
 1 

 

CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, PELO 

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA, EM UBERLÂNDIA-MG. 

 

 

Este projeto visa servir a sociedade dentro de uma concepção prática voltada para a 

minimização do problema da superpopulação de cães e gatos, propõe compartilhar experiências e 

resultados na busca de uma unidade efetiva na prevenção e combate a este problema. Este projeto foi 

concebido tendo como base as experiências de outras instituições de distintos locais e serve como 

referência no sentido de promover, através do controle populacional de animais, um equilíbrio entre a 

saúde pública e o bem estar animal, respeitando os critérios técnicos, os preceitos éticos e os princípios 

da moralidade e da eficiência. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A superpopulação de animais de estimação, particularmente cães e gatos, é um problema que 

afeta, em maior ou menor intensidade, a maioria dos países, oferecendo riscos à saúde e à segurança 

pública, à saúde animal e ao meio ambiente. 

A equação de tal problema parece simples: existem mais animais do que lares para seu 

acolhimento. Em busca de uma solução rápida e eficiente as autoridades de saúde freqüentemente 

recorrem ao procedimento de eutanásia em massa, nem sempre realizada de forma humanitária, 

onerando o poder público com investimentos necessários para captura, manutenção, eutanásia e 

remoção dos cadáveres (1/3). De acordo com a OMS (1992) estes programas de eliminação de cães 

pela eutanásia, ainda que por métodos humanitários, são ineficazes na diminuição da densidade 

populacional de cães ou na propagação da raiva, pois, a renovação da população canina é muito rápida 

e a sua taxa de sobrevivência facilmente sobrepõe aos índices de eliminação. A mais alta taxa de 

eliminação registrada até hoje gira em torno de 15% da população canina (8). 

Por outro lado, o controle reprodutivo de animais de estimação tem sido reconhecido e aceito 

mundialmente, seja por questões de saúde pública ou por questões de bem estar animal, uma vez que 

tal processo é um fator que contribui de forma importante para o controle populacional dos animais e 

depende diretamente da sociedade (6/7). 

Um programa de controle da população animal urbana através do processo de esterilização em 

massa, cujo objetivo seja promover um real equilíbrio entre a saúde pública e o bem estar animal, 

compreende uma forma viável de controle eficiente da população de animais abandonados (4). Assim, 

o bem estar animal e a saúde pública, longe de serem valores antagônicos ou inconciliáveis, são 

interesses que se vinculam e que se voltam a um mesmo fim (8). 
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Segundo o Comitê de Especialistas em Raiva da Organização Mundial da Saúde - OMS, 1992, 

as atividades isoladas de remoção e eliminação de animais não representa medida de controle da 

doença, pois não consegue atuar sobre as principais causas do problema: a procriação descontrolada de 

cães e gatos e a falta de responsabilidade dos proprietários na posse, propriedade e guarda de seus 

animais (1/3). 

Também, a OMS (2005) assegura que tais atividades se tornam contraproducentes no controle 

da raiva animal, uma vez que animais já imunizados são mortos, impedindo dessa maneira a 

manutenção de uma barreira natural de proteção. Países com a presença de raiva canina estão 

implantando programas de controle da natalidade de animais de rua, fazendo a remoção para a 

realização da cirurgia de esterilização, vacinação contra a raiva e a devolução desses animais para os 

locais de recolhimento (2/3). 

Além disso, todos os organismos nacionais e internacionais de saúde enfatizam que só a 

esterilização maciça, em ritmo de campanha, pode controlar a superpopulação de cães e gatos e 

combater as zoonoses, que associadas a outras medidas igualmente importantes, evitam a colocar em 

risco a população humana, uma vez que o aumento do número de animais sem uma adequada 

assistência torna-se fator facilitador de disseminação de doenças para os seres humanos (8). 

Programas efetivos de controle populacional desses animais devem contemplar atividades de 

censo ou estimativa de população animal; registro, identificação e concessão de licenças; controle da 

reprodução; educação e sensibilização; recolhimento seletivo; destino adequado; controle do comércio; 

legislação para a guarda, posse ou propriedade responsável de animais; controle do habitat ou controle 

ambiental (2). 

O vínculo estabelecido entre os seres humanos e os animais de estimação está intimamente 

relacionado com as condições sócio-econômico-culturais de cada comunidade. Em situações de 

desequilíbrio, a intervenção para o controle de reprodução dos cães e gatos, além da conscientização 

para a posse, propriedade ou guarda responsável, é de fundamental importância e de competência do 

poder público para a promoção da saúde pública (3). 

Não possuir nenhuma atividade para o controle de populações animais e iniciar pelo 

recolhimento de animais soltos nas ruas e sua eliminação, não ajuda a construir uma cultura de 

responsabilidade para com os cães e gatos. Muitos municípios implantam tal procedimento assumindo 

uma falsa impressão de se ter o problema resolvido. É dever municipal desenvolver programas para o 

efetivo controle da população animal urbana (2). 

Considerando que o poder público tem que se revestir de exemplo de respeito à saúde pública, 

ao bem estar animal e ao meio ambiente, o Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia, apresenta 

este projeto de controle da população de animais de estimação pelo método de esterilização, 

procedimento cirúrgico, indicado para tal controle, em especial, pelas suas características de 

irreversibilidade, inibição do cio (ciclo estral) das fêmeas e diminuição da circulação dos machos (2). 
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Participando desta questão, de maneira racional, técnica e ética, esperamos contribuir, através 

do exemplo, com uma boa forma de educar a comunidade e acreditamos dar um grande passo na a 

solução de problemas urbanos envolvendo o descontrole populacional de animais de estimação. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

Com o objetivo de minimizar os problemas inerentes à superpopulação de animais domésticos, 

promover o bem estar animal e a diminuição do abandono pretende-se: 

- utilizar o processo de esterilização dirigida e assistida em cães e gatos semidomiciliados ou de 

proprietários carentes, a nível urbano e rural, para impedir a procriação natural destes animais e atingir 

o controle populacional dessas espécies;  

- facilitar o acesso da população às cirurgias de castração e conscientizar os proprietários das 

responsabilidades inerentes à posse de animais domésticos; 

- viabilizar um processo de conscientização coletiva, através de palestras e debates junto ao 

ensino formal da rede pública e privada. 

 

3 - JUSTIFICATIVA 

 

Os hábitos inadequados de manutenção e a procriação descontrolada de animais domésticos 

ocasionam um excessivo número de cães e gatos, tornando-os indesejados, seja por aspectos estéticos, 

ambientais ou pela presença de grupos de animais abandonados, além de constituir em grave problema 

de saúde pública (6/7). 

Por se tratar de animais de gestação em torno de 60 dias, com grande potencial de produção de 

proles numerosas e devido ao rápido amadurecimento sexual, já no segundo semestre de vida, o 

excesso de cães e gatos permanece como um problema, até que programas efetivos de controle da 

reprodução sejam instituídos.  

É imprescindível justificar ainda que, associado ao crescimento populacional de cães e gatos, 

torna-se possível o surgimento de problemas de ordem sanitária, com conseqüentes impactos 

socioeconômicos e ambientais, a exemplo da raiva e outras zoonoses, acidentes de trânsito em nível 

urbano e em rodovias causados por cães errantes, a poluição fecal, poluição sonora, dentre outros. 

Conforme ressalta o Instituto Pasteur, as zoonoses são resultados do alto contingente 

populacional de animais mantidos sem controle, sem cuidados de prevenção de doenças e em más 

condições de vida. Assim, em função do risco da procriação desenfreada, a diminuição do número de 

animais abandonados é de grande importância para promover o controle da raiva e de outras zoonoses 

(8). 

Neste contexto a proposta deste projeto assume uma atitude responsável ao considerar que a 

principal causa de abandono dos animais é o descontrole populacional. Pelo processo de esterilização 
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evita-se o nascimento de crias indesejadas, contribuindo, pois, para diminuir a tendência do número de 

animais abandonados e eutanasiados. 

Ao promover, em paralelo, um trabalho de educação e conscientização sobre a real 

necessidade, a proposta desta campanha caracteriza-se, sobretudo, como ato de amor e de 

responsabilidade, uma vez que reduz a eutanásia de animais abandonados e a conseqüente repercussão 

negativa desse procedimento. 

Conclui-se, portanto, que o combate eficaz contra as zoonoses, e a conseqüente proteção da 

saúde humana, somente é possível se houver um controle da população dos animais urbanos, através 

de um planejamento da natalidade. 

 Um processo de eutanásia atinge as conseqüências, enquanto que uma campanha de 

esterilização consegue atingir a causa e a raiz do problema (8). 

 

4 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

4.1 – Processo de educação e conscientização 

 

O Centro de Controle de Zoonoses tem papel fundamental para a disseminação dos conceitos, 

assumindo, portanto, a referência como agente educador, dando importância especial ao conceito de 

responsabilidade e do envolvimento da comunidade com os problemas de posse responsável e controle 

populacional, conforme enfatizado, em 2003, pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS e 

pela World Society for the Protection of Animals (2). 

Os animais de estimação, ao longo da história, passaram a compor o ambiente doméstico 

humano ao fazer parte da rotina diária de inúmeras famílias, gerando muitos benefícios, dentre os 

quais, a proteção à propriedade, a disponibilidade de companhia fiel, o acompanhamento de pessoas 

portadoras de necessidades especiais e outras formas de convivência (6/7). 

Conceitualmente, os mecanismos de captura e eliminação de animais não são instrumentos 

eficientes para o controle de cães e gatos, e são opostos à promoção da guarda e posse responsável dos 

animais de estimação e da participação da comunidade nos programas de controle animal (2). 

Dessa forma, a renovação da imagem dos serviços de controle de zoonoses e de controle animal 

é composta não apenas pela implantação de programas efetivos de controle animal com embasamento 

técnico e ético, mas também com a mudança de atitude, postura, capacitação, sensibilização e 

valorização dos servidores que trabalham na área. 

Considerando a multidisciplinaridade do assunto, por se caracterizar por ações de alcance 

social, político, econômico e ambiental, o projeto necessita da fidelização de toda a estrutura 

administrativa pública, por intermédio das Pastas da Saúde, Educação, Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, Agropecuária, Desenvolvimento Social, além do envolvimento da sociedade civil 

organizada.  
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4.2 – Processo de esterilização 

 

a) Método cirúrgico de esterilização 

 

Atualmente, a ovário-salpingo-histerectomia - OSH (retirada de ovários, útero e tubas uterinas) 

e a orquiectomia - OC (retirada dos testículos), são os métodos de eleição para o controle da 

reprodução em cães e gatos. A principal característica e vantagem deste método é o fato de ser 

realizado em um único procedimento, com a perda irreversível da capacidade reprodutiva (3). 

 

b) Vantagens da esterilização cirúrgica 

 

Existem questionamentos acerca da esterilização cirúrgica, no entanto, a experiência e a 

observação de modelos internacionais mostram que a conscientização sobre a importância do método 

e, ao mesmo tempo, a facilitação de acesso da população humana ao processo, é uma das chaves para 

resolver o problema dos animais abandonados. A parceria com a Universidade Federal de 

Uberlândia / Hospital Veterinário é fator decisivo, pois se consegue atuar na formação da opinião 

pública e na conscientização do proprietário do animal (1). 

As fêmeas esterilizadas não apresentam cio e os machos orquiectomizados perdem 

progressivamente a libido, diminuindo, pois, a possibilidade da formação de grupos de animais, e 

minimizando a ocorrência de brigas, agravos a humanos e transmissão de enfermidades (3). 

A esterilização cirúrgica antes da puberdade apresenta as vantagens de evitar a ocorrência da 

primeira cria, já que existem experiências diversas constatando que um dos fatores que contribuem 

para a grande quantidade de animais abandonados é a gestação já na ocorrência do primeiro cio. 

Também, o método praticado antes da puberdade diminui, significativamente, a incidência do tumor de 

mama nas fêmeas. É um procedimento seguro, rápido e de menor custo que nos adultos, e os animais 

apresentam rápida recuperação. A esterilização antes da puberdade diminui, também, a incidência de 

obesidade nos caninos e incontinência urinária nas cadelas (3). 

Devem ser utilizadas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas para a racionalização do 

tempo cirúrgico e dos recursos materiais e humanos necessários, além dos benefícios na recuperação 

do animal (menor manipulação, maior segurança no período pós-operatório, menor sensibilidade de 

dor, menor tempo de cicatrização) e diminuição dos riscos de infecção (3). 

Finalmente, um processo dirigido e assistido de esterilização em massa, além das vantagens 

expostas, pode ser caracterizado como importante e eficaz instrumento da saúde pública e como de 

impacto econômico altamente positivo para a população humana. 
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c) Operacionalização do processo 

 

Considerando que a população animal de Uberlândia gira em torno de 80.000 cães, e uma 

estimativa de 8.000 gatos, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (2005), a 

campanha de caráter sistemático deve ser realizada de forma permanente, através de um convênio 

firmado entre o Município de Uberlândia / Centro de Controle de Zoonoses e Universidade 

Federal de Uberlândia / Hospital Veterinário. 

  

4.3 - Atribuições do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 

 

O Centro de Controle de Zoonoses ficará responsável pelo processo de triagem dos animais a 

serem esterilizados, juntamente com a classificação sócio-econômica dos proprietários. 

Também, o órgão gestor da campanha deve viabilizar o atendimento cirúrgico àqueles 

animais errantes, capturados nas vias públicas, proporcionando o desenvolvimento e o incentivo 

de uma Campanha de Adoção e Posse Responsável por parte da comunidade. Estes animais 

deverão ser entregues a um morador, previamente eleito como responsável, para realização dos 

cuidados pós-operatórios, visto que são animais errantes e os mesmos permanecerão nos locais 

de origem após a cirurgia. 

A partir do momento que o proprietário e/ou responsável pelo animal concordar com o 

ato cirúrgico, ele assinará um termo de responsabilidade, constando o risco que o animal estará 

sujeito em decorrência deste ato. 

O Centro de Controle de Zoonoses ficará responsável também pela realização de palestras 

educativas enfocando o tema Posse Responsável, além da confecção de materiais educativos para 

divulgação, sendo assim, referência como agente educador, dando importância especial ao conceito de 

responsabilidade e envolvimento da comunidade com os problemas de posse responsável e controle 

populacional. 

O controle do número de procedimentos cirúrgicos realizados através do convênio ficará sob 

responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses, com a realização de relatórios mensais para a 

verificação do cumprimento do Plano de Trabalho.  

 

4.3.1 - Processo de triagem 

 

 Critérios de seleção de proprietários de animais 

Na fase de cadastramento dos proprietários que demonstrarem interesse em submeter seu(s) 

animal(is) ao processo de esterilização cirúrgica, alguns cuidados e critérios devem ser considerados a 

fim de que a campanha, ao tempo em que se mostra eficaz e abrangente, possa assumir uma postura 
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ética e justificar o seu caráter seletivo, evitando a vulgarização do ato cirúrgico e um eventual 

desconforto entre os profissionais da classe médico-veterinária. 

Para a consecução dos objetivos propostos, o programa estabelece que os interessados devam 

ser submetidos a uma avaliação socioeconômica, a ser realizada por um Assistente Social, e uma 

primeira avaliação das condições físicas do(s) animal(is) inscrito(s), realizada por um Médico 

Veterinário, estando previsto, também, a visitação domiciliar. 

Operacionalmente, estão descritas, abaixo, as condições propostas para a seleção: 

Exigências: 

 residência fixa no município; 

 vacinação anti-rábica atualizada; 

 cadastro do(s) animal(is) no Centro de Controle de Zoonoses; 

 idade animal mínima de 5 meses; 

 condição física animal aparentemente satisfatória. 

 

Documentação necessária: 

 documento de identidade do proprietário do animal 

 comprovante de renda que seja inferior a (03) três salários mínimos; 

 comprovante de residência; 

 

Critérios: 

 família inclusa em Programas Sociais, a exemplo de Renda Cidadã, Renda Mínima, Bolsa 

Escola etc; 

 renda familiar de até 3 (três) salários mínimos. 

 

Prioridades: 

 áreas de maior incidência de agressões por animais; 

 áreas de maior incidência de zoonoses; 

 áreas com maior densidade populacional animal; 

 áreas com maior incidência de solicitações de apreensões. 

 

      b) Processo de educação e conscientização  

 Realizar campanhas de educação e conscientização da população, incentivando o respeito e a 

posse responsável de animais, exercendo corretamente a cidadania; 

 Conscientizar a população da necessidade de esterilizar os animais, ainda que domiciliares, 

para que se ponha fim à cruel e criminosa prática do abandono de filhotes indesejados, que 

contribui para o aumento de animais de rua e a sua conseqüente exposição a maus-tratos; 
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 Esse processo de educação e conscientização da população será realizado pela equipe de 

educação em saúde e pelos agentes de controle de zoonoses do Centro de Controle de 

Zoonoses, através de palestras em escolas, entidades e instituições, além de divulgações em 

feiras e eventos. 

 

4.4 - Atribuições da Universidade Federal de Uberlândia /Hospital Veterinário. 

 

O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia ficará responsável pela 

realização dos exames clínicos necessários e pela realização do procedimento cirúrgico de 

esterilização. 

Serão realizadas o mínimo de 20 cirurgias por semana, em torno de 110 por mês, as quais 

obedecerão a proporção média de 50 procedimentos para caninos machos, 40 para caninos 

fêmeas, 12 para felinos machos e 08 para felinos fêmeas, podendo ser alteradas tais proporções. 

 

4.4.1 - Custo por animal: Atualização Janeiro/2013. 

 Canino fêmea:  R$ 120,00 

 Canino macho: R$ 90,00 

 Felino fêmea:   R$ 90,00 

 Felino macho:  R$ 70,00 

 

4.4.2 – Materiais, produtos e pessoal utilizados na intervenção cirúrgica: 

 Descartáveis: seringas, agulhas, luvas, equipo, escalpe, aparamentação; 

 Assepsia: povidine tópico, lâmina tricotomia e lâmina bisturi; 

 Anestésicos; 

 Medicamentos: antibióticos e anti-inflamatórios; 

 Fios de sutura; 

 Lavanderia; 

 Esterilização de materiais; 

 Pagamento de pessoal: médicos veterinários, residentes e técnicos. 

 

5 - RESULTADOS ESPERADOS  

 

a) Alcances sociais, políticos e econômicos 

-Evitar fugas dos animais; 

-Evitar agressividade motivada por excitação sexual constante; 

-Controle populacional, evitando o aumento do número de animais de rua; 
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-Evitar a perpetuação de doenças geneticamente transmissíveis; 

-Evitar acasalamentos indesejáveis, especialmente quando se tem um casal de animais de 

estimação; 

-No caso das fêmeas, evitar câncer em glândulas mamárias na fase adulta; 

-Redução de solicitações para remoção de animais atropelados e/ou abandonados nas ruas; 

- Diminuição de solicitações de investigações de crueldade com animais. 

 

b) Análise de custo/benefício do projeto 

-É comprovado que a esterilização custa menos do que o método baseado na captura, 

confinamento e sacrifício dos animais, além do fato de que a renovação das populações caninas 

é muito rápida e a taxa de sobrevivência delas se sobrepõe facilmente à taxa de eliminação; 

-O método atualmente empregado, além de ser oneroso para os cofres públicos, carece de ética 

e de eficácia, o que atenta contra os princípios da moralidade e da eficiência. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Milhares de animais são mortos, nem sempre de forma humanitária, por falta de informações, 

de incentivos e subsídios à esterilização dos animais por parte de seus proprietários. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde "a vacinação sistemática de cães nas áreas de 

risco, o controle populacional, por meio da captura e esterilização, aliados à educação para a posse 

responsável de animais são as estratégicas aceitas mundialmente". 

Atualmente, já dispomos de conhecimento científico e epidemiológico suficiente para nos 

valermos de técnicas eficazes de controle populacional de animais. E não cabe à saúde pública atuar 

com critério leigo, se há critério técnico solucionando o problema. Não enfrentar a questão é 

desatender às normas de saúde pública, mesmo porque, o aumento do número de animais de rua, não 

vacinados e não assistidos, é fator facilitador da disseminação de doenças. 
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