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Fundada em outubro/2008 com sede em Belo Horizonte. Não temos 
abrigo. Ambiente virtual: website, Facebook e Instagram.

. Eliana Malta – funcionária pública federal / Caixa Econômica
Federal

. Membro MMDA Mov Mineiro pelos direitos dos animais

. Membro Comissão Interinstitucional Saúde Humana na sua 
relação com os animais – SMSA

. Conselheira Instituição Espírita Lar de Marcos

Maria Helena Maciel de Athayde – funcionária pública/AFRE-
Auditor Fiscal Receita Estadual

Simone Elizabete Ribeiro da Silva – Advogada



Proteção Animal no município de Belo Horizonte

• Evolução - Histórico

1925

Fundação do 
SMPA, único 
abrigo particular 
fechado em 2015

1968

Canil Público 
Sacrifício de Animais 
Câmara de gás 
Captura diária pela 
carrocinha.

20052003

Eutanásias por 
injeção letal 

(LVC) –
carrocinha por 

demanda

Inicio das 
castrações no 

CCZ



• Evolução/histórico

2008 2019

Início da criação 
dos CECG e 
unidade móvel

• Dos 9 CECG planejados, 5 estão funcionando
• Formação de grupo de protetores e 

surgimento das ONGs
• Utilização das redes sociais (website e 

Facebook) 
• Intensificação de Eventos relacionados a causa 

animal 
• Maior envolvimento de Órgãos Públicos e 

Iniciativa Privada 

Proteção Animal no município de Belo Horizonte

Atualmente...



Proteção Animal no município de Belo Horizonte

Quem somos
Protetores 
independentes

ONGs e OSC

Simpatizantes e 
Colaboradores

Ativismo político

Órgãos públicos de 
defesa da fauna



Proteção Animal no município de Belo Horizonte

Como atuamos
Resgates * 

Sem apoio financeiro do 
poder público, com 
recursos próprios e 
doações de simpatizantes

Eventos e parcerias

Estudo, planejamento e 
acompanhamento de audiências 
públicas e projetos de Leis.

Em redes sociais divulgando a 
adoção, castração, educação, 
etc. 
Recebendo pedidos de ajuda 
relacionados à causa animal, 
incluindo denúncias maus tratos e 
acumuladores de animais.



Acumuladores 
de animais



Quem são

• Pessoas com indícios de distúrbios mentais e 
psiquiátricos

• Protetores que resgatam além dos seus limites

• Criadores de animais (desistência do negócio)



Como 
chegam até 

nós?

• Por familiares quando do 
falecimento do tutor

• Vizinhos incomodados com a 
situação de maus tratos, 
barulho, odores, etc.

• Denuncias através de 
protetores/simpatizantes

• Pelo acumulador em função do 
seu desespero.



Apoio da rede de proteção

O que fazemos?
Constatamos in loco se procede a denúncia e/ou pedido de ajuda

Diagnosticamos a situação 

Mobilizamos nossa rede de apoio para suprir as necessidades prioritárias

Definimos local de abrigo dos animais até adoção, quando possível

Acionamos diretamente aos Órgãos competentes, se for o caso.



Denúncias

• Leis de proteção já existentes: Leis 21970/2016 e 22231/2016

• DEMA (Delegacia Especializada crimes contra meio ambiente)

• 181 – atendimento disque-denúncia (anônimo)

• CEDEF (Coordenadoria estadual de defesa da Fauna)

• MPMG - Saúde Mental

• PMMG – PCMG – PAMG – Guarda Civil Municipal BH 



Após a denúncia e atuação dos 
órgãos competentes, fica a pergunta:

Para onde levar os 
animais recolhidos?



Casos trabalhados 

Pobreza extrema e acúmulo de lixo e de animais. A tutora permitiu a limpeza do lote, drenagem e 
confecção de rede de esgoto, além da doação dos animais. Restaram 3 cães castrados e algumas aves. 
“Os animais tinham livre acesso ao barracão, o que mostrava que vivem todos, cães, gatos, galinhas, 
pombos e humanos no mesmo ambiente, não havendo diferença entre o que estava do lado de fora 
ou de dentro do barracão.”

Casos trabalhados 

CASO “Campo de concentração”(antes)



Casos trabalhados Casos trabalhados 

CASO “Campo de concentração”(após atuação)
“Em nossa despedida, Dona Luzia nos agradeceu e nos disse que fazia 30 dias que estava 

rezando sem parar, pedindo que Deus lhe enviasse ajuda.
Ela nos olhava como se visse os salvadores de tudo aquilo. Infelizmente, não podíamos 
fazer muito. No primeiro dia foi a ração, no dia seguinte 
providenciaríamos o vermífugo e as vacinas, mas urgente mesmo
seria salvar aquelas vidas. Tirá-los de lá o quanto antes.”



Casos trabalhados 

Protetora não viu saída para o número crescente de animais e infelizmente suicidou. Foi 
acumulando animais, críticas da família e falta de ajuda psicológica. Fomos acionados quando 
do falecimento dela pelos vizinhos, que tinham interesse no imóvel. Não restaram animais, 
todos adotados. A mãe idosa continua no imóvel. 

O orfanato   (antes)



Casos trabalhados 

“Quando se tem 18 adultos, 23 filhotes adolescentes, 4 recém-
nascidos e 5 a caminho, e todos vivendo em condições extremas 
de sujeira e falta de cuidados, temos que focar nos números. 
Reduzir a quantidade é a medida mais urgente, o que 
evidentemente passa também por uma esterilização rápida dos 
adultos, para evitar mais nascimentos.”

O orfanato   (após atuação)



Casos trabalhados 

Protetoras (mãe e filha) que
acumularam cerca de 31 cães em um
apartamento de 2 quartos. A filha
pediu ajuda e todo o processo foi feito
dentro da própria casa com o
consentimento delas.

Tivemos ajuda do posto de saúde 
regional com inicio de 
acompanhamento psicológico. 
Deixamos o imóvel reformado, e 
apenas 3 cães castrados. 

Caso Caiçara (antes)



Casos trabalhados 

O apartamento reformado e 
uma camiseta com a 
estampa de uma das 
cadelas foi o primeiro passo 
para ela sair do 
apartamento e encarar os 
vizinhos.
Esta foi a nossa condição 
junto ao condomínio: ter 
respeito e dignidade.

Caso Caiçara   (após atuação)



Casos trabalhados 

(Antes)
O acumulador era também fanático 
religioso. Procurou ajuda por estar 
doente.

Campo dos Poodles/Pinscher



Casos trabalhados 

(Antes)
2ª fase – acumulação de pinscher

Campo dos Poodles/Pinscher



Casos trabalhados 

O desdobramento da ação e a retomada pela vida digna.A transformação do tutor, 
recebendo mãezinha com filhotes uma única vez, não voltando a acumular. 

Campo dos Poodles/Pinscher (após atuação)



Casos trabalhados 

Uma senhora doente, com um filho

viciado em drogas, acumulava cães

e pássaros. Em torno de 50

animais.

Neste caso, além da doença

psíquica dela, havia também o

descaso dos filhos. Havia até

animais mortos no terreiro. Não

havia problema financeiro.

Caso da Rua Poti (antes)



Casos trabalhados 

A senhora não retornou ao 

imóvel e alguns animais não 

foram entregues pelo filho. 

Com ajuda da 

Cãoviver todos 

recolhidos

foram adotados.  

Rua Poti (após atuação)



Casos trabalhados 

Uma antiga procriadora adoeceu após um histórico de 

violência doméstica muito grande. Sem castração, os 

animais foram reproduzindo, trazendo inclusive 

doenças consanguíneas entre eles. 

Caso do Jaraguá (antes)



Casos trabalhados 

Todos animais castrados e 

imóvel sendo reformado. 

Jaraguá (após atuação)



Propostas



Para os acumuladores

• SMSA:  mapear os acumuladores por perfil e por região. 

• Criar um protocolo de tratamento e prevenção para o 
transtorno de acumulação de animais.

• Acompanhamento sistemático pela equipe psiquiátrica do PS 
para evitar recaídas e novas acumulações, incluindo em 
programas de orientação, educação, trabalho e dignidade. 

• Descriminilizar, amparar e ajudar



Para os animais

• Instituir uma força tarefa composta por veterinários, ONG/protetores, 
MP/autoridades, sociedade civil e iniciativa privada. 

• Aprimorar e adequar à demanda a atuação dos CECG (castrações) na região, 

• Realizar mutirões de limpeza, vacinação e castração

• Local transitório para abrigar os animais, caso o perfil do acumulador não 
permita aproximação.

• Criar programa de adoção evitando o confinamento. 

• Instituir ações educacionais nas redes de ensino e postos de saúde.



Conclusão
As ações hoje realizadas junto aos acumuladores não são de 
responsabilidade da rede de proteção animal e sim do Município e 
Órgãos competentes.

A rede de proteção animal deve, e pode dar o apoio necessário a 
viabilização das ações, mas não ser a responsável principal como vem 
acontecendo.

A parceria entre o Município, Autoridades Policiais, MPMG, Rede de 
proteção animal, sociedade civil e iniciativa privada se faz necessária para 
o sucesso do conjunto dessas medidas evitando sofrimento de pessoas e 
animais.



Cuidar da saúde animal é cuidar da saúde 
humana!

#vamosprecisardetodomundo
#ninguémsoltaamaodeninguém

Foto: Cacau, filhote da Nala


