
1 Discente de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco
UFAPE. Email: susanybatista@gmail.com
2Docente da Universidade Federal do 
Email:silvia@mpc.com.br 

 

DIFICULDADE NO 

ROTINA CLÍNICA

 

RESUMO 

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um 
dano tecidual real ou potencial. 
do animal, e tem como funções reduzir ou evitar
de recorrências promovendo
período, acreditava-se que
sentir dor. Hoje, através de estudos 
aves pode ser semelhante 
comportamentais estão associadas à dor 
ou mesmo tentarem escapar frente à um estímulo doloroso
de analgésicos a mesma
avanços ocorridos ao longo do tempo, com profissionais se voltando cada vez 
mais para o controle da dor, os animais, em particular os silvestres, muitas 
vezes ainda não recebem analgesia adequada. O presente
objetivo fazer uma breve revisão sobre o comportamento das aves frente a dor 
e as dificuldades ainda encontradas pelos médicos veterinários em 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema dor em aves, em revistas 
acadêmicas disponíveis online
2019 escritas em língua Portuguesa ou Inglesa.
as aves também possuem componentes neurológicos para responde
qualquer estímulo doloroso. 
da dor em si, mas sim 
percepção desse estímulo
expressar dor facilmente
mesmo aquelas que são predadoras
expressões faciais, e as mudanças frente a uma enfermidade 
sutis e quase imperceptívei
e entre os indivíduos, sendo a
inquietação, vocalização excessiva, 
e redução da interação social
perda de peso, falta de higiene
variações que ainda não se conseguiu 
e mensurar a mesma nestes indivíduos
veterinário conheça a biologia da espécie
para identificar o processo 
mais difícil de reconhecer

 
 

Discente de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco
susanybatista@gmail.com 

Docente da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco-UFAPE. 

DIFICULDADE NO RECONHECIMENTO DA DOR EM AVES 

ROTINA CLÍNICA– REVISÃO DE LITERATURA

OLIVEIRA, Susany Batista
LORENA, Silvia Elaine Rodolfo de Sá

ncia sensorial e emocional desagradável associada a um 
dano tecidual real ou potencial. Esta interfere na fisiologia e no comportamento 
do animal, e tem como funções reduzir ou evitar lesões diminuindo 

promovendo assim a recuperação do indivíduo. 
se que os animais eram criaturas inferiores não capazes de 

Hoje, através de estudos já se sabe que a percepção de dor em 
pode ser semelhante à dos mamíferos. Numerosas mudanças 

comportamentais estão associadas à dor em aves, como o fato delas evitarem 
ou mesmo tentarem escapar frente à um estímulo doloroso, e ao se fazer uso 

mesma é minimizada ou mesmo cessada
avanços ocorridos ao longo do tempo, com profissionais se voltando cada vez 

da dor, os animais, em particular os silvestres, muitas 
vezes ainda não recebem analgesia adequada. O presente trabalho te

breve revisão sobre o comportamento das aves frente a dor 
e as dificuldades ainda encontradas pelos médicos veterinários em 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema dor em aves, em revistas 
acadêmicas disponíveis online e livros, sendo selecionadas fontes de 2001 a 
2019 escritas em língua Portuguesa ou Inglesa. Apesar de algumas diferenças, 
as aves também possuem componentes neurológicos para responde
qualquer estímulo doloroso. O que varia entre as espécies não é a sensação

sim como as diferentes espécies se comportam frente a 
desse estímulo. A maioria, por serem presas naturais, tendem a não 

expressar dor facilmente, evitando chamar a atenção dos 
mesmo aquelas que são predadoras, como os rapinantes, não apresentam 

e as mudanças frente a uma enfermidade 
sutis e quase imperceptíveis. O comportamento de dor varia entre as espécies 
e entre os indivíduos, sendo alguns desses tentativa de fuga, 
inquietação, vocalização excessiva, agressividade, desinteresse pelo ambiente, 

redução da interação social, além de outros mais clássicos como inapetência, 
perda de peso, falta de higiene e arrancamento de penas. É devido a essas 

nda não se conseguiu validar escalas de dor, para reconhecer 
nestes indivíduos. Por isso é essencial que o 

conheça a biologia da espécie e seus comportamentos normais
o processo álgico, seja ele agudo ou crônico, sendo este último
reconhecer. Apesar dos avanços ocorridos ao long
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ncia sensorial e emocional desagradável associada a um 
no comportamento 

diminuindo as chances 
. Por um longo 

os animais eram criaturas inferiores não capazes de 
a percepção de dor em 
Numerosas mudanças 

fato delas evitarem 
e ao se fazer uso 

cessada. Apesar dos 
avanços ocorridos ao longo do tempo, com profissionais se voltando cada vez 

da dor, os animais, em particular os silvestres, muitas 
trabalho teve como 

breve revisão sobre o comportamento das aves frente a dor 
e as dificuldades ainda encontradas pelos médicos veterinários em identificá-la. 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema dor em aves, em revistas 

endo selecionadas fontes de 2001 a 
Apesar de algumas diferenças, 

as aves também possuem componentes neurológicos para responder a 
O que varia entre as espécies não é a sensação 

comportam frente a 
, tendem a não 

 predadores, e 
não apresentam 

e as mudanças frente a uma enfermidade dolorosa são 
O comportamento de dor varia entre as espécies 

tentativa de fuga, ansiedade, 
idade, desinteresse pelo ambiente, 

além de outros mais clássicos como inapetência, 
. É devido a essas 

para reconhecer 
Por isso é essencial que o médico 

comportamentos normais, 
o, sendo este último 

. Apesar dos avanços ocorridos ao longo dos anos 
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ainda são necessárias mais pesquisas voltadas para o 
animais, principalmente 
ainda que haja dificuldades para identificar a dor nas várias espécies de aves 
silvestres e exóticas, devido as suas particularidades, é necessário que o 
médico veterinário, mesmo 
animais sentem dor e mesmo que não 
ser tradada da melhor forma possível
paciente. 
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mais pesquisas voltadas para o manejo 
principalmente no âmbito farmacológico e comportamental

ainda que haja dificuldades para identificar a dor nas várias espécies de aves 
devido as suas particularidades, é necessário que o 

mesmo o mais inexperiente, tenha em mente que os 
animais sentem dor e mesmo que não a expressem como os humanos
ser tradada da melhor forma possível, melhorando a qualidade de vida do 

Analgesia; Aves; Comportamento; Dor. 
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 da dor nesses 
e comportamental. Portanto, 

ainda que haja dificuldades para identificar a dor nas várias espécies de aves 
devido as suas particularidades, é necessário que o 

em mente que os 
os humanos, deve 

a qualidade de vida do 


