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RESUMO 

 

Médicos veterinários, ao trabalharem diretamente com animais, são os principais 
responsáveis pelo seu bem-estar, e exercem um papel preponderante no desenvolvimento desse 
assunto, não somente através de suas próprias ações, mas também influenciando as autoridades e o 
público em geral. Atualmente, grande parte das faculdades de Medicina Veterinária no Brasil não 
disponibilizam aos alunos materiais necessários no que se diz respeito ao bem-estar animal, tema 
presente na maioria dos cursos de veterinária das universidades dos países mais desenvolvidos. 
Sendo assim, é de suma importância a estimulação e o suporte para o desenvolvimento de um amplo 
conhecimento do tema bem-estar animal, incentivando-os à prática do pensamento crítico. 

 
Palavras-chave: Consciência. Direito dos animais. Disciplina. Ensino. Medicina Veterinária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

ABSTRACT 

 

Veterinarians who work directly with animals, are primarily responsible for their welfare, and 
they have a leading role in the development of this subject, not only through their own actions, but also 
by influencing the authorities and the general public. Currently, most of the colleges of Veterinary 
Medicine in Brazil do not provide the materials students needed as regards to the animal welfare, 
which is a theme present in most veterinary courses of the universities in the most developed 
countries. Therefore, it is extremely important the stimulation and support for developing a broad 
knowledge of the  animal welfare subject, encouraging the students to practice critical thinking. 

 

Keywords: Consciousness. Animal rights. Discipline. Education. Veterinary Medicine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BEA                 Bem-estar animal 

CFMV               Conselho Federal de Medicina Veterinária 

CEBEA             Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal 

EUA                  Estados Unidos da América 

FAMC              Farm Animal Welfare Council 

FAO                 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

OIE                   Organização Mundial da Saúde 

RJ Rio de Janeiro 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 9 

1.1 Bem-estar animal ............................................................................................... 9 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................ 11 

2.1 Bem-estar animal e o Médico veterinário ......................................................... 11 

2.2 Disciplina de bem-estar animal em Medicina Veterinária ................................. 12 

2.3 Antropocentrismo x Bem-estar animal.............................................................. 15 

2.4 Processo Produtivista x Bem-estar animal ....................................................... 16 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 20 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 21 

5. RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR..........................................................25 

   5.1 Introdução.........................................................................................................25 

   5.2 Atividades desenvolvidas..................................................................................25 

   5.3 Considerações finais........................................................................................ 26 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
 

9 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 BEM-ESTAR ANIMAL 

 

A definição de bem-estar animal (BEA) não tem um significado preciso em 

função das várias correntes de pensamento relacionadas com o assunto, todavia é 

necessário uma definição objetiva para a utilização científica e profissional do 

conceito ( BROOM et al, 2004). 

A idéia inicial de bem-estar animal era a de proteger os animais da crueldade, 

para posteriormente promover seu bem-estar (HUME, 1982 apud PAIXÃO, 2001). 

De acordo com Brambell (1965) o termo bem-estar refere-se a um pleno 

estado de saúde mental e física, onde o indivíduo encontra-se em harmonia com o 

ambiente em que vive (SILVANO et al, 2010). O Professor Donald Broom (2008) 

conceituou bem-estar animal como sendo “o estado físico e psicológico de um 

animal em suas tentativas de se adaptar a seu ambiente”. Reforçando esses 

conceitos, Bousfield (et al., 2010) diz que bem-estar não é somente evitar que os 

animais sejam submetidos á algum tipo de crueldade, mas garantir seu estado, 

físico, mental,e que seus desejos naturais e comportamentais sejam preservados. 

 As preocupações que englobam o bem-estar dos animais têm apresentado 

um crescimento do ponto de vista social, político, ético e científico, e o que se espera 

entre o relacionamento homem-animal é que seja mutuamente benéfica, incluindo 

interações físicas e emocionais, entre pessoas, animais e ambiente (FARACO, 

2008).  

Vale lembrar que não é o ser humano quem fornece bem-estar ao animal, 

pois o mesmo é inerente à relação animal-habitat, pois isso é uma característica 

individual do animal não podendo ser provido pelo ser humano aos outros animais e 

a si próprio (SILVANO et al., 2010). 

Um grande marco para o bem-estar animal ocorreu quando a ativista britânica 

Ruth Harrison publicou seu livro Máquinas Animais, em 1964, denunciando os 

métodos de produção animal no Reino Unido, e que resultou na indicação do Médico  

Veterinário Rogers Brambell para investigar a veracidade dos maus-tratos aos 

animais nos sistemas de produção, despertando assim a sociedade para essa 

questão. A publicação do “Relatório Brambell”  foi responsável teórico por colocar na 
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agenda da Medicina Veterinária a desafiadora questão do Bem-Estar Animal 

(REVISTA CFMV, 2011). 

Uma das abordagens envolvem o conceito das Cinco Liberdades registrado 

pelo Comitê de Brambell, em dezembro de 1965, que incluía pela primeira vez “os 

sentimentos dos animais” e propunha uma melhoria na qualidade de vida dos 

animais de interesse zootécnico, que constava: livre para ficar em pé, livre para 

deitar-se, livre para limpar-se, livre para virar-se e livre para esticar seus membros. 

Surgiu mais tarde o Conselho de Bem-estar de Animais de Produção (Farm Animal 

Welfare Council - FAWC), que em 1993 aprimorou as cinco liberdades para 

(HAMMERSCHMIDT, 2010): 

1- “Manter os animais livres de fome e sede”;  

2- “Manter os animais livres de desconforto físico e de dor”;  

3- “Manter os animais livres de injúrias ou doenças”;  

4- “Manter os animais livres de medo e estresse”;  

5-“Manter os animais livres para que manifestem os padrões 

comportamentais característicos da espécie”.  

Esta avaliação do bem-estar animal, baseada nas Cinco Liberdades do Bem-

Estar Animal, além de ter grande poder diagnóstico, é também de baixo custo, sendo 

de fácil utilização (BORGES et al., 2013). Para que haja tomadas de decisões éticas 

perante uma determinada situação, é necessário que o grau de bem-estar seja 

medido de forma objetiva para a obtenção de informações necessárias 

(HAMMERSCHMIDT, 2010). 

O objetivo desse trabalho será mostrar a importância do médico veterinário 

como profissional atuante na área de BEA, servindo-se de um instrumento valioso na 

formação de conceitos e grandes mudanças, que favoreçam os direitos dos animais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 BEM-ESTAR ANIMAL E O MÉDICO VETERINÁRIO 

 
Devido à enorme dificuldade para se estabelecer padrões absolutos que 

julguem as práticas para promoção de bem-estar animal, a importância do médico 

veterinário se torna evidente neste processo, como difusor de conhecimento e 

promotor de saúde, e consequentemente, de elevação nos padrões de bem-estar 

animal (BROOM et al., 2004). 

A sociedade espera que médico veterinário seja líder e advogado da causa 

bem-estar animal, mas ao que parece esses profissionais tem sido lentos para 

incorporar tal assunto (DOVAL, 2008). Desta forma, o médico veterinário deve 

contribuir para elevação dos padrões de bem-estar, sendo instrumento de mudança 

nas atitudes em relação aos animais, que merecem consideração e respeito, mesmo 

que sejam justificados somente pela classe que os representam, sem que 

considerações morais estejam envolvidas (SILVANO et al., 2010). 

Atualmente a medicina veterinária está passando por uma transformação 

significativa no Brasil que consiste em atender à crescente valorização do bem-estar 

dos animais, com uma demanda de conhecimento e atuação nesta área reconhecida 

em vários níveis. O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) vem 

elaborando maneiras propícias para o crescimento do bem-estar animal através de 

publicações além de criar a Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal 

(CEBEA) (BROOM; MOLENTO, 2004). 

No XXX Congresso Mundial de Veterinária realizado em Cape Town na África 

do Sul, em outubro de 2011, a partir da decisão marcante dos 167 Países-Membros 

que apoiaram de forma unânime a ampliação do mandato da OIE para assumir 

papel de referência internacional no que se diz respeito ao bem-estar animal. Diante 

dessa nova ordem político-econômica podem ser observados, como reflexo deste 

fato, várias ações desenvolvida pela OIE, como por exemplo, a realização de 

conferências regionais e globais e a elaboração de diretrizes sobre bem-estar animal 

aprovadas em sua Sessão Geral de 2005, relacionadas com o abate de animais 

para o consumo humano, transporte marítimo e terrestre de animais e sacrifício 

humanitário de animais para fins de controle sanitário, além da publicação de livros, 

periódicos, manuais e vídeos sobre o tema, com participação decisiva de médicos 
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veterinários de todos os continentes em seus quadros diretivos. Também, as 

resoluções decorrentes da II Conferência Global sobre Educação Veterinária 

realizada, em 2011, avalizou que o bem-estar animal é uma competência mínima 

exigida pelo Médico Veterinário, de acordo com os padrões da OIE para a qualidade 

dos serviços veterinários (COSTA et al., 2011), ressaltando assim que o 

compromisso da Medicina Veterinária com o BEA vem crescendo, 

independentemente dos diferentes posicionamentos filosóficos e científicos 

(IMPROTA, 2007). 

Desta forma, podemos perceber que o médico veterinário não pode mais ficar 

alienado referente a temática, tornando premente o contato com a disciplina de BEA 

durante sua vida acadêmica (MOLENTO, 2008). 

 

2.2 DISCIPLINA DE BEM-ESTAR ANIMAL EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 
 

Atualmente, as profissões que lidam com animais passam por uma 

transformação central para atender a valorização do bem-estar dos animais, com 

uma demanda de conhecimento e atuação nesta área. Diante disso, fica claro a 

importância que os médicos veterinários aprendam as bases conceituais do BEA e 

suas principais aplicações em sua vida acadêmica. (MOLENTO, 2008).  

As Instituições de Veterinária, em um passado próximo, não ofertavam a 

disciplina de Bem-estar Animal, somente recentemente vêm ministrando o tema 

como conteúdo diluído em outras disciplinas (IMPROTA, 2007) com o intuito de que 

os futuros profissionais atendam o desejo da sociedade, que inclui preocupações 

diretas com os animais (BORGES et al., 2013), englobando a capacidade crítica em 

questões de BEA e amplo respaldo técnico no que tange à análise das condições de 

vida dos animais. Ainda, o médico veterinário deve ser capaz de criar alternativas 

para melhoria da interação ser humano-animal, com o objetivo de proteger os 

animais de sofrimento. Sendo assim, é importante que os futuros profissionais 

tenham contato durante a graduação com conceitos atuais de BEA, incluindo todas  

as esferas que formam a base desta ciência: a esfera física, a esfera 

comportamental e a esfera psicológica (QUADROS et al., 2008). 

Segundo Webster (2003), a disciplina de bem-estar animal, que compreende 

ensino em sala de aula, experiência prática e estudo supervisionado, é tão essencial 
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ao currículo veterinário quanto disciplinas como patologia ou cirurgia. A decisão 

sobre a melhor forma de lecionar a matéria fica a critério de cada faculdade 

individualmente. 

Nos países desenvolvidos, como os da Europa e os Estados Unidos (EUA), 

temas inerentes ao BEA, fazem parte do currículo na maioria das universidades que 

oferecem os cursos de veterinária há mais de duas décadas (BROOM, 2005). A 

primeira disciplina de bem-estar animal surgiu em 1986, na Universidade de 

Cambridge (GARCIA, 2014). 

Já no Brasil, foi ofertada em 1998, em nível de pós-graduação, na 

Universidade Federal Fluminense, com carga horária semestral de 15 horas; na 

graduação a primeira oferta de BEA como disciplina independente ocorreu em 1999, 

com carga horária semestral de 34 horas, como optativa (MOLENTO, 2008). 

No XXIV Congresso Mundial de Medicina Veterinária, realizado no Rio de 

Janeiro (RJ), em 1991, o BEA passou a fazer parte da temática com aprovação de 

duas resoluções, que se tornaram históricas para a vinculação da classe veterinária 

ao tema: a manutenção do tema em todos os Congressos Mundiais de Veterinária e 

a recomendação para que a disciplina fosse parte do currículo das escolas de 

Medicina Veterinária (IMPROTA, 2007). 

Em pesquisa, foram contatadas 110 das 160 instituições brasileiras que 

oferecem o curso de medicina veterinária e o resultado constatou que o número de 

cursos que abordam BEA cresceu 12% em relação aos dados anteriores e o número 

de cursos que oferecem BEA como disciplina independente cresceu 29%. E também 

33% do total atual de cursos de medicina veterinária brasileiros oferecem temas de 

BEA e 25% ofertam uma disciplina independente de BEA (QUADROS; MOLENTO, 

2008). 

 Molento (2008) relata que embora recente, a inserção do ensino de BEA nas 

universidades brasileiras cresceu acentuadamente nos últimos anos. Esta mesma 

autora relata que ainda a grade curricular dos cursos de Medicina Veterinária  

é voltada à manutenção da saúde física dos animais, prestando-se atenção à 

criação, nutrição, higiene, medicina preventiva e ao tratamento de ferimentos e 

doenças, dando-se menos atenção ao estudo de como os animais se sentem diante 

das condições de vida impostas pelo ser humano. 

Enfatizando essa questão, Borges et al. (2013), afirma que as faculdades têm 

focado seu ensino apenas na esfera física do animal. Das 130 faculdades de 
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medicina veterinária estudadas, cerca de 61% abordam cuidados com a saúde do 

animal, ou seja, a esfera física do bem-estar animal, 3% abordam conceitos de 

comportamento animal, 0,8% apenas, abordam o caráter psicológico dos animais e 

15% mencionam o termo bem-estar animal em seus objetivos gerais em sua grade 

curricular, confirmando que as instituições de ensino superior de medicina veterinária 

no Brasil enfatizam as questões relacionadas à saúde física do animal, tendo como 

estrutura a formação profissional baseada em conteúdos aplicados à 

sanidade (BORGES et al., 2013). Entretanto, currículos que abordem somente a 

saúde física do animal não são mais suficientes tendo em vista que a profissão 

assimilou trabalhar em todas as esferas do bem-estar animal (KING, 2009). 

Tal fato permite a visualização de algumas características nacionais no ensino 

de BEA. O entendimento dessas características permite considerações de valor para 

a conquista de um ensino de BEA de amplo alcance e que permita uma 

aprendizagem significativa. Hoje em dia, o bem-estar animal é uma preocupação 

mundial em expansão, tanto é verdade, que a Organização Internacional para Saúde 

Animal (OIE) traz recomendações especificas no Código Terrestre de Saúde Animal. 

Porém, ainda há a necessidade de informações práticas para a implementação de 

programas efetivos para a melhoria do bem-estar animal, e isso requer o 

conhecimento e capacitação dos profissionais na área (GARCIA, 2014). 

Com esse crescimento, novas oportunidades têm chegado aos Veterinários 

para que estes desempenhem novos papéis na sociedade nas áreas de saúde 

pública, investigação biomédica, segurança alimentar global e segurança do 

ecossistema, e claro, o papel mais tradicional de cuidar dos animais (KING, 2009). 

Como afirma Sartori (2008), as Universidades terão papel vital frente ao tema, 

que devem ensinar seus alunos de forma que inclua nas suas atividades conceitos e 

conhecimentos que permitam ao profissional ser qualificado ao ponto de: obter 

senso crítico, de modo que identifiquem, questionem e corrijam situações que 

possam estar afetando o bem-estar dos animais; ser amadurecido para não se 

deixar levar por apelos por parte da mídia, ou por grupos radicais, posicionando-se 

sempre de forma não extremista ao ponto de nunca enxergar somente um lado da 

questão. Também devem conduzir seus ensinamentos de forma ética, econômica e 

técnica, para que os graduandos aprendam a interagir nos sistemas de criação, 

conscientizando os criadores dos benefícios que podem ser alcançados com 

melhoria de condições de criação dos animais, incluindo a preocupação com o bem-
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estar, alertando-os que estas práticas podem levar a melhorias nos resultados de 

desempenho ou econômicos, mas ainda que não o levem, com certeza influenciarão 

na aceitação dos seus produtos pelos consumidores; e por fim de forma social e 

política, participando dos comitês políticos e influenciando na legislação, tanto 

municipais, estaduais e federais, em favor do bem-estar na utilização de animais 

pelo ser humano, de forma equilibrada. 

 

2.3 ANTROPOCENTRISMO X BEM-ESTAR ANIMAL 

  

Ainda bastante impregnado pelo modelo paradigmático do antropocentrismo, 

que concebe o ser humano como o centro do universo, o homem, sistematicamente, 

explora a natureza e os animais considerando unicamente o seu próprio bem-estar 

(MILARÉ et al, 2004). A civilização ocidental tem em sua mente o conceito de 

superioridade humana, da excepcionalidade da nossa espécie, justificando o direito 

à escravização e a utilização dos animais como “coisa” (DOVAL, 2008). 

 Devido evidências que comprovam que animais são seres senscientes, ou 

seja, têm a capacidade de sentir, estarem conscientes de si próprio ou do ambiente 

que os cercam (LUNA, 2008), têm também capacidade de inteligência e de 

aprendizagem, possuem uma forma complexa de comunicação, agem de forma 

consciente e até mesmo têm uma consciência de si próprio, podem criar e transmitir 

cultura, e de suas manifestações de interação empática, têm levado os humanos a 

reconhecer a necessidade de mudar sua percepção e conduta em relação aos 

animais (SOUZA, 2008). 

O especismo, ideologia frequentemente abordada de forma semelhante aos 

princípios racistas e sexistas, onde o homem, num pensamento antropocêntrico, 

entende os interesses de sua espécie como superior aos de todas as outras e, 

baseado nisso, expõe essas outras espécies a situações deploráveis para atender 

aos seus interesses, mesmo que fúteis. (PAIXÃO, 2001). 

Nas palavras de Singer, o especismo " é um preconceito ou atitude parcial em 

favor dos interesses dos membros de nossa própria espécie e contra os interesses 

dos membros de outras espécies" . Valendo-se de discurso falso de progresso, seja 

de ordem científica ou de outra ordem, o homem tem levado as demais espécies a 

todo tipo de sofrimento, e, levando em conta os avanços tecnológicos que a 

humanidade obteve ao longo da sua existência, podemos considerar esta 
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brutalidade a que são submetidos os animais supérflua e retrógrada (FREIRE, 

2009).  

É necessário que a humanidade mude sua concepção, liberte dos 

preconceitos e da falida visão antropocêntrica, passando a uma percepção 

biocêntrica, respeitando toda forma de vida, desfazendo-se da Teoria do Especismo 

(LOPES, 2008). 

 

2.4 PROCESSO PRODUTIVISTA X BEM-ESTAR ANIMAL  

 

Existem situações que as prioridades do homem vem de encontro ás 

prioridades dos animais, quando se diz respeito, por exemplo, a obtenção de 

produtos de origem animal ao mínimo custo possível e a manutenção de um 

determinado padrão de bem-estar animal na pecuária, que provam que os direitos 

dos animais é que são deixados de lado. Bem-estar refere-se ao estado de um 

indivíduo, e produtividade refere-se à quantidade de produto por unidade de 

recursos utilizado (MOLENTO, 2005). 

A carência de BEA nos sistemas criatórios nas agroindústrias foi percebida e 

questionada, tornando-se tema de reivindicação mundial, devido as denúncias dos 

maus-tratos aos animais, tanto por parte de escritores como por parte das 

organizações de proteção animal. Este sistema de agroindústria aponta a 

maximização da produtividade e o animal é percebido como uma máquina, fato 

explicitado até na publicidade (IMPROTA, 2007). 

O Capitalismo, em sua fase industrial, confirma esse entendimento, reduzindo 

o animal à pura matéria prima. A ciência também é repleta por essa ideologia, sendo 

totalmente insensível aos anseios dos animais. Porém alguns filósofos e estudiosos, 

alicerçados na atual etologia, vêm desenvolvendo pesquisas que reconsideram os 

animais como objeto positivo de reflexão, as quais estão trazendo resultados 

significativos no estudo do comportamento animal (DOWELL, 2008). 

Aprisionados e confinados, animais são destituídos do senso natural, sendo 

forçados a viverem a vida contrariando a natureza do que é o bem próprio de sua 

espécie. O bem próprio não é algo que possa ser oferecido por ninguém ao animal. 

Para estar bem, a seu próprio modo, o animal precisa da liberdade para interagir 

num ambiente natural e social que favoreça seu provimento físico e desenvolvimento 

psíquico (FELIPE, 2009). A escravização de humanos e de animais destitui o 
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indivíduo escravizado da liberdade de prover-se a seu próprio modo para estar bem, 

na espécie de vida na qual nasceu (FELIPE, 2008). 

Por ser o animal senciente e ter uma consciência subjetiva, temos que 

concordar que tem o direito moral básico de não ser tratado como propriedade. Para 

levarmos os direitos dos animais a sério temos que conferir ao animal o direito de 

não ser propriedade (DIAS, 2008).  

Através da História, cientistas e filósofos de mentes consideradas brilhantes, 

deixaram registrados pensamentos que expressam sua sensibilidade em relação ao 

tratamento cruel dado aos animais e à necessidade de proteção e de respeito aos 

direitos com relação a eles (SALLES, 2008). 

Passamos então por Jeremy Bentham (1948), filósofo inglês que ressaltou 

que a questão não é se eles podem pensar ou falar, mas se eles podem sofrer e 

evoluímos através de Charles Darwin com sua teoria sobre a semelhança entre a 

atividade mental dos animais e a dos humanos, cuja diferença seria apenas de grau 

e não de gênero (SOUZA, 2008). 

Peter Singer, defende que os animais dotados de sensibilidade e consciência, 

animais sencientes, sejam tratados com o mesmo padrão de respeito dispensado à 

dor e ao sofrimento de seres da nossa espécie, propõe a expansão do círculo da 

moralidade para incluir interesses até então considerados exclusivos dos membros 

da espécie humana. Tom Regan propõe que todos os animais sejam reconhecidos 

como sujeitos de valor inerente, e, por essa razão, incluídos no âmbito da 

consideração moral, também assume a posição de Primatt. Este afirma que, para 

além da aparência exterior ou da configuração biológica do animal humano e não-

humano, há interesses comuns a todas as espécies animais, que a ética não pode 

discriminar. Richard D. Ryder, por sua vez, autor do conceito especismo, com o qual 

designa a prática humana de discriminar a dor e o sofrimento dos animais, pelo fato 

de não terem nascido com a configuração biológica da espécie humana, também 

enfatiza a tese central de Primatt, de que “dor é dor”, não importa quem a sinta 

(FELIPE, 2006). 

Todas as espécies de animais podem sofrer dor e angústia. Animais gritam e 

esperneiam como nós, os seus sistemas nervosos são similares e contêm a mesma 

bioquímica que sabemos estar associada com a experiência da dor em nós mesmos 

(RYDER, 2008). Ainda de acordo com o mesmo autor, cada espécie é diferente em 

suas necessidades e nas suas reações. O que é doloroso para alguns não é 
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necessariamente para outros. Assim, nós podemos tratar de forma diferente 

espécies diferentes, mas devemos sempre tratar igualmente sofrimentos iguais. 

Destaca que a simples verdade é que exploramos os outros animais e lhes 

causamos sofrimento, porque somos mais poderosos do que eles, assistindo eles 

sendo impiedosamente explorados na pecuária, em laboratórios e na vida selvagem. 

Considerando que um estado pobre de bem-estar pode originar, entre outras 

conseqüências, redução da expectativa de vida, redução da habilidade para crescer 

e produzir, baixa ou ausente aptidão para a reprodução, imunossupressão, lesões 

corporais e doenças, alterações comportamentais, alteração do processo fisiológico 

normal e do desenvolvimento anatômico, todas indicativas de baixa qualidade de 

vida e de sofrimento animal, conhecer e aplicar a ciência do Bem-estar Animal é, 

modernamente, atributo necessário ao profissional da veterinária (SOUZA,2008). 

Mas segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), mesmo diante dos impactos positivos que a aplicação das 

práticas de BEA traz, essas ainda são pouco utilizadas nos sistemas produtivos 

tradicionais e modernos (JUTZI, 2008).  

O curso de Medicina Veterinária deve conscientizar seus alunos que, em 

diversas situações, pequenas alterações de manejo e instalações, baseadas na 

observação comportamental dos animais, podem promover grandes benefícios de 

bem-estar e a um custo muito baixo. Os criadores, técnicos e tratadores devem ter a 

sensibilidade e olhar o animal não como um bem de sua propriedade, simplesmente, 

ou um investimento econômico, e sim como um organismo vivo, que sente e têm 

necessidades, e que responde aos estímulos do ambiente que o cerca (SARTORI, 

2008). 

Conforme Soares (2006) ainda há outras formas de exploração animal onde 

esses são usados e abusados de diferentes formas: 

 Animais no entretenimento: como em circos, rodeios, zoológicos, rinhas de 

cães, canários, galos, tourada na Espanha, entre outros. 

 Animais no consumo: animais de criação como bois, bezerros (conhecido 

como carne de vitela), porcos, aves, gansos (patê de foie gras), peixes, além 

de cães, gatos, insetos, muito comumente utilizados em países da Ásia. 

Inclui-se aqui produtos de origem animal como ovos, mel, leite, pele, couro, 

pena, lã, pelo, seda. 
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 Animais na medicina: como em pesquisas, testes, que inclui vivissecção para 

eficácia de remédios, produção de vacinas, uso em aulas práticas em cursos 

na área de Biológicas. 

 Animais na indústria: para experimentos espaciais, testes bélicos, testes para 

produtos de higiene, limpeza, cosméticos, alimentos, substâncias retiradas da 

constituição animal (ex: gordura, colágeno, gelatina, queratina). 

 Animais usados em rituais religiosos 

 Animais de tração: como cavalos, mulas, burros, jumentos, bois, asnos. 

 Animais na caça: caça esportiva, predatória, caça com armadilha. 

A insensibilidade humana chega a tal ponto que até mesmo as futilidades 

consumistas, como diversão e moda, tornam-se fortes argumentos para justificar o 

sofrimento causado aos animais, sem levar em conta seu bem-estar (FREIRE, 

2009). 

Vale ressaltar que o BEA não se trata de um termo que expresse um conceito 

científico. Porém, como o método científico é empregado para identificar, interpretar 

e aplicar as soluções para as preocupações da sociedade em relação às questões 

da qualidade de vida dos animais, bem-estar animal estabeleceu-se como uma área 

científica. Entretanto, embora a ciência possa ser de grande auxílio para a solução 

de problemas de bem-estar animal, lembrando-se de que a força que rege esta 

ciência é a preocupação ética da sociedade sobre a qualidade de vida 

experimentada pelos animais (DUNNCAN, 2007). 

Por fim, a lição do biólogo Sérgio Greif (apud LOPES, 2008) expressa : 

”Costumo analisar a indústria da exploração de 
animais como analiso a indústria da exploração 
humana: será que a alegação de que a economia 
depende da escravidão justificaria moralmente a 
exploração de escravos? E o número de empregos 
gerados pela indústria do tabaco justificaria o 
incentivo a esta produção? (...)se por uma hipótese 
improvável nos tornássemos todos, repentinamente, 
vegetarianos e abolíssemos o uso de couro, peles, 
medicamentos testados em animais e tudo o que 
deriva da exploração animal, certamente haveria 
um período de transição para um novo modelo 
econômico onde um número significativo de pessoas 
estariam desempregadas. Mas novas empresas e uma 
nova geração de técnicos logo surgiriam, alterando 
o perfil da mão-de-obra.” 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O avanço no conhecimento sobre o tema “Bem-estar animal” é indispensável. 

Há uma demanda por parte da sociedade que emana melhorias na qualidade de 

vida dos animais. E diante dessa nova realidade fica evidente a necessidade do 

Médico veterinário se aprimorar nessa área. 

O ensino mais aprofundado de BEA durante a graduação em Medicina 

Veterinária, gera profissionais mais capacitados para atuarem nessa questão, 

causando um grande impacto na melhoria do grau de bem-estar animal. 

Esses profissionais servirão aos animais e a sociedade em muitos aspectos, e 

todos serão afetados de forma positiva com a aplicação desse novo conceito. É 

tempo de mudanças benéficas para a nossa profissão. 
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5. RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 
No estágio curricular, o acadêmico tem a oportunidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso de medicina veterinária, 

vivenciando no seu dia-a-dia a profissão na sua forma prática. Através do estágio, o 

aluno terá a oportunidade de estar em contato com diferentes situações clínicas e 

condutas profissionais, lidando com situações inusitadas e, instituindo dessa forma, 

pensamento profissional diante da vivência clínica. 

O estágio foi realizado na Clínica Veterinária Rovet, localizada no município 

de Ipaussu, região sudoeste do Estado de São Paulo, na área de Clínica Médica de 

Pequenos Animais, sob a supervisão do Médico Veterinário Dr. Rodrigo Guidio 

Dalio, no período de 01 de Agosto a 31 de Outubro, totalizando 400 horas de acordo 

com o cumprimento mínimo de horas necessárias para a realização do estágio 

curricular. 

O horário de atendimento é das 8 horas ás 18:00 horas, com intervalo de 

almoço de 1:30 horas. 

 

5.2  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
As atividades acompanhadas durante o período de estágio curricular 

obrigatório incluíram atendimentos clínicos, procedimentos odontológicos, cirúrgicos 

(incluindo tecidos moles e ortopedia) e anestésicos, exames radiográficos, 

ultrassonográficos e laboratoriais. Todos os animais que chegam para uma 

avaliação são pesados e posteriormente é feita a anamnese, o exame físico, coleta 

de materiais, o possível diagnóstico e o tratamento indicado para cada caso. Nos 

casos em que há necessidade de internação, é feito um prontuário no qual o médico 

veterinário prescreve a medicação indicada para o animal. Esta ficha ficará 

arquivada no computador e uma cópia ficará em uma pasta onde estão as demais 

fichas de internação. 

Durante este período foi acompanhado o atendimento clínico de 360 casos 

em cães, 73 casos em felinos e 180 casos cirúrgicos.  
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5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estágio curricular realizado na clínica veterinária Rovet, em Ipaussu-SP, foi 

de grande valia para a capacitação profissional e pessoal, pois por meio dele, 

vivenciei situações rotineiras, colocando em prática todo o conhecimento adquirido 

no decorrer do curso. 

Durante o período de estágio, foi possível avaliar o grau de dificuldade da 

clínica médica de pequenos animais. A rotina, na clínica, nos mostra que cada caso 

apresenta uma peculiaridade e cada paciente apresenta uma resposta individual, 

devendo sempre estar atento ao raciocínio clínico rápido e preciso para que dessa 

forma se chegue a um diagnóstico correto. 

Para isso, o bom profissional deve estar em constante estudo, buscando 

sempre novas fontes de conhecimento e atualização profissional, agindo de forma 

ética, pois novos desafios aparecerão no decorrer de sua rotina.  

 
 
 


