estressor

Organização da defesa biológica
⇓

2o  Resposta ao estresse Resposta biológica
(Comportamental, autonômica, neuroendócrina)

⇓
3o Conseqüências do estresse Alterações na função biológica

Estado pré-patológico
Desenvolvimento da patologia

Fonte: Moberg (1985).

Não importa qual o tipo de resposta o animal utilize, sempre ocorre uma alteração na função biológica, o
que impõe um custo, seja este eficiente ou não para ajudar o animal a lidar com o estressor. Um estressor não
é um risco para o bem-estar só porque evoca um comportamento ou porque o sistema adrenocortical responde.
É o terceiro componente que conta para efeitos adversos do estresse no animal, e é este o verdadeiro perigo
para seu bem-estar. É a mudança na função biológica que ocorre durante o estresse que determina o custo
biológico para o animal. Um estressor somente causa perigo ao bem-estar quando retira recursos biológicos do
animal que o colocam em perigo de desenvolvimento de patologias.

A doença não é o único estado patológico viável. O animal estará em condições patológicas se perder sua
habilidade de manter suas funções normais, por exemplo, a capacidade de reprodução.

Em resumo, podemos dizer que as respostas fisiológicas agudas possuem duas funções:

• estruturar o organismo de modo que este possa lidar de forma comportamental e fisiológica com
o desafio;

• facilitar o aprendizado e a memória, o que permitirá ao animal reagir mais adequadamente a um estressor
semelhante em uma próxima ocasião.

De fato, os mecanismos fisiológicos e neuroendócrinos podem ser considerados como mecanismos básicos
de todos os tipos de comportamento. Portanto, só podem ser usados como parâmetros indicativos de distúrbios
do bem-estar do organismo quando apresentarem desvios, a longo prazo, dos valores normais.

MEDIDAS DO ESTRESSE

A medida a ser utilizada deve ser uma resposta biológica que tenha um impacto significativo no bem-estar
animal. Antes que qualquer medida biológica (comportamental, autonômica ou neuroendócrina) possa ser
usada para medir o estresse, deve ser estabelecido que a alteração causada pelo estresse naquela medida tenha
correlação com alteração significativa no bem-estar animal (Moberg, 1985).

Apesar de que as alterações patológicas podem ser usadas como medida do estresse, esperar para que tais
patologias se desenvolvam não representa uma abordagem humanitária para avaliar as condições potenciais do
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estresse. O desenvolvimento de um estado pré-patológico pode ser o melhor indicador de estresse. Indica que
o animal está começando a sofrer de estresse e que está agora em desconforto.

As técnicas necessárias para medir estados pré-patológicos existem. São elas: função imune, sistema
reprodutor e alguns tipos de comportamento (Moberg, 1985).

Para medir o estresse, devem ser usados métodos que não causem distúrbios ao animal, sempre que
possível, métodos não-invasivos. Mesmo não havendo manifestações clínicas de doença, este não é um indicador
válido de saúde e bem-estar, quando a doença subclínica pode ser demonstrada no post mortem, quando há
imunossupressão e quando há sinais de comportamento alterado, frustração e desconforto.

Ao se medir o estresse, é melhor usar sempre mais do que um tipo de medida:
• Alterações comportamentais
• Sintomas clínicos
• Parâmetros fisiológicos
• Indicadores bioquímicos
• Achados patológicos
• Indicadores imunológicos

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS

Para poder avaliar alterações de comportamento, é necessário conhecer bem o etograma, o tipo de
comportamento normal da espécie com a qual você vai trabalhar, bem como o comportamento individual do
animal. Por exemplo, ratos e camundongos gritam ao serem manuseados, e podem se tornar mais dóceis ou
mais agressivos quando estiverem sentindo alguma dor. É um método não-invasivo de avaliar o estresse. Exige
um mínimo de manuseio e de familiarização com a pessoa que vai tomar conta dos animais. Às vezes, é
conveniente que mais de uma pessoa avalie as alterações.

Uma câmara de vídeo colocada acima da gaiola pode ser muito útil na avaliação do comportamento.
Alguns parâmetros comportamentais que podem ser medidos:

• higiene pessoal;
• apetite – consumo de água e de alimento;
• atividade;
• agressividade;
• expressão facial;
• vocalização;
• aparência;
• postura;
• resposta ao manejo.

SINAIS FISIOLÓGICOS

• temperatura corporal – afetada pelo estresse, pode ser medida por radiotelemetria;
• pulso;
• respiração;
• perda de peso – bom indicador de estresse crônico;
• contagem de células sangüíneas – não é um bom indicador;
• estrutura de células sangüíneas;
• ritmo cardíaco/pressão arterial;
• fluxo sangüíneo.
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A tabela de Morton & Griffiths (1985) lista alguns sintomas que podem ser medidos:

Cardiovascular
• ritmo cardíaco
• pulso
• diminuição da circulação periférica
• extremidades azuis e frias

Respiratório
• padrão de respiração anormal
• respiração ofegante
• secreção nasal

Digestivo
• fezes alteradas em volume, cor, consistência
• vômitos
• icterícia
• salivação

Nervoso ou musculoesquelético
• tremores, convulsões
• paralisia, pupila dilatada
• reflexos lentos ou ausentes etc.

Miscelânea
• edema, protusões
• alterações na urina
• olhos afundados etc.

As medidas de ritmo cardíaco e de pressão arterial são muito úteis. Estas podem ser persistentes e se
apresentarem elevadas em situações cronicamente estressantes.

Telemetria – excelente método não-invasivo, porém caro. Cateteres intra-arteriais também são usados.

INDICADORES BIOQUÍMICOS

Os parâmetros bioquímicos mais utilizados para medir estresse são:

• corticosteróides – glucocorticóides;
• catecolaminas – adrenalina, noradrenalina;
• tiroxina;
• prolactna;
• endorfina – peptídeos opióides;
• hormônios da pituitária anterior;
• glucagon e glicose;
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• insulina;
• vasopressina – hormônios da pituitária posterior;
• substância P;
• atividade da renina plasmática – indicador sensitivo do estresse repetitivo;
• enzimas plasmáticas;
• neuroquímica;
• sistema imunológico;
• enzimas hepáticas e musculares;
• peptídeo atrio-natriurético – necessita de mais estudos;
• fator de crescimento neural;
• lipídeos – não muito sensitivo;
• hormônio de crescimento.

LESÕES PATOLÓGICAS

São ótimos indicadores de estresse. Geralmente, essas alterações ocorrem como conseqüência de persistentes
níveis elevados de hormônios de estresse, como catecolaminas e glicocorticosteróides. Muitas lesões estão
associadas ao estresse e devem ser levadas em consideração ao se avaliar o mesmo.

É também um indicador de estresse não-invasivo.
Há outros parâmetros que também podem ser medidos no post mortem:

• peso das glândulas adrenais, timo e baço;
• amostras sangüíneas;
• urina;
• alterações neuroquímicas no cérebro;
• conteúdo de catecolamina e enzimas nas glândulas adrenais.

Alguns achados em virtude do estresse:

• ulceração gástrica;
• lesões cardiovasculares;
• lesões renais;
• amiloidose;
• hipertrofia e hemorragia das adrenais;
• alterações músculoesqueléticas;
• aceleração das alterações retina por causa da idade;
• alterações de peso de alguns órgãos.

SINAIS CLÍNICOS

É um método não-invasivo de medir o estresse, mas necessita de pessoa capacitada para fazê-lo, geralmente
um médico veterinário.

Beynen et al. (1987) mediram os seguintes sinais em vários trabalhos sobre estresse:

• atividade exploratória;
• postura corporal;
• aparência do pêlo;
• aparência dos olhos;
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• secreção de olhos e nariz;
• higiene do orifício anal;
• aparência da cauda;
• aparência das orelhas e patas;
• resposta à palpação do hipocôndrio direito (pedras na vesícula biliar).

AVALIAÇÃO DO ESTRESSE

Ao usarmos os diferentes tipos de medida de estresse, há vários pontos a serem considerados e que, se
negligenciados, podem anular os resultados.

Citaremos, apenas para exemplificar, um dos parâmetros que podem ser medidos: os glicocorticóides.
Nas avaliações bioquímicas, os glicocorticóides são muito utilizados, porém somente para estresse agudo;

no caso de estresse crônico, a avaliação não é válida porque os níveis de glucocorticóides decrescem rapidamente
após elevação inicial. Também os     glicocorticóides não indicam a gravidade do estresse, nem se este é de
adaptação ou não. Ele é afetado pela variação diurna, diferença de sexos, de linhagem e de espécies, e depende
de experiências anteriores. É medido por meio dos testes: RIA para o plasma, e ELISA para a saliva e a urina.

Os níveis de glicocorticóides se elevam com o simples manejo. Essa possível elevação é evitada com o
manejo adequado.

Há inúmeros parâmetros que podem ser medidos, como catecolaminas, hormônios, contagem de células
sangüíneas etc., e não nos é possível descrevê-los todos aqui. Mas, em todos os casos, há que se ter cuidado ao
coletar dados imediatamente após a ação do estressor, pois serão diferentes daqueles que se apresentarem
minutos após – se bem que alguns sintomas de estresse podem levar anos para se desenvolverem.

Também, dependendo da natureza do estressor, serão ativados diferentes ativadores de estresse,
principalmente porque a resposta se adapta à função desejada. Por exemplo: às vezes é mais sensato secretar
hormônios catabólicos (glicocortocóides) do que aumentar a atividade.

 Não é nada simples avaliar     estresse, e há dois problemas básicos:

• as medidas obtidas são difíceis de interpretar;
• a repetição do estudo leva a diferentes resultados.

Ainda há muito por fazer para que possam ser utilizados animais em experimentação sem causar estresse
aos mesmos, não só para que não haja variáveis nos resultados de nossos estudos, mas principalmente para que
possamos prover bem-estar e consideração aos animais que utilizamos.
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