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Efeito do temperamento e do enriquecimento ambiental na expressão da dor de ratos 

submetidos a modelo de dor aguda 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi comparar a expressão da dor em ratos submetidos a 

laparotomia com uso de bisturi elétrico e convencional,  analisando a influência do 

temperamento dos animais e do enriquecimento ambiental na manifestação da dor. 

Trinta e dois ratos wistar adultos foram distribuídos de acordo com os seguintes 

tratamentos: GBC1A (n=8): laparotomia com bisturi convencional sem enriquecimento 

ambiental; GBC1 B (n=8): laparotomia com bisturi convencional com enriquecimento 

ambiental; GBE2A (n=8) laparotomia com bisturi eletrônico sem enriquecimento 

ambiental e GBE2B (n= 8) laparotomia com bisturi com enriquecimento ambiental. 

Cada indivíduo foi analisado quanto ao tipo de temperamento pelo método de Análise 

Qualitativa do Comportamento (QBA). A expressão da dor foi analisada por meio da 

escala de caretas Mouse Grimace Scale (MSG). Como resultados encontramos que foi 

possível determinar diferenças no temperamento dos ratos, no qual o componente 

principal 1 (CP1) representou 70,9% da variação dos dados, apresentando animais mais 

ousados e mais tímidos. Encontramos que a expressão de dor dos animais foi mais 

intensa nos dias mais próximos a cirurgia (F= 5,04, p = 0,003), independente do 

tratamento aplicado (bisturi: F = 1,5, p = 0,23 ou enriquecimento ambiental: F = 0,12, 

p = 0,73). O modelo estatístico também não mostrou efeito da interação entre a oferta 

ou não do enriquecimento ambiental ou com os tipos de bisturis testados (F = 0,24, 

p = 0,63), entre os dias pós-laparotomia e o tipo de bisturi (F = 2,1, p = 0,10). Os dados 

mostraram uma tendência dos animais com temperamento mais ousado (bold) a 

expressarem mais a dor do que animais menos ativos (rs=0,35; t=2,02; p=0,05). 

 

Palavras-chave: dor, cirurgia, enriquecimento ambiental, personalidade. 
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The temperament and environment enrichment effects on pain expression of rats under  

labarotomy with electric and conventional scalpel 

 

ABSTRACT 

We aim to compare the rats pain expression after laparotomy using electric and 

conventional scalpel, analyzing the role of animals’ temperament and environmental 

enrichment on individual pain expression. Thirty-two adult males rats were distributed 

according to following treatments: GBC1A (n=8): laparotomy with conventional scalpel 

without environmental enrichment; GBC1 B (n=8): laparotomy with conventional 

scalpel with environmental enrichment; GBE2A (n=8) laparotomy with electronic 

scalpel without environmental enrichment and GBE2B (n=8) laparotomy with 

electronic scalpel with environmental enrichment. We evaluated the temperament of 

each animal by the Qualitative Behaviour Analysis method (QBA). The pain expression 

was analyzed by Mouse Grimace Scale (MGS). We found different types of 

temperament, which the principal component 1 (PC1) represented 70.9% of the data 

variation, showing bolder rats than shy rats. We found that the expression of animal 

pain was more intense in the days closer the surgery (F= 5,04, p = 0,003), regardless of 

the treatment applied scalpel (F = 1,5, p = 0,23 or environmental enrichment: : F = 0,12, 

p = 0,73). The statistical model also showed no interaction effect between the supply or 

not of the environmental enrichment or the types of scalpels (F = 0,24, p = 0,63) 

between the post-laparotomy days and the type of scalpel (F = 2,1, p = 0,10). The data 

shows a trend of animals with more bold temperament to express more pain than 

animals shy (rs = 0.35; t = 2.02; p = 0.05). 

 

 

 

Keywords: pain, temperament, surgery, environmental enrichment, pain scale, 

personality 
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1. INTRODUÇÃO  

Muitos protocolos de pesquisa que envolvem procedimentos cirúrgicos 

produzem dor pós-operatória (OLIVER et al., 2014). Por afetar diretamente o bem-estar 

dos indivíduos esta temática de pesquisa ainda é atual e de grande importância quando 

se trata de estudos com animais experimentais na área cirúrgica ou correlatas (OLIVER 

et al., 2014).  A manipulação de tecidos e a técnica cirúrgica empregada são fatores que 

interferem na qualidade da cicatrização e no pós–operatório (MENDONÇA e 

COUTINHO, 2009). O uso do bisturi eletrônico é uma prática nas cirurgias, porém, sua 

eficiência para incisões cutâneas e consequência no processo de dor ainda é questionada 

quando comparado ao bisturi convencional (AIRD e BROWN, 2012). Este bisturi 

elétrico bipolar (diatermia) permite uma intervenção cirúrgica usando a eletricidade em 

uma frequência que varia entre 2 mHz e 4 mHz. Este tipo de frequência apresenta a 

vantagem de não produzir excitação neuromuscular, fibrilação ventricular e 

queimaduras, provocando apenas deformações localizadas (VASCONCELOS, 2009). 

No entanto, outros fatores que também podem interferir na cicatrização tecidual e no 

processo de dor são características comportamentais individuais ou temperamento 

(KOOLHAAS et al., 1999) e a influência da qualidade de bem-estar do animal naquele 

momento (YOUM et al., 2013). O manejo da dor é muito difícil de ser manejado devido 

à inabilidade do observador em reconhecer tal dor e também pela dissociação desta e de 

outras fontes de estresse (MATSUMIYA, 2012).  

Até recentemente, as escalas de dor utilizadas em animais tem sido as mesmas 

adotadas pela medicina com humanos e não passaram por uma avaliação rigorosa em 

relação à sua confiabilidade e validação para animais não humanos (MATSUMIYA, 

2012). Recentemente, um novo método de avaliação em ratos foi desenvolvido baseado 

em suas expressões faciais, a escala de caretas de ratos (Mouse Grimace Scale - MGS) 

(FALLER et al., 2015; MILLER AND LEACH., 2014; MILLER AND LEACH., 2015; 

LEACH et al., 2012; OLIVER et al., 2014; LANGFORD, 2010). Esta escala foi 

desenvolvida e validada em diversos modelos experimentais e foi considerada como 

melhor método de avaliação dolorosa no prazo de 48 horas (MATSUMYA et al., 2012), 

mostrando-se bastante útil no período do pós-operatório recente.  

Diferenças comportamentais individuais, também denominadas “temperamento” 

ou "personalidade" (GOSLING;JOHN, 1999) ou "síndromes comportamentais" (SIH et 
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al., 2004) mostram que indivíduos podem reagir de forma individual e diferente a 

estímulos ambientais. Tais diferenças também são expressas em situações estressantes, 

como nos estímulos dolorosos (SIH et al., 2004). O temperamento do animal pode ter 

uma relevância significativa quando se trata de questões em torno de variância individual 

em resposta à dor (IJICHI et al., 2014). Assim, a identificação do tipo comportamental ou 

temperamento do indivíduo é de fundamental importância para a compreensão de como 

cada animal lidará com situações de estresse (FERREIRA et al., 2016). 

Dentre as técnicas utilizadas para diminuir as consequências deletérias do 

estresse provocado por dor ou outros estímulos, encontra-se a técnica de enriquecimento 

ambiental (YOUNG, 2003). Através de modificações no ambiente e esquemas que 

promovem a imprevisibilidade ambiental. Esta técnica potencializa o aumento de 

comportamentos espécie-específico (YOUNG, 2003), diminuindo a apatia causada por 

um ambiente previsível (NOGUEIRA, 2011).  

Considerando a importância do conhecimento sobre os traços comportamentais 

individuais na expressão de dor e das técnicas de enriquecimento ambiental que podem 

favorecer melhorias ao sistema imunológico do animal, propusemos analisar a influência 

do temperamento de ratos wistar na manifestação deste estado através da escala de careta 

de dor (Mouse Grimace Scale – MGS) após uma laparotomia realizada com bisturi 

elétrico e convencional, além de analisar a influência da técnica de enriquecimento 

ambiental na manifestação da expressão de dor desses animais.  
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2. OBJETIVO GERAL 

Comparar a expressão da dor em ratos submetidos a dois procedimentos cirúrgicos 

- uso de bisturi elétrico e convencional - verificando o papel da personalidade desses 

animais na manifestação deste estado. Também foi nosso objetivo avaliar a eficiência de 

uma técnica de enriquecimento ambiental na manifestação da dor dos animais. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a dor de ratos através da escala de expressão facial de dor (MGS – 

Mouse Grimace Scale; 

 Comparar a expressão da dor com o uso de bisturi convencional e elétrico; 

 Avaliar o temperamento individual dos animais do experimento; 

 Verificar a interferência do temperamento durante o pós-cirúrgico na 

manifestação da dor; 

 Verificar a eficiência do uso da técnica de enriquecimento ambiental na 

expressão dedor no pós-cirúrgico de ratos.
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 O processo de dor: definição  

Define-se como dor uma experiência aversiva com componentes tanto 

sensoriais quanto afetivos, frequentemente associadas com dano tecidual (IASP, 

1994; KLAUMMAN et al., 2008; SNEDDON et al., 2014, CZOPEC et al.., 

2016). Filósofos e cientistas, entretanto, fazem uma distinção entre dor e 

nocicepção por considerarem a dor um processo mais complexo que também 

abrange um estado de angústia, desespero, ou seja, um estado emocional 

negativo (SNNEDON et al, 2014). De maneira simplificada e do ponto de vista 

mais fisiológico, a dor pode ser classificada como aguda (nociceptiva) ou 

crônica (REID et al, 2013). A dor aguda apresenta-se como uma função 

protetora de estímulos prejudiciais ao organismo (VIÑUELA-FERNÁNDEZ et 

al., 2007; MCLENNAN et al., 2016). Este tipo de dor geralmente está associada 

a um dano tecidual e tem a função de rapidamente mudar o comportamento do 

indivíduo mediante um dano provável, com a intenção de evitá-lo ou minimizá-

lo (REID et al, 2013). Assim, a nocicepção é a capacidade de responder a um 

estímulo potencialmente prejudicial e é considerada uma habilidade sensorial 

básica (MCLENNAN et al., 2016). É considerada como um processo pelo qual 

os estímulos térmicos, mecânicos ou químicos são detectados por uma 

subpopulação de fibras nervosas periféricas, denominadas nociceptores 

(BASBAUM et al., 2009). Em contraste, a dor crônica persiste além do curso 

natural esperado e apresenta efeito significativo no bem-estar físico e mental do 

doente, frequentemente resultando em medo, raiva, ansiedade ou depressão que 

muitas vezes juntas afetam drasticamente o indivíduo (REID et al., 2013).  

 

3.1.2 Avaliação de dor em animais 

É de fundamental importância que haja uma definição do que seria o 

estado de dor para animais não humanos e mais investigação sobre a expressão 

da dor que permita sua identificação e também uma urgência nos procedimentos 

para minimização deste estado (SNEDDON et al., 2014). A definição mais 

utilizada para a o processo de dor é “uma experiência sensorial aversiva 

causada por dano tecidual que provoca reações protetoras e vegetativas, 

resultando em um comportamento aprendido, podendo assim modificar o 
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comportamento natural da espécie” (SNEDDON et al., 2014; ZIMMERMAN, 

1986). A dificuldade em mostrar se os animais não humanos sentem dor, ao 

invés de apenas nocicepção, reside na capacidade do ser humano em reconhecer 

se tais estados mentais internos são negativos aos animais (BROOM, 1998). Esta 

situação que ocorre em animais não humanos, que não compartilham a nossa 

linguagem, ilustra a dificuldade existente para medir a dor em seres humanos 

que não falam como, por exemplo, nos neonatos (SNEDDON et al., 2014).  

Estudos mostram que a avaliação de dor em animais não humanos tende 

a seguir uma das três abordagens: medidas de funcionamento geral do corpo 

como ingestão de comida/ água ou ganho de peso, medidas comportamentais 

como vocalizações e medidas de respostas fisiológicas como a concentração 

plasmática de cortisol (WEARY et al., 2006). Todas as três abordagens são úteis 

em diferentes contextos, entretanto, tais medidas não refletem o que está 

ocorrendo com o animal no presente e sim o que pode ter ocorrido entre as 

observações (horas e dias) (WEARY et al, 2006). Alterações nas medidas 

básicas de funcionamento normal do organismo como diminuição da ingestão de 

alimentos, são fáceis de observar principalmente em animais alojados 

individualmente (WEARY et al., 2006). Entretanto, tais medidas não refletem o 

que está acontecendo com indivíduo naquele exato momento, e sim o que está 

ocorrendo durante os intervalos entre as observações (normalmente horas para 

consumo de alimento e água e dias para mudanças no peso corporal) (WEARY 

et al., 2006). Respostas fisiológicas para avaliação de dor e distresse tem sido 

utilizadas por profissionais e pesquisadores ao longo do tempo (WEARY et al., 

2006). Tais medidas incluem respostas do sistema simpático como mudanças na 

frequência cardíaca devido à liberação de norepinefrina e respostas do eixo 

hipotálamo – pituitária – adrenal, como concentrações de cortisol, hormônio 

adrenocorticotrófico e do fator liberador de corticotrofina) (WEARY et al., 

2006). A princípio essas medidas podem ser úteis em espécies do tipo presa, 

como gado, que provavelmente não irão expressar respostas à dor, a não ser que 

esta esteja em um grau avançado (WEARY et al., 2006). Embora essas medidas 

sejam úteis para animais de laboratório, apresentam menor utilidade para 

avaliações à campo (WEARY et al., 2006). Além disso, requerem amostra 
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tecidual e contenção do animal, que pode gerar um situação de estressante e 

interferir nos resultados (WEARY et al., 2006). 

Nos últimos anos, no entanto, tem-se aumentado o interesse nos aspectos 

éticos relacionados ao uso de animais de laboratório na pesquisa, com interesse 

particular para dor e para o distresse (estresse deletério ao organismo) 

associados aos procedimentos experimentais (FELDMANN et al., 2006). A 

pesquisa sobre dor tem uma demanda contínua de roedores como modelos 

experimentais (MILLER E LEACH, 2015). Embora avaliações baseadas em 

comportamentos possam oferecer uma mensuração efetiva da dor, 

particularmente em ratos, elas podem consumir muito tempo para serem 

desenvolvidas (MILLER E LEACH, 2015). Embora uma grande quantidade de 

comportamentos de ratos esteja relacionada com lesões, caracterizando assim 

uma dor espontânea, na maioria das vezes tem sido difícil mostrar que esses 

comportamentos exibem especificidade e sensibilidade para avaliação da dor 

(SOTOCINAL et al., 2011). Esta situação torna-se muito crítica para os ratos de 

laboratório, uma vez que são os animais mais utilizados em pesquisas de ordem 

médica (MILLER at al., 2015). 

O manejo da dor tem elevada importância no bem estar de animais de 

laboratório, porém, torna-se extremamente difícil sua dissociação de outras 

fontes de distresse, principalmente pela inabilidade do reconhecimento desta dor 

(MATSUMIYA et al., 2011). A falta de sinais óbvios de dor em animais de 

laboratório,contribui para o subuso de analgésicos em pós-operatórios 

(MATSUMIYA et al, 2011). O mesmo autor enfatiza que mesmo quando estes 

animais são utilizados, as doses e as escolhas das medicações podem estar 

inapropriadas e incertas uma vez que não há uma medida válida do estágio da 

dor em que o indivíduo encontra- se. No entanto, a prevenção ou alívio da dor é 

um requerimento fundamental em pesquisas com animais in vivo. Até muito 

recentemente, escalas dor utilizadas em animais, muitas das quais adotadas da 

medicina humana, não passaram por uma avaliação rigorosa quanto à sua 

confiança e validade (OLIVER et al., 2014). Avaliar dor em animais não- 

humanos é fundamental tanto para médicos veterinários que precisam 

quantificar a dor para poder tratar seus pacientes, bem como para pesquisadores, 
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que necessitam controlar tal processo para que não haja um viés nos resultados 

da pesquisa e melhor validar suas conclusões (FLECKNELL, 2010).  

 

 

3.2.5 Escala de caretas de ratos – MGS (Mouse Grimace Scale) 

 

Há evidências de que mamíferos, inclusive ratos, exibem expressões 

faciais correspondentes ao seu estado emocional (LANGFORD et al, 2010). 

Darwin (1872) afirmou que animais não humanos são capazes de expressar 

emoção (incluindo a dor). A capacidade de comunicar a própria experiência de 

dor para conspecíficos pode beneficiar tanto o emissor quanto o  receptor, de 

modo que o emissor de tal expressão possa obter ajuda ao seu sinal ou estado 

(CRAIG, 2009). 

O campo de pesquisa sobre a dor tem uma forte dependência do uso de 

roedores como modelos, além da necessidade de medidas de avaliação de dor 

espontânea (LANGFORD et al., 2010). Assim, a capacidade de detectar com 

segurança e precisão a dor em tempo real, usando a expressão facial por 

exemplo, pode oferecer uma ferramenta científica poderosa tanto para o bem 

estar do animal como  para a medicina veterinária (LANGFORD et al., 2010). 

Neste contexto, a escala de caretas de rato (Mouse Grimace Scale – MGS) 

idealizada por Langford et al. (2010), vem sendo considerada como um meio 

potencialmente preciso e confiável para avaliar e quantificar a dor em ratos. 

Langford et al. (2010) mostrou um aumento no score da MGS frente a estímulos 

dolorosos, inclusive laparotomias. Em outro estudo, desenvolvido por Leach et 

al. (2012), a escala MGS mostrou ser válida para avaliação de ratos CD1 após 

serem vasectomisados, onde foi verificado um aumento no escore depois da 

cirurgia desses animais. Esta escala foi desenvolvida para avaliar a dor e a 

eficácia de analgésicos em ratos que foram submetidos a diversos padrões de 

estímulos nociceptivos (dor aguda) e procedimentos cirúrgicos no cenário da 

pesquisa (LEACH et al., 2012). A MGS apresenta cinco características que são 

avaliadas e pontuadas individualmente, a saber, aperto orbital, protuberância da 

bochecha, protuberância do nariz, posição da orelha e posição do bigode (Figura 

1) (LEACH et al., 2012). De acordo com o autor, criador da escala, as 
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características avaliadas podem ser descritas da seguinte forma: aperto orbital é 

o estreitamento da órbita ocular, com as pálpebras bem fechadas (Figura 1); 

protuberância nasal é uma extensão arredondada da pele visível sobre a ponte do 

nariz (Figura 1); protuberância da bochecha refere-se a uma aparência convexa 

do músculo da bochecha (entre a bochecha e o bigode) (Figura 1); a posição da 

orelha refere-se quando estas estão puxadas para trás, desalinhadas da posição 

vertical normal (Figura 1); a mudança da posição dos bigodes ocorre com o 

movimento destes contra a face ou para frente (Figura 1).  Nota - se que três das 

características são idênticas às observadas em humanos: aperto orbital, 

protuberância nasal e das bochechas, corroborando com a hipótese de Darwin 

(1872), sugerindo que as expressões faciais foram selecionadas ao longo da 

evolução. Cada avaliação é pontuada de 0-2, onde 0 caracteriza a ausência da 

expressão de dor e 2 a sua manifestação máxima (Figura 1) (CZOPEK et al., 

2016).  
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Figura 1. Fotografias exemplificando as várias posturas faciais de expressão da dor 

extraído de  Langford et al. (2010) 

 

3.3 Temperamento 

É sabido que em humanos  há diferenças comportamentais individuais ou traços 

comportamentais consistentes ao longo da vida de um indivíduo, mostrando que há 

pessoas com características comportamentais mais assertivas, corajosas, amigáveis ou o 

oposto disso (SIH et al., 2004). De forma similar, tem sido documentado padrões de 

variações individuais em várias espécies de animais não humanos, como em primatas 

(KONECKA et al., 2012), bovinos (MACKAY et al., 2014) , ovinos (OKANE et al., 

2016), taiaçuídeos (NOGUEIRA et al., 2015) e roedores de laboratório ( CASTRO et 

al., 2012) entre outros animais (SIH et al., 2004). Em humanos, essas diferenças são 

denominadas tipos de personalidade, em outras espécies podem ser denominadas como 

modos de lidar (coping style), temperamento, tendências comportamentais, estratégias, 

síndromes e traços (SIH et al., 2004). Os vários termos possuem nuances sobre que tipo 



 

 

21 

 

de modelo (animal humano ou não humano) ou situação (de ordem médica ou 

farmacológica) em que podem ser usadas. No entanto, no presente estudo, será 

considerado o termo temperamento para designar tais diferenças comportamentais 

individuais.  

Fatores psicossociais e ambientais costumam afetar diretamente o bem-estar de 

homens e animais; o impacto de tais fatores ou agentes estressores é determinado pela 

habilidade do indivíduo em lidar com a situação (KOOLHAAS et al., 1999).  Assim, o 

temperamento de um indivíduo pode ser definido pelo meio único e consistente deste 

comportar- se e reagir de acordo com o ambiente (KORPELA, 2011). O temperamento 

de um indivíduo é considerado hereditário e relativamente estável através da vida, 

influenciando traços relacionados à saúde, sobrevivência e sucesso reprodutivo 

(KORPELA, 2011). Estudos evidenciaram que para a existência de perfis 

comportamentais ou temperamentos há uma junção de um componente genético 

(IBÁNEZ et al., 2009) e um componente ambiental (VAN OERS et al., 2008).  

Na última década, tornou-se evidente que a variação do comportamento 

individual pode ser em muitos casos, adaptativa (RÈALE et al., 2007). O 

comportamento ótimo pode não ser o mesmo para todos os indivíduos de uma mesma 

espécie, mas pode variar de acordo com os traços fisiológicos, assim como com suas 

experiências e a história de vida (SIH et al., 2004; RÈALE et al., 2007).  

A existência do temperamento com um componente herdado, pressupõe que o 

comportamento individual pode não ser tão flexível quanto se esperava, podendo o 

indivíduo  comportar- se de modo similar em diferentes cenários (KORPELA, 2011). 

Observamos que muitas vezes, ratos (Rattus novergicus albinus) se aproximam e 

exploram objetos novos, enquanto outros não expressarão esse comportamento, serão 

mais tímidos (WEISS E NEURINGER, 2012). Pesquisadores caracterizaram a partir 

desses dados e em conjunto com outros estudos relacionados, alguns animais como 

corajosos (Bold), aqueles que se aproximam e exploram espaços e objetos, e outros 

como tímidos (Shy), que tendem a evitar as mesmas situações (WEISS E NEURINGER, 

2012). Schimitt e Hiemke (1998) posicionaram dois objetos novos em um campo 

aberto, permitindo que duas linhagens de ratos, uma considerada tímida e outra corajosa 

explorassem o ambiente por 10 minutos. A linhagem considerada tímida era menos 

propensa tanto a ir até o centro do campo como a se aproximar de objetos novos, 

mover-se ativamente e defecar mais.  



 

 

22 

 

O temperamento de um indivíduo tem uma relevância particular ao abordar 

questões em torno da variação individual na resposta à dor (IJICHI et al., 2013). 

Claramente, um animal com resposta proativa ao estímulo estressante apresenta uma 

expressão comportamental com foco em remover ou evitar o agente estressor (IJICHI et 

al., 2013). Em oposição, o animal reativo “congela” em resposta ao estresse 

(KOOLHAAS et al., 2010) e está associado a elevado estresse psicológico (IJICHI et 

al., 2013).  Assim, o sofrimento pode ser mais claramente identificado com base no 

comportamento de indivíduos proativos (IJICHI et al., 2013).  

Conexões entre o comportamento de dor e a personalidade sugerem que esta 

ligação não é um resultado aleatório (IJICHI et al., 2013). Como a dor causa estresse, o 

modo de lidar com a situação (temperamento) torna-se de elevada relevância quando 

relacionados à variação individual de manifestação deste estado (IJICHI et al., 2013). 

O QBA – Qualitative  Behaviour Assessment é uma metodologia integrativa que 

caracteriza o comportamento animal como um processo expressivo e dinâmico, gerando 

descritores como corajoso (bold) , ansioso, relaxado ou estressado (WEMESFELDER, 

2007). Esses adjetivos foram aplicados na maior parte dos estudos sobre temperamento 

e personalidade (GOSLING, 2001). Este tipo de teste apresenta sensibilidade para 

estudos onde observações são realizadas e assim, fornece aos métodos qualitativos  

maior valor, com maior poder explicativo e objetivo  (WEMESFELDER, 2009). Apesar 

de poder apresentar falhas quanto à sensibilidade devido à percepção individual de cada 

observador, este é um risco que ocorre quando os julgamentos dependem de terceiros 

(WEMESFELDER, 2009). Neste contexto, métodos qualitativos são frequentemente 

criticados por serem prejudiciais, não confiáveis e essencialmente subjetivos 

(WEMESFELDER, 2009). Entretanto, há um crescente consenso que tal risco pode ser 

compreendido e reduzido, assim tais métodos de avaliação tem um papel importante ao 

atuar em ciências sociais e naturais (WEMESFELDER, 2009). O método consiste em 

apresentar videoclipes de cada animal em diferentes situações para os avaliadores. Estes 

irão marcar em uma escala visual analógica de 125 mm a representação de cada adjetivo 

relacionado à reação do animal de acordo com cada situação apresentada, onde o 

mínimo e o máximo são representados nas extremidades da escala (ADREASEN et al., 

2013). Caso o QBA apresente boa confiabilidade entre os observadores e correlacione-

se significativamente com as respostas obtidas dos animais, pode ser confiável quanto à 
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avaliação dos traços comportamentais do animal e os fatores que envolvem respostas 

comportamentais (WEMELSFELDER, 2001).  

 

3.4  Enriquecimento ambiental  

 

Animais que vivem em cativeiro são normalmente criados em ambientes pobre 

de estímulos que podem restringir o repertório comportamental normal dos animais 

(MASON, 1991).  Este tipo de ambiente pode gerar frustração e conflitos nos animais, o 

que pode provocar comportamentos redirecionados, de onde normalmente surgem as 

estereotipias (MASON, 1991).  O termo enriquecimento significa melhora, entretanto, é 

utilizado para caracterizar mudanças ambientais (sociais, físicas, sensoriais e de 

alimentação) e, alguns autores o utilizam como sinônimo de aumento de complexidade 

(NEWBERRY, 1995).  Portanto, o enriquecimento ambiental consiste de uma série de 

medidas que modificam o ambiente físico ou social, na tentativa de melhorar a 

qualidade de vida dos animais cativos, proporcionando um ambiente rico em estímulos 

que auxilia na preservação das habilidades cognitivas, físicas e emocionais, para assim 

promover o bem-estar do animal (MAPLE E PERKINS, 1996; CARLSTEAD, 1996; 

BOERE, 2001). Entretanto, não há um consenso como e momento exato deve ser 

utilizado para alcançar uma melhora ou um efeito especifico desejado (RODRIGUEZ-

LÓPEZ, 2016). 

Segundo Young (2003), o enriquecimento ambiental é uma técnica pela qual 

aplica- se métodos diferentes para melhorar o bem estar animal. A  técnica pode incluir 

desde  o agrupamento de animais (enriquecimento social) até introdução de objetos 

(enriquecimento físico). As várias técnicas podem ser classificadas em cinco categorias: 

social, físico, sensorial, cognitivo e espacial (YOUNG, 2003) 

Tem-se sugerido que um ambiente rico em estímulos pode ser benéfico no 

tratamento de disfunções cognitivas (BOTANAS et. al., 2016). Estudos recentes 

relataram que crianças que foram criadas em ambientes estimulantes apresentaram um 

melhor desenvolvimento comportamental e cognitivo quando comparadas com a 

situação oposta (BOTANAS et. al., 2016). Estes estudos são embasados em 

experimentos de enriquecimento com animais, que tiveram a oportunidade de interagir 

em um ambiente social mais complexo, presença de atividades físicas e estímulos 

sensoriais (BOTANAS et. al., 2016). O desenvolvimento do indivíduo nesse tipo de 
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ambiente promove mudanças comportamentais e fisiológicas que, consequentemente 

melhora seu desempenho (BOTANAS et al., 2016). 

Mamíferos que vivem em sociedade podem sofrer quando são privados da vida 

social, o que é recorrente em ambientes de laboratórios de pesquisa (GROSS et al., 

2012). Há registros de que o isolamento social interfere não só na capacidade cognitiva 

dos animais, bem como em seus padrões de atividades locomotoras (VITALO et al., 

2012). O uso da técnica do tipo social, isto é a associação de animais em grupos, tem se 

mostrado positivas em ratos de laboratório para melhorar as atividades locomotoras em 

geral (VARTY, 2000). Estudos sobre os efeitos do enriquecimento ambiental em ratos 

tem mostrado aumento no comportamento exploratório, melhoria no aprendizado e na 

resolução de problemas comportamentais (MARASHI et al., 2002). Observou-se 

também redução na ansiedade quando estes animais são submetidos ao teste de labirinto 

em cruz e quando são confrontados com estressores naturais, como predadores (PRIOR 

E SACHSER, 1995). Esta técnica também tem sido utilizada na reabilitação de ratos 

com danos cerebrais e locomotores (FAREWELL, 2001; HELD, 1985), uma vez que 

potencializa o animal em suas habilidades cognitivas (FAREWELL, 2001; HELD, 

1985; BLANCO, 2012; VARTY, 2000). 

Ratos de laboratório são frequentemente submetidos a uma variedade de 

cirurgias e outros procedimentos dolorosos, servindo de modelos para a melhor 

compreensão de doenças, desenvolvimento e teste de tratamentos e medicações, além de 

melhoria de técnicas operatórias (PHAM et al., 2010). A maioria desses procedimentos 

envolvem estresse e dor, e o impacto desses procedimentos experimentais invasivos 

podem ser dependentes de condições físicas e sociais do ambiente (PHAM et al., 2010). 

A condição de enriquecimento pode ter um impacto significativo no bem-estar desses 

animais, podendo influenciar na resposta ao estresse e aumentar a capacidade do animal 

a se adaptar frente a uma situação nova (PHAM et al., 2010). 
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MANUSCRITO 

Efeito do temperamento e do enriquecimento ambiental na expressão da dor de ratos 

submetidos a modelo de dor aguda  

 

ABSTRACT 

We aim to compare the rats pain expression after laparotomy using electric and 

conventional scalpel, analyzing the role of animals’ temperament and environmental 

enrichment on individual pain expression. Thirty-two adult males rats were distributed 

according to following treatments: GBC1A (n=8): laparotomy with conventional scalpel 

without environmental enrichment; GBC1 B (n=8): laparotomy with conventional 

scalpel with environmental enrichment; GBE2A (n=8) laparotomy with electronic 

scalpel without environmental enrichment and GBE2B (n=8) laparotomy with 

electronic scalpel with environmental enrichment. We evaluated the temperament of 

each animal by the Qualitative Behaviour Analysis method (QBA). The pain expression 

was analyzed by Mouse Grimace Scale (MGS). We found different types of 

temperament, which the principal component 1 (PC1) represented 70.9% of the data 

variation, showing bolder rats than shy rats. We found that the expression of animal 

pain was more intense in the days closer the surgery (F= 5,04, p = 0,003), regardless of 

the treatment applied scalpel (F = 1,5, p = 0,23 or environmental enrichment: : F = 0,12, 

p = 0,73). The statistical model also showed no interaction effect between the supply or 

not of the environmental enrichment or the types of scalpels (F = 0,24, p = 0,63) 

between the post-laparotomy days and the type of scalpel (F = 2,1, p = 0,10). The data 

shows a trend of animals with more bold temperament to express more pain than 

animals shy (rs = 0.35; t = 2.02; p = 0.05). 

 

Keywords: pain, temperament, surgery, environmental enrichment, pain scale, 

personality 
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4.1 INTRODUÇÃO 

A manipulação de tecidos e a técnica cirúrgica empregada são fatores que 

interferem na qualidade da cicatrização e no pós–operatório (MENDONÇA e 

COUTINHO, 2009). O uso do bisturi eletrônico é uma prática nas cirurgias, porém, sua 

eficiência para incisões cutâneas e consequência no processo de dor ainda é questionada 

quando comparado ao bisturi convencional (AIRD e BROWN, 2012). Este bisturi 

elétrico bipolar (diatermia) permite uma intervenção cirúrgica usando a eletricidade em 

uma frequência que varia entre 2 mHz e 4 mHz. Este tipo de frequência apresenta a 

vantagem de não produzir excitação neuromuscular, fibrilação ventricular e 

queimaduras, provocando apenas deformações localizadas (VASCONCELOS, 2009). 

No entanto, outros fatores que podem interferir na cicatrização tecidual e no processo de 

dor são características comportamentais individuais ou temperamento (KOOLHAAS et 

al., 1999) e a influência da qualidade de bem-estar do animal naquele momento (YOUM 

et al., 2013).  

Há indivíduos mais agressivos que exploram mais o ambiente ou que são mais 

tímidos que outros e exploram menos (DALL et al., 2004). Estas diferenças 

comportamentais no modo como os indivíduos reagem a estímulos ambientais podem 

ser denominadas temperamento (BOISSY; BOUISSOU, 1995) ou personalidade 

(GOSLING, 2001). Diferenças individuais no comportamento podem ocorrer devido a 

alterações na expressão de genes, que afetam a produção e liberação de mensageiros 

hormonais e/ou neurotransmissores (BERGMÜLLER, 2010). Estes mensageiros 

geralmente atuam em vários tecidos-alvo, gerando efeitos pleiotrópicos, ou seja, 

múltiplos efeitos de um gene, que podem explicar as síndromes comportamentais (SIH 

et al., 2004), que são um conjunto de expressões comportamentais que convergem para 

um tipo ou estilo de comportamento/temperamento. Os diferentes tipos de 

temperamento, portanto, podem conter variações hormonais e neuroendócrinas entre os 

indivíduos (BOISSY, 1995; KOOLHAAS et al., 1999).  Além do genótipo do 

indivíduo, fatores como o desenvolvimento, experiência prévia e suporte social, também 

influenciam no modo como os indivíduos lidam com as adversidades (KOOLHAAS et 

al., 1999).  Cada indivíduo, portanto, pode diferir na sua capacidade de enfrentar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gene
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estímulos aversivos ou estressores do ambiente, o que poderá influenciar no processo de 

saúde-doença destes animais (KOOLHAAS et al., 1999). 

 O bem-estar de um animal pode ser definido como seu estado em relação às 

suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente (BROOM, 1986). Neste contexto, três 

elementos básicos devem ser considerados quando se avalia o bem-estar animal: o 

estado emocional do indivíduo, sua função biológica e sua habilidade de expressar 

comportamentos naturais da espécie (MILMANN, 2011). O bem-estar, portanto, é um 

conceito amplo que engloba tanto a sanidade física quanto a mental de um indivíduo, na 

qual experiências aversivas tais como a dor, podem afetar o estado emocional do animal 

e comprometer seu bem-estar (MILMANN, 2011). Situações estressantes e dolorosas 

podem alterar a secreção dos hormônios hipofisários que regulam diretamente as 

funções relacionadas ao crescimento e resistência imunológica. A dor pós-operatória 

pode provocar a ativação neuroendócrina e metabólica com consequente 

hipermetabolismo, aceleração de reações bioquímicas e catabolismo orgânico 

debilitando o animal (MALM, 2004). Desta forma, a minimização da dor se faz 

necessária para alcançar o bem-estar dos animais em processos cirúrgicos. 

Dentre as técnicas utilizadas para diminuir as consequências deletérias do 

estresse provocado pela dor ou outros estímulos, encontra-se a técnica de 

enriquecimento ambiental (YOUNG, 2003). Através de modificações no ambiente e 

esquemas que promovem a imprevisibilidade ambiental, esta técnica potencializa o 

aumento de comportamentos espécie-específico (YOUNG, 2003), diminuindo a apatia 

causada por um ambiente previsível (NOGUEIRA, 2011) e pobre em estímulos 

(NEWBERRY, 1995; CARLSTEAD 1996; MAPLE; PERKINS, 1996).  Esta técnica 

também tem sido utilizada na reabilitação de ratos com danos cerebrais e locomotores 

(FAREWELL, 2001; HELD, 1985), uma vez que potencializa o animal em suas 

habilidades cognitivas (FAREWELL, 2001; HELD, 1985; BLANCO, 2012; VARTY, 

2000). 

A gestão eficaz da dor em roedores de laboratório é crucial não somente por 

considerações éticas e legais, mas também para alcançar ciência de qualidade, com 

resultados sem interferência do viés da dor (CARBONE, 2011).  Desta forma, o 

objetivo do presente estudo foi comparar a expressão da dor em ratos  submetidos a dois 

procedimentos cirúrgicos - uso de bisturi elétrico e convencional - verificando o papel 

da personalidade desses animais na manifestação deste estado. Também foi nosso 
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objetivo avaliar a eficiência da técnica de enriquecimento ambiental na manifestação da 

dor dos animais. 

Acreditamos que apesar do aparente efeito menos deletério do bisturi elétrico no 

tecido dos animais,  não haverá diferença no processo de dor dos animais. Predizemos 

que haverá diferença no processo de dor de acordo com os diferentes tipos de 

temperamento dos animais, sendo que os animais mais tímidos, que terão maior 

expressão da dor. Também esperamos que os animais com terão benefícios com o uso 

do enriquecimento ambiental e apresentarão menor expressão de dor. 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Animais experimentais e área de estudo 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram utilizados trinta e dois ratos 

(Rattus norvegicus albinus) machos adultos com idade entre oito e dez meses e peso 

médio entre 200 e 250g. Os animais são provenientes do biotério da Universidade 

Estadual de Santa Cruz - UESC. Para o presente estudo, os animais foram mantidos aos 

pares em caixas com base plástica (410 cm x 340 cm x 160 cm) padronizadas para ratos 

de biotério e alocados em uma sala climatizada com ar condicionado mantido à  22 ° +/- 

2º C (NEVES et al, 2013), anexa ao Hospital Veterinário da UESC. Para cada caixa foi 

introduzida uma camada de serragem para promover maior conforto aos animais.  As 

gaiolas ficaram dispostas em duas estantes de metal com capacidade para duas gaiolas 

por prateleira, sendo  que ambas comportavam oito gaiolas cada (Figura 2). Os animais 

(n=32) foram alimentados com ração industrializada para animais de laboratório 

(NUVILAB®) e a água era fornecida ad libitum por meio de bebedouros acoplados às 

caixas. A troca de água e a limpeza das caixas eram realizadas diariamente. 

Os trinta e dois ratos foram distribuídos, aleatoriamente de acordo com os 

seguintes tratamentos: GBC1A (n=8): laparotomia com bisturi convencional sem 

enriquecimento ambiental; GBC1 B (n=8): laparotomia com bisturi convencional com 

enriquecimento ambiental; GBE2A (n=8) laparotomia com bisturi eletrônico sem 

enriquecimento ambiental e GBE2B (n= 8) laparotomia com bisturi eletrônico com 

enriquecimento ambiental.  Todos os animais foram marcados para facilitar sua 

identificação nas gaiolas.  Metade dos animais foi marcada com tinta azul e metade com 
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tinta vermelha, sendo que cada gaiola era composta de um rato marcado com azul e o 

outro com vermelho com objetivo de distinguir os animais em cada ambiente. Antes da 

realização do procedimento anestésico-cirúrgico, esses animais passaram por um período 

de habituação nas gaiolas experimentais durante dez dias, sendo manipulados diariamente 

e, através do toque, habituados ao manuseio diário com objetivo de reduzir o estresse 

durante o experimento. 

5.2  Procedimento cirúrgico 

Para anestesia foram empregados os anestésicos quetamina 10% na dose de 10 mg/100g 

de peso vivo e xilazina 2% na dose de 1 mg/100 g de peso vivo (FERREIRA et al., 

2012). Para o Grupo 1 (GBC1) os procedimentos cirúrgicos foram: laparotomia 

longitudinal mediana pré-retro-umbilical (5 cm).  Incisão de pele, subcutâneo e a linha 

alba com bisturi convencional, cabo número 3 com lamina 15. A seguir, o 

prolongamento da laparotomia foi realizado com tesoura Metzenbaum. Na laparorrafia, 

foram suturadas as camadas teciduais em planos, sendo na linha alba com fio de 

algodão 3-0 com agulha atraumática, padrão contínuo e a pele e subcutâneo com fio de 

algodão 3-0 com agulha cortante, com ponto contínuo. A analgesia utilizada no pós-

operatório foi feita com o consumo à vontade da solução de 20 gotas de dipirona (em 

500 ml de água, fornecida em bebedouro, cujo conteúdo era trocado diariamente, 

durante sete dias. Para antibioticoterapia foi usado o fármaco doxiciclina na dose de 30 

mg/kg de peso vivo a cada 24 horas por cinco dias.  Os mesmos procedimentos foram 

realizados para os animais do Grupo 2 (GBE2) com a diferença que, neste grupo, a 

incisão de pele, subcutâneo e a linha alba eram realizados com bisturi eletrônico  

5.3  Avaliação da dor por meio da expressão facial 

Vinte e quatro horas após o procedimento cirúrgico, os animais foram 

individualmente retirados das suas gaiolas convencionais e colocados em um ambiente 

novo com base e laterais de vidro (aquário). Neste local foram tiradas fotografias da face 

de cada animal, sendo três laterais esquerdas, três laterais direitas e quatro frontais. Cada 

foto foi feita com a preocupação de capturar todas as variáveis da expressão facial a 

serem mensuradas: olhos, bigode, nariz e orelhas de acordo com o método descrito por 

Langford et al. (2010). Após a sessão de fotos, os animais foram devolvidos um a um 

para a sua gaiola original. Este procedimento foi repetido por mais duas vezes, sendo que 
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todas as imagens correspondiam aos dias um, três e cinco após o procedimento cirúrgico 

para comparações dos estágios de dor durante o pós-operatório. Para estas fotos foi usada 

uma câmera digital Sony (Handycam - HDR – CX240. Sony Brasil Ltda.). As fotografias 

digitais passaram por processos de seleção e edição. Foram escolhidas as fotos com 

melhor nitidez, sendo organizadas por meio do software Powerpoint (Microsoft Office 

2010) na forma de dispositivos. Cada dispositivo apresentava três fotos de cada animal, 

sendo uma lateral esquerda, uma lateral direita e outra frontal. Além disso, todos os 

dispositivos continham um exemplo das expressões faciais que foram usadas por 

Langford et al. (2010) para descrição do método (Figura 1). As fotografias dos animais 

foram avaliadas por três julgadores que possuíam conhecimento sobre comportamento 

animal. Estes julgadores foram instruídos a marcar em uma escala de 125 mm a 

intensidade da expressão de dor de cada indivíduo, sendo que o valor mínimo igual a zero 

(0), representava ausência de dor, enquanto que o valor máximo (125) representava a 

manifestação de dor mais intensa. Cada avaliador usou as cinco características de dor 

descritas por Langford et al. (2010): aperto orbital é o estreitamento da órbita ocular, com 

as pálpebras bem fechadas; protuberância nasal é uma extensão arredondada da pele 

visível sobre a ponte do nariz; protuberância da bochecha refere-se a uma aparência 

convexa do músculo da bochecha (entre a bochecha e o bigode); a posição da orelha 

refere-se quando estas estão puxadas para trás, desalinhadas da posição vertical normal; a 

mudança da posição dos bigodes ocorre com o movimento destes contra a face ou para 

frente. Após a avaliação dos julgadores da expressão de dor dos animais, as escalas foram 

medidas com o auxílio de uma régua de 125 mm e os dados transferidos para uma 

planilha eletrônica para posterior análise estatística. 

5.4  Enriquecimento ambiental 

Após serem transferidos do biotério para o ambiente de estudo, os animais dos 

grupos GBC1B e GBE2B foram submetidos à técnica de enriquecimento ambiental 

durante 14 dias contínuos compreendendo sete dias no período antecedente e sete dias 

posterior ao procedimento cirúrgico. Como enriquecimento ambiental, foi introduzida na 

gaiola destes ratos uma estrutura física tubular e cilíndrica com 150 mm de diâmetro, 

aumentando a superfície do recinto e que servia de toca para os ratos. Esta estrutura 

possibilitava que os indivíduos se escondessem em seu interior ou caminhassem por cima 

e dentro dela. As tocas foram fabricadas com canos de PVC e apresentavam uma 
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estrutura curva (“joelho”) conectada a outra estrutura reta e com uma bifurcação lateral 

de 150 mm. As gaiolas também foram enriquecidas com dois outros tipos de objetos: 

coco seco e caixas de fósforo. O uso destes objetos foi selecionado por meio de sorteios 

diários e permaneceram nas gaiolas até o dia seguinte juntamente com as tocas, sendo 

usado o coco seco ou as caixas de fósforo, com o objetivo de evitar a habituação dos 

animais por estes objetos. Cada coco seco foi quebrado e apresentado com uma parte 

mais sólida (cabaça) e uma parte que os animais poderiam comer (nata), correspondendo 

ao enriquecimento ambiental do tipo alimentar. Para as caixas de fósforo, antes de serem 

disponibilizadas aos animais, foi a retirado todo o revestimento de papel externo às 

mesmas com o auxílio de um estilete. Após este primeiro procedimento, três caixas foram 

introduzidas em cada uma das gaiolas após esvaziamento de seus conteúdos e colocação 

de ração dos próprios animais que foi previamente triturada. 

5.5  Avaliação de temperamento  

Para avaliação do temperamento dos animais, foram realizadas filmagens 

câmera filmadora digital (Sony HDR – CX240),de cada animal 15 dias antes do 

procedimento cirúrgico. As imagens para a avaliação do temperamento foram feitas em 

três momentos distintos seguindo a metodologia proposta por Andersen et al. (2013). Na 

primeira análise os animais foram retirados um a um de suas caixas e realojados em outra 

caixa que não estavam familiarizados (ambiente novo) que continha apenas serragem em 

seu interior. No segundo dia, os animais foram novamente retirados das suas caixas e 

realojados na mesma caixa onde haviam sido colocados no dia anterior com a presença, 

porém, de um tecido contendo urina de felinos (Felis catus), representando um estímulo 

aversivo. No terceiro dia, foi repetido o mesmo procedimento de retirada dos animais das 

caixas originais e sua introdução em outra caixa, dessa vez contendo um objeto 

desconhecido dos animais (bola). Após as filmagens, os animais foram devolvidos à sua 

caixa original. 

Após o registro das imagens dos animais, os vídeos foram analisados por meio 

do software Windows Movie Maker (2012), quando foram selecionados 50 segundos da 

filmagem – clipes – dos animais em cada situação acima explicada. Os clipes foram 

organizados de acordo com o dia da gravação: dia 1 (ambiente novo – gaiola); dia 2 

(objetivo aversivo -  tecido com urina de felino) e dia 3 (objeto novo – bola). Ao final da 
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dos registros, três avaliadores ingênuos ao estudo classificaram o temperamento dos 

animais após assistirem os clipes de cada indivíduo em cada situação.  

O temperamento dos indivíduos foi analisado por meio do método de Avaliação 

Qualitativa do Comportamento (Qualitative Behavioral Assessment – QBA). Neste 

método, são usados adjetivos ou termos que dizem respeito à característica emocional ou 

humor do animal para que em conjunto caracterizem o temperamento do indivíduo 

(WEMELSFELDER et al. 2001). Para esta caracterização foram usados 17 adjetivos ou 

termos (ativo, agitado, apático, animado, calmo, corajoso, curioso, determinado, 

indiferente, impulsivo, medroso, ousado, persistente, quieto, relaxado, tenso e tímido), os 

quais corresponderiam ao estado emocional aparente do animal focal, seguindo método 

descrito para ratos por Korpela et al. (2011) Estes adjetivos, cujo conjunto 

caracterizariam o temperamento dos animais, foram apresentados aos avaliadores 

dispostos em uma escala visual analógica representada por uma linha horizontal de 125 

mm na frente de cada adjetivo. Para tal avaliação, os avaliadores receberam um arquivo 

contendo orientação de como deveriam proceder para o uso da escala. Para cada adjetivo, 

o valor mínimo (zero) representava a ausência da expressão comportamental, enquanto 

que o máximo (125) representava sua manifestação mais intensa (WEMELSFELDER et 

al., 2001). A escala gera um número para cada um dos adjetivos que posteriormente 

foram usados para a análise estatística. 

 

5.6  Análise estatística 

 

 Testamos a concordância entre os juízes para os valores obtidos na escala de dor 

por cada animal determinando os coeficientes de concordância de Kendall (W). Devido a 

elevada concordância para os dados obtidos entre os juízes (W ≥ 0,92), usamos as médias 

para cada dia de observação para as análises subsequentes. As médias de dor foram 

analisadas por ANOVA de medidas repetidas, sendo considerados como variáveis 

independentes o tipo de bisturi usado na laparotomia, a oferta de enriquecimento 

ambiental e os dias pós intervenção cirúrgica. Na sequência, quando apropriado, foi 

empregado o teste post-hoc Tukey.  

Também testamos a concordância entre os valores obtidos por cada animal para 

cada adjetivo do QBA entre os dias de observação e entre os juízes determinando os seus 

respectivos coeficientes de concordância de Kendall (W), seguindo método descrito por 



 

 

33 

 

Nogueira et al. (2015). Devido a elevada concordância para os dados obtidos entre os dias 

de observação (W ≥ 0,93) e juízes (W ≥ 0,85) usamos as médias obtidas entre os dias de 

observação e juízes para cada um dos adjetivos/termos do QBA para as análises 

subsequentes. Na sequência, foi aplicada a análise de componentes principais (ACP) 

destas médias para reduzir o número de variáveis originais (adjetivos/termos) em um 

número menor de componentes. Este méddo junta as variáveis originais em uma matriz 

que permite identificar associações entre elas, gerando índices que são os componentes 

principais (CP) ou fatores principais para explicar a variabilidade entre os indivíduos 

(MAINLY; DIAS, 2008). Desta forma, os valores de cada um dos adjetivos ou termos da 

QBA foram combinados em uma matriz para todos os animais e adjetivos. Usamos os 

auto-vetores (loadings) para assessar a contribuição de cada adjetivo/termo para os 

componentes principais. Consideramos apenas os CP com auto-valores (eigen values) ≥ 

1,0 como critério para determinar quais CP foram considerados para descrever a variância 

dos dados de QBA dos ratos. 

Previamente à ACP, foi feita a padronização das medidas, dividindo a média da 

variável original pelo seu desvio padrão. Este procedimento permitiu a comparação de 

variáveis com variâncias diferentes. Como o CP1 ou fator 1 representou a maior 

proporção da variação dos dados (maior auto-valor), nós usamos os escores recebidos por 

cada indivíduo neste fator como um índice de temperamento (IT), seguindo a 

metodologia descrita por Sant’Anna e Paranhos da Costa (2013) e Nogueira et al. (2015). 

Estes escores foram gerados pela ACP, sem cálculos adicionais.  

Para verificar se houve correlação entre as variáveis temperamento e dor, foi 

aplicado o teste de correlação de Spearman entre os índices de temperamento de cada 

indivíduo com os dados da escala de dor determinados no primeiro dia após o 

procedimento cirúrgico. Previamente às análises foi aplicado o teste de Lilliefors para 

determinar se os dados apresentavam distribuição normal, caso contrário foi usada análise 

não paramétrica. Para todas as análises estatísticas foi usado o programa Statistica  7.0 

(StatSoft, Tulsa, OK, EUA) e considerado o nível de significância p <0.05. 

  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O modelo estatístico mostrou que não houve interação entre o tipo de bisturi 

usado, o oferecimento de enriquecimento ambiental em relação aos dias após o 

procedimento cirúrgico (F = 0,56, p=0,64) na detecção por observadores de diferenças 

na expressão de dor, por meio das expressões faciais dos ratos wistar submetidos a 

laparotomia. O modelo também não detectou interações parciais entre o tipo de bisturi 

usado e a oferta de enriquecimento ambiental (F = 0,24, p = 0,63); entre o tipo de bisturi 

e os dias após o procedimento cirúrgico (F = 0,16, p = 0,10); e entre a oferta de 

enriquecimento ambiental e os dias após o procedimento cirúrgico (F = 0,24, p = 0,63). 

Os observadores também não identificaram efeito isolado do tipo de bisturi usado 

(F = 0,54, p = 0,23) ou do enriquecimento ambiental (F = 0,12, p = 0,73) na expressão 

da dor. Por outro lado, o modelo estatístico mostrou que os observadores detectaram 

diferenças na expressão da dor de acordo com os dias após a cirurgia (F = 5,04, 

p = 0,003). 

Desta forma, independente dos tratamentos (bisturi convencional ou 

elétrico/oferta ou não de enriquecimento ambiental) houve redução do índice de dor ao 

longo dos dias após os procedimentos operatórios. A manifestação mais intensa de dor foi 

no primeiro dia do pós-operatório e diminuiu gradativamente nos dias subsequentes 

analisados (Figura 2). Estes resultados estão de acordo com o descrito por Hansen (1997) 

ao determinar que a dor pós-operatória apresenta curso previsto, com pico entre 6 e 24 

horas após a cirurgia, e que diminui progressivamente. 
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Figura 2.  Médias (±EP) da expressão de dor em ratos wistar (n=36) ao longo dos dias 

após intervenção cirúrgica. Letras diferentes acima das médias indicam diferenças pelo 

teste post-hoc Tukey (p<0,05).  

O fato de não ter ocorrido diferenças entre os grupos testados quanto ao tipo de 

bisturi e oferta de enriquecimento ambiental pode estar relacionado com o tipo de 

cirurgia. A classificação de procedimentos cirúrgicos, estados mórbidos e traumas que 

determinam a sensação dolorosa dependem do tipo de estímulo nociceptivo inicial, que 

varia em função da duração e da extensão do procedimento, do grau de manipulação dos 

tecidos, da idade e do escore corporal do animal (FIRTH; HALDANE, 1999; 

MATHEWS, 2000). De acordo com estes critérios, a laparotomia é um procedimento 

que causa dor pós-operatória de intensidade leve a moderada (JOHNSON, 1991; 

MATHEWS, 2000). 

 

6.1  Avaliação de Temperamento  

Em conjunto os dois primeiros componentes principais, CP1 e CP2, explicaram 

81,2% da variância dos resultados com auto-valores de 11,3 e 1,5, respectivamente 

(Tabela 1). Os maiores valores positivos encontrados no CP 1 – eixo x – foram referentes 

aos adjetivos ativo (0,96), agitado (0,94), ousado (0,93) e curioso (0,92). Os valores 

negativos foram relacionados aos adjetivos apático (-0,90), quieto (-0,94), tímido (-0,88) 

e calmo (- 0,77) (Tabela 1 e Figura 3) 

Tabela 1.  Análise dos Componentes Principais (ACP) baseada nos adjetivos usados para 

Análise Qualitativa do Comportamento (QBA) de ratos wistar  (n=36). 

 

 

CP 1 CP 2   

Ativo 0,97 -0,05   

Agitado 0,95 0,09   

Apático -0,90 0,26   

Calmo -0,78 -0,42   

Curioso 0,93 -0,03   

Corajoso 0,92 -0,12   

Determinado 0,90 -0,15   
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Indiferente -0,76 0,18   

Impulsivo 0,88 0,18   

Medroso -0,72 0,36   

Ousado 0,93 0,13   

Persistente 0,92 0,13   

Quieto -0,95 0,02   

Relaxado -0,49 -0,60   

Tenso -0,25 0,78   

Tímido -0,88 -0,06   

 
Auto-valor 

Total da 

variância (%) 

Variância 

acumulada (%) 

 

CP 1 11,3 70,9 70,9  

CP 2 1,5 9,3 80,3  

 

A representação gráfica destes dados mostra uma distribuição polar dos animais 

que permite sua divisão em dois grupos de temperamento ou personalidade, em um à 

direita no eixo x, onde encontram-se os animais proativos enquanto à esquerda, em menor 

número, encontram-se os animais considerados mais quietos (Figura 4).   

 

. 
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Figura 3. Carga de valores baseada nos 17 adjetivos nos componentes principais 

(CP1 e CP2) usados para descrever o temperamento de ratos wistar (n=36).  
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Figura 4. Distribuição de cada rato wistar (n=36) de acordo com os componentes 

principais (CP) que descrevem seu temperamento pelo método QBA. 

Esse resultado está de acordo com os achados de Matsumya et al. (2012), os 

quais relatam que  a escala de dor MGS é mais representativa do estado de dor até 48 

horas após a cirurgia.  

 

6.2 Correlação entre expressão de dor e temperamento 

A projeção do Componente Principal 1 no eixo x (abscissa) foi usado como 

índice de temperamento (IT, Figura 4) que não apresentou distribuição normal, devido a 

maior proporção de indivíduos pró-ativos entre os animais usados no estudo. Este pode 

ser um resultado do processo de domesticação que pode ter levado à seleção de animais 

mais ativos ao longo das gerações. Os animais que apresentaram 

temperamento/personalidade mais bold tenderam a expressar mais a dor no primeiro dia 

pós cirurgia (rS= 0,35, p=0,05). Desta forma, os animais considerados mais ativos, 

agitados e curiosos tenderam a expressar mais a dor porque, provavelmente, por serem 

mais proativos tiveram mais problemas com a cicatrização do que os mais calmos. Este 
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resultado pode ser explicado porque na população estudada havia mais animais do tipo 

bold do que shy mostrando a ausência do efeito do enriquecimento ambiental. 

Koolhaas (2008) relatou que o temperamento, além de mostrar diferenças 

comportamentais óbvias, também estaria ligado às diferenças tanto nos sistema 

fisiológico quanto neuroendócrino dos indivíduos. Uma elevada reatividade simpática é 

encontrada em ratos com personalidade proativa, não somente representados nos níveis 

plasmáticos mais elevados de epinefrina e norepinefrina, como também na frequência 

cardíaca e na pressão sanguínea (KOOLHAAS, et. al., 2007). A visão geral é que os 

animais mais reativos são caracterizados por uma atividade parassimpática maior 

(KOOLHAAS, 2008), o que explicaria o porquê que no presente estudo animais mais 

ativos expressaram mais a dor. 
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8. CONCLUSÕES 

O presente estudo confirmou nossa hipótese de que não há diferença entre os 

tipos de bisturi utilizados no que diz respeito à expressão da dor dos ratos. Por outro 

lado, ao contrário do esperado, a oferta de enriquecimento ambiental não afetou a 

expressão da dor ocasionada pelo procedimento cirúrgico em ratos wistar. Foi possível 

caracterizar diferentes tipos de temperamento na população estudada, no entanto, 

encontramos um maior número de animais proativos. Encontramos uma tendência dos 

animais com temperamento proativo expressarem mais dor do que os animais mais 

quietos. 
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10. ANEXOS 

 

Nesta sessão apresentamos as imagens de alguns dos procedimentos 

realizados nesta pesquisa. 

 

 

Figura 5. Incisão cirúrgica em rato wistar (laparotomia) 

 

 

Figura 6.  Sutura em linha média de rato wistar. Sutura em padrão contínuo 

realizado com fio de algodão 3-0. 
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Figura 7.  Bochechas.  Músculo contraído, com um formato convexo. 

 

Figura 8. Posição dos bigodes. Voltados para trás, expressando contração dos músculos 

faciais. 

             

Figura 9. Órbita ocular e posição de orelhas. Pálpebras contraídas e orelhas voltadas 

para trás. 
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Figura 9. Músculos ao redor do nariz contraídos. 

 

 

 

a. b.  c.  

Figura 10. Expressão máxima de dor de acordo com a MGS. 

 

 

 

Figura 11. Gaiola (ambiente novo) para avaliação de temperamento. 
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Figura 12.  Dia 2, introdução de objeto novo, tecido com urina de gato (Felis catus). 

 

Figura 13. Dia 3, introdução de objeto novo, bola.  

 

          

Figura 14. Tubo de PVC e coco seco utilizados com enriquecimento ambiental. 
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