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Introdução: A presença de animais de tração em perímetros urbanos é realidade em diversos 
municípios brasileiros e tem significado social ligado ao trabalho e ao lazer, o que repercute 
diretamente na sociedade e suas necessidades. Conhecer esta situação e suas decorrências 
merecem atenção com enfoques que atingem a saúde do animal e as condições socioeconômicas 
de seus usuários. Objetivos: Conhecer os aspectos gerais dos animais e seus usuários referentes 
ao seu modo e condição de vida e analisar aspectos primordiais básicos da saúde destes 
animais.MATERIAL E Métodos: Foram aplicados questionários pessoalmente a 30 proprietários ou 
condutores dos animais de tração, localizados na região urbana, com questões quanto à 
identificação, características do trabalho realizado pelo animal, características sociais e 
econômicas dos usuários e condições ou alterações de saúde do animal, relatadas e observado 
diretamente no local. Seguiu a observação direta dos animais (34) com atenção a presença de 
lesões cutâneas, podais e dos membros. Resultados: 76,6% não possuem o ensino fundamental 
completo; 10% nunca frequentaram escola; 30% não dependem exclusivamente dos animais; 10 % 
não usam os animais para obter renda; Renda mensal:R$110,00 a R$500,00/mês. Destaca-se o 
uso na coleta de recicláveis. Escore corporal mínimo 3/5 com maioria bem nutrida (4/5). Nenhum 
animal apresentava claudicação ou lesões cutâneas. Vacinação e a vermifugação quando 
realizadas não seguem orientação adequada.CONCLUSÕES: Os animais utilizados na tração em 
zona urbana de Botucatu apresentam saúde adequada, sem manejo profilático orientado e 
satisfatório. A renda oriunda deste trabalho tem significado social e se mostra relevante às famílias 
que usam os animais como instrumento de trabalho. 
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