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Resumo: A grande quantidade de animais abandonados nos centros urbanos 
brasileiros é uma realidade que não pode ser menosprezada. Esse problema 
não se restringe apenas a questão social, como também a saúde pública, onde 
a superpopulação de animais em situação de rua, transmitem zoonoses, causam 

poluição, acidentes de trânsito e riscos diretos aos indivíduos. Além disso, tem 
as dificuldades passadas por esses animais, que não tem como se protegerem 
e se alimentarem, onde a procriação agrava cada vez mais o problema, sendo 
negligenciados pelo poder público. É necessário considerar que que essas 
questões também se agravam pela falta de informação da população a respeito 
das leis de proteção animal e ambiental e pela falta de infraestrutura dos Centros 
de Controle de Zoonoses - CCZ, o qual não exercem sua função primordial com 
eficácia. Diante desse cenário, o trabalho tem como objetivo investigar a 
viabilidade da implantação de uma proposta de intervenção, a qual se propõe 
criar uma associação que desenvolva medidas educativas de conscientização 
acerca da convivência humana com animais domésticos, de maneira a atentar a 
população para minimizar o abandono de animais. Para esse estudo, utilizou-se 
metodologia exploratória descritiva, através da observação dos animais 
abandonados da cidade de Crato–Ce, como também pesquisa em sites, anais 
de eventos, revistas científicas para embasamento teórico e também para 
conhecer propostas implementadas em outros lugares, para enfim chegar ao 
objetivo proposto, tendo como locus a cidade do Crato. A associação contará 
com o apoio da sociedade, do setor público, setor privado, ONGs, Universidades 
e do Centro de Zoonoses. Com o estudo, pode-se concluir que a proposta é 
viável sob o ponto de vista técnico e financeiro, sendo necessária a sua 
implementação como meio de minimizar os problemas causados pelos 
abandonos de animais domésticos no centro urbano do município de Crato-
Ceará. 
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