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 A saúde animal e a saúde do ecossistema não podem ser vistas 

separadamente. 

 É necessário refletir a saúde em conjunto e sem fronteiras, estruturar ideias, 

identificar problemas, fazer recomendações, criar um plano de ação. 

Introdução 
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Alguns conceitos: 

 

 O conceito de bem estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que rodeia 

determinados aspetos referentes ao animal tal como: saúde, felicidade, a longevidade 

(Tannenbaum, 1991; Fraser, 1995); 

 

 Um dos conceitos mais alargados de bem-estar animal foi dado por Barry Hughes que o define 

como "um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o 

ambiente que o rodeia" (Hughes, 1976); 

 

 “O bem estar animal é definido pela "sua capacidade de se adaptar ao seu meio ambiente" Broom 

(1986). 
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Comprometimento do bem  

estar animal 

• Doença 

• Traumatismos 

• Fome  

• Interações sociais 

• Condições de 

alojamento 

• Tratamento inadequado 

•  Manuseamento 

•   Transporte 

•  Procedimentos laboratoriais 

• Mutilações variadas 

• Tratamento veterinário ou alterações 

genéticas através de seleção 

genética convencional ou por 

engenharia genética.  
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Teoria  criada pelo professor John Webster e divulgada pelo Farm Animal Welfare Council 

(FAWC): 

 O animal deve ser livre de fome e de sede; 

 Livre de desconforto;  

 Livre de dor, lesões ou doença; 

 Livre para expressar os seus comportamentos normais; 

 Livre de medo e aflição.  

Uma proposta recente pretende reformular as 5 liberdades de forma mais simples, como: 

liberdade nutricional, sanitária, ambiental;  comportamental, e  psicológica. 

As cinco liberdades dos animais 
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 Prezar pela saúde e bem estar do animal 

 Especializar-se 

 Cumprir com a legislação 

 Ser ético 

 

Papel do médico veterinario 
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Segundo o último estudo realizado em 2010, os principais motivos de abandono de cachorros e gatos 

foram: 

  Ninhadas inesperadas (14%); 

  Mudança de casa (13,7%); 

  Fatores económicos (13,2%); 

  Perda de interesse pelo animal (11,2%);  

  Comportamento problemático do animal de estimação (11%); 

  Entre os motivos menos frequentes: fim da temporada de caça (10,2%), alergia de algum membro da 

família (7,7%), nascimento de um filho (6,4%), internamento ou morte do proprietário (3,5%), férias 

(2,6%) ou o medo de pegar toxoplasmose durante a gravidez (2,4%). 

O abandono dos animais 
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 A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a monitorizar  pesquisas sobre a relação 

entre animais de estimação e a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. 

 

 

 A recomendação das autoridades de saúde é que pessoas infetadas limitem o contato 

com seus cães e gatos. Além disso, cuidados básicos de higiene devem ser seguidos 

pelos humanos ao manusear animais. 

 

 

Como estão os animais a reagir 

à Pandemia? 
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Os Animais Domésticos: 

 

 Os animais de estimação estão muito felizes durante a quarentena. 

 Têm os seus donos sempre em casa com possibilidade de várias brincadeiras. 

 Vão à rua várias vezes por dia. 

 

 

 No entanto há alguns animais que são abandonados porque os seus donos têm receio 

de um possível contágio. 

 Já está provado que também os animais podem estar bastante deprimidos durante a 

quarentena.  

 

 

Como estão os animais a reagir 

à Pandemia? 
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Os Animais Selvagens: 

 

 Como as cidades ficaram vazias, devido à pandemia, os animais selvagens entraram  

nas cidades essencialmente em busca de comida. 

 

Como estão os animais a reagir 

à Pandemia? 
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 A decisão de ter um animal deve ser tomada em família, dividindo as diferentes tarefas e 

responsabilidades entre todos os membros dela. 

 

 É preciso informar-se e decidir que tipo de animal melhor se  adapta às suas necessidades, gostos, 

estilo de vida e tamanho do lar: cachorro, gato ou outro tipo de animal de estimação; macho ou 

fêmea; filhote ou adulto; no caso de cachorros, pequeno, médio ou grande porte... 

 

 Deve informar-se com o veterinário sobre a esterilização para exercer não só o papel de dono 

responsável, mas também uma "paternidade responsável" e evitar as ninhadas não desejadas. 

 

 Solicitar ao veterinário conselhos para prevenir possíveis contágios. 

Conselhos 
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 https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem-estar_animal 

 https://revistas.ufpr.br/veterinary/article/viewFile/4057/3287 

 https://www.affinity-petcare.com/br/os-motivos-por-tras-do-abandono-de-um-animal-de-

estimacao 

 https://www.noticiasmagazine.pt/2020/um-animal-um-virus-uma-

pandemia/historias/248545/ 

 https://pt.euronews.com/2020/03/29/os-animais-de-estimacao-e-a-pandemia 

 https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/animais-selvagens-entram-nas-cidades-

vazias-devido-a-pandemia-de-coronavirus 
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