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RESUMO 
 
Com o aumento de animais errantes, ocasionado pelo abandono e o controle populacional falho, doenças podem ser 
transmitidas dos animais para o homem, denominadas zoonoses, gerando problemas de saúde pública. Os animais 
domésticos estão cada vez mais presentes nas famílias, no entanto, possuir um animal requer muita responsabilidade. A 
conscientização continua sendo uma maneira para evitar casos de abandono, controle populacional e informações sobre 
zoonoses transmitidas por esses animais. Foi realizada uma pesquisa com base em relatórios e fichas de atendimento 
cedidas pela ONG Sou Amigo, de todos os animais resgatados das ruas em situação de risco no período de agosto de 
2015 a agosto de 2016. Foram analisados dados como: afecções acometidas, idade, sexo, número de adoções, 
castrações, vacinações, óbitos e eutanásia. Dos 291 animais resgatados no período, podemos observar que os 
atropelamentos, principalmente relacionados ao sexo e espécie, foram significantes para os resultados do estudo. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das principais afecções encontradas em animais de rua e a 
importância da castração e conscientização da população em relação à posse responsável. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Zoonoses, Posse Responsável, Abandono. 
 
 
1. INTRODUÇÃO   

Com o crescente aumento da população de cães e gatos, dois problemas são destacados: o 

aumento no número de animais abandonados e a provável disseminação de zoonoses. Isso 

intensifica os prejuízos socioambientais, contribui com a dispersão de doenças e episódios de 

agressões, afetando assim a saúde pública (DOMINGUES, 2012). Nogueira (2009) salienta que o 

desequilíbrio na população animal levou a excessos populacionais, que juntamente com a falta de 

saneamento e o crescimento das cidades, ocasionam a disseminação de zoonoses. 

Zoonoses são doenças naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e o homem. 

Perante a sociedade, o médico veterinário exerce papel fundamental na saúde pública, tendo que 

representar, sobretudo, o bem estar animal e humano. Ele é responsável pela preservação da saúde 

dos animais e dos humanos, em relação ao controle de zoonoses (FARIA, 2014).  
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2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A prevenção e o conhecimento de doenças são indispensáveis para a sociedade e a atuação 

do médico veterinário é relacionar as diferentes espécies animais com as doenças que lhe são 

específicas, buscar a etiologia e epidemiologia, bem como determinar os ciclos de vida desses 

agentes, maneira de transmissão e vetores associados, diagnósticos diferenciais, terapia e profilaxia 

para os animais (FARIA, 2014). Algumas doenças podem ser citadas como zoonoses: raiva, sarna, 

toxoplasmose, criptococose, larva migrans cutânea ou bicho geográfico, brucelose e leptospirose. 

São transmitidas ao homem por meio de saliva, dos pêlos, das fezes e da urina de cães e gatos 

(NOGUEIRA, 2009). 

Com isso, pode-se notar a importância do controle populacional de cães e gatos, assim como 

seu impacto na melhora relativa aos aspectos de saúde pública. Alguns cães errantes são resgatados 

por abrigos ou Organizações não Governamentais (ONG’s) com objetivo de cuidar e oferecer 

melhores condições de vida a esses animais. A castração é de grande importância, pois ocorre o 

controle populacional dentro desses abrigos, e ainda os animais castrados são adotados com maior 

facilidade (BUDZIAK et.al., 2010). 

O controle populacional de cães e gatos tem como objetivo diminuir ou evitar a transmissão 

de zoonoses, transmissão de doenças a outros animais, agressões a pessoas e outros animais, 

exposição destes aos de maus tratos e ocorrência de acidentes automobilísticos e atropelamentos 

(FARIA, 2014). Santana e Oliveira (2004) salientam que a guarda responsável é a situação na qual 

o guardião de um animal de companhia concorda e obriga-se a assumir uma série de deveres 

baseados no atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu animal, assim 

como evitar os riscos que seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente. 

Um fator importante para o aumento da população de cães abandonados é a ausência de 

planejamento pelas pessoas que adquirem um animal. A compra de animais pelo mero impulso de 

consumir, situação esta estimulada por vários comerciantes que, no intuito de maximizar seus 

lucros, os exibem, sob situações precárias, em vitrines e gaiolas para que consumidores impulsivos 

sintam-se seduzidos por aquela “mercadoria” ou “objeto descartável”. Essa relação não desperta o 

vínculo afetivo, fazendo com que essas pessoas acabem descartando seus animais de estimação, 

ficando desinteressantes depois da empolgação inicial (SANTANA E OLIVEIRA, 2004). 

Em Curitiba, no ano de 2002, o número de cães era de aproximadamente 240 mil, sendo que 

120 mil estavam nas ruas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 

2003 a população mundial de cães estava em torno de 600 milhões. No Brasil, conforme dados da 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animais (ANFAL Pet), existem atualmente 

32 milhões de cães. (BUDZIAK et.al., 2010). 

O objetivo desse estudo foi analisar dados contidos em termos de adoções dos animais 

resgatados das ruas pela ONG Sou Amigo, na cidade de Cascavel-PR no período de agosto de 2015 

à agosto de 2016. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Realizou-se um levantamento para determinar a quantidade de animais, entre cães e gatos, 

que foram resgatados da rua em situação de risco, no período de agosto de 2015 até agosto de 2016 

pela ONG Sou Amigo na cidade de Cascavel-PR. Os animais foram classificados por espécie, sexo, 

idade, afecção acometida, vacinações e vermifugações realizadas, castrações, adoções, óbitos e 

eutanásia. A pesquisa foi realizada com dados de fichas de cada animal resgatado, contidas em um 

banco de dados da ONG Sou Amigo. Todas as informações coletadas foram analisadas com auxílio 

do programa estatístico Epi Info 3.5.2 através do teste de qui-quadrado ou exato de Fischer, com 

intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Constatou-se que no período, foram resgatados 291 animais, sendo 164 (56%) caninos e 127 

(44%) felinos. Entre os cães, 64 (39%) estavam doentes, e dentre os gatos seis (4%) estavam 

doentes (Tabela 1). Verificou-se um alto índice de animais errantes nas vias públicas da cidade, que 

poderiam ocasionar acidentes e também a disseminação de doenças.  

Todos os animais resgatados e posteriormente adotados foram castrados, nas fêmeas foi 

realizada a ovariosalpingohisterectomia e nos machos a orquiectomia. Neufeld (2010) relata menor 

adesão à castração em proprietários do sexo masculino. Gomes (2013) relata em seu trabalho que 

muitos tutores pensam que a castração leva à perda da masculinidade e da capacidade de guardar 

território. Já em fêmeas, acreditam que a castração só pode ser realizada após o primeiro estro. São 

informações inverídicas e não apontam as vantagens que esse procedimento traz para o animal. 

Sendo assim, se faz necessária realização de campanhas para maior orientação e conscientização da 

população sobre as vantagens das castrações em animais de companhia, principalmente para o 

controle populacional, pois segundo Neufeld (2010), estudos de programas de castração apontam 

que a diminuição da população somente pode ser notada após, em média, cinco anos de campanhas. 
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Tabela 1 - Análise das variáveis epidemiológicas dos animais resgatados pela ONG Sou Amigo na 
cidade de Cascavel-PR, associada aos doentes no período de agosto de 2015 a agosto de 
2016. 

Variáveis 
Resultado das Análises 

Doentes /total de doentes(%) Valor de pa OR(95%)b 
Espécie   
Canina 64/70 (91,4) 0,000 
Felina 6/70 (8,6) 12,90 (5,36-31,04) 
Sexo   

Fêmea 26/70 (37,1) 0,000 
Macho 44/70 (62,9) 0,26 (0,14-0,46) 

Faixa etária 
0 – 2 meses 8/70 (11,4) 0,0001 

2,1 – 6 meses 13/70 (18,6)  
6,1 – 12 meses 18/70 (25,7)  
1,1 – 5 anos 24/70 (34,3)  
maior 5 anos 7/70 (10)  

Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

A doença mais encontrada foi a cinomose, dos 64 cães doentes, 11(3,78%) animais foram 

diagnosticados com a doença, dos quais cinco eram machos e seis fêmeas, sendo que sete foram 

submetidos à eutanásia, três foram a óbito durante o internamento e um recebeu alta hospitalar. Os 

animais mais acometidos pela doença apresentavam idade entre seis meses e um ano, assim como 

afirmou Sigwalt (2009), que essa doença propaga-se rapidamente entre cães jovens, com idade entre 

três e seis meses de idade, em que a imunidade materna diminui; cães não vacinados tornam-se 

vulneráveis, podendo ocorrer surtos e a transmissão da doença. Santos (2006) lembra que a 

cinomose também pode afetar cães entre sete e nove anos de idade, onde há uma diminuição da 

imunidade passiva.  

Dos seis casos de gatos doentes, um foi diagnosticado com o Vírus da Imunodeficiência 

Felina (FIV), três estavam desidratados, um desnutrido e um foi submetido à eutanásia, devido ao 

trauma ocasionado pelo atropelamento. Em relação à FIV, Fernandes (2015) explica que gatos 

machos, não castrados, que possuem acesso à rua, são mais suscetíveis à doença, enquanto que 

gatos castrados e sem acesso à rua apresentam baixa probabilidade de contaminação pela doença; 

gatos machos adultos inteiros são quatro vezes mais susceptíveis do que gatos jovens e três a quatro 

vezes mais infectados que as fêmeas, pela sua conduta mais agressiva, brigas por territórios, e 

também pela alta densidade populacional. 
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Dentre os animais resgatados, a ONG Sou Amigo vacinou 128 (78,04%) cães e 113 (88,97%) 

gatos foram vacinados e 127 (77,43%) cães e 94 (74,01%) gatos foram vermifugados, ressaltando a 

importância dessa profilaxia. Silva et al. (2016) argumenta que as doenças infecciosas representam 

um importante problema para a saúde pública e animal, sendo os filhotes os mais afetados. As 

verminoses também devem ser tratadas com cautela, uma vez que a displicência dos tutores é a 

principal explicação para a complicação dos casos.  Neufeld (2010) relata que a maioria dessas 

doenças poderiam ser evitadas através do protocolo de vacinas e vermífugos, principalmente nos 

primeiros meses de vida. 

Os atropelamentos também tiveram destaque, com 23/291(7,90%) animais atropelados no 

período, sendo 20/23 (87,0%) cães (12/20 machos e 8/20 fêmeas) e 3/23 (13,%) gatos (3/3 machos e 

0/3 fêmeas), ocasionando fraturas primárias até amputações de membros, interferindo no bem-estar 

animal, gerando custos de internamento em clínicas e também colocando em risco os condutores 

dos veículos, conforme tabela 2. Os animais mais susceptíveis ao atropelamento tinham idade entre 

13 meses a cinco anos, sendo os animais de porte pequeno os mais traumatizados. Encontrou-se 

associação estatística entre os machos e animais da espécie canina apresentaram associação 

estatisticamente significativa para a ocorrência de atropelamentos, com valores de p=0,011 e 0,001 

respectivamente. Sendo que os machos apresentaram 3,29 vezes mais chance de ser atropelado que 

as fêmeas, o que pode ser atribuído ao fato do macho não castrado perambular mais pelas ruas em 

busca de fêmeas, o que o torna mais suscetível aos atropelamentos. Já em relação à espécie, os 

animais da espécie canina apresentaram 5,74 vezes mais chances de serem atropelados que os 

felinos, possivelmente porque os gatos apresentam mais agilidade que os cães e também porque há 

maior circulação de caninos do que felinos nas vias públicas. 

Na cidade de Cascavel-PR não existe um programa de conscientização e/ou castração por 

parte do poder público em relação aos animais errantes ou animais domiciliados de famílias de 

baixa renda, resultando no alto índice de animais perambulando por vias públicas. Santana e 

Oliveira (2004) salientam que várias medidas preventivas deveriam ser adotadas pelo Poder 

Público, prevenindo o abandono e a superpopulação: controle populacional através da castração, 

campanhas de vacinação, educação ambiental com ênfase na guarda responsável, controle do 

comércio de animais, registro e identificação dos animais, retirada seletiva dos animais em situação 

de rua e execução da legislação específica. 
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Tabela 2 - Análise das variáveis epidemiológicas dos animais resgatados pela ONG Sou Amigo na 
cidade de Cascavel-PR, associada aos atropelamentos no período de agosto de 2015 a 
agosto de 2016. 

Variáveis 
Resultado das Análises 

Atropelados /total de atropelados 
(%) Valor de pa OR(95%)b 

Sexo   
Macho 15/23 (65,2) 0,011 
Fêmea 8/23 (34,8) 3,29 (1,35-8,07) 

Espécie   
Canina 20/23 (87) 0,004 
Felina 3/23 (13) 5,74 (1,66-19,77) 

Faixa etária   
0 – 2 meses 0/23 (0) 0,2622 

2,1 – 6 meses 6/23 (26,1)  
6,1 – 12 meses 
1,1 – 5 anos 

maior 5 anos 

6/23 (26,1) 
10/23 (43,5) 
1/23 (4,3) 

 

Porte   

Pequeno 13/23 (56,5) 0,2017 
Médio 9/23 (39,1)  
Grande 1/23 (4,3)  

Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

Foram verificados sete (4,26%) casos relacionados a maus tratos a cães e nenhum caso 

relacionado a gatos, notificados pela ONG Sou Amigo através de denúncias, no período da 

pesquisa. Entretanto, todo indivíduo que presenciar maus tratos a animais pode fazer a denúncia; de 

acordo com Almeida (2011), a denúncia pode ser realizada por qualquer pessoa, não sendo 

essencial a mediação de ONGs ou associações; poucos casos chegam às autoridades, por conta do 

medo ou pelo desconhecimento, que julga o fato normal e ignora os procedimentos. Maus tratos é 

crime previsto na Lei Federal 9.065/98. 

Durante o período de pesquisa, foram constatados 2/164 (1,21%) casos de erliquiose, 7/164 

(4,26%) casos de miíase, 1/164 (0,60%) caso de neoplasia, 3/164 (1,82%) casos de sarna e 1/164 

(0,60%) caso de parvovirose, todos relacionados à espécie canina. 4/164 (2,43%) cadelas gestantes 

e 3/164 (1,82%) cadelas juntamente com seus filhotes também foram resgatadas no período. 

A espécie canina apresentou 30/33 (90,90%) casos de desidratação e 19/20 (95%) casos de 

desnutrição, enquanto, que os felinos apresentaram 3/33 (9,10%) e 1/20 (5%), respectivamente. Os 

resultados obtidos sobre a espécie canina foram significativos para o estado de desidratação (p= 

0,000) e desnutrição (p=0,000), que apresentaram 9,25% mais chances de estarem desidratados e 

16,62% mais chances de estarem desnutridos, em relação aos felinos. 
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O abandono é um dos casos mais frequentes entre os animais resgatados, Almeida (2011) 

relata que ele ocorre devido a várias eventualidades como: animais que fazem bagunças, quando 

ficam adultos e os tutores perdem o interesse, quando se tornam idosos e doentes ou em casos de 

viagens. Outra maneira de maus tratos notada corriqueiramente são manter o animal preso por 

muito tempo sem comida e sem água, permanência em locais inadequados e anti-higiênicos, 

agressões, envenenamentos, não procurar um médico veterinário em casos de doenças, entre outras 

maneiras que possam gerar sofrimentos ao animal. Gomes (2013) comenta ainda que a mudança de 

residência também é relatada por tutores que não planejaram a adoção. 

Para Gomes (2013) muitos animais são abandonados por seus tutores devido ao nascimento 

de crianças na família. Processos alérgicos e falta de afinidade são os problemas mais relatados por 

esses proprietários, porém, segundo Domingues (2012) a convivência e a relação afetiva com os 

animais de estimação podem trazer benefícios para os humanos, pois reduz níveis de ansiedade e 

estresse. Estudos realizados em crianças que se relacionam com animais no início da vida apontam 

melhor desenvolvimento do sistema imunológico e menos casos de alergias, chiado no peito e asma 

durante a infância. 

Dos 291 animais resgatados, 122 cães e 121 gatos foram adotados. Todos os animais adotados 

através da ONG Sou Amigo são acompanhados no pós-adoção, sendo avaliados o bem-estar animal 

e a adaptação ao seu novo lar, sempre enfatizando a importância da posse responsável. Domingues 

(2012) comenta que a posse responsável requer do proprietário tratar da saúde física, psicológica e 

ambiental do animal, cuidar de seu bem-estar, diminuir o potencial de agressão e evitar riscos que 

este possa trazer à comunidade. A posse responsável engloba a manutenção do animal dentro do 

espaço doméstico, permitir espaço e higiene adequados, evitar a procriação descontrolada, 

providenciar vacinação e desenvolver atividades físicas e de interação com as pessoas. O animal só 

deve passear em vias públicas usando coleira e guia, sendo o proprietário responsável pela limpeza 

dos excrementos deste animal. 

A ONG Sou Amigo realiza um questionário com o possível adotante, analisando se ele 

encaixa-se nos requisitos para uma adoção responsável, e posteriormente, efetuado o contrato de 

adoção entre as partes e ratificando com o que diz Gomes (2013) que as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) protetoras dos animais realizam um questionário que possibilita obter 

dados sobre a pessoa que pretende adotar. As perguntas direcionadas aos futuros proprietários estão 

relacionadas ao tipo de residência que ele vive, à rotina da família, se já teve ou tem algum animal 

de companhia, o que fará com o animal em casos de viagens ou mudança de endereço, entre outras. 
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Os animais são todos castrados e vacinados. Esse questionário tem o objetivo de garantir ao animal 

uma guarda responsável. 

Pinheiro et. al. (2015) orienta que para a adoção, é importante a conscientização da 

população, não se tratando de distribuição de animais, mas sim de um programa legalmente 

estabelecido que proponha posturas a serem assumidas pelos aos novos tutores para que esses 

animais não sejam submetidos a sofrimentos, nem abandonados por atitudes impensadas. A adoção 

deve ser uma atividade de posse responsável e necessita ser monitorada por órgãos públicos 

juntamente com clínicas e organizações não governamentais. 

Gomes (2013) comenta que as ONGs executam um papel fundamental na causa animal. 

Atuam no resgate, tratamento e fornecimento de lar temporário ou definitivo, orientam também 

sobre a importância da posse responsável, realizam feiras de adoções e lutam por leis mais rigorosas 

para os crimes contra os animais. Esse é o objetivo da ONG Sou Amigo, desenvolver um trabalho 

para reduzir o sofrimento destes animais e ter uma vida digna, a castração, a conscientização e o 

repasse de informações sobre doenças acometidas. 

A solução para o problema da superpopulação de animais abandonados nas ruas é a realização 

de extensas campanhas de educação para a guarda responsável e a necessidade de implantação de 

um programa eficaz de esterilização (JOFFILY et.al., 2013). O papel do médico veterinário é atuar 

de forma preventiva, na conscientização sobre o bem-estar animal e assuntos direcionados à saúde 

pública (GOMES, 2013). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os animais resgatados que estavam doentes, a frequência de doenças foi maior na 

espécie canina, sendo a cinomose a mais encontrada nesses animais.   

Neste estudo, os animais abandonados nas ruas foram mais susceptíveis aos atropelamentos, 

sendo os machos com maior risco de atropelamento em relação às fêmeas. Todos os animais que 

foram resgatados foram castrados e a maior parte destes foram adotados. 

A ONG desempenha um papel muito importante para a sociedade na proteção animal, 

realizando resgates de animais em situação de risco, encaminhando para tratamento médico ou 

cirúrgico, castração, vacinação e posterior adoção responsável. 
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