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RESUMO 

A anta-brasileira (Tapirus terrestris) é um mamífero terrestre de grande porte que habita 

diferentes paisagens, particularmente associada aos ambientes com grande densidade arbórea e 

água em abundância. É um animal carismático e de índole dócil, ameaçado de extinção devido 

a ameaças como a caça, atropelamentos, perda e fragmentação de habitats. O treinamento de 

animais por meio do condicionamento operante vem sendo cada vez mais utilizado por 

profissionais que trabalham em instituições que mantêm animais selvagens ex situ. A proposta 

do condicionamento em animais selvagens é treinar animais para que cooperem em exames 

clínicos e tratamentos, sem a necessidade de contenção física ou química. Assim, facilita-se o 

trabalho de médicos-veterinários, biólogos e tratadores e minimiza-se o estresse, promovendo 

maior bem-estar animal. O presente trabalho descreve a técnica de colheita de sangue em antas 

por meio do condicionamento operante. Foram colhidas amostras de indivíduos adultos e um 

filhote de forma eficaz e segura. 
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INTRODUÇÃO 

A anta-brasileira (Tapirus terrestris) é um mamífero terrestre de grande porte que 

pertence a ordem Perissodactyla, família Tapiridae. Está presente em diferentes paisagens, 

particularmente associada aos ambientes com maior densidade arbórea e água em abundância. 

É uma espécie carismática e de índole dócil, frequentemente encontrada em jardins zoológicos. 



 
Está classificada como vulnerável segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção e a Lista Vermelha das espécies ameaçadas da IUCN (União Internacional para a 

Conservação da Natureza) devido a ameaças como a caça, atropelamentos, perda e 

fragmentação de habitat (MANGINI, 2014). 

É crescente a preocupação em oferecer condições que propiciem o bem-estar animal 

para animais mantidos sob cuidados humanos. O treinamento de animais é uma alternativa cada 

vez mais utilizada por profissionais que trabalham em instituições que mantêm estes animais. 

Através do condicionamento operante, é possível treiná-los para que cooperem em exames 

clínicos e tratamentos. Dessa forma, não há a necessidade de submetê-los a uma contenção 

física ou química, o que facilita o trabalho de médicos-veterinários, biólogos e tratadores e 

minimiza o estresse (CIPESTRE, 2014). 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a técnica de colheita de sangue em anta-

brasileira (T. terrestris) por meio de condicionamento operante. 

 

MÉTODOS 

Foram colhidas amostras de sangue de quatro indivíduos. Sendo duas fêmeas adultas, 

um macho adulto e um macho filhote. Essas antas nasceram no zoológico e sempre tiveram 

grande contato com os cuidadores, sendo animais dóceis. 

No procedimento foi utilizado gelo eutético, escova de lavanderia, agulha 27 x 12 e 

seringa de 3 ml. Ao adentrar no recinto, era escovada principalmente a região de tábua do 

pescoço ou região mandibular com a escova, o que fazia os animais deitarem em decúbito lateral 

e facilitava o procedimento. Após o decúbito, colocava-se o gelo para ajudar na 

dessensibilização do local sobre a região de interesse, como o acesso medial em ramos da veia 

cefálica ou safena, durante cinco minutos nos adultos e três minutos no filhote. Após esse 

período, é retirado o gelo e pressionada a região para testar a dessensibilização e então é inserida 

a seringa para a colheita de sangue. Para estancar o sangue é utilizado algodão, pressionando o 

local por alguns segundos. Durante todo esse procedimento, foi realizada a escovação na região 

mandibular, tábua do pescoço ou região do abdômen. O sangue obtido foi armazenado em tubos 

de EDTA e bioquímico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 
A técnica executada possibilitou a colheita de sangue dos indivíduos de forma segura e 

sem a necessidade de contenção física ou química, minimizando o estresse e incrementando o  

bem-estar animal (Figura 1). 

O condicionamento operante possui inúmeros benefícios, tanto para o animal quanto 

para a equipe técnica envolvida. Exames clínicos podem ser realizados de forma rotineira e 

eficiente, sem a necessidade de contenções físicas e químicas que podem representar riscos para 

os animais. O animal sempre participa das sessões de treinamento de forma voluntária, 

interagindo com seu treinador a ponto de tornar-se mais calmo, menos agressivo e muito mais 

sociável (PIZZUTO, 2017). 

Como também descrito em outros trabalhos, a manipulação de indivíduos adultos de 

anta pode ser realizada pelo ato de coçar na região mandibular, com o animal em estação na 

região abdominal, induzindo o animal ao decúbito lateral. É utilizada rotineiramente em muitas 

instituições como prática de contenção, “coçar” ou esfregar o abdome, dorso, pescoço e região 

mandibular, fazendo com que os animais fiquem imóveis e deitem-se. Este comportamento 

muito característico das antas é utilizado para auxiliar em diversas práticas clínicas e de manejo, 

no Brasil e no exterior (MANGINI, 2014). 

Esse condicionamento permite que sejam obtidas amostras de material biológico em 

volume suficiente para a realização de diferentes exames, sem que seja necessária uma 

contenção física ou química, minimizando o estresse do animal no procedimento. 

CONCLUSÃO 

A técnica de colheita de sangue apresentada neste trabalho mostrou-se eficaz e segura. 

Pode ser utilizada como opção para a colheita de material biológico sem a necessidade de 

contenção física ou química dos animais. 

Eixo temático: Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Exóticos 

 



 

 

Figura 1. A) Gelo artificial para dessensibilização. B) Punção venosa em veia safena.  

C) Estancamento da região com algodão. 
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