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Introdução

Nos últimos anos, na Região Metropolitana do 
Recife, houve um aumento considerável na utilização e 
exploração de eqüinos com a finalidade de tração de 
carroças.   Esses animais realizam tarefas árduas e 
exaustivas, carregam cargas muito acima da sua 
capacidade, trabalham muitas horas por dia e são na 
maioria das vezes vítimas de maus tratos. Outro
agravante seria que esses animais não desfrutam de 
nenhum tipo de orientação ou acompanhamento clínico 
e sanitário. Tal avaliação, associada a uma orientação 
adequada poderão auxiliar na implantação de um 
programa de assistência aos carroceiros buscando 
melhorar a qualidade de vida dos cavalos de carroça
[1] .

Essa atividade é caracterizada, sobretudo, pela 
economia de subsistência para populações de baixa 
renda que dependem desses animais para a execução de 
trabalhos temporários e de baixa remuneração[2].

A população da RMR, apresenta uma relação direta 
de dependência para com os equinos, daí a importância 
do acompanhameto e das intervenções necessárias ao 
aperfeiçoamento e maximização das funções a que 
serão atribuídas, pois esse contato com o homem sem 
um manejo sanitário adequado aumenta a probabilidade 
de ocorrer zoonoses como: mormo e sarna [3]. 

A criação de eqüinos com esssa finalidade, desponta 
de forma acentuada na grande recife, com esse 
crescimento também crescem a precariedade e descaso 
para com os cuidados que os cavalos necessitam, como: 
instalações adequadas, boa alimentação, higiene, 
tratamento de afecções , profilaxia, etc. No entanto, 
com a adoção de medidas adequadas e a prática de um 
bom manejo sanitário, essas criações poderão ser 
melhoradas e os animais terão uma melhora 
considerável nas suas qualidade de vida, além de uma 
melhoria nas suas atividades cotidianas [1].  

Os cavalos são submetidos a exercícios físicos intensos 
aliados ao clima quente e úmido da cidade, induzindo à 
mudanças bruscas no seu comportamento animal. Estas 
variações climáticas são fatores estressantes para os 
animais, que devem ser capazes de induzir respostas 
fisiológicas, a fim de suportar melhor as condições 
ambientais adversas [4].

Em muitas cidades é comum ver cavalos maltratados, 
mal nutridos e explorados, puxando pesadas carroças, 
muitas vezes carregadas de resíduos provenientes de nosso 
estilo de vida perdulário. Ao lado dessas humildes carroças 
- veículos movidos por um só cavalo - passam 
intermináveis filas de automóveis[2].

Muitos dos animais, puxadores de carroça, passam um 
dia inteiro sem beber água, não recebem vermífugos, nem 
vitaminas e nem vacina anti-rábica[1].

Cavalos possuem o limiar de dor mais baixo que o do 
humano. Cavalos são animais de manutenção cara 
(alimentação, estábulo, assistência veterinária, remédios, 
vacinas, vermífugos, higiene, ferraduras, etc.). Carroceiros 
não têm condições de mantê-los adequadamente. A 
natureza do animal é passar 90% do seu tempo 
pastando.Em algumas cidades é contra a lei ter carroça no 
perímetro urbano. Mas não há fiscalização. Poucos sabem 
da lei para denunciar. E os carroceiros a infringem como 
são capazes de infringir a qualquer outra.São inúmeros (e 
bárbaros) os casos de violências e assassinato de eqüinos 
pelos próprios donos [4].

Quando sofrem fraturas (pelas condições de trabalho a 
que são submetidos), pneumonia (por serem amarrados e 
deixados sob forte sol e chuva), bicheira (pelos ferimentos 
dos arreios e chicotadas não tratados), etc., não recebem 
cuidados veterinários. Alias, o carroceiro é um “cidadão” 
que sequer tem condições financeiras de ter sob sua tutela 
um animal como o cavalo[2].

Adquirem horríveis anomalias na coluna vertebral, 
devido à violência contra seus limites do corpo: peso na 



carroça, peso no lombo, horas de trabalho, instalações 
para dormir e descansar, alimentação[1;2].

Não recebem alimentação adequada. Costumam ser 
deixados em lixões para procurarem algo que comer 
por lá. Correm riscos de ingerir lixo contaminado e 
plástico, se machucar com vidros e agulhas, etc [4].

Quando desfalecem de dor e fraqueza do meio da 
rua, são abandonados por lá. Outros são vendidos para 
abatedouros clandestinos quando não se mostram mais 
úteis [2].

Material e métodos

O trabalho é realizado nos Municípios que compõem 
a Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Diante da abordagem de carroceiros e  aceitação do 
mesmo em participar do trabalho, estes são submetidos 
a um breve questionário (Figura 1) com a finalidade de 
identificar as principais características da relação deste 
com o seu animal.

Após a aceitação do proprietário esse é cadastrado e 
a equipe busca um acompanhamento periódico durante 
o período de execução do projeto. A equipe buscará 
acompanhar no máximo vinte proprietários, visando 
proporcionar visitas freqüentes e com maior qualidade.

Resultados e Discussão

Os animais são submetidos ao exame clínico para 
avaliação do seu estado de higidez, de acordo com SPEIRS 
[2].

O exame será flexibilizado em função do objetivo da 
pesquisa, reportando-se ao histórico do manejo em seus 
aspectos clínicos e sanitários, sendo os dados descritos e  
anotados em  fichas individuais (Figura 2).

Neste exame são utilizados instrumentos como: 
Estetoscópio, termômetro, luvas de procedimento, livro de 
registros, canetas esferográficas, além da equipe trajar 
roupas apropriadas (botas, macacão, boné);

Através de cartilhas e das visitas periódicas da equipe os 
proprietários são orientados quanto a importância com os 
cuidados com o animal relacionados a alimentação, 
vacinação, vermifugação, e da melhoria das condições de 
trabalhos aos quais são submetidos.
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