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OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Muitas pessoas tiveram seu bem-estar psicológico

afetado durante a pandemia, este ocorreu pelo fato da

retirada inesperada de sua rotina e convívio social e

pelo medo de serem contaminadas com Covid-19

(BARROS, 2020; BEZERRA, 2020; MALTA, 2021). .

Como os animais domésticos estão cada vez mais

presentes na vida das pessoas, observando como

necessidade o aumento das pesquisas nesta área,

vendo que os animais podem auxiliar no bem-estar

de seus donos.

O bem-estar de uma pessoa está diretamente

relacionado com a felicidade, saúde (tanto física como

mental), que são coisa extremamente importantes

para todos os seres, pois podem mudar a maneira

que as pessoas agem diante de diversas situações,

como o isolamento social imposto pela pandemia.

Avaliar se durante a pandemia os animais de

estimação foram um diferencial para o bem-estar

das pessoas do estado do Rio Grande do Sul.

Quantificar a intensidade de sentimentos vinculados

ao bem-estar do ser humano quando está com o

seu pet e comparar o nível de bem-estar entre os

dois grupos, pessoas com pets e pessoas sem pets.
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Foram recebidas 100 respostas. Destas, 80 são

mulheres e 20 são homens. 79 pessoas possuem animais

de estimação e 21 não possuem. A idade média dos

respondentes que possuem pet é de 38 anos e a dos que

não possuem é de 41 anos. No grupo que possui animal de

estimação, 32 pessoas adotaram durante a pandemia e 47

já possuíam os animais (Gráfico 1).

O grupo que possui animais de estimação, em sua

autoavaliação, respondeu que seu pet ajudou no seu bem-

estar. Em uma escala de 1 a 10, a resposta média foi de

7.49 ,e, o grupo que não possui animais de estimação

respondeu que seu bem-estar foi de 6.57 durante a

quarentena (Gráfico 2). Também percebemos que o

sentimento mais vinculado ao animal de estimação é o

amor.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada durante o período de 24

horas com respondentes do estado do Rio Grande Do

Sul. A pesquisa se deu a partir da análise de dados de

questionários não verbais. Utilizamos o google

acadêmico, para obtermos fontes confiáveis e de

embasamento científico para auxiliar na formação de

um projeto de qualidade.

Os questionários foram realizados no Google

formulários, para facilitar o recebimento de respostas

do público. Utilizamos o Google planilhas e GraphPad,

para análise dos dados, e Power point e pôster.

CONCLUSÃO

Gráfico 1. Adotaram/compraram na quarentena? Grupo em azul adotou/comprou

na quarentena e grupo em rosa já havia adotado/comprado.

Gráfico 2. Bem-estar na quarentena, em azul o grupo que possui animais de

estimação, em rosa o grupo que não possui.
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Figura 1. Coleta de material para testagem de coronavírus (esquerda) e animal

doméstico (direita) (Fonte: Fiocruz Imagens, 2020 e 2019 respectivamente ).

Concluímos que ter animais de estimação durante a

quarentena do Covid-19 auxiliou positivamente o bem-estar

das pessoas do Rio Grande do Sul, tendo em vista que a

avaliação do bem estar do grupo que possui animais de

estimação foi maior do que a do grupo que não possui.
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