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RESUMO 
 
 
 
 

A superpopulação de cães e gatos é um infortúnio que abrange vários países em 
maiores ou menores proporções. O controle populacional destes animais associado 
com as medidas implantadas pelos Centros de Controle das Zoonoses locais, 
buscam a erradicação das zoonoses. Para fins do presente trabalho, foi destacado 
as seguintes zoonoses: raiva, leishmaniose, larva migrans cutânea, leptospirose e 
toxoplasmose. A captura e sacrifício em massa de animais vadios não se mostram 
um método eficaz, e muitas vezes não é feito de forma humanitária e indolor. O 
controle reprodutivo através de terapias hormonais e métodos não cirúrgicos não 
têm apresentado uma boa eficácia, pois, muitos animais apresentam patologias 
posteriores ao seu uso, tornando-se inerente uma esterilização cirúrgica terapêutica. 
A neutralização cirúrgica apresenta maior eficácia em relação aos outros métodos 
de esterilização, pois visa obstaculizar a consecução do problema, evitando a 
procriação descontrolada de cães e gatos. Muitos estudos têm sido feitos no intuito 
de aumentar a praticidade, diminuindo o tempo de cirurgia e seu oneroso custo. 
Devido a isto, a esterilização precoce tem se apresentado como um procedimento 
seguro, com uma mínima ou nenhuma complicação pós-cirurgica para o animal, 
apesar de ser uma alternativa relativamente nova, com muitos trabalhos em 
andamento. Contudo, esta temática deve ser discutida pela grande importância e 
efeitos causados sobre a sociedade e população animal. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 

 A domesticação de animais trouxe inúmeros benefícios ao homem, como por 

exemplo, no transporte através do cavalo, na alimentação com o leite e a carne, 

entre outros. Com o passar do tempo esta relação tornou-se íntima, tanto que o ser 

humano passou a criar animais com a única intenção da companhia. Entretanto, na 

ausência de um controle reprodutivo efetivo, principalmente por serem espécies 

multíparas, a proliferação dos cães e dos gatos nas ruas dos grandes centros 

urbanos foi sendo favorecida, originando às suas superpopulações. Diante deste 

problema, além dos benefícios da domesticação dos animais domésticos, este 

contato próximo também apresentou seu lado negativo, pois através do estreito laço 

com os animais, os homens puderam adquirir e transmitir várias doenças. Tais 

doenças são conhecidas como zoonoses (doença transmissível de outros animais 

vertebrados ao homem, e vice-versa, sob condições naturais). Para fins deste 

estudo, será dada ênfase para as seguintes doenças: raiva, leishmaniose, larva 

migrans cutânea, leptospirose e toxoplasmose.   

 

 Em face deste estreito laço com os cães e os gatos e dos riscos surgidos, o 

desenvolvimento e adoção de algumas medidas se mostraram necessárias e 

urgentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde o controle do crescimento da 

população canina pode ser conseguido pela restrição da liberdade de movimento 

dos animais às ruas sem a supervisão do seu proprietário; diminuição de fontes 



 

alimentares nas ruas como o acúmulo de lixo; e pelo controle da reprodução com o 

confinamento das fêmeas no cio em suas propriedades, para impedir a cruza que 

ocorre entre os animais nas ruas. Podem ser indicadas como métodos 

contraceptivos as injeções de hormônios e a esterilização cirúrgica, mas estes são 

onerosos. Além destes métodos práticos estão presentes também as campanhas de 

vacinação em massa dos animais, o sacrifício dos cães e gatos errantes e a 

divulgação do significado da posse responsável para comunidades (OMS, 1999).  

 

 A importância do controle populacional dos animais de companhia cresce a 

cada dia e, embora haja pesquisas para se descobrir novas técnicas de esterilização 

que vão da aplicação de hormônios até o controle imunológico através de vacinas, 

segundo Gebers; Barnabé; Funchs (2002), o recurso mais utilizado ainda é a 

neutralização cirúrgica, tanto para fêmeas como para os machos. 

 

 Nos programas alternativos de controle reprodutivo, os procedimentos de 

esterilização mais utilizados basicamente são a ovariossalpingohisterectomia nas 

fêmeas e orquiectomia nos machos. A esterilização cirúrgica precoce tem 

despertado o interesse, pois a cirurgia em filhotes se for feita considerando as suas 

fragilidades, como imaturidade das funções renal e hepática e a tendência de 

apresentar hipotermia e hipoglicemia, podem diminuir o tempo do procedimento e o 

material usado, consequentemente, os custos e os riscos com a mesma (EARLY, 

2004). 

 

 A esterilização precoce define-se como procedimento cirúrgico de 

neutralização executado antes da puberdade do animal. A puberdade é definida, de 



 

modo geral, como início da capacidade reprodutiva, correspondendo ao primeiro 

estro nas fêmeas e à presença de espermatozóides no ejaculado dos machos. Está 

diretamente relacionada ao crescimento corporal, ocorrendo tão cedo como seis 

meses em fêmeas de pequeno porte e até dois anos em fêmeas de grande porte, e 

entre seis e nove meses no macho. Apesar dos benefícios da esterilização cirúrgica 

precoce nos animais citados anteriormente, existe um receio por parte dos 

veterinários brasileiros, pois em literatura mais antiga são citados alguns problemas 

que envolvem a realização da gonadectomia antes da maturidade sexual como: o 

retardamento no crescimento, a obesidade, as dermatites perivulvares e vaginites, 

as aderências balanoprepuciais, as alopecias endócrinas, os problemas urinários e a 

predisposição à doenças infecto-contagiosas (SOARES e SILVA, 1998). 

 

 No presente trabalho o enfoque está voltado para o controle populacional 

através da esterilização cirúrgica de cães e gatos, em ambos os sexos, no intuito de 

auxiliar, em médio prazo no controle das zoonoses, sendo uma alternativa 

complementar aos métodos em vigência do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).  

  

  Esta temática se mostra da maior relevância por reunir informações que 

possam servir de referência para o desenvolvimento de futuros estudos, podendo 

ser utilizado, inclusive, como orientação no desenvolvimento de um controle mais 

efetivo, além de contribuir com a redução dos índices de óbitos anuais de seres 

humanos, assim como o sacrifício de animais realizados, todos os anos, pelo CCZ. 

  

 

 



 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

  

 

             Os animais domésticos têm um papel fundamental no ciclo biológico das 

zoonoses, destacando-se cães e gatos pelo íntimo contato com o homem. A 

disseminação de doenças infecto-contagiosas e parasitárias entre cães de rua é fato 

conhecido por médicos veterinários, e o risco do contágio do homem por doenças, 

tais como raiva, leishmaniose, leptospirose e toxoplasmose é fato comprovado em 

várias regiões do país (MASCARENHAS, 2003). 

  

           No quadro geral das zoonoses destacamos, para fins desse trabalho, a raiva, 

a leishmaniose, a larva migrans cutânea e a leptospirose. 

  

A Raiva é uma doença infecto-contagiosa de fácil difusão dentre os animais, 

por se tratar de uma epizootia que abrange grande número de animais, de 

diferentes espécies, que atuam no ciclo como reservatório na natureza (PASSOS e 

outros, 1998). É transmitida ao homem principalmente pela mordedura de um 

animal que esteja contaminado pelo vírus rábico; através de sua saliva. A raiva gera 

altos custos a saúde pública tanto no tratamento preventivo (vacinas) de pessoas 

que estejam expostas a este risco, além do tratamento pós exposição (BRASIL, 

1998). 

  



 

Segundo Mattos (2000), a cada ano na América do Sul, ocorrem 2500 mortes 

humanas e 177 mil de cães causadas pela raiva. Em todo mundo, os cães são 

responsáveis por 99% dos números de raiva humana e 92% dos tratamentos pós-

exposição, afirma a Organização Mundial da Saúde (apud CARAMORI Jr e outros, 

2003). Países da América Latina como Brasil, Equador, Peru e México não 

conseguiram erradicar tais epizootias (doença que acomete muitos animais do 

mesmo local e tempo). 

  

A raiva dentre as diversas zoonoses é uma das mais importantes devido a 

sua evolução invariavelmente fatal e por apresentar distribuição geográfica. 

Anualmente é capaz de causar mais de 50 mil óbitos em seres humanos, dos quais 

90% ocorrem no sudoeste asiático e o restante nos outros países economicamente 

desfavorecidos (CARAMORI JÚNIOR e outros, 2003).   

   

Epizootias constituem efeitos graves do ponto de vista sanitário, uma vez que 

colocam extensos segmentos populacionais sob o risco imediato de raiva e exige 

dos serviços de saúde o estabelecimento imediato de medidas voltadas à profilaxia 

de casos humanos e à interrupção de transmissão viral (PASSOS e outros, 1998). 

 

           Baseado na OMS (1999), em relação aos gatos, a raiva desaparece quando 

se consegue controlá-la nos caninos. Contudo, pela razão do contato íntimo com os 

humanos e, seu papel na transmissão da raiva e outras zoonoses, recomenda-se a 

aplicação das mesmas medidas de controle exercidas nos cães. Em todas as 

estratégias abordadas o aumento da responsabilidade dos proprietários, também 



 

conhecida como posse responsável, é fundamental para o sucesso de todo 

programa de combate a zoonoses. 

As Leishmanioses Visceral e a Tegumentar Americana são zoonoses 

provocadas por um protozoário do gênero Leishmania. Ambas são 

preponderantemente silvestres e caracterizadas por serem doenças infecto-

contagiosas. Atualmente, as duas formas de leishmaniose têm aparecido com maior 

freqüência em áreas domiciliares ou peri-domiciliares e até em centros urbanos 

brasileiros de médio porte. Estão distribuídas em todo o continente Americano, e 

presente em muitas regiões do Brasil (BRASIL, 1998). 

 

Já a Leishmaniose Tegumentar Americana, de acordo com a OMS (1993) 

apud Brasil (1998), está entre as seis principais doenças infecto-parasitárias no 

Brasil. Pode provocar lesões na pele e mucosas decorrentes da ação de um 

protozoário do gênero Leishmania. É uma das infecções dermatológicas mais 

importantes devido às dificuldades terapêuticas, pelas deformidades e pelas 

seqüelas que causam merecendo assim maior atenção da saúde pública.  

 

A identificação de cães infectados e sua eliminação, com as demais medidas 

de controle preconizadas pelo Ministério da Saúde, têm contribuído para redução da 

infecção humana, pois os casos de leishmanioses caninas precedem os humanos 

em áreas urbanas do Brasil (SAVANI e outros, 2003). 

 

Uma outra enfermidade de menor repercussão é a larva migrans cutânea. 

Sendo derivada do contágio direto do homem com essa larva que está presente em 

fômites ou solos contaminados através das fezes de animais infectados. As larvas 



 

penetram através da epiderme e acometem principalmente crianças que tem acesso 

aos parques públicos onde cães e gatos têm livre acesso. As principais áreas 

atingidas são os membros inferiores, principalmente pés, nádegas e também as 

mãos que manifestam reações inflamatórias caracterizadas por um prurido intenso e 

erupções de aspecto serpiginoso. Ela é detectada em vários países principalmente 

os de clima tropical e subtropical, no Brasil é mais encontrada em regiões litorâneas 

(SANTARÉM, GIUFFRIDA e ZANIN, 2004). 

 

 Outra zoonose que tem predileção por áreas de clima tropical e subtropical é 

a leptospirose. Os sinais clínicos caracterizam-se por febre abrupta, mal estar geral 

e vômitos. Os animais exercem a função de hospedeiros primários e têm grande 

importância para perpetuação das espécies de leptospiras, eles atuam como 

reservatórios, já o homem é um hospedeiro final. Isto demonstra a importância de 

ações preventivas da saúde pública, pois os tratamentos são caros e a taxa de 

letalidade está entre 5% e 20%. Os altos índices pluviométricos beneficiam o 

surgimento de surtos epidêmicos de caráter sazonal. Dentre as espécies de animais 

afetados o roedor é o principal reservatório, e difusor desta doença. A contaminação 

dos cães pode derivar do contato com outros cães e ratos que urinam no mesmo 

local. Populações que vivem em más condições sanitárias e de infraesrutura 

precárias como a proximidade com lixões e esgotos a céu aberto são consideradas 

de risco. Na epidemiologia os cães têm sua importância devido ao estreito laço com 

os homens. (VIEGAS e outros, 2001). 

 

 Ao contrário das outras zoonoses já citadas a toxoplasmose tem o gato como 

o animal de transmissão. A toxoplasmose também acontece em muitas outras 



 

espécies de mamíferos; além de: répteis, anfíbios e aves, sendo vista como uma das 

parasitoses que mais acometem os homens e os animais homeotérmicos em geral. 

É uma infecção oportunista com ampla distribuição geográfica e é altamente 

disseminada com taxas de prevalência variáveis em todo mundo (CANTOS e outros, 

2000). Após o nascimento o homem pode adquirir a doença através do consumo de 

carnes cruas ou mal cozidas, alimentos, água, leite não pasteurizado, ovos e 

transfusões sangüíneas contaminados. (GARCIA e outros, 1999). 

  

        A contaminação pode ser através de oocistos de Toxoplasma presentes nas 

fezes de gatos infectados que se constitui em fonte de contaminação para 

hospedeiros intermediários como o homem, cães, animais produtores de alimento e 

roedores. Os oocistos podem também ser transportados por baratas, moscas e 

minhocas. Outro método de disseminação é a congênita ou transplacentária que 

ocorre quando o animal ou a mulher prenhe contamina-se, pois o toxoplasma 

atravessa a placenta e infecta o feto. Por isso é uma zoonose de grande importância 

para saúde publica nos seres humanos. Nos cães e nos gatos a doença congênita é 

incomum, mas pode ser causa de aborto, natimortos ou mortalidade neonatal 

(SHERDING, 2003). 

  

O controle populacional de animais de rua tem sido apontado como um meio 

estratégico de controlar a raiva e as demais zoonoses. A superpopulação dos 

animais domésticos é um infortúnio que abrange vários países em maiores ou 

menores proporções. Por se tratarem de espécies multíparas, cães e gatos, 

apresentam difícil controle populacional; traduzindo-se num número bem maior de 

animais errantes que o de pessoas para acolhê-los(ARCA BRASIL, 2004).  



 

 

Uma das causas deste crescimento populacional exacerbado é que muitos 

dos animais abandonados são descendentes de acasalamentos indesejáveis, de 

animais pertencentes a um proprietário que sem instrução ou sem recursos para 

lidar com constantes proles em sua residência, abandonam os filhotes nas ruas 

(CASTRAR, 2000).  

 

De acordo com a recente informação do Comitê de Especialistas sobre Raiva 

da Organização Mundial de Saúde (1999) são indicadas três estratégias para o 

controle populacional de cães e gatos: a restrição de liberdade ao movimento, o 

controle de habitat e o controle da reprodução. A restrição da liberdade de 

movimento está ligada ao confinamento do cão dentro da casa do seu proprietário, 

os usos de coleira e de focinheira, além do adestramento são medidas muito 

eficazes, porém requer em participação ativa da comunidade e/ou a pressão das 

autoridades locais. O controle do hábitat é importante, pois populações caninas são 

mais vulneráveis à este controle do que a manipulação direta do seu número. O 

tamanho das populações de cães que tem acesso às ruas sem supervisão do 

proprietário, depende da disponibilidade de alimentos e de refúgios. Além disso, é 

essencial a educação eficiente dos membros da comunidade, em relação ao 

acúmulo de lixo nas ruas. O controle da reprodução consiste em impedir o 

cruzamento através da restrição da liberdade de movimento ou confinamento das 

cadelas no cio. Outros métodos (como por exemplo, as injeções de hormônios e a 

esterilização) são mais caros e devem ser realizados ou supervisionados por um 

profissional.      

 



 

A densidade populacional de cães está relacionada a situações 

epidemiológicas variadas, a diferentes hábitos culturais e padrões de assentamento 

da população humana. Em várias regiões do mundo, grande parte da população 

canina recebe pequena ou nenhuma supervisão e, quando tem sua movimentação 

restringida, esta o é em apenas parte do dia. O planejamento de controle de 

zoonoses deve levar em consideração a biologia da população canina, bem como 

os aspectos culturais da população local. Por exemplo, no município de Araçatuba 

(localizado na região nordeste do estado de São Paulo), a maioria da população 

habita casas e por hábitos culturais, quando possuem animais de estimação, esses 

têm acesso livre às ruas, favorecendo a transmissão de zoonoses.  (NUNES e 

outros, 1997). 

 

Segundo a OMS (1999) antes de iniciar um programa será preciso obter 

dados sobre a população canina, acerca da forma de propriedade dos cães, das 

relações entre estes e a população humana, da densidade da população, da 

estrutura por idades e da rapidez de renovação, do hábitat, da relação entre cães e 

outras espécies que também são reservatórios, etc. As grandes variações nas 

relações estabelecidas entre os animais e o homem no mundo são fundamentais 

para o sucesso de um programa nacional de combate as zoonoses, pois vai 

depender da sua adaptação às condições ecológicas e sociais do país.  

 

 Os cães podem ser divididos, de acordo com a OMS (1999), em quatro 

grupos, baseados no nível de dependência e cuidado com relação ao alimento, ao 

abrigo e a companhia do ser humano para com estes animais e também o grau de 

supervisão e restrição ao acesso à rua. Quando dependem exclusivamente de seu 



 

dono e se consideram propriedade e parte de um lar determinado, para o qual eles 

têm um valor econômico ou social. Nos programas de combate à raiva, estes 

animais podem ser vacinados e/ou mantidos dentro da casa de seus donos são 

denominados supervisionados. Os cães familiares dependem inteiramente de seus 

donos, mas sua liberdade de movimento é só parcialmente limitada. Nos programas 

de combate à raiva, estes animais geralmente são vacinados. O terceiro grupo de 

cães, ou seja, cães de bairro ou da comunidade dependem parcialmente dos seres 

humanos e sua liberdade de movimento pode ser limitada ou não. São aceitos pelos 

moradores de uma comunidade como se pertencessem a ela; obtém alimentos e 

abrigo, pelo menos durante parte do ano, de um ou mais lares. Dependendo da 

sociedade, estes cães são vacinados ou eliminados.  O último grupo denominado 

por cães vadios é independente e tem plena liberdade de movimento. São 

encontrados sós ou em grupos. São geralmente rejeitados pelos moradores da 

comunidade e podem ser eliminados sem qualquer objeção pública.  

 

 Segundo Matos e outros (2002), a OMS adotava uma classificação que não 

diferenciava os grupos de cães de bairro ou da comunidade dos cães denominados 

de vadios. Esta nova divisão proporcionou uma melhora na estratégia de controle de 

zoonoses, pois com a divisão destes grupos as medidas a serem tomadas são 

distintas para cada um deles tornando-as mais específicas e adequadas, conduzindo 

ao sucesso dos programas onde o cão é o hospedeiro ou reservatório.  

 

 De acordo com resultados de estudos recentes do Comitê de Especialistas da 

OMS em Raiva, o mesmo recomenda a aplicação de políticos de combate à raiva 

muito diferentes das adotadas e colocadas em prática anteriormente pela maioria 



 

das autoridades e comunidades nacionais. Não existe nenhuma prova de que a 

eliminação de cães tenha gerado impacto significativo na densidade das populações 

caninas ou na propagação da raiva. A renovação das populações caninas é muito 

rápida e a taxa de eliminação (a mais elevada registrada até hoje gira em torno de 

15% da população canina). Além disso, a eliminação dos cães poderia não ser 

aceitável para algumas comunidades. Este sistema, portanto, não deve ser 

empregado em programas de controle anti-rábico em grande escala, a menos que 

se comprove sua viabilidade através de estudos ecológicos e socioculturais (OMS, 

1999). 

 

Segundo Beaver (apud FIGUEIREDO E ARAÚJO, 2001), usando como 

exemplo os EUA, para cada 415 crianças nascidas no país existem cerca de 2.000 a 

3.000 filhotes de cães e gatos, o que significa que para se manter a população 

estável, 60.000 animais deveriam ser sacrificados por dia; embora as estatísticas 

existentes não sejam exatas, estima-se que sejam mortos nos abrigos de animais e 

canis públicos nos EUA algo entre quatro e nove milhões de cães todos os anos.  

 

 Adicionalmente, o sacrifício em massa de animais, muitas vezes, não é feito 

de forma humanitária e indolor, o que muitas vezes depõe contra sua eficácia. O 

termo eutanásia deriva do grego, onde eu significa boa e thanatos significa morte; 

portanto, eutanásia significa boa morte, ou morte humanitária, misericordiosa. Para 

que seja uma eutanásia dita ideal, segundo Hatch (1987), o método ou agente deve 

ter as seguintes características: não deve desencadear comportamento de luta, 

medo, ansiedade ou espasmos musculares, nem mesmo pelo método de contenção 

escolhido; deve ser indolor e agir rapidamente para provocar inconsciência e morte 



 

instantâneas ou em poucos minutos; deve ser confiável, seguro, provocando o óbito 

todas as vezes que utilizado e realizado por pessoal treinado. Além disso, não deve 

ser usada droga psicotrópica para seres humanos, se isso ocorrer, deve ter rígido 

controle de acordo com legislação vigente; deve ser esteticamente aceitável; ser 

barato e proporcional à finalidade do sacrifício; por fim, não deve causar mudanças 

teciduais a ponto de dificultar ou até mesmo impossibilitar uma necropsia futura, 

provocar contaminação no ambiente, ou problemas de saneamento local.  

 

 A constante preocupação com o destino dos animais abandonados é grande, 

existem muitas entidades que se constituíram visando tanto o controle populacional 

quanto a qualidade de vida desses animais de rua. A maioria criou abrigos para 

animais de rua, onde os mesmos permanecem até serem adotados. Estes abrigos 

quando mal administrados acabam contribuindo para o crescimento populacional de 

cães e gatos, uma vez que os animais continuam se reproduzindo, e em pouco 

tempo, podem lotá-los com seus descendentes e esgotar os recursos humanos e 

financeiros disponíveis para sua manutenção (SOARES e SILVA, 1998).  

 

O problema encontrado em programas de captura de animais realizados 

pelos CCZ é a disseminação de doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Os 

animais durante o período de quarentena, ficam agrupados em canis coletivos, 

separados pelo sexo, mas nestes ficam reunidos tanto animais sadios como 

doentes. Quando resgatados por seus proprietários, podem se tornar 

disseminadores de doenças, levando para sua residência e localidade uma doença 

que não seja usual na região, contaminando, assim, toda uma população que antes 

não estava infectada (CASTRAR, 2000). 



 

Com o intuito de minimizar o problema de superpopulação de cães e gatos e 

conseqüentemente a incidência de zoonoses, em algumas cidades do país têm 

surgido programas alternativos de controle reprodutivo através da esterilização 

cirúrgica. O objetivo destes projetos é esterilizar animais de proprietários de baixa 

renda e os mantidos em entidades protetoras. Um modelo deste programa foi 

implantado em Londrina e região, onde há quinze anos, foi abolida a captura e o 

sacrifício em massa de cães e gatos. Segundo dados do projeto o mesmo contribuiu 

significativamente para redução do número de cães e gatos das ruas da cidade e 

região e conseqüentemente melhorou os índices de saúde pública e bem-estar 

animal (MASCARENHAS, 2003).  

 

 Outra cidade que implantou um programa similar foi Taboão da Serra, 

município da Grande São Paulo. A Associação Humanitária de Proteção e Bem-

Estar Animal mais conhecida como Arca Brasil vem desenvolvendo desde 1996 o 

“Programa de Controle das Populações de Cães e Gatos”. A prefeitura contribui 

através do Centro de Controle de Zoonoses com doação de medicamentos para 

clínicas veterinárias particulares que por sua vez, colaboram praticando 

esterilizações com valores acessíveis a população de baixo poder aquisitivo (ARCA 

BRASIL, 2004).  

 

 O projeto em Taboão da Serra trouxe muitas conseqüências positivas tanto 

para a Divisão de Zoonoses da Secretaria da Saúde quanto para veterinários locais 

que aumentaram substancialmente a clientela nas suas clínicas (CONTROLE, 

1997). Outro resultado positivo foi à repercussão nacional e internacionalmente que 

o projeto obteve servindo como incentivo e exemplo para muitas cidades brasileiras 



 

para implantar programas semelhantes, como por exemplo: Guarulhos (SP), Niterói 

(ES), Rio de Janeiro e Terezópolis (RJ), entre outros. Obteve o reconhecimento da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) pelo pioneirismo na América do Sul 

e foi divulgado na 8ª Conferência Internacional das Interações Homem/Animal 

realizada em Praga 1998. O resultado destas ações implantadas pode ser baseado 

nos dados da cidade de Taboão da Serra divulgados pela Arca Brasil. No período 

entre abril de 1996 até dezembro de 2003 cerca de 30% da população total de cães 

e gatos (12.284 animais), no município, tinham sido castrados. De acordo com a 

progressão geométrica, baseando-se nos animais e em seus descendentes, foi 

evitado o nascimento de um milhão de novos filhotes. Este sucesso decorre da 

competência e seriedade do projeto que visa obstaculizar a consecução do 

problema, evitando a procriação descontrolada de cães e gatos, e a eliminação dos 

mesmos pelo poder público local. Além disso, a presença de Posto de esterilização 

permanente na cidade (ARCA BRASIL, 2004). 

 

 Os variados tipos de esterilizações cirúrgicas em animais de companhia é um 

tema muito discutido pela razão de que a escolha da realização do procedimento é 

feita pelo proprietário. A esterilização dos animais atua diretamente no problema de 

ninhadas não desejadas, pois impedem o seu nascimento e evita também os 

cruzamentos com os cães de rua, diminui os índices de transmissão de doenças 

venéreas, dentre elas o mais comum é um tipo de câncer; Tumor Venéreo 

Transmissível (CASTRAR, 2000). 

 

            Com a esterilização cirúrgica, no caso das fêmeas há o desaparecimento do 

comportamento de cio e problemas de prenhez e parto que podem vir a ser 



 

acarretados, e nos machos a necessidade de marcar o território com a urina 

diminuem em 90% dos casos após a cirurgia. As fugas para rua a procura de 

fêmeas no cio, as disputas e agressões com outros machos pelas mesmas são 

reduzidas, incluindo a diminuição do número de animais atropelados e de pessoas 

atacadas por eles com o perigo de contrair alguma zoonose (CORRÊA e outros, 

1998). Com menos animais nas ruas os índices de captura pelo CCZ são reduzidos, 

juntamente com o número de animais sacrificados. A população de cães e gatos 

errantes é diminuída e há uma melhoria na saúde pública e animal. Os 

procedimentos cirúrgicos mais empregados nos projetos de controle de natalidade 

são a ovariossalpingohisterectomia nas fêmeas e a orquiectomia ou vasectomia nos 

machos (MACARENHAS, 2003). 

 

 Segundo Boothe (1998), a orquiectomia em animal da espécie canina pode 

ser feita tanto pela técnica aberta ou pela fechada. Os dois procedimentos são 

iniciados numa incisão cutânea pré-escrotal na linha média em seguida os dois 

testículos são empurrados, um de cada vez, para a incisão cranialmente, é feito uma 

incisão no tecido subcutâneo e na fáscia espermática do testículo, com o objetivo de 

expor a túnica vaginal parietal. No método aberto, esta estrutura é incisada e uma 

transfixação é confeccionada nos componentes do cordão espermático 

exteriorizados; no fechado esta túnica não é aberta e a transfixação é feita com 

segurança entre o músculo cremaster e o ducto deferente. Após feitas às ligaduras o 

cordão espermático é transeccionado na posição distal a ligadura retornando a 

região inguinal. O tecido subcutâneo é suturado com material absorvível e a pele 

com pontos separados com fio não absorvível. Na orquiectomia dos felinos a incisão 

é longitudinal separada sobre cada testículo, estes são exteriorizados empurrados 



 

caudalmente até a incisão cutânea permitindo a incisão do subcutâneo e abertura da 

túnica vaginal parietal. A oclusão das estruturas do cordão espermático pode ser 

feita por vários métodos: nó de ligadura, nó de meia-volta, ou nó em figura de 8 no 

cordão espermático, ou por nó quadrado do ducto deferente aos vasos testiculares. 

A seguir o cordão espermático é seccionado distalmente a ligadura; não sendo 

promovida a oclusão da ferida cirúrgica.  

 De acordo com Christie (1991), a orquiectomia fechada é indicada para 

pacientes com menos de 35 kg, e a aberta para raças grandes e gigantes de cães, 

para evitar o desenvolvimento de edemas no local da cirurgia; a camada parietal da 

túnica vaginal é incisionada, sendo aberta longitudinalmente com tesouras ou bisturi 

para expor as estruturas vasculares do cordão espermático.  Em relação à oclusão 

dos componentes do cordão espermático na orquiectomia dos felinos comentada 

anteriormente, o autor indica uma ligação fechada direta do cordão espermático, 

com a utilização de fios, por acreditar que este tipo de ligadura confere uma maior 

segurança. 

 

  Outro procedimento cirúrgico que pode ser realizado nos machos é a 

vasectomia; uma técnica que inibe a fertilidade masculina e mantém os padrões 

comportamentais, pois os andrógenos continuam a ser produzidos pelas células de 

Leydig. Esta cirurgia é raramente recomendada porque o comportamento errante, 

agressão e marcação de urina continuam. A técnica reside em uma incisão pequena 

sobre o cordão espermático entre o escroto e o anel inguinal. É feita uma abertura 

na túnica vaginal e isola o ducto deferente por meio de dissecção, o mesmo é ligado 

duplamente e depois ressecciona uma porção de 0,5 cm entre as ligaduras. Ato 



 

contínuo o mesmo procedimento é realizado no cordão espermático colateral; e 

promovida a sutura do tecido subcutâneo e pele. (HEDLUND, 2002). 

 

 As desvantagens da orquiectomia e vasectomia foram constatadas devido à 

necessidade da aplicação de anestesia geral ou analgesia local, utilização de 

instrumental adequado para a cirurgia asséptica e ainda a necessidade de maiores 

cuidados nos períodos pré e pós-operatórios (RODASKI e outros, 2001). 

 

 Nas fêmeas a ovariossalpingohisterectomia é feita da seguinte forma: o local 

da incisão abdominal (linha média) é feito de acordo com porte e a espécie animal 

(cadela ou gata). Se for uma cadela a incisão é feita no terço cranial, pois os ovários 

têm a exteriorização mais difícil que o corpo uterino; nas gatas, é feita no terço 

médio, pois o corpo uterino é mais difícil de ser exteriorizado que os ovários. Não é 

indicada a incisão no flanco por dificultar a remoção do corpo uterino. Feita a 

incisão, o corno uterino direito é localizado, e nele fixadas três pinças hemostáticas 

no pedículo ovariano, este é seccionado entre a pinça intermediária e a mais 

próxima do ovário. A pinça mais distante é retirada para que seja feita uma ligadura 

no sulco deixado pela mesma. Este procedimento é repetido no lado colateral. No 

corpo uterino são aplicadas três pinças hemostáticas cranialmente à cérvix, onde o 

mesmo é seccionado entre a mais proximal e a intermediária. As artérias uterinas 

devem ser ligadas individualmente caudais a pinça mais caudal, e o útero é ligado 

no sulco restante; procedendo as suturas individuais das camadas incisadas 

(STONE, CANTRELL e SHARP, 1998). A incisão abdominal é fechada de maneira 

rotineira. (FINDGLAND, 2003). Esse tipo de acesso cirúrgico também é empregado 



 

por Migliari e Vuono (2000); Hedlund (2002), obedecendo as individualidades de 

cada espécie animal, com citado anteriormente. 

 

 Na tentativa de minimizar a agressão cirúrgica, com a diminuição do tempo 

operatório e o aumento da praticidade dos procedimentos cirúrgicos, várias técnicas 

têm sido propostas. Barbosa e outros (1999), obtiveram bons resultados quando 

utilizaram grampos de titânio para fazer a ligadura da artéria e veia ovariana 

(complexo AV ovariano) e artéria uterina média. Concluindo que os grampos são de 

fácil manuseio, reduzindo o tempo de cirurgia e anestesia, produzindo perfeita 

hemostasia, não ocorrendo deslocamento dos implantes durante o trans e pós 

operatório. 

  

 Outra técnica que vem sendo desenvolvida em pesquisas, na cadela, é a 

Histeroplicadura Modificada. É uma técnica cirúrgica usada em humanos e que foi 

testada em cadelas na cidade de Itapetininga-SP. A técnica consiste numa incisão 

nos cornos uterinos, bem próxima das bolsas ovárianas, e na ligadura em todos os 

cotos. As desvantagens são que a quantidade de material utilizado no procedimento 

é praticamente a mesma que em procedimentos tradicionais, a cadela continua 

apresentando cio, procurando e aceitando machos, permanecendo exposta ao 

perigo de infectar-se com alguma DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) ou 

outras doenças; as confusões, brigas e atropelamentos continuam e por 

permanecerem com o útero e ovários, igualmente como as férteis, no futuro podem 

precisar de pan-histerecomia terapêutica (CANAL, 2004).  

 



 

Migliari e Vuono (2000), visando diminuir o tempo operatório e os custos do 

procedimento propuseram técnica operatória modificada, semelhante à tradicional. 

A incisão da pele deve ser realizada na linha média, tomando como referência o 

ponto eqüidistante entre a cicatriz umbilical e o púbis. Após uma pequena difusão do 

tecido celular subcutâneo, o suficiente para se visualizar a linha alba, faz-se a 

invasão da cavidade abdominal. Esta incisão deverá ser pequena, o suficiente para 

a exteriorização dos ovários. O corno uterino esquerdo deverá ser localizado e 

exteriorizado com a ajuda do gancho. Para exteriorizar o ovário, o corno uterino é 

tracionado levemente com o auxílio da compressa, é aberta uma “janela” no 

mesovário, caudalmente ao complexo artério-venoso ovariano. O pedículo é 

pinçado com duas pinças “Crile” que deverão distar o máximo possível uma da 

outra. É feita uma secção entre as duas pinças, onde o corno uterino rebatido é 

posicionado sobre o coxal. Passa-se o fio por debaixo da pinça para efetuar a 

ligadura do pedículo, utilizando fio mononylon nº 1 em cadelas e em gatas fio níquel-

cromo com 0,2 mm. O pedículo é em seguida reposicionado no interior do abdômen 

e só então a pinça é removida. O procedimento é repetido no pedículo ovariano 

oposto. Ato contínuo exterioriza-se, o corpo uterino pinçando-o com uma pinça de 

“Crile”, cerca de 5 mm acima da cérvix. Passa-se o fio sob a pinça, posicionando-o 

imediatamente acima da cérvix, é feita a ligadura. Cuidadosamente, o coto uterino é 

reposicionado dentro do abdômen e a pinça é removida. Para sutura da parede 

abdominal e pele é utilizado o fio níquel-cromo 0,2 mm. Segundo os autores este 

método, viabiliza a rotina do procedimento em Clínicas particulares, pois dispensa a 

presença de um cirurgião auxiliar e um único cirurgião é capaz de operar 10 animais 

em um período do dia. 

 



 

 Com a esterilização cirúrgica são evitados praticamente todos os tipos de 

doenças do sistema reprodutor, tanto no macho como na fêmea, incluindo-se as 

neoplasias. A esterilização precoce nos animais desde seis a sete semanas de 

idade demonstra algumas vantagens como à diminuição das quantidades de 

anestésicos e outros materiais utilizados, sem comentar do tempo de procedimento 

e do período de recuperação que são menores. A neutralização cirúrgica antes do 

primeiro cio pode reduzir ainda mais os riscos de neoplasias mamárias, eliminar a 

possibilidade de prenhez não desejada com a ausência de efeitos secundários 

adversos a longo prazo para o animal (HOWE e OLSON, 2004). 

 

 Esta esterilização de filhotes, de cães e gatos, ou esterilização precoce, é a 

remoção dos órgãos secretores de hormônios no caso dos machos e nas fêmeas os 

órgãos produtores de hormônios e parte do sistema genital realizada antes do início 

do funcionamento e da maturação dos mesmos. O tema foi discutido por 

especialistas em reprodução animal no “North American Veterinary Conference” em 

janeiro de 1997 em Orlando nos Estados Unidos que chegaram à conclusão de que 

o procedimento cirúrgico é um benefício aos cães e gatos na faixa etária entre 

quatro e oito meses pois evita problemas de pele ligadas a desequilíbrios 

hormonais, em cadelas e gatas diminuem em 95% a incidência de câncer de mama, 

se for antes do primeiro cio, e em 100% as patologias em útero e ovários. Há um 

aumento na vida média destes animais em mais de 50% nos gatos e em 30% nos 

cães (WALDMAN, 2004).  

 O procedimento cirúrgico usado nestas castrações precoces é similar às 

aplicadas em animais adultos, havendo necessidade de alguns cuidados como a 

preocupação com as doses dos fármacos usados, pois prolongam as ações dos 



 

mesmos, metabolizando de forma diferente dos animais adultos, devido à 

imaturidade nas funções renais e hepáticas. Com reconhecimento destas 

peculiaridades, e se usados apropriadamente, os riscos com o uso de pré-

anestésicos e anestésicos são minimizados quando estes são utilizados em 

pacientes jovens. Outra diferença importante é a imaturidade de manter a 

temperatura corpórea, a ampla relação da área de superfície corporal e menos 

camada de gordura predisponibilizam para hipotermia mediante a anestesia, isto 

pode ser reduzido com o uso de colchão térmico, durante o período da cirurgia, e da 

recuperação. Os animais jovens são mais sensíveis que os adultos para 

hipoglicemia, normalmente é aconselhável no período de jejum, conter a ração por 

apenas quatro a seis horas antes da cirurgia, alguns veterinários defendem a 

suplementação com xaropes açucarados no período pré-cirurgico, ou administração 

de soro glicosado durante a cirurgia. (EARLY, 2004). 

 

 Devido a problemas abordados em antiga literatura, alguns cirurgiões 

veterinários atualmente, demonstram receio para esterilizar estes animais jovens. 

Os principais problemas indicados nesta literatura envolvendo a gonadectomia 

antes da maturidade são os retardamentos no crescimento, a obesidade, dermatites 

perivulvares e vaginites, aderências balanoprepuciais, alopecias endócrinas, 

problemas urinários e predisposição a doenças infecto-contagiosas. Em relação ao 

retardamento no crescimento as radiografias de animais castrados até os sete 

meses de idade em comparação a animais inteiros demonstram um atraso de 

fechamento das epífises ósseas resultando em animais de estatura um pouco maior 

ou dentro da normalidade. (SOARES e SILVA, 1998).  

 



 

 A tendência à obesidade foi observada em milhares de animais esterilizados 

precocemente nos Estados Unidos, mas este problema foi solucionado com as 

modernas dietas de controle de peso acessíveis também para os médicos 

veterinários no Brasil. (WALDMAN, 2004).  

 

 Segundo Soares e Silva (1998), as dermatites vulvares podem ocorrer devido 

à vulva pequena e o excesso de tecido perivulvar que permite o acúmulo de 

secreções vaginais e urina proporcionando o crescimento de bactérias, fungos e 

inflamação, apesar de estudos comparativos entre cadelas inteiras e 

ovariohisterectomizadas esta patologia não ter sido identificada. Por conseqüência 

cadelas castradas precocemente têm sido acompanhadas e não foi observado o 

aparecimento de vaginites. Nos machos, as aderências balanoprepuciais, do pênis 

com o prepúcio, em cães castrados até quatro meses e meio de idade não foi 

mencionado como um problema, já em gatos castrados até cinco meses, 40% 

demonstraram aderência. Isto acontece devido ao ligamento balanoprepucial (uma 

camada de epitélio contínua entre o pênis e prepúcio) sofre citólise e se separa, 

formando túnicas parietal e visceral da cavidade prepucial durante o 

desenvolvimento. Este processo se completa ao nascimento em algumas espécies, 

mas em outras, somente quando o animal atinge a puberdade, como por exemplo 

os cães e os gatos. Em pesquisa mais recente esta patologia não tem sido 

apontada. As alopecias endócrinas que respondem à adição ou suspensão de 

endocrinoterapias têm sido apresentadas tanto em cadelas castradas como nas 

inteiras. Os problemas urinários após algumas pesquisas concluíram que a 

esterilização feita aos cinco meses não predispõe adultos à obstrução uretral em 

gatos ou incontinência urinária em cães, pois estas patologias podem aparecer de 



 

semanas até anos após a cirurgia e também em animais intactos, ou seja, sua 

etiologia não é clara e é provavelmente de natureza multifatorial. A predisposição à 

doenças infecto-contagiosas causadas pelo estresse da anestesia e cirurgia, é 

devido ao pequeno efeito sobre a capacidade do cão em desenvolver uma resposta 

humoral frente à vacinação, mas isto pode deprimir temporariamente a resposta 

celular do animal. Até o presente momento, não existem trabalhos que tenham 

investigado os efeitos de cirurgias e anestesias nas taxas de morbidade, frente às 

doenças infecciosas em animais jovens. 

 

  A esterilização precoce, por ser uma alternativa considerada recente, muitos 

estudos ainda estão em andamento, porém evidências sugerem que seja um 

procedimento seguro, com um mínimo ou nenhum efeito adverso ao animal, além 

disso o maior benefício é o controle populacional destes animais.(EARLY, 2004).  

 

  Seim III e Willard (2002) afirmam que os animais requerem cuidados 

especiais no período pós-cirurgico, evitando assim a ocorrência das complicações. 

Outro ponto negativo apontado pela população, é que após a esterilização o animal 

esta inapto para a reprodução (CASTRAR, 2000). 

 

 Por conseqüência das alegações anteriormente citadas e a disseminação do 

uso de contraceptivos em mulheres com seu alto grau de eficácia, estimularam o 

grande interesse dos estudiosos na aplicação dessas técnicas no controle 

reprodutivo das fêmeas (CONTRACEPTIVES, 2004). O alto custo da esterilização 

cirúrgica e da utilização de contraceptivos esteroidais em fêmeas, provavelmente 



 

será sempre um empecilho para estes métodos de controle populacional de animais 

domésticos tornarem-se influentes em várias partes do mundo. Além disso, algumas 

pessoas vêem as esterilizações cirúrgicas como uma infração inaceitável aos 

direitos dos animais. Por tanto, é claro que um método com baixo custo, não 

cirúrgico, e que causasse esterilidade eficaz, seria o ideal (NONSURGICAL, 2004).  

 

 Os contraceptivos esteróides similares aos usados em mulheres foram 

testados em cadelas e em menor número em gatas. Muitos destes tratamentos não 

apresentam uma eficácia segura em alguns animais na prevenção da prenhez, mas 

o maior problema é que podem provocar sérias doenças uterinas em cadelas 

tratadas, por exemplo, o Complexo Hiperplasia Endometrial Cística (piometra). Nos 

EUA, é prescrito para cadelas o acetato de megesterol, que é uma progesterona 

oral. O tratamento deve ser iniciado com uma grande dose antes ou no inicio do 

proestro tendo continuidade por oito dias, ou com pequenas doses iniciando no 

anestro e continuando por 32 dias para alcançar a chegada do estro; seguindo o 

tratamento muitas cadelas retornam ao cio em quatro a seis meses. Outro 

tratamento é com o andrógeno mibolerone, encontrado na forma líquida para 

adicionar à comida. Seu uso pode ser por até 24 meses, após esse período deve-se 

encerrar o tratamento. Decorrido este tempo, a cadela volta apresentar cio em dois 

a três meses (CONTRACEPTIVES, 2004). 

 

 Apesar da fêmea ser o principal objeto no controle da reprodução canina, e 

das técnicas cirúrgicas empregadas constituírem procedimentos eficientes na 

limitação da natalidade, a ovariohisterectomia e a utilização de contraceptivos 

esteróidais como métodos de esterilização em grande escala, tornam-se inviáveis, 



 

principalmente pelo alto custo. Por este motivo, considerando que um macho pode 

ser responsável por várias gestações, obviamente, a esterilização deste diminui 

significativamente o crescimento populacional. Os métodos mais utilizados para 

provocar infertilidade na fêmea constam de intervenções cirúrgicas e administração 

de hormônios, procedimentos esses onerosos e que podem comprometer a vida do 

animal. Esses fatores motivaram o controle de reprodução do macho através da 

vasectomia, orquiectomia e outros procedimentos mais práticos, rápidos e 

econômicos como substâncias químicas (RODASKI e outros, 2001). 

 

  Uma variedade de abordagens para descobrir uma esterilização química tem 

sido testada, mas nenhuma tem demonstrado eficácia para ser difundida 

amplamente. Muitos pesquisadores têm usado drogas, como gluconato de 

clorexidina, diluição de formaldeído ou tanato de zinco, que causam irritabilidade 

nos epidídimos dos caninos e felinos. Este método tem aparecido como um método 

promissor, pois alguns animais têm apresentado esterilidade, mas quando usado 

em larga escala, muitos animais não desenvolvem o efeito da esterilidade esperado, 

e boa parte destes têm desenvolvido grandes reações inflamatórias no local da 

aplicação. Já as injeções intratesticulares e intraepididimal de gluconato de zinco 

neutralizado com arginina, têm demonstrado menores reações inflamatórias locais e 

maiores freqüências de esterilidade, mas também é raramente usada. 

(NONSURGICAL, 2004). 

 

 Segundo Rodaski e outros (2001) é possível com uma única aplicação de 1 

ml de solução de lugol 10%, conseguir ejaculados azoospérmicos, pois a reação 

inflamatória, com fibroplasia obstrutiva na cauda do epidídimo impede a progressão 



 

dos espermatozóides para o ducto deferente. Mas em dois cães, do experimento 

realizado pelos presentes autores que utilizaram 24 cães, observou-se uma área 

com presença de espermatozóides fora dos túbulos envolvidos por tecido fibroso, 

além de infiltrado de macrófagos; reação com características compatíveis ao 

granuloma espermático. Apesar da esterilização química ser apontada como uma 

alternativa para se instituir um método de neutralização reprodutiva prático e com 

benefícios imediatos, alguns pesquisadores chamam a atenção quanto à escolha 

dos agentes, bem como a determinação da doses. Como inconveniente dessa 

opção contraceptiva constatou-se, em outros estudos, a necessidade de altas 

concentrações de algumas substâncias, pois nem sempre é possível detectar de 

imediato se a injeção foi aplicada no local específico. Algumas vezes, há 

necessidade de se repetir às aplicações, o que pode levar a efeitos secundários 

indesejáveis, como o decréscimo dos valores eritrocitários, de hemoglobina e do 

hematócrito, acentuada leucocitose, indicando provavelmente intensa reação 

inflamatória nos testículos provocada pela substância utilizada.                         

                                                    

  Muitos estudos têm conduzido para a utilização de vacinas para 

imunização do hormônio luteinizante (LH), como método de contracepção ou 

esterilização. Algumas vacinas eram efetivas em alguns cães, contudo a duração e 

a imunidade eram tão variáveis que as pesquisas não prosseguiram. Abordagens 

similares de vacinas para imunização do hormônio liberador de gonadotrofina 

também tem falhado. É feito atualmente, uma grande quantidade de pesquisas para 

desenvolver vacinas contra as proteínas da zona pelúcida, no intuito de combater a 

ovulação ou bloquear a ligação do óvulo com o espermatozóide, alguns destes 



 

trabalhos, estão focados em cães e gatos. Atualmente a vacina da zona pelúcida 

não é efetiva para animais (NONSURGICAL, 2004).  

 

 Os métodos físicos de contracepção também estão sendo testados em cães 

e gatos, são os tratamentos intra-uterinos, mas estes não têm demonstrado uma 

boa aplicabilidade, devido a grande dificuldade de passagem pela cérvix destes 

animais. Materiais plásticos de utilização intra-vaginal, para prevenir a penetração 

do macho, também foram testados com propósito de contracepção em cadelas, mas 

apresenta baixa eficácia, devido ao insucesso na retenção do mesmo 

(CONTRACEPTIVES, 2004).  

 

 De todos os métodos anticontraceptivos e esterilizantes relatados, o 

procedimento que demonstra uma eficácia segura com menor presença de fatores 

subversivos ao animal é a esterilização cirúrgica, tanto nos machos como nas 

fêmeas, apesar do seu alto custo, da necessidade de aplicação da anestesia geral e 

cuidados pós-cirúrgicos nos animais.   

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

Os custos decorrentes da endemia das zoonoses para o sistema de saúde 

pública, bem como os sacrifícios de animais, além das perdas econômicas e de 

vidas humanas demonstram a necessidade de um programa constante de vigilância 

e combate às zoonoses em áreas urbanas e rurais. Os óbitos causados pela Raiva 

em 2004 no Brasil representam os riscos de se negligenciar tal atividade mesmo em 

comunidades com sistemas de saúde estruturados. 

 

Após essa pesquisa pode-se concluir que os animais errantes, tidos como os 

únicos culpados pela disseminação das zoonoses, servem apenas como 

reservatórios das doenças, enquanto os animais considerados pela OMS como:  

familiares, e do bairro ou comunidade, que tem acesso não supervisionado às ruas 

pelos proprietários, atuam como os veículos de contaminação. Por isto a 

importância de campanhas de esclarecimento para comunidades carentes sobre o 

que é a posse responsável e o seu valor para a eficácia dos programas de controle 

das zoonoses é de suma importância. 

 

O controle reprodutivo através de programas alternativos de esterilização 

cirúrgica de cães e gatos é apresentado como uma alternativa para conter a 

reprodução descomedida dos mesmos, que pertencem à população de baixa renda 

e aos abrigos de animais, dando-lhes o acesso ao procedimento cirúrgico por um 

valor mais acessível, mas que este seja um complemento às medidas de controle 



 

em vigor do CCZ local. As campanhas de vacinação em massa de cães e gatos são 

fundamentais para a imunização destes animais que tem algum tipo de proprietário 

(segundo a OMS, os familiares e do bairro ou comunidade), e o sacrifício controlado 

dos animais errantes para controle dos mesmos.  

 

Este assunto deve ser discutido pela sua grande importância e efeitos sobre 

a sociedade, uma vez que os métodos em vigência do poder público de controle das 

zoonoses não conseguem evitar os casos de contaminação que muitas vezes 

resultam em óbitos, tanto em animais domésticos como no homem.    
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