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ABSTRACT

From the 70’s, science increasingly shows signs of animal sentience recognition. The organization of animal welfare knowledge
and its teaching for veterinary students grow steadily in Europe and North America after 1986; in Brazil they are in full expansion, markedly
after 2000. Focus of the animal welfare science initial steps, the study of farm animal welfare develops fast and intensely, while the issues
of companion animal welfare develop timidly. Different authors describe different critical points in companion animal welfare; in Brazil stray
animals deserve special attention, for the number of animals involved is high. What contribution could veterinarians specialized in animal
welfare bring to the context of companion animals? The greatest novelty is the organization of issues according to a priority order based on
life quality of the animals involved, which in turn allows the search for strategies to improve the degree of animal welfare. The general objective
of these strategies is to decrease physical, behavioural and psychological suffering of the animals under our guardianship.
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INTRODUÇÃO

Bem-estar é um termo de uso comum há muito tempo presente nas sociedades humanas. Também onipresente
na história da humanidade é a ligação com os animais, e a idéia por parte de segmentos das sociedades, de que os
animais sentem e seu sofrimento deve ser evitado. Em relação à preocupação com o bem-estar de animais não-humanos,
uma forte restrição aparece no ambiente científico a partir do desenvolvimento da filosofia cartesiana, no século XVII.
Mais recentemente, com os avanços da pesquisa em etologia animal na década de 1970, as preocupações com a
proteção do bem-estar animal, por vezes rotuladas anteriormente como “leigas”, começam a adentrar de maneira im-
portante o ambiente acadêmico. O estudo científico do comportamento animal pavimenta as bases para o reconheci-
mento da complexidade da vida animal individual. Adicionalmente, ocorre um detalhamento crescente das expressões
animais relacionadas à provável presença de consciência e sentimentos, de maneira marcante nos animais verte-
brados. Avanços no conhecimento dos processos de evolução natural, dos correlatos neurofisiológicos dos sentimen-
tos, da similaridade genética entre as espécies animais incluindo a humana e da filosofia no campo da ética animal
tornam cada vez menos sustentável a noção de que sentimentos e, por conseguinte, bem-estar sejam conceitos res-
tritos unicamente à espécie humana. Em 2005, tem-se uma grande conferência que aborda a senciência animal a
partir de perspectivas filosóficas, biológicas e de mercado, que pode ser considerada um marco no reconhecimento
dos animais como seres sencientes [6].

O INÍCIO

Provavelmente em função do número de animais envolvidos e da duração dos impactos negativos ao bem-
estar animal, ocorre na década de 1960 um grande questionamento no contexto do uso de animais para produção de
alimentos [4]. Este questionamento leva ao fomento de pesquisas para se compreender melhor o conceito de bem-estar
animal, para se construir bases diagnósticas e para uma tomada de decisão ética que leve em consideração a prer-
rogativa humana de evitar sofrimento. Desta forma, a área mais sólida de estudos em bem-estar animal, na qual são
estruturados os conceitos básicos desta nova ciência, é relativa a animais de produção pecuária. A partir também de
uma demanda da sociedade, a consideração do bem-estar animal no uso de animais para ensino e pesquisa recebe
crescente atenção nas sociedades ocidentais [10].

Alguns anos mais tarde, a maturidade da ciência do bem-estar animal permite que se ofereça, pela primeira
vez, a disciplina de bem-estar animal para a graduação em medicina veterinária, pelo Professor Donald M. Broom,
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Escola de Medicina Veterinária, Universidade de Cambridge, no ano de 1986. O alargamento da proposta para outras
instituições é rápido a partir de então, culminando com vários professores de bem-estar animal em universidades de
países europeus e norte-americanos [1]. No Brasil, verifica-se um desenvolvimento similar que ganha força principal-
mente a partir do ano 2000. Estima-se que cerca de 32% dos cursos brasileiros de graduação em Medicina Veterinária
e 21% dos cursos de graduação em Zootecnia já ofereciam algum conteúdo de bem-estar animal em 2006, através
da oferta de uma disciplina de bem-estar animal independente ou através da inserção de temas de bem-estar animal
em disciplinas pré-existentes [7].

BEM-ESTAR DE ANIMAIS DE COMPANHIA

Embora o desenvolvimento da ciência do bem-estar animal venha acontecendo de maneira rápida e intensa
no contexto de animais de produção, a pesquisa científica sobre o bem-estar de cães apresenta até o momento um
desenvolvimento mais tímido [5]. A mesma afirmação é verdadeira para o contexto de outras espécies mantidas como
animais de companhia. Adicionalmente, o tema bem-estar de animais de companhia apresenta abordagens diferentes
entre diferentes autores. Um livro-texto clássico de bem-estar animal enfatiza a importância das dificuldades e dos
problemas comportamentais existentes a partir da manutenção de cães, gatos, cavalos e coelhos como companhia
ao ser humano [11].

Textos mais específicos apontam para vários pontos críticos de bem-estar de animais de companhia. Exis-
tem livros textos sobre o bem-estar das principais espécies de animais de companhia. No caso de gatos, são mencio-
nados problemas comportamentais, a superpopulação felina em centros urbanos, a qualidade de vida de animais
ferais, doenças, nutrição e a seleção artificial como áreas principais de trabalho para aprimoramento de bem-estar
[9]. Pontos críticos importantes de bem-estar de cães são o desenvolvimento de raças apuradas, com suas questões
anatômicas e de cirurgias mutilantes, negligência e crueldade, cuidados excessivos e mal orientados, o uso de cães
como animais de trabalho e de laboratório e o descontrole de suas populações, que significa a existência de cães
errantes [5]. Em vários países, como no caso de Brasil, a questão do sofrimento de cães devido ao desconhecimento
ou à inobservância da guarda responsável torna-se central, pelo número de animais envolvidos. A estratégia de cap-
tura e extermínio como método de controle populacional de cães significou décadas de sofrimento adicional para cães
de rua e semi-domiciliados. Esta abordagem, reconhecidamente ineficaz [8], vem sendo substituída por alternativas
coerentes com as recomendações de diminuição da taxa de renovação da população canina constantes do mesmo
relatório [8]. Novas abordagens, que prezam o bem-estar humano e animal, estão em fase de implantação em alguns
Centros de Controle de Zoonoses brasileiros, como os de São Paulo e de Curitiba. A participação da classe veterinária
aparece de maneira importante, a partir de especialistas em bem-estar animal e através de orientações de Conselhos,
como a Carta de São José dos Pinhais [2].

QUAL É A NOVIDADE?

O bem-estar animal como ciência é uma novidade, uma vez que se pode atribuir a esta área acadêmica
somente cerca de três décadas de existência. Ao se refletir sobre a colaboração do estudo do bem-estar animal aos
animais de companhia, surge uma situação bastante diferenciada em relação aos animais de produção. Percebe-se
na atuação do médico veterinário clínico de pequenos animais a oportunidade de exercer a profissão priorizando o
paciente. Desta forma, o clínico de pequenos animais trabalha claramente promovendo bem-estar animal. Quais cola-
borações podem, então, ser trazidas pela atuação de médicos veterinários especialistas em bem-estar animal? Embora
existam várias propostas de conceito de bem-estar animal, recentemente categorizadas em duas correntes [3] – a
escola do funcionamento biológico e a escola dos sentimentos –, existe consenso acerca da necessidade de se in-
corporar três questões centrais [11]: a) o animal é capaz de apresentar crescimento e funcionamento orgânico normais,
boa saúde e manutenção de uma adaptação adequada ao meio na vida adulta? – esfera física do bem-estar; b) o
animal vive em um ambiente consistente com aquele no qual a espécie evoluiu e se adaptou? – esfera comportamental;
c) o animal vive com uma sensação de satisfação mental ou, pelo menos, livre de distresse mental? – esfera mental.

A partir da compreensão do alcance do conceito que se propõe para bem-estar, percebe-se que até recen-
temente a formação e a atuação do médico veterinário restringiam-se essencialmente à esfera física. Assim, a atuação
do médico veterinário em bem-estar animal pode trazer colaborações no sentido de ampliação e organização das
ações nas esferas comportamental e mental do bem-estar animal. Adicionalmente, cabe à atuação em bem-estar um
estudo da interação entre seres humanos e animais de companhia de forma a localizar pontos críticos para a quali-
dade de vida dos animais, seguido de propostas de melhoria. Neste último plano, espera-se que o avanço na área de
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bem-estar de animais de companhia permita a pesquisa e a atuação em quadros em torno dos quais historicamente
se formaram lacunas técnicas: a abordagem do descontrole populacional de animais de companhia em centros urba-
nos, a abordagem da pressão de seleção artificial que produz animais condenados à problemas de saúde e de bem-
estar, a orientação veterinária quanto às cirurgias cosméticas, entre outros.

CONCLUSÕES

Bem-estar animal: qual a novidade? A maior novidade é a organização de assuntos segundo uma ordem
de prioridade a partir da perspectiva da qualidade de vida dos animais envolvidos, que por sua vez permita a busca de
estratégias de melhoria do grau de bem-estar animal. Antes da pesquisa e do ensino de bem-estar animal, os assuntos
eram trabalhados a partir de um conjunto de valores que raramente envolvia o diagnóstico e a consideração do bem-
estar animal no processo de tomada de decisão. A classe médico-veterinária será mais completa na medida em que
noções de bem-estar animal forem agregadas à formação profissional e à atuação nas diversas áreas, inclusive na
clínica médica de pequenos animais. As ações em bem-estar animal caracterizam-se pelo objetivo geral de diminuir o
sofrimento físico, comportamental e psicológico dos animais sob nossa guarda.
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