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INTRODUÇÃO
Muito se tem ouvido falar sobre maus tratos animais, entretanto,

apenas 1%dos casos de maus tratos são atendidos pela justiça a nível

nacional (HAMMERSCHMIDT, MOLENTO, 2012).

Tais atos podem trazer más consequências para a construção do

caráter humano e para a sociedade. Isso porque existe uma forte ligação

entre maus tratos animais e violência doméstica, como pesquisas vem

evidenciando. Muitas mulheres continuam se sujeitando à violência

doméstica por não terem como levar seus pets para os abrigos concedidos

a elas. (YOFFE-SHARP, LOAR, 2009).

Dessa forma, é importante que profissionais em posições

privilegiadas recebam o devido treinamento e suporte de autoridades

frente um possível caso de maus tratos em animais, principalmente os

profissionais atuantes na medicina veterinária.

O seguinte trabalho tem como principal objetivo analisar as leis

vigentes no Brasil sobre maus tratos animais e quais são os desafios que

os médicos veterinários enfrentam frente esses casos e sua conduta

adotada a fim de abrir novas fronteiras de estudo e pesquisa.

Um estudo realizado no Brasil e na Colômbia levantou os seguintes

dados:

Conforme pode ser observado na Tabela 1, 84,6% dos médicos

veterinários brasileiros e 76,3% dos colombianos disseram não ter

aprendido a identificar injúrias não acidentais na graduação.

Cerca de ¾ dos veterinários brasileiros não receberam informações

legais de como proceder em casos de maus tratos e cerca de 82,7% não

sabem diferenciar injurias não acidentais de acidentais.

Ainda nesse estudo, foi relatado que 57,7% dos veterinários brasileiros

tinham medo dos tutores em relação a denunciar o caso e 78,8% evitavam

denunciar.

METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura a cerca das

leis vigentes relacionadas a maus tratos animais em diversos locais,

principalmente no Brasil, assim como a realidade enfrentados por médicos

veterinários e a conduta adotada por eles em diversas localidades do

mundo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Sabendo então da forte ligação entre maus tratos animais e violência

domestica, é evidente que técnicas e protocolos sejam implementados no

preparo de profissionais desde o inicio da graduação, visto que o

reconhecimento assertivo de tais crimes pode influenciar e alertar sobre a

saúde e segurança da sociedade em um geral.

Para isso, entretanto, são necessários mais estudos para o

desenvolvimento de tais técnicas e protocolos.
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Tabela 1. Dados da pesquisa realizada na Colômbia e no Brasil com

Médicos Veterinários sobre maus tratos.

Fonte: MONSALVE, et al, 2016 - adaptado

RESULTADOS E DISCUSSÃO

LEIS E CÓDIGOS DE ÉTICA

Em alguns países mais desenvolvidos, as leis para esse tipo de crime

acabam sendo mais rigorosas do que em outros locais, como no Brasil. Nos

Estados Unidos, no hospital escola de Medicina Veterinária da Faculdade da

Califórnia, é obrigatório a denuncia de qualquer caso suspeita de maus

tratos, e cerca de 35 estados tem leis obrigando/incentivando os

profissionais a reportarem esses casos (LOCKWOOD, ARKOW, 2016).

No Canadá, a associação canadense de médicos veterinários (CVMA)

reconhece que os médicos veterinários devem reportar casos de maus

tratos e, em algumas províncias, provêm imunidade a esses profissionais

em relação à quebra de sigilo. (LOKWOOD, ARKOW, 2016).

No Brasil, anos antes da declaração da UNESCO, leis já estavam em

vigor, como o Decreto 24.645/34 que em seu art 3° descreve situações e

atos que são caracterizados como maus tratos e previa como pena uma

multa de 20 a 500mil réis e prisão de 2 a 15 dias.(COLEÇÃO DE LEIS DO

BRASIL, 1934, PAG. 720)

Entretanto, com o passar dos anos, as leis passaram a ficar mais

rigorosas e mais especificas. A lei 9.605/98 em seu art 32° prevê detenção

de três meses a uma ano, e multa, para quem praticar tal crime e,

recentemente, essa pena foi alterada pela lei 14.064/20 art 32° §1-A, para 2

a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda, porém, essa alteração se

aplica apenas quando se tratar de cães e gatos. (CRIMES AMBIENTAIS,

2020)

Para os médicos veterinários, mais uma lei se aplica: a resolução n°

1138/16, art 2° dos princípios fundamentais, que agrega ao profissional a

responsabilidade de denunciar qualquer forma de agressão aos animais e

ao meio-ambiente. (MANUAL DE LEGISLAÇÃO DO SISTEMA

CDMV/CRMVs, 2016).

PANORAMA ENFRENTADO PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS EM 

DIVERSOS PAISES

Mesmo diante de leis, decretos e condutas, veterinários do Brasil e do

mundo ainda se sentem intimidados e despreparados para identificar e

denunciar casos de maus tratos.

Em Portugal, apenas 1/3 dos médicos veterinários denunciaram casos

de maus tratos quando suspeitaram e cerca de 7,8% dos entrevistados

tinham conhecimentos legais sobre o assunto. (BRÁS, 2017), sendo esse

ultimo dado bastante semelhante ao encontrado nos Estados Unidos, sobre

o mesmo assunto – cerca de 7,7% dos entrevistados declararam ter

conhecimentos legais. (SHARPE, WITTUM, 1999)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art32%A71a

