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RESUMO 

A relação dos seres humanos com os animais se dá tanto por interações positivas como por 

interações negativas, sendo que o bem-estar e os maus tratos estão diretamente ligados. A 

população de animais vem crescendo paralelamente com o aumento populacional humano, 

sendo muitas vezes negligenciadas as necessidades básicas para a sobrevivência destes. Com 

isso, o objetivo do trabalho foi analisar o conhecimento sobre o conceito das cinco liberdades. 

O tema foi escolhido devido a importância do assunto para a saúde e bem-estar animal com o 

intuito de entender a visão da população sobre maus-tratos. O trabalho constou com a aplicação 

de um questionário online ao público. Verificou-se que ainda há uma falta de esclarecimento 

em relação ao bem-estar animal. Contatou-se que 37,5% dos entrevistados alegou não realizar 

passeios com o seu animal; 19,5% admitiu que quando o animal adoece medicam por conta 

própria; 2,9% dos tutores mantêm seu animal acorrentado no quintal e 55,5% já presenciaram 

maus-tratos contra animais. Isso ressalta a importância da disseminação de informações para 

toda população, sendo necessária a realização de ações frente às comunidades. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional dos animais em convívio com os seres humanos tem gerado 

constantes desafios para todas as sociedades, tanto em relação ao seu controle em termos de 

crescimento, quanto para o seu bem-estar. A necessidade de controlar os animais de estimação 

envolve dois aspectos principais: (1) o direito do tutor de manter o animal sob sua guarda, desde 

que zele por saúde e bem-estar, com respeito às normas vigentes; e (2) o poder público em 

oferecer ações para o controle populacional de animais errantes ou com tutor definido, com 

vistas à proteção da saúde pública, como posturas humanitárias em relação aos animais, 

garantindo o cumprimento das leis. Assim, não se pode falar em equilíbrio e proteção ambiental 

sem incluir o desenvolvimento de ações coordenadas de política de defesa e proteção aos 

animais por meio dos poderes públicos federal, estadual e municipal, associados a diversos 

órgãos. Dessa maneira, para proporcionar o acompanhamento dessa demanda, o poder público 

deve apresentar e instituir política de defesa e proteção aos animais, determinando ações 

relativas à fauna doméstica, domesticada e não domesticada (HAMMERSCHIMDT, 2019). 

Conforme a resolução nº 1236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, os 

maus-tratos aos animais são considerados como: “qualquer ato, direto ou indireto, comissivo 

ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor 

ou sofrimento desnecessário aos animais”, sendo determinado como crueldade quando os maus-

tratos se realizam intencionalmente. Mc Millian (2005) propõe uma classificação de maus-

tratos de acordo com duas principais categorias: negligência e abuso/agressão. O crime de 

maus-tratos pode ter origem de uma ação ou de uma omissão, como a negligência, por exemplo, 

que pode ser estabelecida como o não suprimento das necessidades do animal, como água e 

comida adequada. Destaca-se a importância de maus-tratos por dois motivos principais: (1) 

negligência é menos óbvia que a agressão, e (2) as publicações científicas apontam-na como o 

tipo mais comum de maus-tratos, chegando a 80% dos casos (MERCK, 2013; 

HAMMERSCHMIDT, 2017). De forma contrária à natureza aparentemente passiva da 

negligência, o abuso e a agressão são processos ativos de maus-tratos, que consistem em atos 

nos quais há intenção explícita de prejudicar a vítima, estando o responsável consciente de que 

ocorrerão prejuízos ao animal (MC MILLIAN, 2005). 

 



                  

                 

 

 

Não há como falar de maus-tratos sem que se fale de bem-estar animal, pois um está 

relacionado ao outro (PERREIRA et al, 2020). Broom (1986) define bem-estar animal como a 

tentativa do indivíduo de se adaptar ao ambiente em que vive. E, segundo Broom e Molento 

(2004), bem-estar se refere a uma característica individual do animal e não a algo que lhe seja 

oferecido pelo ser humano. No entanto, a Organização Mundial de Saúde animal (OIE), definiu 

no ano de 2008 que um animal é considerado com bom estado de bem-estar se estiver saudável, 

confortável, bem nutrido e seguro, capaz de expressar seu comportamento natural, além de não 

estar sofrendo com dores, medos e angústias. A partir desse conceito é possível verificar os 

aspectos relacionados aos cuidados físicos, comportamentais e psicológicos, tendo em vista que 

dor, medo e angústia são sentimentos. Sendo assim, a definição de bem-estar animal deve 

considerar três esferas: física, comportamental e psicológica (HAMMERSCHIMDT, 2019). 

A principal ferramenta para avaliar o grau de bem-estar animal foi o conceito das cinco 

liberdades, que, inicialmente, era utilizado para animais de produção pela Farm Animal Welfare 

Council (FAWEC) em 1993. Atualmente, é usado para todos os animais. Esse conceito é 

composto por: liberdade de fome, sede e má nutrição; liberdade de desconforto; liberdade de 

injúria ou doença; liberdade para expressar o comportamento natural e liberdade de medo e 

estresse (PERREIRA et al, 2020). 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma pesquisa mediante o levantamento de 

dados sobre a percepção da população quanto às questões que envolvem maus-tratos, bem-estar 

animal e as cinco liberdades. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo de natureza 

quantitativa e qualitativa, como coleta de dados sobre a percepção das pessoas sobre os temas 

de maus-tratos, bem-estar animal e as cinco liberdades, as quais foram realizadas de maneira 

on-line (redes sociais e aplicativos de conversas) no intuito de atingir o maior público, 

disponibilizada através da plataforma GoogleForms. Para o cumprimento do trabalho, foi 

elaborado um questionário contendo 16 questões.  

 



                  

                 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O questionário obteve 332 respostas, sendo esse número uma amostragem para o 

embasamento deste artigo. A média de idade dos participantes foi de 36 anos, e o sexo feminino 

prevaleceu com 78,3%. Quanto ao grau de escolaridade, pode-se observar que a maior parte 

(70,2%) possui ensino superior, possibilitando assim maior acesso à informação. 

A dependência da relação animal/humano pode ser comprovada por meio da pesquisa, 

visto que 87,7% dos entrevistados possuem algum animal de estimação, tendo a maioria 

(52,7%) apenas cão, 18,4% cão e gato e 13,3% somente gato. Além disso, 3,3% dos 

entrevistados relataram ter outras espécies. 

   Por meio do questionário, verificou-se que 100% dos indivíduos buscam alguma forma 

de tratamento quando seu animal adoece, sendo que 80,1% levam ao médico veterinário e 85% 

realizam os protocolos de vacinação e desvermifugação anualmente, diminuindo o risco de 

zoonoses entre animais e seres humanos. Sabe-se que a eliminação da raiva humana no país 

está intimamente relacionada à vacinação antirrábica de cães e gatos. Porém, 19,5% dos 

internautas medicam seus animais por conta própria através de conselhos de conhecidos ou de 

pesquisa na internet e 15% não cumprem os protocolos de vacinação e desvermifugação, 

indicando um desprezo em relação à saúde de seu animal. Vários estudos demonstram as 

zoonoses como doenças recorrentes e de grande impacto para a saúde humana (LANGONI et 

al, 2011). 

Em relação à maneira em que o animal é criado, foi analisado que 5,1% das pessoas 

oferecem comida uma vez ao dia e 4,2 % troca a água de uma a três vezes por semana e 1% faz 

a troca uma vez por semana. Já em relação ao questionamento sobre a frequência em que o 

animal costuma passear, 37,5% responderam que o animal não passeia, sendo impedido de 

expressar seu comportamento natural, importante para a espécie. Em contrapartida, 16% 

responderam que o animal passeia na rua sozinho, estando suscetível a ferimentos e a maus-

tratos. Quando questionado o local em que o animal costuma ficar, 2,9% afirmam que o animal 

fica preso no quintal. Conclui-se, com isso, que ainda é necessário um maior esclarecimento 

sobre o assunto para que as pessoas possam criar seus animais de forma a atender suas 

necessidades, visando seu bem-estar. 



                  

                 

 

 

A pesquisa mostrou que 50,9% das pessoas afirmaram que já presenciaram alguma 

forma de maus-tratos a animais, demonstrando que é algo recorrente. Nessa situação, verificou-

se que 25% não souberam o que fazer, 5,5% não fizeram nada por medo, sendo, nesses casos, 

fundamental que o médico veterinário instrua a população em relação à melhor forma de agir 

em situações como essa, sendo possível fazer a denúncia anônima ou pedir o sigilo de dados. 

Também se observou que 55,5% interviram e apenas 14% denunciaram, sendo um número 

muito baixo. Por mais que a intervenção seja importante, é necessário que a população perceba 

a importância da denúncia, possibilitando, assim, a intervenção dos policiais e impedindo que 

o infrator saia impune. 

Segundo Delabary (2012), a omissão dos maus-tratos é o mais preocupante, pois a falta 

de denúncia permite que atos cruéis contra os animais continuem acontecendo, ficando os 

infratores impunes, possibilitando o incentivo de novos atos. 

Em relação ao profissional capacitado para fazer a perícia em casos de maus-tratos 

animais, 81,3% acertaram ao responder ser o médico veterinário, 18,4% responderam ser o 

policial e 0,3% responderam ser o biólogo. Também é necessário um melhor esclarecimento 

para a população acerca desse assunto, visto que o médico veterinário é o único profissional 

capacitado para realizar a perícia desses animais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entretanto com o estudo, pode-se perceber que a população ainda não está totalmente 

esclarecida no que se refere às formas de maus-tratos aplicadas aos animais, infringindo mais 

de uma regra das cinco liberdades, praticando atos de privação alimentar, hídrica e sanitária. 

Isso ressalta a necessidade da disseminação de informações para a população, por meio de ações 

frente à comunidade, através de palestras em escolas, distribuição de panfletos ou informações 

pelas redes sociais, por exemplo. 
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