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RESUMO  

Animais de companhia são animais de criação doméstica ou domesticada, cujas 
necessidades físicas, emocionais, comportamentais e sociais podem ser prontamente 
atendidas em estreita relação diária com seres humanos. Entre os animais de estimação mais 
populares do animal de companhia estão cães e gatos. A crescente presença dos cães na 
convivência familiar leva a necessidade de uma maior atenção com a saúde dos mesmos, 
para prevenir doenças que prejudiquem o bem-estar destes animais, bem como zoonoses 
que podem afetar também esses tutores. Por isso, objetivou-se verificar a concepção de 
tutores e protetores sobre bem-estar animal e conhecimento a cerca de cuidados básicos para 
prevenção de doenças e zoonoses com a aplicação de questionários online disponibilizados 
na plataforma Google, acessado de todas as regiões do país. Ao todo 497 pessoas 
responderam o questionário, a maioria do público foi do sexo feminino (91,5%), o maior índice 
de faixa etária ficou entre 18 e 25 anos, representando - 348 pessoas, em relação ao nível de 
escolaridade a maior parte foi de pessoas com superior incompleto – 240 pessoas. A maior 
parte cria cães (53,3%), seguidos por gatos (22,9%) e em terceiro, criadores de cães e gatos 
(21,7%) concomitantemente. A maioria das pessoas respondeu que sabia o que eram 
zoonoses (68,8%), mas ao definir às doenças que são consideradas zoonoses foram baixas, 
raiva foi a mais marcada com 89,3%, seguido por Leishmaniose (64,2%), Toxoplasmose 
(63,4%), Cinomose (31,8%), Brucelose (22,9%), Esporotricose (24,1%), Dengue (17,9%), 
Dermatofitose e Tuberculose (17,5%) e Babesiose (13,9%). Cerca de 98% responderam que 
o que é considerado bem-estar, o que realmente foi verificado quando responderam sobre o 
convívio dos animais com os tutores, onde a maioria tem acesso ao veterinário (90,35), são 
vacinados (90,7%), castrados (65,6%), tem acesso a água limpa e comida todos os dias 
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(100%) e somente 4,4% dos tutores deixam seus animais presos a maior parte do dia. Dado 
o exposto, foi possível perceber que a maioria dos tutores entendem a necessidade de 
fornecer condições adequadas aos seus animais de estimação, porém não possuem noção 
correta de quais doenças podem ser transmitidas pelo seus animais quando não tratados de 
forma eficaz. Por isso, é indispensável, a conscientização acerca de cuidados com o bem-
estar animal, que incluem indiretamente, cuidados com a saúde pública e possíveis 
parasitoses zoonóticas. 
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