
                  

 
                  

RESUMO 

Em 2019 houve a descoberta de uma doença respiratória, denominada COVID-19. Foi-

caracterizada como uma pandemia mundial, com diversos países decretando estado de 

calamidade pública. Devido a isso, instalou-se medidas de restrição para o novo vírus, 

sendo uma delas o isolamento social. O isolamento impactou de forma direta a vida dos 

tutores e também dos seus animais domésticos, os quais tiveram que se adaptar a 

presença constante do tutor e a um maior tempo dentro de casa. O trabalho objetivou 

avaliar a influência da pandemia em relação a rotina dos animais e como isso afetou o 

bem-estar animal. Ainda há poucos estudos publicados, sendo estes realizados logo no 

começo da pandemia, não obtendo tantas respostas em relação ao bem-estar animal. 

 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2019 foi relatada uma doença respiratória, denominada COVID-19, 

afetando o mundo em todos os aspectos, econômico, cultural, social e político. Notaram 

que o agente causador foi identificado de forma primária na China, sendo este um vírus 

classificado como coronavírus (SILVA, 2021; PERLMAN, 2020), demonstrando uma 

sintomatologia diferente das síndromes já vistas. Esse vírus é altamente letal, 

especialmente em pacientes com comorbidades (SILVA, 2021, PERLMAN, 2020).  

Devido a sua grande e rápida disseminação pelo mundo, observou-se um alto 

impacto econômico e social na população devido às medidas de contenção do novo 

vírus, dentre elas o isolamento social
 
(SILVA, 2021; CAVALCANTI, 2021), dessa 

forma, há diversos estudos sendo realizados para avaliar o comportamento animal diante 

deste isolamento e como isso atua em relação ao bem-estar dos animais domésticos. A 

denominação de bem-estar está associada à qualidade de vida de um animal, se 



                  

 
                  

apresenta boa integridade física, saúde e adequadas condições psicológicas, além de 

expressarem seu comportamento natural (CAVALCANTI, 2021). 

Têm-se observado diversas incertezas e anseios devido à pandemia do 

coronavírus, acarretando alterações na qualidade de vida e bem-estar da população 

humana e animal (CAVALCANTI, 2021; CABRAL, 2020; PORTELA, 2020), além do 

aumento no número de animais abandonados (FUKIMOTO, 2020). Com o aumento dos 

tutores em casa, consequentemente os animais também irão ficar mais tempo dentro de 

casa, diminuindo atividades ao ar livre, brincadeiras, e formas de lazer que antes eram 

constantes (SILVA, 2021), essas mudanças causam no animal quadros de depressão e 

ansiedade, podendo apresentar quadros de tristeza, lesões em pele devido a mordeduras 

ou animais inquietos e hiperativos (SILVA, 2021; CAVALCANTI, 2021).  

Durante a pandemia, os cuidados de higiene e distanciamento social são 

essenciais, mas também é preciso manter a saúde mental (ALBUQUERQUE et al., 

2020). Os cães são animais agitados e que necessitam de brincadeiras e diversas 

atividades, ao contrário dos felinos, que são animais habituados a dormir cerca de até 18 

horas por dia, dessa forma, com o aumento dos tutores em casa isso influenciou de 

forma intensa os hábitos dos animais, podendo causar estresse e ansiedade nos mesmos 

(ALBUQUERQUE et al., 2020). Em contrapartida, o maior tempo dos tutores em casa 

possibilita uma maior interação com os animais, estimulando a produção de hormônios 

como a ocitocina, influenciando positivamente na sensação de bem-estar 

(ALBUQUERQUE et al., 2020). Porém, ao fim do isolamento social e home office, a 

volta da rotina dos tutores causará um grande impacto na rotina desses animais devido a 

ausência dos seus donos (ALBUQUERQUE et al., 2020). 

A pandemia também evidenciou um aumento no abandono dos animais, o qual 

já era frequente desde antes do coronavírus (PORTELA, 2020; AZEVEDO, 2020). Os 

estudos relatam que por meio de entrevistas e contatos realizados com ONGs, notou-se 



                  

 
                  

que o abandono aos animais cresceu seis vezes mais em relação aos anos antes da 

pandemia (AZEVEDO, 2020).  

O ato de abandono se enquadra no conceito de maus tratos e atua de forma direta 

no bem-estar animal (AZEVEDO, 2020). Acredita-se que o aumento do abandono 

animal esteja diretamente relacionado ao desemprego, e a insegurança quanto aos 

animais domésticos serem agentes transmissores do novo vírus (AZEVEDO, 2020). 

Outra questão afetada pela pandemia foi os cuidados com os animais após a morte do 

tutor responsável. De forma legal, os familiares do tutor se tornam responsáveis por 

esses animais e devem zelar pela saúde e segurança dos mesmos (JORGE, 2018).  

Esse trabalho teve como objetivo relatar as alterações comportamentais dos 

animais domésticos durante a pandemia do coronavírus, além de avaliar como a 

pandemia afetou de forma direta o bem-estar animal. Também objetivou avaliar o 

aumento de animais abandonados devido à crise econômica acarretada pela pandemia, e 

como isso influencia na qualidade de vida animal. 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica 

integrativa. O trabalho visou relatar a ocorrência de alterações comportamentais dos 

animais domésticos frente à pandemia e ao isolamento social, além de relatar o aumento 

do abandono animal devido à falta de informações dos tutores mais carentes e 

desprovidos de informações de cunho científico. O trabalho teve como intenção agregar 

as informações obtidas até o momento, baseado nos estudos realizados sobre a 

influência da pandemia em relação ao bem-estar animal. 

 

 



                  

 
                  

DISCUSSÃO 

É importante ressaltar a medicina veterinária atuando na saúde pública, visto que 

a atual pandemia iniciou-se através da transmissão para o ser humano por meio de uma 

cadeia de animais silvestres. Dessa forma, é importante entender como a veterinária é 

importante e atua de forma positiva nas políticas públicas e gerenciamento do meio 

ambiente, animais e avanço do movimento global (SOARES, 2020; CAVALCANTI, 

2021). Com base nisso, observa-se que os estudos realizados são de grande importância 

para a população, visto que auxiliam a entender e compreender melhor o 

comportamento e a importância do bem-estar animal (CAVALCANTI, 2021). 

Considerando a atual pandemia da Covid-19, pode se analisar os conflitos de 

ordem social e animal associados à crise da pandemia, visto que a pandemia tem afetado 

os humanos e os animais. Segundo dados apurados de Organizações não 

governamentais estima-se que em Goiânia o número de abandono aumentou 60% nesse 

período, e correlacionado com a diminuição da renda per capita, ao desemprego e até 

mesmo à falta de educação de posse responsável (AZEVEDO, 2020). Além disso, os 

animais abandonados são um risco à saúde pública devido ao risco de transmissão de 

zoonoses como a leishmaniose, esporotricose, raiva, entre outros (AZEVEDO, 2020). 

De acordo com um estudo feito por Silva (2021), onde realizaram entrevistas 

com tutores de animais os quais sofreram os impactos do isolamento social devido à 

pandemia do coronavírus, observou-se que grande parte dos tutores não notaram 

alterações comportamentais em seus animais, assim como não relataram 

comportamentos compulsivos (SILVA, 2021). Entretanto, os tutores relataram que 

notaram uma maior carência dos animais em relação ao maior tempo dentro de casa 

(SILVA, 2021), visto que os mesmos não estavam habituados a passar grande parte do 

tempo em casa com os tutores presentes.  



                  

 
                  

Já o estudo feito por Azevedo (2020) relatou os impactos da pandemia frente ao 

abandono animal e como a casuística aumentou devido a isso. O estudo observou que 

uma das razões dos tutores abandonarem seus animais na pandemia foi devido às falsas 

notícias e incertezas sobre a transmissão do novo coronavírus pelos animais domésticos, 

além das causas financeiras devido ao aumento de desemprego. No atual momento, há 

diversos estudos avaliando a possibilidade de transmissão humano-animal, entretanto, 

não há nada que comprove de maneira científica que cães e gatos atuam como 

transmissores na cadeia epidemiológica da COVID-19, com isso, é necessário mais 

estudos para poder informar a população da maneira correta (LOPES, 2020). 

Jorge (2018) relata a importância de ter uma política pública nacional mais 

específica sobre a posse responsável de animais de estimação. Dessa forma, em casos de 

pandemia, teria um respaldo maior para decidir a posse de animais em relação ao óbito 

de seus respectivos tutores (JORGE, 2018). Fica a dever do novo tutor, normalmente 

familiar da vítima, prover recursos e garantir que o animal receba os devidos cuidados 

(JORGE, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os estudos existentes até o momento, conclui-se que a pandemia 

e o isolamento social afetaram os animais domésticos quando comparado ao 

comportamento e bem-estar animal. Entretanto, quando se avalia acerca do abandono, 

notou-se que a crise econômica oriunda da pandemia, associada ao aumento do 

desemprego, influenciou de forma grave o abandono animal, sendo necessário que os 

tutores possuam responsabilidade social com os seus animais, não somente no contexto 

da pandemia. Dessa forma, observa-se a importância de realizar mais estudos para poder 

realmente interpretar a influência da pandemia no comportamento animal, visto que os 

mesmos foram amplamente afetados. 
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