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Questionnaire about farmer perceptions regarding sheep tail docking in the state of 

Parana, Brazil 

Questionário referente à motivação para realização da caudectomia em ovinos 

 

 

Date:___/___/______ 

Data:___/___/______ 

 

1) County where sheep were raised:__________________________ 

Município onde os ovinos são criados:________________________ 

 

2) Gender: (  ) Female    (  ) Male 

Sexo: (  ) Feminino    (  ) Masculino 

 

3) What is the breed of sheep in your farm? 

Qual a raça dos ovinos presentes em sua propriedade? 

 

4) What is the approximate sheep number in your farm? 

Qual o número aproximado de ovinos em sua propriedade? 

 

5) From these animals, how many are female? 

Desses animais, quantas são fêmeas? 

 

6) Is it performed tail docking in your sheep? 

É realizada caudectomia, ou seja, corte da cauda, nos ovinos da sua propriedade? 

 

7) If so, in which animal category? 

Caso seja feita caudectomia, abrange qual categoria animal? 
 

8) Which method is used for tail docking? 

Qual método é utilizado para realização da caudectomia? 

 

9) Who is the person who performs tail docking? 

Quem faz a caudectomia nos ovinos? 
 

10) Is it used pain control during tail docking? 

Utiliza-se anestesia durante a caudectomia? 

 

11) After tail docking is it performed injury management? 

Após a caudectomia, é feito algum manejo sanitário no membro amputado? 

 

12) Do you believe that sheep are sentient beings, in other words, that sheep have the 

capacity to suffer and experience joy, fear and pain? 



O(A) senhor(a) acredita que os ovinos são animais sencientes, isto é, têm a capacidade 

de sentir felicidade, medo e dor? 
 

13) Do you believe that sheep feel pain because of the tail docking procedure? 

O(A) senhor(a) acredita que os ovinos sentem dor por causa da realização da 

caudectomia? 

 

14) Do you believe that sheep feel any discomfort because of the tail docking 

procedure? 

O(A) senhor(a) acredita que os ovinos sentem algum desconforto por causa da 

realização da caudectomia? 
 

15) For which reasons it is performed (or not) tail docking in your animals?  

Por quais motivos a caudectomia é (ou não) realizada nos animais? 

 

16) How frequent is the occurrence of myiasis and other ectoparasites in your sheep? 

Observa-se ocorrência de bicheiras (miíases, bernes ou outros ectoparasitas) nos 

animais da propriedade? Com que frequência? 

 

17) What is the sheep body part where ectoparasites are commonest? 

Qual a parte do corpo do ovino onde mais se observa a presença de ectoparasitas? 


