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A manutenção de eqüinos em confinamento apresenta potencial de indução do 
aparecimento de comportamento anormal. Este trabalho foi realizado no Regimento da 
Polícia Militar Montada Coronel Dulcídio, no município de Curitiba, Paraná, e teve 
como objetivo avaliar o grau de bem-estar dos eqüinos com base na ocorrência de 
comportamento anormal. Foram selecionados para observação os animais com relatos 
prévios de comportamento anormal. As observações foram realizadas uma vez por 
semana, de 17 de março a 28 de junho de 2006. Cada animal foi observado durante uma 
hora, em horários variáveis entre 09:00 h e 21:00 h, sendo empregado registro contínuo 
de um minuto, com intervalos de quatro minutos entre as 13 observações realizadas em 
cada hora. Os dados foram analisados empregando-se estatística descritiva, através do 
programa Excel. De 26 eqüinos observados, 22 apresentaram comportamento anormal, 
de um universo flutuante de cerca de 40 eqüinos mantidos no Regimento. As atividades 
comportamentais anormais observadas foram: (1) aerofagia, dois animais; (2) 
coprofagia, quatro animais; (3) movimentos laterais e repetitivos com a cabeça, corpo e 
membros torácicos conhecidos como “Passo de Urso”, oito animais; (4) mordedura 
repetitiva da madeira da porta, nove animais; (5) mordedura repetitiva do trinco da 
porta, seis animais, (6) coices repetitivos com os membros torácicos na porta, sete 
animais e (7) lambedura ou mordedura da parede da baia, dois animais. Nove animais 
apresentaram mais de uma atividade comportamental anormal. Considerando-se todas 
as atividades comportamentais observadas, o comportamento anormal correspondeu a 
15,5% do total de ocorrências, caracterizando um grau de bem-estar de moderado a 
baixo. Do total de atividades comportamentais anormais, 32,9% das ocorrências 
observadas corresponderam ao “Passo de Urso”, 21,5% à coprofagia, 16,9% à aerofagia, 
14,3% ao bater de membros torácicos na porta, 8,0% ao morder a madeira da porta, 
4,6% ao morder o trinco da porta, e 1,7% ao morder ou lamber a parede da baia. Os 
resultados são compatíveis com a noção de que quanto mais intenso o confinamento, 
maiores as chances de aparecimento de problemas comportamentais em eqüinos. A 
freqüência observada de atividades comportamentais anormais nos eqüinos caracteriza 
grau de bem-estar de moderado a baixo, sugerindo que são necessárias propostas com o 
objetivo de melhorar o grau de bem-estar dos animais. 


