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RESUMO  

A interação que cresce a cada dia entre o ser humano e os animais é evidente, 
porém se faz necessária uma conscientização sobre os devidos cuidados que 
necessitam, diminuindo assim a probabilidade de transmissão de zoonoses. O 
Estado é responsável pela tutela destes animais, e precisa entrar com medidas que 
garantam uma sobrevivência digna. Este trabalho, terá como objetivo, inserir os 
conceitos de bem-estar animal, apresentar dados relacionados ao abandonado e 
suas consequências.  
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ABSTRACT  
The interaction that a human being grows between humans is evident, however, an 
awareness about caring for humans is needed, thus reducing the possibility of 
transmission of zoonoses. The State is responsible for the care of its animals, and 
must contact the measures that guarantee a worthy survival. This work, have you 
like, insert the concepts of animal welfare, and not related to abandoned and their 
causes.  
Keywords: Mistreatment; Zoonoses; Public health.  

  

  

INTRODUÇÃO   

A convivência entre seres humanos e animais acontece desde a pré-história, 

onde os homens começaram a domesticá-los. Este processo criou um vínculo 

intenso entre ambos, deste modo esta relação atua de forma importante sobre a 

saúde dos indivíduos e de cães e gatos, impactando consequências no meio 

ambiente (VIEIRA et al.2009).  

Apesar da interação que cresce a cada dia, existem necessidades 

especificas à cada espécie que o ser humano precisa entender para se conscientizar 

sobre seus respectivos animais de estimação, sendo assim um proprietário 

responsável, garantindo uma convivência harmoniosa (BELOTTO, 2004).  
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Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) indica que os brasileiros possuem um número elevado de animais de 

estimação, chegando há 74,3 milhões, estima-se que 52,2 milhões são cães e 22,1 

milhões são gatos (VIEIRA; NUNES, 2016).   

Segundo Boo (2005) a definição de posse responsável é assumir os deveres 

e se comprometer a prestar auxílio a todas necessidades de seu animal, sejam elas 

físicas, ambientais, prevenindo assim, riscos como transmissão de doenças, 

potencial de agressão e até mesmo danos que possa causar ao ambiente e a 

comunidade.  

A presença de animais caracterizados como errantes, cresceu na mesma 

proporção que a domesticação. Estes animais, são aqueles que não apresentam 

responsáveis e que caminham transitoriamente pelas ruas. Existem muitos donos 

irresponsáveis, colaborando para o crescimento da população destes animais, sem 

ao menos se der conta dos danos causados por sua atitude (GUILLOUX, 2011; 

MENDES, 2008).  

A péssima qualidade de vida e a procriação descontrolada, gera um 

excessivo número de cães e gatos nas ruas que ocasiona o aparecimento de várias 

doenças transmitidas por esses animais, denominadas zoonoses. De acordo com 

registros de incidências destas patologias, a raiva, toxoplasmose, sarna e doenças 

provenientes de pulgas e carrapatos são as que mais afetam os humanos 

(REICHMANN, 2000; WHO, 1990).  

Diante dos fatores expostos, podemos concluir, que os animais em estado 

de abandono não são os únicos prejudicados nessa relação, há um grande risco a 

saúde pública, sendo assim, precisa-se minimizar a falta de informações 

(SANTOS,2007).  

A crueldade contra os animais já é prevista em lei como sendo crime 

passível de penalidades, no qual o poder público é responsável pela efetivação da 

mesma (BRASIL, 1941).  

Seguindo a normatização constitucional de que o Estado é responsável pela 

tutela dos animais em abandono e havendo um aumento da população destes, em 

vários municípios espalhados por todo o país, se faz necessárias medidas 



constantes que garantem uma sobrevivência digna, mediante a preocupações 

ecológicas e de saúde pública (ANDRADE, 2011).  

No estado do Paraná, mais especificamente, na região norte, que abrange o 

município de Apucarana, existem poucos dados relacionados ao número de animais 

abandonados. 

 

OBJETIVO   

O presente trabalho, terá como objetivo, inserir os conceitos de bem-estar 

animal, apresentar dados de animais abandonados, e as consequências 

ocasionadas pelo excessivo número destes nas ruas. E a partir dos dados 

apresentados propor estratégias para conscientizar a população e minimizar os 

danos causados.  

  

METODOLOGIA  

Esse trabalho será realizado através de uma revisão bibliográfica, baseada 

em literatura específica adquirida de artigos indexados, no período de vinte e oito 

anos (1990 a 2018), retirados de bancos de dados do Google Acadêmico e a 

Scientific Eletronic Librariy Online (SciELO).  

 

RESULTADOS  

A procriação descontrolada de animais errantes faz com que as autoridades 

de saúde pública fiquem preocupados, já que estes trazem grandes problemas para 

a sociedade e até mesmo para outros animais. Um dos principais problemas 

ocasionados, são as zoonoses, doenças transmissíveis, tanto do animal para o 

homem ou vice versa (GARCIA, 2009; SAITO, 2002).  

Para que este fator não ocorra, precisasse que os seres humanos tenham 

consciência de determinados conceitos. A guarda responsável, prevê que o tutor tem 

como obrigação cuidar de seu animal, atendendo todas ás necessidades do mesmo 

(GOMES, 2013).  

Segundo Broom a guarda responsável proporciona o bem estar, que se 

refere a qualidade de vida do animal, que envolve outros fatores, como sentimentos, 

adaptação, saúde entre outros.  



Para reduzir a superpopulação de animais abandonados, é necessário 

instruir a sociedade de modo geral, outro método importante é, ajuda de veterinários 

voluntários, a participação do poder público, o funcionamento e a regularização de 

centro de controle de zoonoses, ou seja é necessário a cooperação de todos os 

indivíduos (SANTOS, 2007).  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Existem poucos trabalhos que trazem as relações entre o abandono de 

animais e estratégias para minimizar estes problemas nos diferentes municípios do 

Paraná e do Brasil. A maioria dos artigos relacionados, demonstram a relação entre 

o número de animais em estado de abandono e o aparecimento de zoonoses 

prejudiciais à população. Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se 

mostrar que a conscientização sobre posse responsável é a melhor forma de 

prevenir estes problemas secundários.  
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