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RESUMO 

 

Procurou-se analisar a estratégia de controle reprodutivo em massa de cães e 

gatos domésticos, com vistas ao controle de zoonoses e população. Para isso, 

objetivou-se: analisar o impacto de controle reprodutivo em massa de cães na 

transmissão de zoonoses para humanos por meio de revisão sistemática; 

analisar as ações de controle reprodutivo para população domiciliada e não 

domiciliada de cães e gatos quanto ao sexo, idade e Índice de Vulnerabilidade 

da Saúde da área de residência; analisar a efetividade da estratégia de 

controle reprodutivo de cães e gatos domiciliados e não domiciliados quanto ao 

crescimento populacional dessas espécies. Verificou-se que não há evidências 

suficientes para afirmar que a esterilização em massa de cães como estratégia 

única reduz casos humanos de zoonoses; há tendência crescente nas 

esterilizações realizadas e tendência de desistências em ambas as espécies, 

sobre os animais agendados, durante o período. Houve aumento na relação 

cão:animal em ambas as espécies durante o período, ficando 1 cão para 8 

habitantes, e 1 gato para cada 25 habitantes em 2018. A associação entre 

espécie e desistência foi significativa, com risco de desistência 1,02 vezes 

maior para tutores da espécie canina; tutores residentes na região Barreiro 

apresentaram o menor risco de desistência em relação à taxa média de 

desistência no período. As regiões de menores índices socioeconômicos no 

município são as que vêm apresentando o menor acesso ao serviço público de 

castração; há mais demanda de recolhimento para cães em comparação aos 

gatos em todo o período, e com relação ao sexo, cães machos são mais 

recolhidos e em felinos as fêmeas tem maior média de recolhimento. A regional 

administrativa que teve maior demanda foi a Norte, seguida de Venda Nova e a 

com menor demanda foi a Oeste. Há necessidade de mais estudos envolvendo 

outros fatores do manejo populacional.   

 

Palavras-chave: cão, gato, manejo populacional, controle reprodutivo, 

esterilização, zoonoses.  
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ABSTRACT 

 

The work aimed to analyse the strategy of mass reprodutctive control of 

domestic dogs and cats, focusing on the zoonosis and population control. In this 

regard, the purpose was: to analyse the impact of mass reproductive control  of 

dogs in the zoonosis transmission to humans, through a systematic review; to 

analyse the reproductive control actions for the domiciled and not domiciled 

dogs and cats population regarding to gender, age,  and Health Vulnerability 

Index of the place of residence; to analyse the effectiveness of the reproductive 

control strategy of domiciled and not domiciled dogs and cats, regarding the 

population growth of these species.It was verified that there is not enough 

evidence to state that the dogs mass sterilization as the only strategy can 

reduce human cases of zoonosis; there is a growing trend in the performed 

sterilizations and a trend of absenteeism in both species, about the scheduled 

animals, during the period, remaining 1 dog for 8 inhabitants, and 1 cat for each 

25 inhabitants in 2018.The association between species and absenteeism was 

substantial, with a absenteeism risk 1,02 times bigger for the canine species’ 

tutors; tutors who are residents in Barreiro region presented the lowest risk of 

absenteeism, comparing to the average rate of absenteeism in the period.The 

regions with lower socioeconomic index in the municipality are the ones which 

have been showing the lowest access to the public service of castration; there 

is a bigger demand of collection for dogs comparing to cats during the whole 

period, and related to the gender, male dogs are collected the most, and with 

cats, the female ones have the biggest average of collection. The administrative 

region which had the biggest demand was the North, followed by Venda Nova, 

and the one with the lowest demand was the West. There is a necessity of more 

studies involving other factors of the population management.  

 

Key-words: dog, cat, population management, reproductive control, 

sterelization, zoonosis.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Há uma relação estreita do homem com os animais e com o meio 

ambiente. Cães e gatos convivem com a população humana nas residências 

ou no meio urbano, em ruas e avenidas. Os animais que não possuem tutor e 

vivem em situação de rua são chamados de errantes e, podem representar 

risco à saúde pública, já que são reservatórios de doenças e podem ser 

responsáveis por agressões (WHO, 1990; São Paulo, 2000; Nunes et al, 2012; 

MPMG, 2019; Smith et al., 2019). 

 O abandono de animais somado à reprodução sem controle e ainda à 

oferta de alimento e abrigo favorecem o aumento das populações de cães e 

gatos errantes. São diversas as causas de abandono que podem estar 

relacionadas aos fatores religiosos, culturais e socioeconômicos, bem como, 

aos aspectos demográficos, ecológicos e biológicos e ao grau de 

desenvolvimento das regiões. Como todos esses fatores em conjunto ou 

isoladamente podem agravar a situação é necessário que exista uma 

abordagem holística, isto é, um olhar multifatorial para a questão do manejo 

populacional de cães e gatos (Garcia, Calderón e Ferreira, 2012). 

A remoção sistemática e a eliminação de cães de forma indiscriminada 

são utilizadas em várias partes do mundo em função do desconhecimento 

sobre a composição e dinâmica populacional canina (WHO, 2005; Smith et al., 

2019). Além de não representarem estratégias sustentáveis num longo prazo, a 

captura e o extermínio dos animais são rejeitados pela sociedade atual 

(Bortolotti e D’Agostino, 2007). Sabendo-se que o controle populacional de 

cães e gatos é um desafio, principalmente para os grandes centros urbanos, é 

importante a implementação de novas estratégias visando reduzir os riscos à 

saúde pública e garantir o bem-estar animal (Nunes et al., 2012). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos gerais do manejo ético populacional de cães e gatos 

 

A superpopulação de cães e gatos pode representar riscos na interação 

humano-animal e ambiente, na qual, o manejo ético populacional se torna um 

conjunto de métodos alternativos para controlar o crescimento dessas 

populações. Esses métodos têm como objetivos a melhoria da saúde e do 

bem-estar das populações caninas e felinas, redução do número de cães e 

gatos nas ruas, promoção da guarda responsável, redução do risco de 

zoonoses, prevenção de dano ambiental a outros animais e prevenção de 

comércio ilegal (WAP, 2019). Na Figura 1 são apresentados os principais 

componentes que devem ser considerados em um programa de manejo 

populacional.  

Figura 1.Componentes de um programa de Manejo Populacional de Cão e Gato doméstico.  
Fonte: WAP, 2019, adaptado. 
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A inclusão de componentes específicos depende da realidade que cada 

território apresenta, bem como das estratégias de ação a serem utilizadas.  

A educação em saúde, com foco para guarda responsável é um 

elemento fundamental para que o tutor melhore as atitudes com os animais, 

tenha conhecimento de seu comportamento, previna doenças indesejáveis e 

agravos. A vacinação, o controle parasitário e a identificação dos animais 

também devem estar presentes, bem como o controle reprodutivo, ferramenta 

essencial em um programa de manejo populacional. Há diferentes maneiras de 

realizar o controle reprodutivo, mas, a esterilização cirúrgica com técnicas 

minimamente invasivas, é a opção mais utilizada. Ações de controle da 

reprodução devem ser implantadas associadas aos outros pilares do programa 

de manejo de populações. Preferencialmente, o controle reprodutivo cirúrgico 

pode ocorrer a partir de oito semanas de idade, desde que cuidados 

específicos a essa população jovem sejam previstos, aplicados e monitorados 

eticamente (Vieira, 2015; MPMG, 2019; WAP, 2019). 

Como alternativas não cirúrgicas para o controle reprodutivo podemos 

citar os tratamentos hormonais, que bloqueiam receptores de hormônios 

reprodutivos, ou induzem mecanismos de retroalimentação negativa; as 

vacinas de imunocontracepção, que atuam contra receptores hormonais ou 

proteínas da zona pelúcida; a castração química, por meio de injeções 

intratesticulares ou intraepididimais, que acarretam azoospermia, além de 

métodos mecânicos pouco usuais, não aplicados em população para o controle 

reprodutivo em larga escala (Baquero, 2015). 

O desenvolvimento de programas de controle reprodutivo deve ser 

acessível geográfica e economicamente aos tutores de animais (Vieira, 2015; 

MPMG, 2019). As estratégias empregadas nesses programas também devem 

ser pensadas de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, 

humanos e técnicos, envolvendo os diversos atores (sociedade, profissionais e 

gestores publicos, principalmente em saúde e meio ambiente), e devem ser 

elaboradas de acordo com as características de cada população, podendo ser 

animais domiciliados e/ou em situação de rua (MPMG, 2019; WAP, 2019). 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (2003), cães podem ser 

classificados como: 1) supervisionados ou controlados; 2) cão de família; 3) 
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comunitários ou de vizinhança e 4) selvagens (São Paulo, 2000). O Quadro 1 

descreve os critérios considerados para esta classificação. 

 

Quadro 1. Classificação dos tipos de populações caninas.  

Fonte: São Paulo, 2000; WHO, 2003, adaptado.  

 

O cão supervisionado é aquele totalmente controlado e dependente do 

ser humano e no Brasil ele é classificado como domiciliado. O cão de família é 

totalmente dependente e parcialmente controlado, o qual é classificado como 

semi-domiciliado. O cão comunitário ou de vizinhança é parcialmente 

dependente, parcialmente controlado ou sem controle, o qual é denominado 

cão errante ou cão sem dono. O cão errante pode ser o animal domiciliado que 

fugiu de casa ou tenha se perdido, semi-domiciliado ou também o cão 

comunitário. O cão selvagem é independente, sem qualquer controle pelo 

homem (São Paulo, 2000). 

Conforme a Organização Mundial se Saúde Animal (OIE), os vários tipos 

de cães errantes incluem: i. cães de rua sem qualquer controle direto ou 

restrições de movimentação, ii. cães de rua livre sem tutor individual, mas 

alimentados pela comunidade; iii. cães que vivem em lixeiras periurbanas, 

alguns tolerados por razões de segurança, e ainda, os iv. cães ferais, 

classificados como domésticos que reverteram para o estado selvagem e não 



22 
 

são mais diretamente dependentes dos seres humanos para o sucesso 

reprodutivo (OIE, 2012). 

Para as populações de felinos, Beaver (2005) sugere a classificação em 

quatro categorias: 1) de estimação; 2) domesticado; 3) antissocial; 4) feral 

conforme relacionado no Quadro 2, a seguir.  

 

Quadro 2. Classificação dos tipos de populações felinas.  

 

Classificação 

Características de 

vida em relação aos 

humanos 

Tipo de vínculo com 

os humanos 
Controle reprodutivo  

Feral 

Independente, evita 

sempre o contato, não 

se aproxima 

Totalmente ignorado 

Não ocorre, baixa 

capacidade de 

sobrevivência das crias 

Antissocial 

Sem proprietário, 

aproxima-se para 

observar a certa 

distância 

Tem contato apenas 

para obtenção de 

recursos para suas 

necessidades básicas 

alimentares 

Não ocorre, maior 

capacidade de 

sobrevivência das crias 

Domesticado 

Dependente, sem um 

cuidador definido, 

permite a 

aproximação 

Necessitam de 

cuidados para 

alimentação e abrigo. 

Mantêm-se livres em 

determinada área 

Ocorre eventualmente, 

boa capacidade de 

sobrevivência das crias 

De estimação 
Dependente, vive em 

ambientes domésticos  

Recebem todos os 

cuidados, inclusive os 

de prevenção e saúde 

Ocorre com maior 

frequência, muitos são 

castrados, crias 

eventuais 

 
Fonte: Beaver, 2005; MPMG, 2019, adaptado.  

 

O gato de estimação é aquele que é dependente do ser humano e vive 

em ambientes domésticos; o gato domesticado é aquele que é dependente, 

porém não tem um cuidador definido e permite a aproximação; o gato 

antissocial é aquele sem tutor e aproxima-se com distância para observar; e o 

gato feral ou selvagem é aquele que é independente, evita sempre o contato e 

não se aproxima (Beaver, 2005; MPMG, 2019). 

Descrever a classificação da população a ser controlada é importante ao 

se implantar estratégias de controle populacional (Baquero et al., 2015; 
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Baquero et al., 2016) assim como a estimativa da população e a avaliação das 

intervenções realizadas (Dias et al., 2015; Galvis et al., 2015). 

Há suposição de que o manejo ético populacional possa atuar sobre a 

melhoria da qualidade de vida dos animais e humanos, e reduzir o número de 

eutanásias. Além disso, se encontra em consonância com as demandas da 

sociedade, que busca, por meio de articulações nos movimentos de proteção 

animal e legisladores, viabilização de medidas preventivas, como vacinação 

antirrábica, medidas de controle, como tratamento contra endo e ectoparasitas 

e fiscalizatórias, envolvendo comércio de animais e identificação individual 

(Schurer et al., 2015; Irabedra et al., 2016; Byrnes et al., 2017, Soares et al., 

2017; MPMG, 2019). 

Os programas de Controle Reprodutivo descritos na literatura variam de 

acordo com a classificação dos cães. É importante considerar qual a população 

alvo para cada método adotado, podendo associar mais de um, para maior 

efetividade. Para cães e gatos em situação de rua, comunitários, selvagens, 

e/ou gatos de colônias, há o método Captura-Esterilização-Devolução (CED), 

também chamado de Trap Neuter Return (TNR), Catch Neuter Release (CNR) 

e Animal Birth Control (ABC); e outros métodos se baseiam na esterilização de 

cães domiciliados. CED é um método que consiste basicamente em capturar 

animais (cães e gatos) em situação de rua, esterilizar e vacinar e liberá-los de 

volta para o local onde foram capturados inicialmente. Para animais 

domiciliados, os programas de manejo incluem o controle reprodutivo em 

massa, que podem ocorrer em parceria com clínicas privadas, Organizações 

de Sociedade Civil (OSC’s) e serviço público, em unidades fixas ou móveis de 

esterilização (Reece, 2007; FAO, 2014; MPMG, 2019). 

Segundo Wallace e Levy (2006) o método CED, substituiu a prática da 

eutanásia em massa, e pode ser considerado como medida eficiente de 

manejo e controle populacional de animais errantes. Em países como Estados 

Unidos e Chile, autores demonstraram que a utilização do método CED no 

manejo e controle da população de gatos urbanos pode ser uma alternativa à 

eutanásia desses animais, por ter bons resultados no manejo populacional 

(Levy et al 2003; Wallace e Levy, 2006; Levy et al, 2014; Garde, 2016). Batista 

et al., (2015) demonstraram que a utilização do método CED em cães foi 
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satisfatória em um programa de manejo e controle de cães em situação de rua, 

reduzindo a eutanásia, mas o estudo reafirma que apenas a utilização do 

método não é suficiente, e devem ser instituídas estratégias de educação em 

saúde como foco em guarda responsável, estímulo para a população na 

adoção de animais e outras medidas. Na Índia e em países do sul da Ásia o 

método CED obrigatoriamente é associado à vacinação antirrábica e é usado 

para animais errantes com o objetivo de diminuir a transmissão do vírus da 

raiva (Reece e Chawla, 2006). 

Alguns estudos com modelagem matemática em populações de cães e 

gatos,apontam caminhos para a esterilização desses animais, como Ferreira 

(2009), inferindo que a estratégia mais eficiente para redução da população 

canina foi manutenção de castração de fêmeas maiores que um ano de idade, 

ocorrendo maior redução dos custos do programa ao longo do tempo, quanto 

maiores forem as taxas de esterilização iniciais. Outro estudo, realizado em 

população fechada com crescimento anual natural de 21,0%, as taxas de 

esterilização de 40% ao ano, durante cinco anos, estimou redução da 

população em 20%. Variações nas taxas de crescimento populacional e de 

entrada de animais alteram estas estimativas  (Amaku, 2009). 

Os estudos que envolvem programas de manejo populacional 

demonstraram que os recursos financeiros e a infraestrutura disponível para a 

realização do CED são provenientes de esforços de diversos setores da 

sociedade, tais como: setores do governo, incluindo a agricultura, meio 

ambiente e planejamento (White et al., 2010; Irabedra et al., 2016; Costa et al., 

2017), além de parcerias com OSC’s (Thomas e Jeyathilakan, 2014; Yoak et al 

2014; Schurer et al., 2015) e setor privado (Barnard et al.,2015; Frank et al., 

2007). 

Na literatura não existem diretrizes únicas e fixas sobre a melhor 

estratégia para os programas de manejo populacional de cães e gatos. Muitos 

trabalhos são do tipo modelagem matemática, o que torna difícil generalizar ou 

aplicar em diferentes locais, já que envolve outras variáveis, tais como: 

migração, capacidade de suporte, abandono, educação da população. 

Entretanto, as pesquisas identificam caminhos e estratégias necessárias para o 
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controle reprodutivo, commelhor impacto das ações, devendo ser avaliadas 

continuamente em futuras pesquisas (Hiby et al, 2017; Smith et al, 2019). 

 

2.2 Manejo populacional de cães e gatos e controle de zoonoses/agravos 

 

No Brasil, de acordo com o Manual de vigilância, prevenção e controle 

de zoonoses do Ministério da Saúde (MS), o controle da população de animais, 

quando de relevância para a saúde pública, deve ser realizado em situações 

excepcionais, em áreas de risco iminente de transmissão de uma zoonose por 

tempo determinado, com objetivos, metas e metodologias bem definidos 

(Brasil, 2016). 

Considerando tal realidade, esta temática foi incluída na chamada para 

avaliação de tecnologias em saúde, para produção de um Parecer Técnico 

Científico (PTC) para o Ministério da Saúde (MS) em 2017. Importante destacar 

que em um contexto epidemiológico tão complexo como o das zoonoses, que 

envolve diferentes agentes etiológicos, reservatórios domésticos e silvestres e 

inúmeras formas de interação associadas a diferentes ambientes, 

possivelmente para qualquer tecnologia proposta como medida de prevenção 

ou controle, (neste caso a castração em massa) haverá dificuldade de análise 

de forma isolada dessa ação em detrimento das demais ações inerentes a 

outros setores públicos e privados.  

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), para 

gerenciar e reduzir o risco de introdução ou manutenção das zoonoses deve-

se considerar a complexidade das interações entre humanos, animais e os 

vários ambientes em que vivem, exigindo comunicação e colaboração entre os 

setores responsáveis pela saúde humana, a saúde animal e o meio 

ambiente (OPAS, 2017). O objetivo do PTC foi analisar as evidências 

científicas disponíveis sobre o uso do controle reprodutivo (castração) em 

massa da população canina para a diminuição de casos humanos de zoonoses 

e agressões por cães em humanos. 

Entre as medidas para o controle de zoonoses em humanos, o manejo 

reprodutivo canino, por meio da castração em massa, ainda necessita de 
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verificação de efetividade comprovada por evidências científicas mais robustas. 

Por isso, na legislação brasileira referente ao Sistema Único de Saúde (SUS), a 

castração não é contemplada como medida ou atividade de saúde, de acordo 

com a Portaria nº 1.138, de 23/05/14, o Manual de Vigilância, Prevenção e 

Controle de Zoonoses: Normas Técnicas e Operacionais (2016) e o Guia de 

Vigilância em Saúde (2016).  

Durante a elaboração do PTC, análise e interpretação dos resultados, foi 

constatado que não houveram evidências ciêntificas que atendessem os 

padrões das qualidades metodológica e de evidências, das metodologias 

utilizadas (sistema Donws & Black, e sitema GRADE - Grades of 

Recommendation, Assessment, Development and Evaluation), no entanto, 

foram encontrados estudos de grande relevância para a temática abordada. 

Na literatura científica, foram verificadas redução de zoonoses e 

agressões (Reece et al., 2013), os autores observaram também melhoria da 

qualidade de vida dos animais e humanos (Lapiz et al, 2012; Abbas et al., 

2014; Yoak et al., 2014; Irabedra et al., 2016), redução de eutanásias (Reece et 

al., 2006; Byrnes et al., 2017), viabilização de utilização de medidas 

preventivas, como vacinação antirrábica, redução da contaminação ambiental 

(Totton et al., 2010; Thomas e Jeyathilakan 2014; Schurer et al., 2015). Além 

disso, foi observada redução de entrada de animais em abrigos e de eutanásia 

nos mesmos (White et al., 2010; Kass et al., 2013). 

Em Jaipur na Índia, Reece et al., (2006) demonstraram que durante o 

período de oito anos do estudo, houve diminuição de 28% e declínio anual 

médio de 3,5% na população canina errante. A frequência de cães esterilizados 

e vacinados aumentou de zero para 65,7%, e a proporção de cães que foram 

esterilizados excedeu 65% nos últimos três anos do estudo. O número de 

óbitos por raiva em humanos da área com intervenção diminuiu até a 

erradicação, porém, em área não contemplada pelo programa, o número de 

óbitos de raiva em humanos aumentou. Demonstraram ainda, que a redução 

no tamanho da população devido a insdisponibilidade de fêmeas não castrados 

resultou na redução das agressões.Os mesmos autores, em 2013, em estudo 

sobre castração em massa na Índia, verificaram que a redução da densidade 
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canina pode impactar na redução de zoonoses, e que houve impacto na 

redução de zoonoses antes mesmo de verificar redução da população canina.  

Em outro estudo, Lapiz et al. (2012), em estudo nas Filipinas, durante 

2007 a 2010, observaram redução de óbitos humanos por raiva chegando a 

ausência de casos, no final do período, de após aumento das estratégias de 

vigilância efetivas e contínuas, evitando que a doença pudesse se espalhar 

para outras áreas. A efetivação de campanhas de vacinação canina e registro 

de cães, passou de 44% para 70% de cobertura ao final do período. 

No estudo de Thomas e Jeyathilakan (2014), houve diminuição da 

contaminação ambiental devido aos efeitos positivos do programa de manejo 

populacional (vacinação antirrábica + esterilização), e observaram menor 

número de filhotes nas ruas. Já no trabalho de Yoak et al.(2014), os resultados 

mostraram melhoria na saúde e qualidade de vida dos cães oriundos das 

cidades que realizam o programa manejo populacional (vacinação antirrábica + 

esterilização), com melhor condição corporal, menor prevalência de feridas 

abertas provavelmente causado por brigas, menor infestações por pulgas, além 

de menor soroprevalência para hepatite infecciosa, Ehrlichia canis, alguns 

sorovares de Leptospira interrogans e cinomose canina, todos com diferença 

significativa.  

As evidências científicas dos Programas de Manejo Populacional no 

Brasil e no mundo ainda necessitam mais qualidade de evidências. O resultado 

obtido por Soares et al. (2017), da busca de trabalhos sobre castração em 

massa em cães como redutor de casos de zoonoses em humanos, concluiu 

que: 

“novos estudos controlados com grupo de comparação 

em áreas com intervenção e sem intervenção que adiram 

aos princípios metodológicos de elaboração e condução 

destes tipos de estudos devem ser realizados para o 

esclarecimento das lacunas existentes sobre uma eventual 

efetividade da castração em massa para a redução de 

zoonoses em populações humanas”.  

 

2.3 Legislações associadas ao manejo ético populacional de cães e gatos 
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As primeiras leis no Brasil, relacionadas ao controle populacional de 

animais, coincidem com a época da divulgação dos trabalhos de Louis Pasteur, 

que desde o início da década de 1880, associavam a transmissão da raiva à 

espécie humana aos cães infectados (São Paulo, 2000). Existem relatos de 

queas políticas públicas para o manejo populacional de cães e gatos visavam 

basicamente a captura e a eliminação dos animais de rua (Garcia et al., 2012). 

No Brasil, em 30 de março de 2017 foi publicada a Lei Federal no13.426, 

que dispõe sobre o controle de natalidade de cães e gatos no território 

nacional. Este deve ser feito por meio de esterilização permanente por cirurgia 

ou por outro procedimeno que garanta a eficiência, segurança e bem-estar ao 

animal. A lei descreve ainda que a esterilização será executada mediante um 

programa que deve considerar o estudo das regiões prioritárias ou 

emergenciais, em virtude da superpopulação ou cenário epidemiológico, o 

quantitativo de animais a ser esterilizado, necessário a redução da taxa 

populacional a níveis satisfatórios, inclusive os não domiciliados, e que as 

comunidades de baixa renda devem ser priorizadas. No entanto, a lei não 

define responsabilidades para financiamento das ações assim como as 

estratégias e ou ações que comporão o programa (Brasil, 2017). 

Em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, 

Rio Grande do Sul e Pernambucohá legislação específica sobre controle 

reprodutivo. Em Minas Gerais, foi sancionada a Lei Estadual n° 21.970, de 15 

de janeiro de 2016, que proíbe a eutanásia como medida para o controle 

populacional de cães e gatos, impedindo essa prática em animais saudáveis 

(Minas Gerais, 2016), o que reforça o uso de novas estratégias para o manejo 

populacional de animais, especialmente aqueles em situação de rua nesse 

estado. A maioria dos municípios de Minas Gerais não possui um programa 

estabelecido de manejo populacional, porém de acordo com a lei já 

mencionada, o controle populacional de cães e gatos tende a se tornar uma 

prática frequente e para isso deve haver embasamentos técnicos no estado.  

Idependente do país, região ou estado, são conhecidos alguns 

benefícios da castração para o animal do ponto de vista individual e também 
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coletivo em relação a indicadores de bem-estar, como  redução das fugas e 

das brigas, entre outros. Porém, como política pública, é necessário que tal 

medida seja precedida de um programa de educação da população e 

responsabilização dos comerciantes e tutores para a guarda responsável, com 

manejo populacional que envolva legislação própria (Soares et al, 2017). 

Desta forma é de suma importância a realização de mais estudos que 

busquem abranger fatores associados ao aumento da população de cães 

errantes, especialmente o abandono, a entrada de novos indivíduos, as 

condições socioeconômicas e culturais da população, as principais causas de 

morbidade e mortalidade dos cães, a capacidade de suporte do ambiente, o 

tempo de seguimento e as questões éticas (Garcia, Calderón e Ferreira, 2012; 

MPMG, 2019; Smith et al., 2019). 

 

2.4 Histórico do manejo ético populacional de cães e gatos em Belo 

Horizonte – MG 

 

Considerando o risco que os animais errantes têm na transmissão de 

zoonoses para os humanos, a prefeitura de Belo Horizonte decidiu em 2003 

implantar o Programa de Guarda Responsável, com o foco no controle 

populacional de cães e gatos por meio de cirurgias de castração em convênio 

com clínicas veterinárias cadastradas no município ou Organizações não 

Governamentais/ONG’s de Proteção Animal (Batista et al., 2015). 

Em 2005, eram realizadas apenas cirurgias de cães machos em uma 

estrutura pertencente ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na 

Regional Norte, e em 2006 o programa foi ampliado para felinos e passou a 

realizar a cirurgia em machos e fêmeas. Ao longo dos anos o Programa de 

Manejo Populacional de cães e gatos também realizou outras estratégias, tais 

como educação em saúde para guarda responsável e estímulo a adoção. Com 

o aumento da demanda para esta atividade e com o intuito de oferecer o 

acesso ao serviço para a população, foi implantado em 2008 mais dois centros 

cirúrgicos em regiões distintas da cidade (Oeste e Noroeste) e também foi 

adquirida uma Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde 
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(UMEES) para atender a população de maior vulnerabilidade e risco sanitário, 

em vilas e comunidades. No mesmo ano foi promulgada a portaria que 

regulamenta a eutanásia de cães em Belo Horizonte, Portaria SMSA/SUS – 

BH, nº 020/2008, e o CCZ adotou o método de controle populacional CED 

(Batista et al., 2015). 

Em 2009, foram realizadas ampliações das instalações do CCZ de Belo 

Horizonte, capacitação e aumento de profissionais no programa de controle 

populacional de cães e gatos do município. Em 2011 a 2015, foram realizadas 

parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC) com intuito de realizar 

eventos de adoção com animais do CCZ, e ainda em 2015 foi implantado mais 

um centro de esterilização fixo na regional do Barreiro. Até 2019 o munícipio 

tinha quatro centros cirúrgicos, implantados nas Regionais: Oeste, Noroeste, 

Barreiro, e Norte na qual está localizado o CCZ, há também uma Unidade 

Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES); no final do mesmo 

ano, uma nova Unidade Fixa de Esterilização e Educação em Saúde (UFEES) 

foi inaugurado na Regional Leste.  

Para os animais errantes, a rotina das castrações consiste em 

recolhimento do animal na rua mediante uma demanda da população, 

frequentemente feita por telefone, avaliação prévia do animal por um médico 

veterinário, depois é feita nos cães a coleta venosa para a realização do exame 

de leishmaniose visceral canina/LVC. Os cães sorologicamente positivos são 

eutanasiados, conforme o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose 

Visceral do Ministério da Saúde (2006), e os negativos são esterilizados, 

identificados (dispositivo eletrônico - microchip), vacinados (raiva e óctupla), 

desverminados e disponibilizados para adoção. Os animais que não são 

adotados, retornam para o ambiente que foram capturados (Figura 2) (Brasil, 

2016; Batista et al., 2015). 

 

 

Figura 2. Fluxograma da rotina de recolhimento de cão e gato pelo método Captura-

Esterilização-Devolução (CED), em Belo Horizonte – MG. 
Fonte. Elaborado pelo autor. 
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As esterilizações também são feitas em animais com tutores, com 

agendamento prévio por telefone ou pessoalmente, na central fixa de 

esterilização. No dia agendado, os animais são entram na recepção e são 
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depois encaminhados para a cirurgia. Enquanto o procedimento cirúrgico é 

realizado, os tutores são conduzidos a assistirem uma palestra tutores 

abordando cuidados pós-cirúrgicos e temas relacionados com guarda 

responsável de animais domésticos (Figura 3). 

 

Figura 3. Fluxograma do controle reprodutivo, esterilização de cães e gatos domiciliados, em 
Belo Horizonte – MG. 
Fonte. Elaborado pelo autor.  
 
 

 
 
 

 

No município de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, de acordo com 

o censo animal de 2018 realizado pela prefeitura, existem aproximadamente 

313.373 mil cães e 104.952 mil gatos em ambiente urbano (Belo Horizonte, 

2019). O município caracteriza-se como um dos pioneiros no controle 

reprodutivo de cães e gatos em larga escala no Brasil, realiza identificação 

eletrônica individual dos animais atendidos e possui um sistema de informação 

complexo para entrada de dados. No entanto, os dados nunca foram 

analisados de maneira ampla e aprofundada, o que permitiria produzir 

evidências científicas quanto à efetividade da esterilização como estratégia de 
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manejo populacional. Hiby et al., (2017) e Kay et al. (2017), em revisões sobre 

estudos de controle populacional propõem métodos de análise e indicadores 

que viabilizem avaliar o impacto das ações desenvolvidas. Estudo dessa 

natureza, utilizando-se os dados existentes nas ações desenvolvidas em Belo 

Horizonte, permitiria enriquecer as discussões sobre a temática. 

 

2.5 Indicadores em saúde 

 

Os indicadores em saúde foram elaborados para medir o estado de 

saúde de um indivíduo ou de uma população, facilitar a quantificação e 

avaliação das informações produzidas, e refletir as condições de saúde. Eles 

podem ser classificados segundo a mensuração matemática (indicadores 

baseados em mensurações absolutas e relativas), tais como: contagem 

(mensuração absoluta), razão, proporção, taxa e razão de chances (odds ratio) 

(mensurações relativas); ou também segundo a interpretação epidemiológica 

(prevalência e incidência). Essas informações geradas são relevantes ao 

processo saúde-doença, e servem para dimensionar o estado de saúde, o 

desempenho das atividades e do sistema de saúde, melhorando assim a 

vigilância em saúde (RIPSA, 2008; Medronho, 2009; OPAS, 2020). 

Há dinamismo na elaboração de indicadores de saúde, conforme os 

povos evoluem, novos problemas de saúde ganham importância, portanto, 

novos indicadores em saúde fazem-se necessários no contexto das políticas 

públicas voltadas paras os animais domésticos. Esses indicadores, irão 

fornecer matéria prima essencial na interpretação e análise dos dados gerados, 

facilitando o monitoramento dos objetivos e metas de um programa de manejo 

populacional de populações de cães e gatos, fortalecendo e promovendo a 

produção de um sistema de informações em saúde (RIPSA, 2008; Medronho, 

2009; OPAS, 2020). 

 

2.6 Geoprocessamento aplicado a Saúde Pública Veterinária 
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A forma que o indivíduo se relaciona com o ambiente e o espaço, 

também chamada de Geografia da Saúde, tem influência no processo saúde-

doença de uma sociedade. O espaço é constituído pelas modificações que as 

relações sociais exercem, no qual o trabalho, as relações de poder, a divisão 

em classes sociais, a centralidade e a marginalização, as desigualdades e as 

injustiças da distribuição dos recursos e da riqueza, as diferenças, são 

processos importantes nesse contexto (BRASIL, 2006; Barcellos et al., 2002). 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG´s) são uma poderosa 

ferramenta na transformação de dados espaciais em informações, 

possibilitando simulações de problemas, avaliação de diagnóstico, e condução 

dos processos para tomada de decisão. Os SIG´s servem para trabalhar 

informações complexas, mesclando dados de variadas fontes, possibilitando 

trabalhar com dados georreferenciados, formulação de produtos cartográficos e 

gráficos, podendo representar a realidade geográfica (Pina e Santos, 2000). 

É importante ressaltar que Geoprocessamento e SIG´s são termos que 

abrangem assuntos correlatos porém têm significados diferentes. 

Geoprocessamento é a denominação das variadas técnicas de manipulação de 

dados geográficos por meio da informatização, e é composto pelos SIG´s, o 

sensoriamento remoto, a automação de tarefas cartográficas, a utilização de 

Sistemas de Posicionamento Global (GPS), e a digitalização de dados (Pina e 

Santos, 2000). Os SIG´s são responsáveis em trabalhar a informação que está 

em determinado posicionamento geográfico, por meio de coordenadas 

geográficas referenciadas (IBGE, 2010). 

Há estreito relacionamento do ambiente e saúde pública, por meio das 

associações do homem e as formas de ocupação do espaço. Com isso, a 

produção de dados e informações, torna-se importante para a geração de 

hipóteses relacionadas a um evento, possibilitando a análise destas. A 

usabilidade dos SIG´s na área da saúde pode contemplar variadas 

ramificações, tais como: vigilância epidemiológica, avaliação de Serviços de 

Saúde, urbanização e ambiente (BRASIL, 2006). 

As ferramentas de Geoprocessamento e análises de distribuição 

espacial têm se tornado úteis na elaboração de mapas, gráficos. A utilização 
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das técnicas cartográficas contribui para o estudo de transmissão e de 

disseminação de doenças e agravos, assim como das ações para sua 

prevenção e controle. Os gestores devem utilizar os SIG´s com a finalidade de 

elucidar os mecanismos e as transformações que acontecem entre 

espaço/ambiente/homem, melhorando assim o uso de dados e informações em 

saúde. 

 

3 HIPÓTESE 

 

Um programa de manejo populacional envolvendo a esterilização 

cirúrgica em massa de cães e gatos reduz o crescimento dessas populações 

no município.  

 

4 OBJETIVO 

 

Analisar a estratégia de controle reprodutivo populacional em massa de 

cães e gatos em Belo Horizonte, com vistas ao controle de zoonoses e ao 

manejo de população.  

 

4.1 Objetivos específicos 

 

A) Procurar evidências científicas sobre os efeitos da esterilização em 

massa em cães como forma de redução de casos de zoonoses em 

humanos; 

B) Analisar quantitativamente os animais presentes no Sistema de 

Identificação e Esterilização Animal (SIEA) da Gerência de Controle de 

Zoonoses da PBH/MG, e o perfil epidemiológico desses animais, a 

saber: espécie (cão ou gato), sexo, idade, regional administrativa;  

C) Analisar quantitativamente os cães e gatos recolhidos em situação de 

rua, em Belo Horizonte – MG, presentes no Sistema Informação Animal 
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relativo ao método Captura-Esterilização-Devolução (SIA-CED) da 

Gerência de Controle de Zoonoses da PBH/MG, o perfil epidemiológico 

desses, a saber: espécie (cão ou gato), sexo, idade, regional 

administrativa. 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Aspectos éticos 

 

Essa pesquisa foi aprovada nos Comitês de Ética em Pesquisa das 

seguintes instituições:  Núcleo de Pesquisa da Gerência de Educação em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (Carta de Anuência 

– Anexo 1), Câmara do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da 

Escola de Veterinária da UFMG (Anexo 2), Comitê de Ética e Pesquisa 

UFMG/Plataforma Brasil (CAAE: 64461916.1.0000.5149, Nº do Parecer 

2.093.064 - Anexo 3). 

 

5.2 Área de estudo 

 

O município de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais 

possui uma população estimada de 2.512.070 habitantes, distribuída em uma 

área total de 331,441 km2, com ambiente predominantemente urbano. A cidade 

é uma metrópole com vários distritos vizinhos, cujo o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) em 2010 foi de 0,810, o que situa o 

município na faixa de IDHM Muito Alto (entre 0,800 e 1), ocupando assim a 20º 

posição no ranking de IDHM nacional, no qual a média do IDHM é de 0,727 

(IBGE, 2001; ATLAS BRASIL, 2019). 

Belo Horizonte possui nove distritos administrativos: Norte, Nordeste, 

Noroeste, Oeste, Venda Nova, Barreiro, Pampulha Centro-Sul e Leste (Figura 

4), cada um com espaço geográfico, populacional e administrativo bem 
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definidos. Em cada distrito administrativo, fazem parte do Sistema Único de 

Saúde (SUS), unidades ambulatoriais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA), unidades secundárias como os Postos 

de Assistência Médica (PAM's) (Belo Horizonte, 2018). 

 
 
 
Figura 4. Regiões administrativas de Belo Horizonte - MG, 2018, e 

regionais com central fixa de esterilização em destaque.  
Fonte: Belo Horizonte, 2013. 

 

 

5.3 Fonte de dados 

 

Foram utilizados os bancos de dados secundários do Sistema de 

Informação Esterilização Animal (SIEA) e do Sistema de Informação Animal – 

Captura-Esterilização-Devolução (SIA-CED), obtidos na Diretoria de Zoonoses 

(DIZO) e na Gerência do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Belo 

Horizonte – MG respectivamente. Os dados referentes ao censo animal, foram 

obtidos na DIZO.  
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As variáveis presentes nos bancos e os indicadores propostos, foram 

divididos em três grupos: relativos às populações animais, as interações 

humano/animal e relativas aos serviços públicos (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Variáveis e indicadores relativos às populações animais, à interação humano 

animal, ao serviço público, do município de Belo Horizonte – MG. 

RELATIVAS ÀS POPULAÇÕES ANIMAIS 

 Número de animais (cães e gatos) obtidos no SIA-CED e do SIEA de 2012 a 2018; 

 Número (frequência) de animais segundo a espécie e sexo; 

 Proporção macho/fêmea; 

 Distribuição dos animais esterilizados segundo local de captura; distrito administrativo, e central 

de esterilização; 

RELATIVAS À INTERAÇÃO HUMANO/ANIMAL 

 Razão homem/animal no município e nas áreas de abrangência dos distritos administrativos de 

Belo Horizonte; 

RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Número de esterilizações realizadas; 

 Número de cirurgias realizadas por mês (frequência) segundo o ano. 

 

Fonte. Elaborado pelo autor.  

 

 

6 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Foi realizada revisão sistemática sobre o tema e um estudo 

observacional longitudinal retrospectivo das ações de controle reprodutivo 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo 

Horizonte (SMS-PBH), relacionadas ao manejo e controle populacional de cães 

e gatos domésticos em área urbana, durante o período de 2012 a 2018.  

Foram utilizados alguns indicadores em saúde ao longo desta pesquisa, 

bem como elaborados novos indicadores para melhor compreensão da 

temática, que são:  

A) Taxa de esterilização de cães e gatos (animais esterilizados versus 

censo populacional); 
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B) Proporção de esterilização de cães e gatos (animais esterilizados 

versus Índice Vulnerabilidade da Saúde – IVS); 

C) Proporção de esterilização mensal de cão e gato para cada 100 

atendimentos agendados; 

D) Proporção de desistência mensal de cão e gato para cada 100 

atendimentos agendados; 

E) Proporção de esterilização anual de cão e gato para cada 100 

animais (cão e gato); 

F) Proporção estimada de cães por habitante e gatos por habitante. 

 

A apresentação dos resultados encontra-se nos capítulos: 

Capítulo 1: Esterilização em massa de cães reduz casos humanos de 

zoonoses? Revisão sistemática e análise da qualidade de evidências; 

Capítulo 2: Análise do controle reprodutivo da população canina e felina 

domiciliada de Belo Horizonte – MG, Brasil, no período de 2012 a 2018; 

Capítulo 3: Perfil dos cães e gatos em situação de rua recolhidos pelo 

método Captura-Esterilização-Devolução (CED), em Belo Horizonte – 

MG. 
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CAPÍTULO 1 

 

7 DOES MASS STERILIZATION OF DOGS REDUCE HUMAN CASES OF 

ZOONOSES? SYSTEMATIC REVIEW AND ANALYSIS OF THE QUALITY OF 

EVIDENCE 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The control of zoonotic diseases represents a great challenge for 

Public Health. Objectives: To develop a systematic review on the impact of the 

mass sterilization of domestic dogs on the reduction of zoonosis cases in 

humans. Study Design: Systematic review and analysis of the methodological 

quality of the evidences. Methods: Manuscripts were searched in different 

databases. The articles were evaluated with two distinct methodologies, Downs 

and Black scale and GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, 

Development and Evaluation), for the analysis of the methodological quality and 

for the quality of the evidences, respectively. Results: For the final review, 11 

articles were selected. Six analyzed “mass sterilization” associated with the 

outcomes of canine rabies control programs, three associated to dog bites, one 

to hydatidosis, one to leptospirosis and two of them to gastrointestinal parasites. 

Two were mathematical modelling, therefore they were not included. In general, 

the manuscripts presented favorable results regarding the use of the 

researched intervention; however, there were important methodological 

limitations in most studies. Conclusions: The evidences were insufficient to 

assess the impact of mass sterilization on reducing human cases of zoonosis 

and dog bites. New studies should be performed with more adequate designs 

for assessing the effectiveness of sterilization as a public health measure. 

 

Key Words: dog, Downs and Black, sterilization, GRADE, systematic review, 

zoonosis. 
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7.1 Introduction  

 

Dog Population Management programs may benefit dogs, people and 

other animals. Risks to public health arising from the lack of population control 

includes zoonotic diseases, bites and fear of aggressive dogs. Zoonoses are 

distributed across the globe at varying levels of occurrence according to 

environmental, physical, chemical, biological, socioeconomical and cultural 

factors (Acha and Szyfres, 2003; Fao, 2014; Hiby et al., 2017). Among 

zoonoses transmitted by dogs, rabies, visceral leishmaniasis and 

echinococcosis are highly relevant worldwide (Fao, 2014; Who, 2016). 

Furthermore, rabies play an important role in Public Health, due to the high 

costs involved with the loss of productivity due to premature deaths and post-

exposure prophylaxis protocol recommended in case of dog bites in humans 

(Hampson et al., 2015). Given these risks, measuring the impact of controlling 

dog reproduction as a public health tool is essential to assess new strategies for 

dog population management (DPM) (Hiby et al., 2017; Taylor et al., 2017). 

According to Taylor et al (2017) (Taylor et al., 2017) and Smith et al., 

2019(Smith et al., 2019), the evidences of the impact DPM on reducing the size 

or replacement of these populations in rabies-endemic areas are scarce. 

Disease prevention is carried out using population management tools combined 

with rabies vaccination. Impact analyses of these mixed programs are generally 

not available, and therefore the evaluation becomes difficult. However, 

according to the authors, sterilization programs can make an important 

contribution to other objectives of DPM, such as reducing aggressive behaviors 

and improving people's relationships with roaming dogs, as well as their health 

and survival. 

In this context, mass dog sterilization is still a controversial subject in the 

scientific community, regarding its effectiveness as a public health measure for 

zoonosis control; therefore, there is a need for systematically analyzing the 

scientific evidence available. Given the complexity and the multifactorial issues 

involving the transmission of zoonoses, and the need for a critical analysis of 

existing information within this scope, the objective of this study was to develop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

a systematic review on the impact of mass sterilization of domestic dogs in 
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reducing cases of zoonoses in humans, and to analyze the methodological and 

evidence quality from studies published worldwide over the past 30 years. 

 

7.2 Methodology  

  

7.2.1 Search strategy 

 

The steps of this review followed the protocol suggested by the Cochrane 

collaboration, considering essential topics (Supplementary Material A). This 

methodology, suggested in the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions, helps reducing the impact of authors' biases, promotes 

transparency of methods and processes, reduces the potential for duplication, 

and allows peer review (Higgins Jpt, 2011). 

The search strategy was based on the acronym "PICO," being: P - patient; 

I - intervention; C - comparison; and O – outcome (Higgins Jpt, 2011; Brasil. 

Ministério Da Saúde. Secretaria De Ciência, 2014a; b). Searches were 

conducted in electronic databases, with the final purpose of answering the 

question "Is the mass reproductive control (sterilization) of dogs efficient in 

reducing human cases of zoonoses and/or aggressions toward humans by 

dogs?". 

The elaboration of the PICO acronym structure was in accordance with 

the guidelines of the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions and Manual Scientific Technical Opinion of the Ministry of Health: 

Population (domiciled and / or stray dogs); Intervention/Exposure: (sterilization 

or mass castration - surgical, chemical or immunocontraception); Comparison: 

(absence of mass sterilization or varying degrees of implementation of this 

intervention); Outcomes: (reduction of human cases of zoonoses, reduction of 

dog bites in humans) (Higgins Jpt, 2011; Brasil. Ministério Da Saúde. Secretaria 

De Ciência, 2014b). 

The searches were conducted independently by two researchers, in June 

(2018). All the manuscripts found underwent an initial selection process, by 

reading the titles and abstracts, and selecting the ones in consonance with the 
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eligibility criteria. In situations of divergence, a third researcher assisted in the 

decision. When the title and the abstract were insufficient for decision-making, 

or in the absence of agreement among researchers, full text was analyzed.  

Manuscripts selected in this first step were later analyzed completely. Data 

extraction was performed individually by the researchers, on forms previously 

constructed in Microsoft Excel®, containing information about the characteristics 

of the study, the population, the expected outcome (i.e., the zoonosis of 

interest), and the intervention applied. No attempts were made to contact the 

authors to obtain additional data about the studies. The spreadsheets were 

reviewed by all the authors, and later merged into one. 

 

7.2.2 Eligibility Criteria 

 

Manuscripts selected analyzed the impact of castration on the reduction 

of the incidence of zoonosis and dog bites 

There were restrictions on language (only articles written in Portuguese, 

English or Spanish) and date of publication (after 1980). Narrative review 

articles were excluded from the quality analysis, after full-text reading. 

Publications other than articles (book chapters, editorials, reports and technical 

manuals) were excluded. 

 

7.2.3 Research and selection of information from publications 

 

The search strategies were designed for different databases: MedLine 

(PubMed), Web of Science, LILACS (BVS), The Cochrane Library, Centre for 

Reviews and Dissemination, PubMed (Clinical Queries), ECRI, Scopus, CAB 

Abstracts, EMBASE. Additionally, the website of the Brazilian Network for 

Technology and Health Assessment (REBRATS) Health Technology 

Assessment and the website of the Digital Library of Theses and Dissertations 

were consulted. Keywords used in the searches are show in "Supplementary 

Material B”. 
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7.2.4 Extraction and analysis of the quality of data 

 

The manuscripts were organized and identified according to geographical 

location where the study was conducted and type of study. 

The Downs and Black scale was chosen to analyze the methodological 

quality of the selected studies, according to Cochrane guidelines, adapted to 

different contexts (Downs and Black, 1998; Higgins Jpt, 2011; Brasil, 2014; 

Brasil. Ministério Da Saúde. Secretaria De Ciência, 2014b). This methodology 

was selected due to its applicability in different types of study designs. This 

scale is divided into five domains: reporting, external validity, measurement 

bias, confounding variable, and power, and each comprises different groups of 

questions. In total, it has 27 indicators, that can be scored as 0 (no or 

indeterminate) or 1 (yes) (Higgins Jpt, 2011). 

Limitations found in the selected articles were listed and separated by 

type of zoonosis, to facilitate the evaluation of the quality of the evidence. For 

this evaluation, the GRADE system proposed by the working group of the 

Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation 

(Higgins Jpt, 2011; Brasil. Ministério Da Saúde. Secretaria De Ciência, 2014b) 

was used. According to this methodology, the initial classification of the quality 

of the evidence is defined based on the design of the studies, and stratified into 

four levels: high, moderate, low or very low. It also classifies the strength of the 

evidence upon which the recommendations are made as strong or weak, 

according to the balance between the risks and benefits of the health 

technology evaluated.  

 

 

 

 

7.3 Results  
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7.3.1 Studies included in the analysis 

 

Sixty-nine manuscripts were selected for complete reading. Fifty-eight 

studies were excluded because they did not fit the review proposal (Figure 5). 

For the final review and analysis of methodological and evidence quality, 11 

articles were included. They were organized according to its characteristics and 

relevant data (Supplementary Material B). 

 

Figure 5. Schematic representation of the process of the articles selection for the systematic 

review. 

 

Six publications described association between mass sterilization and 

rabies control (Reece and Chawla, 2006; Carroll et al., 2010; Totton et al., 

2010; Lapiz et al., 2012; Abbas et al., 2014; Byrnes et al., 2017), three with dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligibility (n = 69) 

Studies selected for full reading: MedLine/Pub Med: 

(n=26); Web Of Science: (n=6); Lilacs/ BVS: (n=3); 

Cabi Abstract: (n=15); Scopus: (n=19). 

Final Inclusion (n = 11) 

Studies included in this systematic review: 

MedLine / Pub Med: (n = 7); Web Of Science: (n = 

2); Scopus: (n = 2). 

Exclusion (n=1326) 

Studies excluded according to criteria: 

title and abstract: (n=1101); duplicates: 

(n=225). 

Exclusion (n = 58) 

Studies excluded according to criteria: 

target species (n = 1); out of scope: (n = 30); 

not found: (n = 1); type of publication: (n = 

11); type of study: (n = 15). 

Identification/selection (n=1395) 

Studies identified by searching the databases: 

MedLine/Pub Med: (n=90); Web Of Science: (n=93); 

Lilacs/ BVS: (n=21); Cabi Abstract: (n=288); Scopus: 

(n=847); Embase: (n=56). 
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aggression (Reece et al., 2013; Schurer et al., 2015; Byrnes et al., 2017), and 

three with other zoonoses (hydatidosis, leptospirosis and gastrointestinal 

parasitosis) (Thomas and Jeyathilakan, 2014; Yoak et al., 2014; Irabedra, 

Ferreira, Sayes, Elola, Rodríguez, et al., 2016). Two manuscripts addressed 

two subjects: one evaluated rabies and aggression (Byrnes et al., 2017), and 

the other one gastrointestinal parasites and aggression (Schurer et al., 2015). 

 

 

7.3.2 Experimental designs, results and limitations of the selected studies 

 

The selected studies described and analyzed interventions on the canine 

population, carried out by governmental and/or non-governmental 

organizations, focusing on zoonosis reduction. There were eight observational 

studies, one quasi-experimental and two mathematical modeling studies. None 

of the articles included in the final analysis evaluated solely the intervention of 

interest of the present review (sterilization or mass castration); however, the 

outcome, reduction of human cases of zoonosis, was present in all. Moreover, 

one study also verified the impacts on the canine population, and other 

evaluated soil/environment quality (associated with the reduction of zoonotic 

parasites). According to Cochrane collaboration's systematic review protocol, 

this flexibility of analysis is allowed (Higgins Jpt, 2011). 

Limitations observed in the selected studies are described in Table 1. 

 

 

 

 

 

Table 1. Limitations found in the studies, which are included in this review, separated by kind of 

zoonosis/grievance. 

 
Zoonosi/grievance Studies Limitations found 
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1- Rabies 

Reecee e Chawla (2006); 

Carrol et al (2010); 

Totton et al (2010); 

Lapiz et al (2012); 

Abbas et al (2014); 

Byrnes et al (2017); 

Reecee and Chawla (2006) - did not present delineation of 
control areas for rabies deaths; compared the data with areas 

of the city where the ABC program was not done; possible 

underestimation of deaths from rabies obtained from hospital 

records; 
Carrol et al (2010) - data parameterization according to 

reported information and contrasted with the literature; did 

not use local reality data for modeling; 

Totton et al (2010) - animal counting did not occur in the 

same period of the year; Rabies control results were estimated 

using a predictive mathematical model. 

Lapiz et al (2012) - descriptive study with short term follow-

up. No control group; 
Abbas et al (2014) - possible underestimation of aggression 

cases and longitudinal projection data for the canine 

population. There was no relationship between castration and 

reduction of aggression directly, but anger control cost is 
estimated along with long-term population control; 

Byrnes et al (2017) - descriptive study of intervention without 

control group. 

2- Grievance type 

aggression 

Reeceet al (2013); 

Schureret al (2015); 
Byrneset al (2017); 

 

Reece et al (2013) - selection bias for the analyzed variables, 

such as underreporting; absence of control group; 

Schurer et al (2015) - Descriptive study of intervention 
without control group, short follow-up time; 

Byrnes et al (2017) - descriptive study of intervention without 

control group. 

3- Hydatidosis Irabedraet al (2016) 

Irabedra et al (2016) - this study deals with a set of actions, 

therefore it does not quantify how much each action 

developed impacted the reduction of the indicators found, 
without a control group. 

4- Leptospirosis Yoaket al (2014) 
Insufficient information about the compared areas, such as 
the sample number in the study city called “C”. 

5- Gastrointestinal 

Parasites 

Thomas e Jeyathilakan et 
al (2014) 

Schureret al (2015) 

 

Thomas and Jeyathilakan et al (2014) - only two soil samples 

were collected per point, and the amount of material collected 
was smaller at each point when compared to other studies in 

the literature. 

Schurer et al (2015) - descriptive study of intervention 

without control group, short follow-up time. 

 

Among the eight observational studies, five were epidemiological time 

series studies, that analyzed different outcomes: three studied the reduction of 

the incidence of rabies (Reece and Chawla, 2006; Lapiz et al., 2012; Byrnes et 

al., 2017), two addressed the decrease of dog bites (Reece et al., 2013; 

Schurer et al., 2015), and one evaluated the effects of a program aiming to 

reduce hydatidosis (Irabedra, Ferreira, Sayes, Elola, Rodríguez, et al., 2016).In 

the study conducted by Byrnes et al., (2017)(Byrnes et al., 2017), in India, there 

was a reduction of human cases of rabies through vaccination and sterilization 

of dogs, in addition to health education actions. Lapiz et al., (2012)(Lapiz et al., 

2012), in the Philippines, observed an interruption in the transmission of rabies 

in humans (reaching a point where no new cases occurred), and a reduction in 

the canine population, through vaccination strategies, sterilization, removal of 

positive dogs and health education. Reece and Chawla (2006)(Reece and 
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Chawla, 2006), in India, reported a reduction in human cases of rabies in a 

context that included low-income populations, high percentage of roaming dogs, 

and high rates of renewal of dog population. According to the authors, 

population density control was a decisive factor for obtaining vaccine coverage 

that enabled rabies control. Another study, also in India, observed a reduction of 

dog bites in humans – although it did not recorded reduction in dog population 

density. The explanation was that the aggressions occurred mostly because the 

females assumed a behavior of defending the litter (Reece et al., 2013). 

Irabedra et al., (2016)(Irabedra, Ferreira, Sayes, Elola, Rodriguez, et al., 2016), 

in Uruguay, evaluated the effects of an integrated program for reducing 

hydatidosis, and observed a reduction of cystic lesions in humans in areas of 

social vulnerability, and a reduction of condemnation of bovine and ovine 

viscera with hydatid cyst in slaughterhouses.  

Among the other observational studies, two were cross-sectional studies. 

The first was carried out in India (Thomas and Jeyathilakan, 2014), and found 

less soil contamination with eggs from Toxocara sp. in areas where the Animal 

Birth Control (ABC) program occurred. The second (Yoak et al., 2014), also 

conducted in India, verified better physical and health conditions, and reduction 

of leptospirosis infection in dogs originated from areas where the ABC program 

was implemented.  

The last observational study was a pre- and post-intervention type and 

analyzed dogs’ main parasitosis before and after the intervention was 

implemented (sterilization, capture of stray animals and devermination), and 

observed reduction in the level of zoonotic parasites (Giardia sp., Toxascaris 

sp. and Uncinaria sp.) in dog feces, and a decrease in dog population due to 

the removal of animals (Schurer et al., 2015). 

A quasi-experimental study on demographics and the estimation of 

rabies control, with sterilization associated with vaccination, identified a 

reduction in the canine population, and estimated that this reduction would 

enable the maintenance of vaccination coverage (Totton et al., 2010). 

Two other studies used mathematical modeling. The first estimated the costs of 

implementing different interventions in India to control rabies among human and 

animal population. The best scenario was the association between dog 
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sterilization and long-term canine vaccination (Abbas et al., 2014). The second 

study (Carroll et al., 2010) compared rabies control strategies from available 

data in literature, and the use of contraception associated with dog vaccination 

was estimated to be the best model for long-term rabies control.  

 

 

7.3.3 Analysis of methodological quality 

 

Two studies (Carroll et al., 2010; Abbas et al., 2014) were not included in 

the quality analysis, since they were mathematical models and there is no tool 

for analyzing this type of evidence.  

 At the quality analysis assessed by the 27 criteria of the Downs and 

Black scale, the median score of the studies was 15 points, being the lowest 4 

and the highest 18 (Table 2). 

 

Table 2. Result of the articles selected according to the Downs and Black checklist for the 

outcome of reduction of zoonosis and occurrence of dog bite aggressions in humans. 

 

Author / 

Domain 

Reece 

(2006) 

 Totton 

(2010) 

Lapiz 

(2012) 

Reece 

(2013) 

Thomas 

(2014) 

Yoak 

(2014) 

Schurer 

(2015) 

Irabedra 

(2016) 

Byrnes 

(2017) 

 

Reporting1 
6  8 8 8 1 8 7 7 8  

External 

Validity2 
3  1 3 3 1 1 3 1 3  

Internal 

validity-

bias3 

3 
 2 

4 4 1 4 4 3 2 
 

Internal 

validity ‐ 

confoundi

ng4 

3 

 2 

3 3 1 2 2 3 3 

 

Power5 
0  0 0 0 0 0 1 0 0  

Total 15  13 18 18 4 15 17 14 16  

 

1It is related to the article writing, proper description of hypotheses, outcomes, intervention, target 

population, and other relevant characteristics; 2applicability or generalization of study results in different 

contexts and realities; 3the way in which information was collected in study groups and statistically 

analyzed, and how this could distort study results; 4variables that may interfere with the observed results; 
5it is likely that the study will identify a difference between the proposed interventions when this 

difference is real. 
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Considering the criteria of the Downs & Black checklist, the most 

common limitations in the studies were the absence of methods for controlling 

confounding factors in the comparison groups; no description of adverse 

events; absence of probability values; low representativity between participants; 

absence of blinding of researchers and participants; problems with 

randomization; and absence of estimates of study power (Supplementary 

Material C). 

 

7.3.4 Analysis of the quality of the evidence 

 

In general, the studies showed favorable results regarding the relation 

between the intervention and the reduction of zoonoses. Moreover, most 

studies, 66.7% (6/9), presented direct evidence; i.e. the impact was shown on 

the human population (Reece and Chawla, 2006; Lapiz et al., 2012; Reece et 

al., 2013; Thomas and Jeyathilakan, 2014; Irabedra, Ferreira, Sayes, Elola, 

Rodríguez, et al., 2016; Byrnes et al., 2017). Three studies found an association 

between intervention and outcome through indirect evidence: two of them on 

the dog population (Yoak et al., 2014; Schurer et al., 2015), and another 

through statistical projection (Totton et al., 2010). 

 For analyzing the quality of the evidence and the grading of the 

recommendation, the manuscripts were evaluated using the GRADE system 

(Table 3). 
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Table 3. Process for evaluating the quality of evidence and the grading of the recommendation 

according to the GRADE system. 
 

Criteria Judgments  Research Evidence 

1. Problem 
Is there a problem 

priority? 
Yes 

Rabies: Byrnes et al (2017); Reece e 

Chawla, (2006); Reece et al, (2013); 

Tottonet al (2010); Abbas et al (2014); 

Lapiz et al (2012). 

Echinococcosis: Irabedra et al (2016). 

Leptospirosis: Yoak et al (2014) 

Gastrointestinal Parasites: Thomas et 

al(2014); Schurer et al (2015). 

Mathematical modeling: Abbas et al 

(2014); Carrol et al (2010). 

2. Benefits & 

harms of the 

options 

What is the overall 

certainty of this 

evidence? 

Very Low: 

8 observational 

studies, 2 

mathematical 

modeling. 

Moderate: only 

one intervention 

study.  

Very Low: Byrneset al (2017); Reece 

e Chawla (2006); Reece et al. (2013); 

Carrollet al(2010);Lapizet 

al(2012);Tottonet al (2010); Abbaset 

al (2014); Irabedraet al (2016); Yoaket 

al(2014); Thomaset al (2014). 

Moderate:Schureret al (2015). 

Balance between 

benefits and risks 

Benefits 

outweigh the 

risks 

Benefits outweigh the risks: Byrnes 

et al (2017); Irabedra et al (2016); 

Abbas et al (2014); Thomas et al 

(2014); Schureret al (2015); Reece e 

Chawla, (2006); Reece et al, (2013); 

Lapiz et al; Totton et al (2010); Carroll 

et al(2010). 

Benefits slightly outweigh the risks: 

Yoaket al (2014). 

3. Values and 

preferences 

Is there similarity in 

relation to the 

importance given to 

the main outcomes? 

Probably yes 

Reece e Chawla, (2006); Reece et al, 

(2013)– rabies and reduced 

aggression 

4. Resource use 

Are the resources 

required small? 
Uncertain 

Reece e Chawla, (2006); Reece et al, 

(2013). 

Is the incremental 

cost small relative to 

the net benefits? 

Uncertain Abbas et al(2014). 

5. Equity 

What would be the 

impact on health 

inequities? 

Probably 

reduced 

Byrnes et al (2017); Lapiz et al(2012); 

Reece e Chawla, (2006); Reece et al, 

(2013); Irabedra et al(2016); Yoak et 

al(2014); Schurer et al(2015); Totton 

et al(2010). 

6. Acceptability 

Is the option 

acceptable to key 

stakeholders? 

Probably yes 

For tutors: Lapiz et al(2012); Schurer 

et al(2015). 

For the society: Byrnes et al(2017); 

Reece e Chawla, (2006); Reece et al, 

(2013); Lapiz et al(2012); Irabedra et 

al(2016). 

7. Feasibility 
Is the option feasible 

to implement? 
Probably yes 

Irabedra et al(2016); Byrnes et 

al(2017); Lapiz et al(2012);Yoak et 

al(2014); Thomas et al(2014); Reece e 

Chawla et al(2006 e 2013). 
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All articles were considered relevant in the first domain (problem priority). 

However, in the second (benefits and risks), the initial quality level of the 

scientific evidence was considered very low in most articles, due to the studies 

design (comparative observational studies with limitations and observational 

studies without comparison groups)(Higgins Jpt, 2011; Brasil. Ministério Da 

Saúde. Secretaria De Ciência, 2014b). Furthermore, in this domain, in relation 

to the balance between benefits and risks, in most studies, the benefits 

outweighed the risks. In the “values and preference” domain, three were judged 

as probably yes; in the “resources” domain (unit cost and comparative cost), 

three were considered uncertain; in the other domains (acceptability and 

feasibility), most were judged as probably yes; in equity, most were classified as 

probable reduction in inequality (Table 3). 

According to the GRADE methodology guidelines, when the balance 

between advantages and disadvantages is uncertain, not providing a 

recommendation is a justifiable alternative. 

 

 

7.4 Discussion  

 

 The proposed interventions for reducing zoonoses and/or dog bites in 

humans consisted of multiple actions, such as population control associated 

with rabies immunization, treatment of parasites, and health education. None of 

the studies analyzed the weight of each intervention on the outcome of interest. 

In studies considering rabies, canine vaccination was an ever-present strategy. 

Its maintenance was essential, given that there was a reduction in human and 

canine cases in all sites where it was implanted. Therefore, mass sterilization 

should be considered a complementary strategy to others. 

Reduction of zoonoses and aggressions was observed in some studies 

in which sterilization was implemented. Moreover, there were evidences of 

improvements on the quality of life of animals and humans, enabling the use of 

preventive measures such as anti-rabies vaccination, and reduction of 

environmental contamination. However, the existing studies in the literature 
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provided weak methodological evidence regarding the reduction of zoonoses 

and bites.  

 One of the challenges encountered during the research was the 

diversity of articles, with different study designs, which made it difficult to 

choose the proper tool for quality assessment. The limitations found in the 

manuscripts, according to the Downs & Black checklist, were related to the lack 

of control of confounding factors in the comparison groups, the lack of 

description of adverse events and the absence of exact probability values. No 

article scored on the blinding of researchers/participants and randomization, 

probably due to the design applied and the type of intervention. 

The results of the analyzed studies generate inferences about the 

importance and possible benefits of the strategy under evaluation. In contrast, 

the quality of the scientific evidence is of questionable robustness, and raises 

concerns about the validity of the studies, since they had important 

methodological limitations; thus, there is an uncertainty on the real effectiveness 

of the measure. Hence, there is a need for additional research to clarify the 

gaps (Higgins Jpt, 2011; Brasil. Ministério Da Saúde. Secretaria De Ciência, 

2014b). 

 The strengths of this review include the use of different databases 

(reducing the probability of not including important studies), the independent 

selection of articles by two researchers, and the use of two methodologies for 

analyzing the manuscripts. 

According to the Pan American Health Organization, in order to manage 

and reduce the risk of introduction or maintenance of zoonoses, the complexity 

of interactions between humans, animals and the environment must be 

considered, requiring communication and collaboration between the sectors 

responsible for human health, animal health and the environment (Salud, 

2017).  

Reproductive control should be considered a feasible tool, 

complementary to others available. Moreover, the development and 

implementation of public policies for registration and individual identification of 

animals, encouragement of responsible adoption of stray animals, regulation of 
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animals trade and sales, studies of environmental capacity support for 

improving health and welfare of stray animals, and surveillance for preventing 

animal abandonment and mistreatment, are important strategies to complement 

an Animal Management Control Program (Icam, 2012). 

 

 

7.5 Conclusions  

 

The scientific evidence obtained from the studies is insufficient for a 

definitive conclusion regarding the effectiveness of the mass reproductive 

control of dogs in the reduction of zoonoses and dog bites, due to the important 

methodological limitations encountered, and the absence of studies with 

adequate designs. Nonetheless, it was possible to identify viable paths and 

necessary strategies, so that reproductive control programs can be properly 

implemented. New studies, with more accurate designs (using control groups 

and intervention and non-intervention areas well defined), should be carried out 

to clarify the existing gaps regarding the effectiveness of mass sterilization in 

reducing zoonoses in human populations.  
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CAPÍTULO 2 

 

8 ANÁLISE DO CONTROLE REPRODUTIVO DA POPULAÇÃO CANINA E 

FELINA DOMICILIADA DE BELO HORIZONTE – MG, BRASIL, NO PERÍODO 

DE 2012 A 2018 

 

 

8.1 Introdução 

 

A superpopulação de cães e gatos é um problema grave de saúde 

pública e de bem-estar humano/animal. Muitos destes animais são 

abandonados por diferentes motivos, ou também podem fugir da sua moradia, 

o que gera aumento da população dos animais em situação de rua (Smith et 

al., 2019). Esses, com ou sem tutores em ambiente urbano representam riscos 

na transmissão de doenças zoonóticas para a população humana e animal, 

ocorrência de acidentes e agressões e apenas a remoção e eliminação destes 

animais não resolvem o problema pois o abandono em vias públicas 

continuaria gerando crescimento da população de animais errantes (Monsalve 

et al., 2018; Smith et al., 2019). É necessário atuar nas causas desta 

conjuntura, que podem ser a procriação excessiva dos animais e a falta de 

conscientização dos tutores, quanto a guarda responsável de cães, gatos e 

outros animais domésticos (WHO, 1990; São Paulo, 2000; Garcia et al., 2012; 

Vieira et al., 2015; MPMG, 2019). 

A população mundial de cães está estimada em mais de 700 milhões 

(Smith et al., 2019). No Brasil, o último dado sobre a população animal é de 

2013, quando o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE) realizou a 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e estimou a população de 52,2 milhões de 

cães e 22,1 milhões de gatos em domicílios brasileiros, e em média 1,8 cão por 

domicílio e 1,9 gato por domicílio (IBGE, 2013; IBGE, 2019). 

Nesse contexto, programas de manejo ético humanitário populacional de 

cães e gatos são indispensáveis para a garantia das condições de saúde dos 
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animais e da população, reduzindo os riscos de transmissão de zoonoses e a 

ocorrência de outros agravos. A implantação desses programas exige 

planejamento que envolva estudos prévios, alocação de recursos humanos e 

financeiros, ações preventivas e de controle, ações educativas, monitoramento, 

avaliação e dedicação permanente (Garcia et al., 2012; Vieira et al., 2015; 

MPMG, 2019; Smith et al., 2019). 

No município de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, de acordo com 

o censo animal de 2018 realizado pela prefeitura, existem aproximadamente 

313.373 mil cães e 104.952 mil gatos em ambiente urbano (Belo Horizonte, 

2019). Desde 2003, o município implantou o Programa de Guarda 

Responsável, com o foco no controle populacional de cães e gatos por meio de 

cirurgias de castração em unidade própria (Batista et al., 2015). Há 

necessidade de analisar as ações desenvolvidas no município, em relação ao 

controle reprodutivo de cães e gatos, de maneira a esclarecer o cenário 

trabalhado até este momento pela Gerência de Esterilização de cães e gatos 

da Diretoria de Zoonoses, bem como identificar áreas com maior necessidade 

de esterilização, considerando o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS) e a 

população animal das áreas de abrangência dos Centros de Saúde. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição espaço-temporal de 

atendimentos para esterilização de cães e gatos do programa de guarda 

responsável, além dos possíveis impactos no crescimento populacional animal 

do município, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, no período de 2012 a 

2018. 

 

 

8.2 Metodologia  

 

Foi realizado um estudo observacional longitudinal com análise das 

séries temporais e da distribuição espacial dos atendimentos realizados para 

esterilização de cães e gatos em Belo Horizonte - MG. 
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8.2.1 Cenário da pesquisa 

 

O município de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais 

possui uma população estimada de 2.512.070 habitantes, distribuída em uma 

área total de 331,441 km2, com ambiente predominantemente urbano. A cidade 

é uma metrópole com vários distritos vizinhos, cujo o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) em 2010 foi de 0,810, o que situa o 

município na faixa de IDHM Muito Alto (entre 0,800 e 1), ocupando assim a 20º 

posição no ranking de IDHM nacional, no qual a média do IDHM é de 0,727. 

(IBGE, 2001; ATLAS BRASIL, 2019). Belo Horizonte possui nove regionais 

administrativas: Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste, Venda Nova, Barreiro, 

Pampulha, Centro-Sul e Leste, cada uma com espaço geográfico, populacional 

e administrativo bem definido.  

Desde a sua implantação o programa de castração foi ampliado de 

maneira a atender as demandas do município, contando até 2018 com quatro 

Unidades Fixas de Esterilização e Educação em Saúde (UFEES), nas regiões 

administrativas Norte, Noroeste, Oeste, Barreiro, e uma Unidade Móvel de 

Esterilização e Educação em Saúde (UMEES). Além disso, de modo a 

gerenciar os dados de cada unidade foi criado o Sistema de Informação 

Esterilização Animal (SIEA). 

Cada regional administrativa é dividida em 152 Áreas de Abrangência 

(AA) dos Centros de Saúde, que variam de 15 a 20 por regional. As AA são 

compostas conjuntos de setores censitários (SC) contíguos que, por sua vez 

tem características social, epidemiológica e demográfica distintas.  

O Índice de Vulnerabilidade da Saúde utilizado na análise é um indicador 

composto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que utiliza 

dados do censo de 2010 do IBGE, variáveis socioeconômicas e ambientais 

referentes aos setores censitários, para apontar áreas geográficas prioritárias 

para intervenção e alocação de recursos, identificando desigualdades 

epidemiológicas em grupos populacionais. Este índice é composto por dezoito 

variáveis ao total, subdivididas em seis grupos: saneamento, habitação, 

escolaridade, renda, social (percentual de responsáveis pelo domicílio, 
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percentual de pessoas de raça/cor), entorno (características dos domicílios – 

iluminação, calçada, meio-fio, esgoto a céu aberto, lixo acumulado). Em 

relação à ponderação e ao peso de cada variável, a SMS utilizou-se do método 

participativo (já adotado em outros índices de saúde do município), com 

participação de especialistas, técnicos das áreas, e pesquisadores.  

O IVS das AA foi calculado considerando a média ponderada dos IVS 

dos SC. Os pontos de corte utilizados para as categorias de IVS das AA foram 

os mesmos definidos pra o IVS dos SC. De acordo com o cálculo do IVS do 

ano 2012, o município apresenta 31 AA classificadas como área de baixo IVS e 

com 798.797 habitantes; 62 AA com médio IVS e 945.410 habitantes; 38 AA 

com elevado IVS e 452.418 habitantes e 20 AA com muito elevado IVS e 

173.984 habitantes (Belo Horizonte, 2010; Belo Horizonte, 2012; Campos et al., 

2019). 

 

 

8.2.2 Aprovação ética  

 

A pesquisa obteve aprovação do comitê de ética do Núcleo de Pesquisa 

da Gerência de Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, e do Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais (CAAE: 64461916.1.0000.5149, Nº do Parecer 2.093.064). 

 

 

8.2.3 Fonte de dados 

 

Para o estudo foram utilizados os dados provenientes do SIEA, 

disponibilizados pela Diretoria de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde 

(DIZO) e Gerência do Centro de Controle de Zoonoses (GECOZ-SMS) de Belo 

Horizonte, durante o período de 2012 a 2018, compreendendo um total de 
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246.729 registros. As variáveis do banco de dados, avaliadas no estudo, estão 

descritas no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Variáveis presentes no banco de dados do SIEA, utilizados no estudo e respectivo 

significado. 

Variável Descrição ou categorias Natureza 

IG (registro de identificação) Número de identificação Qualitativa nominal 

Sexo macho; fêmea Dicotômica 

Espécie canina; felina Dicotômica 

Status do atendimento 
esterilizado; não esterilizado, outro 

(fator de exclusão) 
Categórica nominal 

Data do agendamento 
Data em que foi agendado o 

procedimento cirúrgico 
Qualitativa ordinal 

Data do atendimento 
Data que foi realizado o procedimento 

cirúrgico 
Qualitativa ordinal 

Data estimada nascimento Data de nascimento do animal Qualitativa ordinal 

Ano Ano do atendimento Qualitativa ordinal 

Tempo de espera 
Tempo (em dias) do agendamento 

até a esterilização 
Quantitativa discreta 

Idade do animal 
Tempo (em dias) estimado a partir da 

data nascimento 
Quantitativa discreta 

Índice de Vulnerabilidade da 
Saúde (IVS) 

baixo; médio; elevado; muito elevado Qualitativa ordinal 

Coordenadas geográficas de 
acordo com o sistema SIRGAS 

2000, UTM zone 23S 
Coordenadas latitude, longitude Qualitativa nominal 

 

Foram utilizados dados estimados da população de cães e gatos a partir 

dos censos de população animal realizados anualmente pela Diretoria de 

Zoonoses (DIZO) e na Gerência do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), e 

dados estimados anualmente da população humana, de 2012 a 2018 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados do IVS de 2012 por 

área de abrangência foram incluídos nas análises da distribuição espacial. 

Do total de registros existentes na base de dados, foram avaliados 

87,27% (215.512), que são referentes aos animais castrados ou que não 

compareceram ao atendimento agendado por desistência de seu tutor. Foram 

excluídos do estudo, 0,03% (88) dos registros com inconsistência na 

informação sobre a localização, sexo ou espécie, 1,5% (3.700) de registros 

identificados como não atendimento por inaptidão clínica, e 11,2% (27.429) 

desmarcados pelo próprio serviço. 

Para avaliar as ações desenvolvidas no controle reprodutivo de cães e 

gatos domiciliados durante o período do estudo, foram elaborados alguns 
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indicadores de saúde, tais como: a) taxa de esterilização (animais esterilizados 

versus censo populacional); b) proporção de esterilização (animais 

esterilizados versus IVS); c) proporção de esterilização mensal para cada 100 

atendimentos agendados; d) proporção de desistência mensal para cada 100 

atendimentos agendados; e) proporção de esterilização anual para cada 100 

animais (cão e gato); f) proporção estimada de cães por habitante e gatos por 

habitante. Tais indicadores são apresentados no Quadro 5. 

 
 
Quadro 5. Descrição das variáveis, fontes de dados, métodos de cálculo e indicadores propostos para 

avaliação das atividades de controle do controle reprodutivo de cães e gatos do SIEA, no município de 
Belo Horizonte - MG, 2012 a 2018. 
 

Indicadores Método do cálculo Variáveis Fonte de dados 

Taxa de esterilização de cães e 
gatos (animais esterilizados 
versus censo populacional); 
 
(eficiência operacional do período) 

Animais 
esterilizados/censo 
população animal 
 
Regressão linear; Qui-
quadrado; teste de 
Dickey-Fuller 

Animais* esterilizados 
separados por período, 
espécie, sexo 
 
População canina anual 
estimada 

SIEA1 

 
GECOZ2 – censo 

canino anual 

Proporção de esterilização de 
cães e gatos (animais 
esterilizados versus Índice 
Vulnerabilidade Saúde – IVS); 
 
(eficiência operacional do período 
por região territorial) 

Proporção animais 
esterilizados/animais 
atendidos; distribuídos por 
AA4 e IVS  
 
Qui-quadrado; teste 
Kruskal-Wallis; teste de 
Dunn, teste de Dickey-
Fuller 

Animais esterilizados 
separados por espécie e 
período (2017; 2018) 
 
Índice de Vulnerabilidade da 
Saúde 

SIEA 

IVS3 
(2017; 2018) 

Proporção de esterilização mensal 
de cão e gato para cada 100 
atendimentos agendados; 
 
(eficiência operacional do período) 

Animais de desistência 
mensal/100 atendimentos 
realizados 
 
Razão do tipo 
proporção(%) 

Animais esterilizados 
separados mensalmente, e por 
espécie, sexo 
 
Animais agendados 
mensalmente 

SIEA 

Proporção de desistência mensal 
de cão e gato para cada 100 
atendimentos agendados 
 
(eficiência operacional do período) 

Animais de desistência 
mensal/100 atendimentos 
realizados 
 
Razão do tipo 
proporção(%) 

Animais registrados com 
desistência, separados 
mensalmente, e por espécie, 
sexo 
 
Animais agendados 
mensalmente 

SIEA 

Proporção de esterilização anual 
de cão e gato para cada 100 
animais (cão e gato) 
 
(eficiência operacional do período) 

Animais de desistência 
mensal/100 atendimentos 
realizados 
 
Razão do tipo 
proporção(%) 

Animais esterilizados 
separados anualmente, animais 
agendados anualmente 
 
Animais agendados anualmente 

SIEA 

Proporção estimada de cães por 
habitante e gatos por habitante. 
 
(eficiência operacional do período) 

Contagem animais 
(censo)/contagem 
população estimada 
 
Razão do tipo 
proporção(%) 

Animais esterilizados 
separados por período, 
espécie, sexo 
 
População humana estimada 
anualmente 

SIEA 

IBGE5 

*animais – estão incluídos: cães e gatos domiciliados. 1. SIEA – Sistema de Informação de Esterilização Animal. 2. GECOZ 
– Gerência do Centro de Controle de Zoonoses. 3. IVS – Índice de Vulnerabilidade da Saúde. 4. AA – Área de 
Abrangência. 5. IBGE – Instituto Brasileiro Geografia e Estatística.  
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8.2.4 Geoprocessamento dos dados e análises estatísticas 

 

Os registros foram importados para o ambiente Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), por meio do programa Qgis® versão 3.8.3, utilizado para as 

análises de geoprocessamento. Para as análises estatísticas utilizamos o 

software estatístico R®. 

Foram geradas camadas vetoriais de pontos separadas por ano, espécie 

e situação de atendimento. Posteriormente, os dados foram agregados 

segundo a região administrativa e área de abrangência de residência dos 

animais. Considerando as respectivas estimativas de população animal foi 

possível calcular as taxas anuais de castração.  

A regional administrativa foi a unidade de análise principal, para todo o 

período, na maioria das análises descritivas, quantitativas e espaciais. 

Considerando que os desenhos das AA foram alterados ao longo do tempo, foi 

selecionado um recorte temporal para os anos mais recentes, 2017 e 2018, e 

utilizadas as AA como unidade para a análise, junto com o Índice de 

Vulnerabilidade da Saúde. Neste período, as taxas de castração das AA, com 

seus diferentes níveis de IVS foram comparadas pelo teste Kruskal-Wallis com 

nível de significância de 5% e na situação de identificação de diferença 

significativa entre os grupos, a diferença entre os pares foi avaliada pelo teste 

de Dunn (Dunn, 1964). 

 

8.2.5 Cálculo da proporção mensal de esterilização por atendimento agendado 

 

Para analisar a adequação do programa quanto ao absenteísmo foram 

calculadas séries temporais, dos números e das proporções (%) mensais de 

esterilizações e desistências, e as taxas mensais de esterilizações/100 

atendimentos e desistências/100 atendimentos. As séries foram decompostas 

nos componentes de tendência, sazonalidade e aleatoriedade, na forma de um 

modelo aditivo calculado pelas médias móveis (Kendall e Stuart, 1983). A 

estacionariedade das séries foi avaliada pelo teste de Dickey-Fuller Aumentado 
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com nível de significância de 5%. Este teste é de raiz unitária, e foi escolhido 

por ser aplicado em modelos mais complexos de séries temporais (Said e 

Dickey, 1984). 

 

 

8.2.6 Cálculo da proporção mensal de esterilização por animais do município 

 

Para analisar a efetividade das ações de controle reprodutivo, 

considerando as populações canina e felina, foram calculadas séries temporais 

das estimativas populacionais anuais para cães e gatos, assim como das taxas 

anuais (%) de esterilização (espécie) e das razões animal (espécie)/homem. As 

séries foram decompostas nos componentes de tendência e aleatoriedade, 

como um modelo de regressão linear simples segundo a fórmula: 

𝑋𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜀𝑡, 

em que 𝑋𝑡 representa a variável avaliada na série e 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 = 𝑋�̂� representa a 

tendência da série. A estacionariedade dessas séries anuais foi avaliada pelo 

teste de significância do valor 𝑡com nível de significância de 5% e o ajuste pelo 

coeficiente de determinação, 𝑅2(Faraway, 2014).  

Os resíduos da análise de regressão foram avaliados pela análise da 

homocedasticidade e normalidade. Foi feito a análise gráfico de 

homocedasticidade (resíduo versus valor ajustado), e o Teste F, que compara 

as variâncias (divididos em dois grupos: até 2015 e maior que 2015); foi 

também utilizado o Teste de Breusch-Pagan. Para a análise da normalidade 

dos resíduos foram utilizados: análise gráfica QxQ, e o Teste Shapiro-Wilk. Os 

resíduos apresentaram homocedasticidade, normalidade, seguem distribuição 

normal e tem variância constante, pressupostos essenciais para justificar o uso 

de regressão linear neste estudo (Material suplementar D). 

Foram calculadas a proporção de atendimento e de desistência segundo 

a espécie, o sexo por espécie e segundo a região administrativa da residência 

do animal. Posteriormente, para cada uma das variáveis em que houve 
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significância estatística ao teste do qui-quadrado (p<0,05) foi calculado o risco 

relativo de desistência de comparecimento ao procedimento agendado. 

Para a avaliação da estrutura etária da população animal atendida, 

foram considerados na análise os registros de animais com idade entre três 

meses e 8 anos, idades mínimas e máximas para o atendimento de acordo 

com a GECOZ, este período de seleção foi definido com base na rotina de 

trabalho do serviço, e informações dos profissionais atuantes nele. 

 

8.3 Resultados e discussão 

 

8.3.1 Resultado geral dos cães e gatos referentes ao Sistema de Informação 

de Animais Esterilizados (SIEA) 

 

O arquivo base continha 246.729 registros dos anos 2012 até 2018. 

Foram excluídos 88 registros pelo motivo de ausência de informação nas 

células e inconsistência, 3.700 registros identificados como não atendimento 

por inaptidão clínica, e 27.429 desmarcados pelo próprio serviço, restando o 

total de 215.512 registros para análise descritiva, que são referentes aos 

animais castrados ou que não compareceram ao atendimento agendado 

(Figura 6). 
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Figura 6. Fluxograma dos registros identificados, selecionados, excluídos e incluídos na análise 

sobre a demanda de esterilização de cães e gatos domiciliados, do Sistema de Informação 
de Animais Esterilizados (SIEA), Belo Horizonte – MG, 2012 a 2018. 

             Fonte. Elaborado pelo autor. 
 
 
 

 

 

A distribuição geral dos animais, bem como os indicadores utilizados 

neste estudo, podem ser observados na Figura 7.  
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Figura 7. Fluxograma com distribuição geral dos animais atendidos, separados por: (A) Unidade Fixa 

de Esterilização e Educação em Saúde (UFEES), por Unidade Móvel de Esterilização e Educação em 
Saúde (UMEES); e por tipo de indicadores, (B) esterilização versus idade. *os animais atendidos 

separados por “esterilização versus idade” não foram analisados separadamente (UFEES e UMEES). 
Fonte. Elaborado pelo autor.  

 
 
 

 

 

 

 

8.3.2 Distribuição de atendimentos segundo a espécie e o sexo 

 

Do total de registros identificados (131.942) e aptos para a esterilização, 

44,90% (59.245) eram de cães, no qual 69,49% (38.798) eram fêmeas e 

35,51% (20.447) eram machos; e 55,10% (72.697) eram de gatos, no qual 

62,33% (45.314) eram fêmeas e 37,67% (27.383) eram machos. Os dados 

relacionados à distribuição de frequências das espécies incluídas bem como a 

das características epidemiológicas está apresentado na Tabela 4, a seguir. 
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Tabela 4. Distribuição de cães e gatos de acordo com o sexo e a realização da esterilização 

cirúrgica em Belo Horizonte, 2012 a 2018. 

 

Espécie Situação do atendimento (cães e gatos) 

 Esterilização (%) Desistência (%) Total (%) 

Canina 59.245 (27,49) 38.305 (17,77) 97.550 (45.26) 

Felina 72.697 (33,73) 45.265 (21,01) 117.962 (54.74) 

Total 131.942 (61,22) 83.570 (38,78) 215.512 (100) 

Chisq = 17.996, df = 1, p-value= 2.213e-05 

Sexo Situação do atendimento em cães 

 Esterilização (%) Desistência (%) Total (%) 

Fêmea 38.798 (39,77) 24.682 (25,30) 63.480 (65,07) 

Macho 20.447 (20,96) 13.623 (13,97) 34.070 (34,93) 

Total 59.245 (60,73) 38.305 (39,27) 97.550 (100) 

Chisq = 11.327, df = 1, p-value = 0.000764 

Sexo Situação do atendimento em gatos 

 Esterilização (%) Desistência (%) Total (%) 

Fêmea 45.314 (38,41) 28.436 (24,10) 73.750 (62,52) 

Macho 27.383 (23,21) 16.829 (14,28) 44.212 (37,48) 

Total 72.697 (61,62) 45.265 (38,38) 117.962 (100) 

Chisq = 2.8405, df = 1, p-value = 0.09192 

 

Os distritos administrativos que obtiveram maior demanda para 

esterilizações da espécie canina e felina foram Oeste, Venda Nova, Norte, 

Noroeste, e os DA’s com menor demanda foram Centro Sul e Leste. Já para a 

desistência, os DA’s commaior desistência foram Oeste, Norte e Venda Nova, 

e os DA's com menor desistências foram Centro-Sul, Barreiro e Leste (Tabela 

5). 
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Tabela 5. Total de registros de cães e gatos do banco SIEA, distribuídos por distrito 

administrativo, categoria agendado, esterilizado, e desistência, em Belo Horizonte, no 

período de 2012 a 2018.  

DA*/ 
categoria 

agendado esterilizado desistência 

N % n % n % 

Centro-Sul 9214 4.28 5524 2.56 3690 1.71 

Leste 13550 6.29 8407 3.90 5143 2.39 

Pampulha 22004 10.21 13485 6.26 8519 3.95 

Nordeste 24291 11.27 13675 6.35 10616 4.93 

Barreiro 25000 11.60 19334 8.97 5666 2.63 

Norte 28558 13.25 15894 7.37 12664 5.88 

Noroeste 29010 13.46 17706 8.22 11304 5.25 

Venda 
Nova 

29401 13.64 16710 7.75 12691 5.89 

Oeste 34490 16.00 21211 9.84 13279 6.16 

Total  215518 100 131946 61.22 83572 38.78 

*DA - distrito administrativo.  

 

Em relação à taxa de esterilização canina, os anos que apresentaram as 

maiores taxas foram 2012, 2017 e 2018 e o ano que obteve menor taxa foi 

2015. A taxa média de esterilização do período foi de 2,86% (Figura 8; Tabela 

6). Já para a espécie felina, a taxa média de esterilização para o período foi de 

13,28%, com o ano 2012 com a maior taxa de esterilização e 2015 e 2018 com 

as menores taxas do período (Figura 8, Tabela 7). 

 

Figura 8. Taxa de esterilização de cão e gato, distribuída durante o período de 
2012 a 2018, em Belo Horizonte – MG.  
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Tabela 6. Total da população de cães (censo), número de esterilizações e taxa de 

esterilização, relativos aos dados do SIEA, de acordo com o período, em 
Belo Horizonte – MG, durante 2012 a 2018.   

Ano população (n) esterilização (n) Tx esterilização (%) 

2012 276091 9365 3.39 

2013 275609 6981 2.53 

2014 283345 7168 2.53 

2015 301769 7255 2.40 

2016 320192 8820 2.75 

2017 303299 9835 3.24 

2018 313373 9810 3.13 

Total 2073678 59234 2.86 

 

 

Tabela 7. Total da população de gatos (censo), número de esterilizações e taxa de 
esterilização, relativos ao banco de dados SIEA, de acordo com o período, 
em Belo Horizonte – MG, durante 2012 a 2018.   

Ano população (n) esterilização (n) Tx esterilização (%) 

2012 50223 9339 18.60 

2013 54985 7957 14.47 

2014 64398 9162 14.23 

2015 79409 9348 11.77 

2016 94419 11749 12.44 

2017 98954 12622 12.76 

2018 104952 12502 11.91 

Total 547340 72679 13.28 

 

Analisando o crescimento populacional da espécie felina (Tabela 7), 

pode-se perceber que a população passou de 50.223 para 104.952 animais, ou 

seja, o quantitativo de 2018 foi maior que o dobro do ano inicial da análise 

(2012). Esse fato deve ser observado pelos gestores em saúde, já que traduz 

um comportamento da população em relação a espécie, o que pode modificar 

as estratégias de manejo populacional. 

Em relação a distribuição de espécie por situação de atendimento, foi 

observada uma associação significativa entre a espécie do animal e a 

desistência (p<0,001), com um risco de desistência 1,02 vezes maior para 

tutores da espécie canina. Assim, foi observada uma proporção de 

esterilização de 61,62 gatos castrados/100 agendamentos de castração felina e 
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60,73 cães castrados/100 agendamentos de castração canina. Apesar de 

existir diferença de chance de castração entre espécies, ela foi baixa. 

Quanto à proporção por sexo, do total de esterilizações, em ambas as 

espécies, a maior parte foi realizada em fêmeas, 62,33% na felina e 64,49% na 

canina. Em relação ao sexo por espécie, não houve associação entre 

desistência e o sexo em gatos (p=0,091) e houve associação para os cães 

(p<0,001), com um risco de desistência 1,02 vezes maior para tutores de 

cadelas.  

Este resultado é diferente do encontrado por Baquero et al. (2018), em 

estudo de modelagem matemática com população domiciliada, entre castrados 

e semi-domiciliados, no qual a maioria da população canina e felina era do 

sexo masculino, em um total de 51% e 56% respectivamente. Canatto et al. 

(2012) em estudo de caracterização das populações canina e felina 

domiciliadas do município de São Paulo (SP), também verificou que a 

população canina era de 52,7% do sexo masculino, e a felina era em 54,9% do 

sexo feminino. Esse resultado também concorda com Andrade et al. (2008), 

que identificou em uma população canina uma frequência de com 56,2% de 

machos e 43,8% de fêmeas. 

As taxas de esterilização observadas foram de 60 cães machos 

esterilizados/100 agendamentos de castração de cães machos, 61 cadelas 

esterilizadas/100 agendamentos de castração de cadelas. Já na espécie felina, 

foi de 62 gatos machos castrados/100 agendamentos de castração de gatos e 

61 gatas castradas/100 agendamentos de castração de gatas.  

A composição do sexo parece ser diferente nos estudos, podendo variar 

de acordo com a região e as características da população, aspectos culturais, 

entre outros fatores. Conhecer a proporção de machos e fêmeas é importante 

na caracterização da população animal em estudo, bem como entender sua 

influência na dinâmica populacional.  

Em Belo Horizonte, durante o período analisado, as esterilizações foram 

realizadas conforme a demanda da população, porém, há necessidade de 

pensar novas formas de planejamento destas ações, com priorização de 

fêmeas, para as espécies canina e felina, e também formas de avaliação 
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destas estratégias. Estudos de modelagem matemática demonstraram que o 

mais eficiente para o controle populacional seria a castração de fêmeas, como 

o trabalho de Lessa e Bergallo (2012), que inferiu que taxas anuais de 70% de 

esterilização de fêmeas seria o melhor cenário. Para a espécie canina, a 

esterilização de fêmeas maiores que um ano de idade seria mais eficiente 

(Ferreira et al., 2009), e taxas anuais de 40% de esterilização, em população 

fechada com crescimento natural de 21%, por um período de cinco anos, 

estimam 20% de redução da população (Amaku et al., 2009).  

No estudo de Totton et al. (2010), a modelagem estatística revelou que a 

esterilização/vacinação maior que 70%, a população canina reduziria em 69% 

do seu tamanho original e ficaria estável em 13 a 18 anos. Houve declínio na 

população de cães em três das cinco áreas pesquisadas, uma área apresentou 

tendência decrescente e em uma área houve estabilização da população, após 

a implementação do programa de esterilização em massa. Abbas et al. (2014) 

inferiu que uma taxa média anual de implantação do programa de esterilização 

em 62-87% dos cães, a população reduzirá 70% em 20 anos, a proporção de 

cães esterilizados se estabilizaria em 80%, e o número de cães que precisarão 

do programa reduziria em 94%. 

Outro estudo com modelagem matemática concluiu que houve tendência 

de redução significativa para eutanásia em cães, e para gatos houve redução 

significativa para ambos desfechos: entrada de animais em abrigos e eutanásia 

na comparação dos períodos antes e depois da implantação do programa de 

esterilização. Em outra área, observou-se aumento na entrada e na eutanásia 

de cães e gatos, nas áreas com e sem programa. Observou-se diferença 

significativa destes aumentos: entrada de cães em áreas sem o programa foi 

6,1 vezes mais rápida do que nas áreas com programa, e a eutanásia de cães 

em áreas sem o programa aumentou 3,1 vezes mais rápida do que nas áreas 

com programa (White et al., 2010). 

Em estudo na Califórnia, Kass et al. (2013), concluíram que o percentual 

de gatos que permaneciam somente no intradomicílio aumentou de 33% para 

45% após a implantação do programa de esterilização. Houve redução de 

38,1% na entrada de cães em abrigos e canis, e em relação aos gatos, a 

redução foi de 27,2%. 
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Baquero et al. (2016), em um estudo de modelagem matemática, 

comparando cenários de esterilização, inferiram que após trinta anos, em um 

cenário sem imigração a população de cães errantes e domiciliados diminuiria 

sem esterilização. A esterilização e adoção foram sinérgicas na redução da 

população errante. Nos cenários com abandono, o efeito da esterilização 

diminui. Concluíram que as diferentes capacidades de suporte devem ser 

consideradas ao propor intervenções sobre cães com tutor ou errantes, bem 

como controlar comércio de cães pode reduzir imigração. A adoção pode 

melhorar resultados sobre cães errantes. 

Dias et al. (2015), em estudo na cidade de Campinas (SP), em 2012 e 

2013, inferiram que campanhas esporádicas de castração produzem efeito que 

são diluídos com o tempo semelhante ao resultado obtido com a ausência de 

programa oficial, especialmente se a população tem alta taxa de reprodução, 

migração e acesso à rua, e concluíram que a melhor abordagem seria a 

implementação de campanhas anuais de esterilização focando em cadelas e 

gatas jovens.  

Bastos (2013), em estudo na cidade de Itabirito (MG), durante 2007 a 

2011, observou por meio de dados secundários e modelagem matemática, que 

após programa de controle reprodutivo a uma proporção de 17% dos animais 

esterilizados, não foi observado redução significativa na densidade 

populacional canina durante o período de dez anos do estudo, provavelmente 

devido ao abandono dos animais, mas a população se encontrava em 

equilíbrio, fato devido as intervenções realizadas. 

No estudo de Gutjahr (2013) inferiu-se que com uma taxa de 

esterilização de 60% ao ano, ocorre diminuição de 56,05% da população 

canina após 20 anos do programa permanente de esterilização animal. Para se 

obter uma população castrada homogeneamente por distrito administrativo 

após 10 anos, concluiu-se que há necessidade de taxa de castração mínima de 

5% ano. Considerando uma taxa de esterilização 2,7%, verificou-se que seria 

insuficiente para diminuir a população canina. Em outro estudo, Garcia (2009) 

em uma região da cidade de São Paulo (SP), com intervenções de controle 

reprodutivo e manejo populacional, concluíram que as altas taxas de renovação 

canina e felina eram consequência das altas taxas de mortalidade e natalidade; 
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e que as ações de esterilizações diminuíram a medida que passou a ter um 

custo simbólico, em comparação quando eram gratuitas. Houve diminuição das 

taxas de natalidade após a instituição das ações de esterilização, entretanto há 

necessidade de acompanhamento contínuo das ações.  

Ao analisar o crescimento populacional de cães e gatos, a população 

canina obteve 4,03% de média mensal de crescimento, e 24,19% de 

crescimento para todo o período, com os anos de 2015-2016 com maior 

percentual de crescimento. Já na população felina a média mensal de 

crescimento foi de 13,36%, com crescimento total do período de 80,17%, e os 

anos com maior taxa acumulada de crescimento também foram 2015 e 2016 

(Tabela 8; Figura 9). 

 

 

Tabela 8. População estimada (censo) e taxa acumulada de crescimento populacional, de 
cães e gatos relativos ao banco de dados SIEA, de acordo com o período, em Belo 
Horizonte – MG, durante 2012 a 2018.   

Ano/Espécie 
Canina Felina 

população (n) 
Crescimento 

populacional (%)  
população (n) 

Crescimento 
populacional (%) 

2012 276.091 - 50.223 - 

2013 275.609 0.17 54.985 9.48 

2014 283.345 2.81 64.398 17.12 

2015 301.769 6.50 79.409 23.31 

2016 320.192 6.11 94.419 18.90 

2017 303.299 5.28 98.954 4.80 

2018 313.373 3.32 104.952 6.06 

Total 2.073.678 24.19 547.340 80.17 
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Figura 9. Taxa acumulada de crescimento populacional de cão e gatos, em 

Belo Horizonte - MG, de 2012 a 2018.  

 

 

Amaku et al. (2010), em modelagem matemática, demonstraram que 

para uma taxa de crescimento populacional igual a 0,12 por ano, a esterilização 

e a eutanásia realizadas em taxa superior a 0,2 ao ano seriam capazes de 

reduzir em menos de 10 anos até 50% da população canina. Elevadas taxas de 

abandono seriam um fator limitante para o sucesso do controle por eutanásia 

ou esterilização. Já na Argentina, em modelagem matemática, Amaku et al. 

(2009) concluíram que para reduzir 20% na densidade populacional canina, 

seria necessários aproximadamente 5 anos de campanhas, com altas taxas de 

esterilização (0,80 ano–1). A importação de cães de outras áreas, bem como 

outras fontes de crescimento populacional, poderiam diminuir a efetividade dos 

programas de esterilização.  

Em ambas as espécies não houve redução da população nesta 

pesquisa. O crescimento populacional de felinos foi superior ao canino em 

quase todo o período, exceto em 2015. Esse fato evidencia um padrão 

comportamental da população em relação aos animais domésticos, no qual 

deve ser observado pelos gestores em saúde. Estudos inferem que apenas a 

esterilização não é suficiente para reduzir o crescimento populacional dos cães 

e gatos domiciliados e em situação de rua, no qual é necessário elaborar 

estratégias de educação em saúde para guarda responsável, campanhas de 

adoção, legislações específicas, registro e identificação dos animais, para que 

o programa de manejo populacional e controle reprodutivo seja mais eficiente. 



74 
 

8.3.3 Esterilização versus idade 

 

Ao avaliar a idade dos cães e gatos esterilizados do SIEA, durante o 

período de 2012 a 2018, foram feitos ajustes nos dados, permanecendo os 

animais acima de 90 dias e abaixo de 8 anos, em um total de 47.974 cães e 

59.019 gatos. Na espécie canina, a maior contagem foi do sexo feminino 

(32.120), e na espécie felina foi do sexo masculino (34.341).  

Observou-se que a maioria da espécie canina do sexo feminino estava 

entre 0 a 3 anos completos, e os machos na mesma categoria etária. Já nos 

felinos o padrão de idade foi de 0 a 2 anos completos nas fêmeas e 0 a 1 ano 

nos machos (Figura 10). 

 

Figura 10. Pirâmide etária de cães (A) e de gatos (B), referentes aos esterilizados do SIEA, em 

Belo Horizonte - MG, durante o período 2012 a 2018. 

 

  A  
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B  

 

Esse padrão de conformação da pirâmide etária evidencia que tanto os 

cães quanto os gatos agendados são jovens, estão na faixa etária de 0 a 3 

anos. Devem ser investigadas as razões de uma base de pirâmide larga, que 

podem significar alta taxa de renovação da população jovem, ou também que 

os tutores que tem animais mais velhos não levam seus animais para 

castração. A conformação de uma pirâmide com animais jovens, pode levar às 

implicações epidemiológicas (maior suscetibilidade a diferentes doenças, e 

baixa resposta imunológica frente a diferentes vacinas) devendo ser 

investigada (Andrade et al., 2008). 

Em diferentes estudos de demografia animal, como no de Garcia et al. 

(2018), que realizaram o censo em uma região de São Paulo, em uma 

população domiciliada, a idade média para a população canina foi 3,36 anos, e 

para a população felina foi de 1,66 anos. Cerca de 65% dos cães eram 

menores de 3 anos de idade e 74% dos gatos tinham 1 ano de idade ou 

menos.  Canatto et al.(2012), em uma amostragem de população animal 

domiciliada em São Paulo, observou que a idade média dos cães era de 4,99 

anos e a dos gatos de 3,53 anos. Resultado semelhante ao estudo de Baquero 

et al. (2015), em área urbana de Votorantim – SP, que identificou idade média 

de 5,27 anos para cães domiciliados e 3,87 anos para gatos domiciliados. Os 

resultados de Andrade et al. (2008), em estudo utilizando dados de censo 
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populacional canino, de animais domiciliados em Araçatuba – SP, diferiram 

com 32,5% da população de cães com até um ano de idade, em 2004. 

Ao observar a pirâmide etária, deve-se interpretá-la no contexto da gestão 

de população, bem como identificar a estrutura, o tamanho da população das 

diferentes categorias de cães, nascimentos, entre outros fatores. As taxas de 

esterilização em cães e gatos, os motivos para não esterilização, devem ser 

pontos discutidos em campanhas públicas e privadas (Baquero et al., 2018). 

 

 

8.3.4 Distribuição temporal das esterilizações, desistências e censo 

populacional de cães e gatos 

 

Do total de registros avaliados no período de 2012 a 2018 (215.512), 

houve a esterilização em 61,22% (131.942) dos agendamentos e em 38,78% 

(83.570) o tutor não compareceu (absenteísmo) para a realização do 

procedimento. Outras situações eventualmente poderiam ter acontecido, tais 

como ausência de medicamentos, de microchips, férias de funcionário, ou falta 

de material para o procedimento, o que acarretaria a não realização do 

procedimento, porém, conforme comunicação pessoal, a maioria é por 

absenteísmo. 

De acordo com o censo animal no período estudado, foi realizada a 

análise de correlação temporal das estimativas de crescimento populacional 

(Figura 11). Houve tendência significativa de crescimento populacional na 

espécie canina (A: p=0.01003; R2=0,7645) e na espécie felina (B:p<0,001; 

R2=0,9672).  
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Figura 11. Distribuição temporal da população canina estimada(A) e felina estimada (B)e 

componente de tendência, durante o período de 2012 a 2018, em Belo Horizonte – MG. 

A

 

B

 

A série temporal da taxa de castração canina e felina relativa à 

população estimada (em porcentagem) pode ser verificada na Figura 12. Na 

distribuição temporal canina, não houve tendência linear das taxas de 

castração durante o período, e não foi significativo (p=0.719; R2= -0.1663). Já 

na série temporal da taxa de castração felina relativa à população estimada 

felina (em porcentagem), houve tendência significativa de diminuição das taxas 

de castração, fato que pode ser demonstrado pelo aumento populacional da 

espécie no período, e possivelmente os procedimentos de esterilização não 

acompanharam esse aumento (R2=0.5999; p=0.025). 
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Figura 12. Distribuição temporal da taxa de castração relativa à população canina (A) e 

felina(B)no município estimada e componente de tendência, durante o período de 2012 a 2018, 

em Belo Horizonte – MG. 

A

 

B

 

 

Em estudo realizado por Lessa e Bergallo (2012), com modelagem 

matemática de dados de população felina domiciliada e estimada em uma ilha 

do RJ, os autores relataram que nos diferentes cenários testados, o mais 

eficiente para reduzir o crescimento populacional foi o cenário de castração 

apenas de fêmeas em idade reprodutiva. Nos três cenários (sem intervenção, 

esterilização de machos, e remoção da população), não foi observada 

diminuição da população antes de sete anos. Os autores relataram que deve-

se também melhorar a conscientização da população sobre os impactos da 

superpopulação de gatos, deve ser controlado a imigração de novos animais, e 
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sugeriram que no mínimo 70% das fêmeas devem ser esterilizadas, conforme 

modelo matemático testado. 

Já na espécie canina, trabalhos que realizaram modelagem matemática, 

inferiram que a estratégia mais eficiente para redução da população canina foi 

a esterilização de fêmeas maiores que um ano de idade (Ferreira, 2009). Outro 

estudo, realizado em população fechada com crescimento anual natural de 

21,0%, taxas de esterilização de 40% ao ano, durante cinco anos, estimam 

20% de redução da população. Variações nas taxas de crescimento 

populacional e de imigração de animais alteram estas estimativas (Amaku et 

al., 2009). 

Quanto à relação estimada de cão/habitante, houve relação média de 1 

cão para 10 habitantes em 2012, diminuindo para 1:8 em 2018 (R2=0.5543; 

p=0.033). Já nos felinos, em 2012 era 1 gato para cada 40 habitantes e em 

2018 essa relação passou para 1:25 (R2=0.9645; p=<0,001). O crescimento 

populacional na espécie felina foi alto durante o período, e as esterilizações na 

espécie não conseguiram acompanhar esse crescimento no município.  

Alguns fatores podem ser elencados para aumentar a quantidade de 

animais agendados e consequentemente as taxas de esterilização, tais como 

maior divulgação do serviço de esterilização, maior número de atendimentos 

nas diferentes unidades, instalação de centrais em regionais administrativas 

com maior demanda, melhor acesso da população às centrais de esterilização 

já existentes, entre outros. Um importante fator a ser discutido é a desistência 

ou o absenteísmo dos tutores, no qual diminuir o tempo de espera entre 

agendamento e procedimento cirúrgico e melhorar o acesso dos tutores a 

unidade, poderia aumentar a taxa de esterilização.  

Garcia et al. (2018), em estudo sobre a dinâmica populacional na cidade 

de São Paulo - SP, verificaram que a realização de ações de conscientização 

sobre a importância da esterilização foi capaz de influenciar positivamente a 

dinâmica populacional do município, com diminuição do número de cães em 

11,7% comparando 2006 com 2008. Houve aumento da taxa de esterilização 

em cães machos de 3,16% para 15,4%, e em fêmeas de 9,4% para 30,9%. No 

mesmo estudo a frequência de felinos esterilizados aumentou de 7,1% para 

24,2%. Os autores concluíram que a realização das intervenções educativas 
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teve influência no aumento de esterilizações de caninos e felinos, e na taxa de 

natalidade. 

Ao avaliar a distribuição das esterilizações de cães e gatos ao longo do 

tempo, a série temporal foi considerada não estacionária (p=0.089) para o 

número de esterilizações e para as desistências (p=0.460). Observou-se 

tendência de aumento no número de esterilizações realizadas assim como no 

número de desistências dos animais agendados (Figura 13). 

 

Figura 13. Distribuição temporal de esterilizações (A) e das desistências(B)de cães e gatos, e 

componentes de tendência, sazonalidade e aleatoriedade calculados pelo método de médias 

móveis, durante o período de 2012 a 2018, em Belo Horizonte – MG. 

A  

B  
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A série temporal da taxa mensal (%) de esterilização (canina e felina) 

para cada 100 atendimentos no mês, foi considerada não estacionária 

(p=0.663) (Figura 14). Apresentou redução de 2012 a 2015, aumento até 

metade de 2016 e estabilidade nos anos seguintes. Esse fato pode ser 

explicado por que embora ocorra aumento de esterilizações durante o período, 

o número de desistências também aumenta, mantendo a proporcionalidade. 

 

Figura 14. Distribuição temporal da taxa de castrações mensal para cada 100 atendimentos 

agendados no mês de cães e gatos, e componentes de tendência, sazonalidade e 

aleatoriedade calculados pelo método de médias móveis, durante o período de 2012 a 2018, 

em Belo Horizonte -MG. 

 

 

 

A série temporal da taxa de desistências mensal para cada 100 

atendimentos agendados no mês foi considerada não estacionária (p=0.663), 

com tendência de aumento até 2015, decréscimo até 2016 e tendência de 

estabilidade nos anos seguintes (Figura 15).  No início de cada ano a 

desistência é alta, com tendência de padrão sazonal, tal fato pode ser devido 

ao período de férias escolares, no qual tutores podem viajar e esquecer do 

agendamento de esterilização. 

 

 

 



82 
 

Figura 15. Distribuição temporal da taxa de desistências mensal para cada 100 atendimentos 

agendados no mês de cães e gatos, e componentes de tendência, sazonalidade e 

aleatoriedade calculados pelo método de médias móveis, durante o período de 2012 a 2018, 

em Belo Horizonte – MG. 

 

 

 

 

8.3.5 Distribuição de atendimentos segundo a unidade de esterilização e a 

região administrativa 

 

Durante o período do estudo, foram agendadas 204.212 (94,75% do 

total de agendamentos) castrações em Unidades Fixas de Esterilização e 

Educação em Saúde (UFEES) e 11.300 (5,25% do total de agendamentos) 

castrações na Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES) 

(Tabela 9). 
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Tabela 9. Distribuição dos atendimentos de cães e gatos do Sistema Informação Esterilização 

Animal (SIEA), das Unidades Fixas de Esterilização e Educação em Saúde (UFEES) e origem dos 

animais das Unidades Móveis de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES), segundo o local de 

atendimento previsto e a região administrativa de residência do animal, em Belo Horizonte, no 

período de 2012 a 2018. 

 

Unidades Fixas de Esterilização e Educação em Saúde (UFEES) 

Região 
Administrativa 

Total 
agendados 

(n) 

Esterilização 
(n) 

Desistência 
(n) 

Taxa de 
castração* 

por 
regional 

Taxa de 
desistência** 
por regional 

Risco de 
desistência 
relativo à 

taxa média 

Centro-Sul 8.088 4.398 3.690 54.38 45.62 1.10 

Leste 11.578 6.435  5.143 55.58 44.42 1.07 

Pampulha 20.793 12.274  8.519 59.03 40.97 0.99 

Barreiro 22.501 16.835 5.666 74.82 25.18 0.61 
Nordeste 23.291 12.675  10.616 54.42 45.58 1.10 

Venda Nova 27.398 14.707  12.691 53.68 46.32 1.12 
Norte 28.109 15.445  12.664 54.95 45.05 1.09 

Noroeste 28.330 17.026  11.304 60.10 39.90 0.97 
Oeste 34.130 20.851 13.279 61.09 38.91 0.94 

Total 204.218 120.646  83.572  
59.08; �̅� =
𝟓𝟖. 𝟔𝟕 

40.92; �̅� =
𝟒𝟏. 𝟑𝟑 

- 

Chisq = 3246, df = 8, p-value < 0,000  �̅�: taxa média 

*animais castrados/100 animais agendados; **desistência/100 animais agendados 

 

 

 

Houve associação significativa entre a região administrativa de 

residência do animal e a situação de atendimento (p<0,001), sendo que 

animais de tutores residentes na região Barreiro apresentaram o menor risco 

de desistência (0.61) em relação à taxa média de desistência no período (41.33 

desistências/100 agendamentos). Tal resultado pode estar relacionado ao fato 

da regional administrativa do Barreiro ter sido a última a receber uma UFEES.  

Do total de animais agendados em UFEES (204.218), as regionais com 

maior demanda pela esterilização foram Oeste, Noroeste e Norte, 

Origem dos animais - Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES) 

Região Administrativa Agendamentos e esterilizações (%) 

Oeste 361 (3,19) 

Norte 449 (3,97) 

Noroeste 680 (6,01) 

Nordeste 1.000 (8,84) 

Centro-Sul 1.126 (9,96) 

Pampulha 1.211 (10,71) 

Leste 1.972 (17,45) 

Venda Nova 2.003 (17,72) 

Barreiro 2.500 (22,12) 

Total 11.300 (100) 
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possivelmente pela proximidade com as UFEES’s. As regionais Oeste, 

Noroeste e Barreiro foram as com maior contagem de procedimentos 

realizados (juntas). Quanto ao absenteísmo, as regionais Oeste, Norte e 

Venda-Nova foram as que apresentaram maior contagem de desistência, 

enquanto a Centro-Sul foi a menor. 

Todos os registros agendados para UMEES (11.300) foram realizados. 

Este fato possivelmente ocorreu porque a UMEES é capaz de ir a diferentes 

territórios do município, onde a demanda é conhecida e consolidada, 

especialmente áreas de vilas de difícil acesso, facilitando o deslocamento do 

tutor com seu animal até o veículo que realiza a esterilização. Essa 

proximidade e baixa desistência, diminuem o tempo de espera para a cirurgia. 

A análise de distribuição espacial das proporções de esterilizações de 

cães e gatos mostra que os anos de 2012, 2013, 2016 e 2017 foram os anos 

com maior proporção de esterilização, já para espécie felina foi o período de 

2012, 2013 e 2014 (Figura 16). 
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Figura 16. Análise espacial da distribuição das esterilizações de cães e gatos, durante o período de 2012 

a 2018, em Belo Horizonte – MG.  

 
(a) População canina. 

 

(b) População felina. 
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8.3.6  Esterilização versus IVS 

 

A partir da análise das quantidades de AA, separadas nas diferentes 

categorias do IVS, e a proporção de esterilização, observou-se para a espécie 

canina que a maioria das áreas de abrangência tiveram uma proporção de 

esterilização de 2 a 4%, em 2017 e 2018. As proporções de esterilização na 

espécie felina, em ambos os anos, ficaram entre 10 a 20% (Figura 17). Os 

valores para a proporção de esterilização (cão, gato) referente aos animais do 

SIEA, podem ser observados na Figura 18. 
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Figura 17. Boxplot da proporção de esterilização (esterilização/total animais agendados), referentes aos animais do SIEA, segundo o IVS da AA, de cão em 

2017 e 2018, de gato em 2017 e 2018, em Belo Horizonte – MG. 

 

 (*) os valores ao lado de cada boxplot representam a mediana de cada IVS, em cada cenário (cão 2017, cão 2018, gato 2017, gato 2018).
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Figura 18. Boxplot da proporção de animal (cão e gato), referentes à estimativa da população 

animal, segundo o IVS da AA, no período de 2017 (A), e no período 2018 (B), em Belo 

Horizonte – MG. 

 

 

(*) os valores ao lado de cada boxplot representam a mediana de cada IVS, em cada cenário (cão 

2017, cão 2018, gato 2017, gato 2018).  

 

Os resultados demonstraram baixas taxas de castração principalmente 

em áreas que tem IVS Elevado e Muito Elevado. Mais uma vez, segundo a 

literatura, para a espécie felina, conforme modelagem matemática, são 

necessárias taxas de esterilização de 70% ao ano, de esterilização apenas de 

fêmeas, cenário mais eficiente na diminuição da população (Lessa e Bergallo, 

2012). Já na espécie canina, conforme modelo matemático, taxas de 

esterilização de 40% ao ano, durante cinco anos, estimam 20% de redução da 

população, considerando população fechada com crescimento anual natural de 
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21,0%, e sugere como estratégia mais eficiente para redução da população 

canina, a esterilização de fêmeas maiores que um ano de idade (Amaku et al., 

2009; Ferreira et al., 2009). A Lei nº13.426, 30 de março de 2017, determina 

que sejam priorizadas áreas que apontem a necessidade de atendimento 

prioritário e/ou emergencial para locais de maior vulnerabilidade, para a 

realização de programa de controle reprodutivo. No presente estudo, verificou-

se que as regiões de IVS Elevado necessitarão de maior atenção e políticas 

públicas voltadas ao manejo populacional. 

Não houve diferença estatisticamente significativa nas categorias de IVS 

entre as proporções de castrações de cães e gatos para os animais 

agendados, no ano de 2017 (p=0.244 e 0.669, respectivamente). Em 2018, foi 

observada diferença significativa entre as proporções de castrações para 

ambas as espécies (p<0,001para gatos ep=0.016 para cães) em relação ao 

IVS. O resultado para diferença dos pares de IVS, em 2018, para cada espécie, 

pode ser verificado no Tabela 10. 

 

Tabela 10. Resultados dos testes de Dunn para comparação de taxas de castrações, por espécie, 

das áreas de abrangência com diferentes categorias de IVS, em Belo Horizonte, MG, Brasil, em 

2018. 

 

Comparação das taxas de castração em gatos por categoria de IVS 

IVS Baixo Médio Elevado 

Médio 1.174014 (0.1202) - -1.536659 (0.0622) 

Elevado 2.368110 (0.0089*) - - 

Muito Elevado 3.857506 (0.0001*) 3.298040 (0.0005*) 1.886497 (0.0296) 

Kruskal-Wallis Chi-squared = 17.352, df = 3, p-value = 0.0005982 

Comparação das taxas de castração em cães por categoria de IVS 

IVS Baixo Médio Elevado 

Médio -1.403380 (0.0803) - -1.535469 (0.0623) 

Elevado 0.053215 (0.4788) - - 

Muito Elevado 1.720977 (0.0426) 3.119862 (0.0009*) 1.723096 (0.0424) 

Kruskal-Wallis chi-squared = 10.268, df = 3, p-value = 0.01642 

 

*resultado significativo para diferença entre os grupos. 
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Os resultados demonstraram que áreas com IVS Baixo, foram as que 

apresentaram a maior média de castrações por área. E que as áreas de IVS 

médio compõem o maior percentual de castrações realizadas no período, 

devido ao maior número de áreas de abrangência incluídas nessa categoria. 

Esses resultados indicam que as regiões de menores índices socioeconômicos 

no município são as que vêm apresentando o menor acesso ao serviço público 

de castração.  

 

 

8.4 Conclusões 

 

O controle reprodutivo por meio da esterilização representa importante 

ferramenta no manejo populacional de cães e gatos domiciliados. Os 

resultados evidenciados neste estudo, sobre a relação das esterilizações nos 

animais agendados, demonstram que há tendência crescente nas 

esterilizações realizadas e tendência também crescente de desistências em 

ambas as espécies, sobre os animais agendados, durante o período. No início 

de cada ano a desistência é alta, com tendência de padrão sazonal. Quanto à 

taxa de esterilização dos animais relacionado ao censo animal, não houve 

tendência nos cães, porém, nos felinos houve tendência de diminuição das 

taxas de esterilização. Tal fato pode ser devido ao rápido crescimento da 

população felina, que houve diminuição na relação animal:homem, no qual foi 

observado 1 gato para cada 25 habitantes em 2018.  

A associação entre espécie e desistência foi significativa, com risco de 

desistência 1,02 vezes maior para tutores da espécie canina. Quanto à 

proporção por sexo em cada espécie, do total de esterilizações, a maior parte 

foi realizada em fêmeas, em ambas as espécies, não houve associação entre 

desistência e o sexo em gatos, mas houve associação para os cães, com risco 

de desistência 1,02 vezes maior para tutores de cadelas. Houve associação 

significativa entre a região administrativa de residência do animal e a situação 

de atendimento. Ao analisar a idade e o sexo, observou-se que a maioria da 

espécie canina de ambos os sexos estavam entre 0 a 3 anos completos. Já 
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nos felinos o padrão de idade foi de 0 a 2 anos completos nas fêmeas e 0 a 1 

ano nos machos. Os resultados sobre as AA e o IVS, demonstram que as 

regiões de menores índices socioeconômicos no município são as que vêm 

apresentando o menor acesso ao serviço público de castração, necessitando 

maior atenção e estratégias de melhorias do serviço.  

Conhecer os cenários das atividades exercidas no município em relação 

ao manejo reprodutivo, é necessário para que os gestores em saúde possam 

planejar as estratégias a serem aplicadas, melhorando a assistência e os 

índices em saúde, permitindo a elaboração de metodologias mais eficientes de 

acordo com as regiões administrativas, AA, IVS, a espécie e o sexo. Torna-se 

importa realizar mais pesquisas envolvendo a temática, bem como a 

investigação sobre o absenteísmo, as peculiaridades de cada situação, região 

administrativa, de cada espécie e sua relação com a sociedade e espaço. 
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CAPÍTULO 3 

 

9 PERFIL DOS CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE RUA RECOLHIDOS 

PELO MÉTODO CAPTURA-ESTERILIZAÇÃO-DEVOLUÇÃO (CED), EM 

BELO HORIZONTE - MG 

 

 

9.1 Introdução  

 

 

O crescimento da população de cães e gatos em situação de rua é uma 

realidade em muitas cidades no mundo, contexto que inclui os municípios 

brasileiros, e, como consequência, pode resultar em mordeduras, acidentes de 

trânsito, abusos e danos à propriedade, além de casos de zoonoses, tornando-

se um problema de saúde pública e bem-estar animal. São necessárias 

políticas públicas para redução desses problemas (Brito et al., 2016). 

O manejo populacional de cães e gatos envolve legislação sobre o tema, 

registro e identificação dos animais domiciliados, controle reprodutivo por 

método seguro e ético, construção de um centro de acolhimento e adoção, 

além da análise da capacidade suporte do meio, para promover a redução de 

agravos e de zoonoses; diminuir as taxas de abandono, natalidade, morbidade, 

mortalidade e de renovação das populações animais; e melhorar a relação de 

bem estar animal e humano (Garcia et al., 2012; MPMG, 2019). 

Como parte de um Programa de Manejo Ético Populacional de cães, o 

controle reprodutivo de animais em situação de rua é uma importante 

ferramenta e deve estar associado a prevenção do abandono, por meio de leis 

e programas de educação da sociedade para promoção da guarda 

responsável, gerando como consequência saúde e bem-estar, além de 

equilíbrio ambiental (One Health Iniciative, 2012). 

A eutanásia de animais recolhidos em situação de rua como medida de 

controle populacional, é considerada inadequada do ponto de vista técnico e 
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ético, e não promove a diminuição da população animal. Além disso não atua 

na diminuição do abandono ou na consciência de guarda responsável pela 

sociedade, e em relação ao bem-estar dos animais, não se preocupa em valer-

se de técnicas humanitárias durante todo o processo. O controle reprodutivo 

deve ser buscado, associado sempre a educação da população e o controle de 

comércio (São Paulo, 2000; WHO, 2013; Almeida, 2017; Smith et al., 2019).  

Um método utilizado para controle reprodutivo de cães e gatos em 

situação de rua, é a técnica de Captura-Esterilização-Devolução (CED), que 

consiste em recolher o animal, esterilizá-lo cirurgicamente e devolvê-lo ao seu 

local de origem. Em princípio, o local seria ocupado por um animal sadio e que 

não se reproduziria, o que auxiliaria portanto no controle populacional (FAO, 

2014). Este método já é utilizado em países como Itália, Estados Unidos e 

Austrália (TAN et al., 2017). Estudos relataram que este método apresenta 

bons resultados (Levy et al., 2003; Wallace e Levy, 2006; Levy et al., 2014; 

Garde, 2016).  Experiências a campo em diversos países como no Canadá em 

Quebec, em Chicago, em abrigos municipais nos EUA, e em Sydney na 

Austrália, também demonstraram resultados positivos ao utilizar a estratégia de 

CED em gatos que vivem em situação de rua em colônias urbanas ou rurais, 

inferindo que as estratégias utilizadas auxiliaram na diminuição da população 

das colônias, diminuição da mortalidade, melhoria no bem estar dos animais e 

em sua relação com a sociedade local (Bissonette et al., 2018; Spehar et al., 

2018; Swarbrick et al., 2018; Bonne et al., 2019; Spehar et al., 2019). 

No Brasil, poucos estudos foram publicados sobre esse método de 

controle até o momento. No estado de Minas Gerais, desde 2008 a Secretaria 

de Saúde de Belo Horizonte instituiu o método CED em suas atividades de 

controle reprodutivo ligadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), como 

forma de melhorar a eficiência do programa de manejo populacional de cães e 

gatos.  

Não existem até o momento estudos que analisaram os fatores 

relacionados ao manejo populacional de cães e gatos em situação de rua no 

município de Belo Horizonte, bem como as estratégias de planejamento das 

ações de controle. Portanto o objetivo desse estudo foi analisar o perfil dos 
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cães e gatos em situação de rua, recolhidos no município de Belo Horizonte - 

Minas Gerais, Brasil, durante o período de 2012 a 2019.  

 

 

9.2 Metodologia  

 

 

9.2.1 Desenho de estudo 

 

Foi realizado um estudo observacional retrospectivo sobre o perfil de 

cães e gatos em situação de rua recolhidos pelo CCZ de BH. Foram analisados 

os bancos de dados cedidos pelo Centro de Controle de Zoonoses da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dos cães e gatos em situação de rua, 

do Programa de Manejo Populacional, durante o período de 2012 e 2019. 

 

 

9.2.2 Local do estudo 

 

O município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais possui 

uma população estimada de 2.512.070 habitantes, distribuída em uma área 

total de 331,441 km2, com ambiente predominantemente urbano. A cidade é 

uma metrópole com vários distritos vizinhos, cujo o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDHM) em 2010 foi de 0,810, o que situa o município na faixa de 

IDHM Muito Alto (entre 0,800 e 1), ocupando assim a 20º posição no ranking 

de IDHM nacional, no qual a média do IDHM é de 0,727 (IBGE, 2010; ATLAS 

BRASIL, 2019) 

É dividido em nove regionais administrativas: Barreiro, Centro-Sul, Leste, 

Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Possui um Centro 

de Controle de Zoonoses, localizado na região Norte e desde o ano de 2008 foi 

criado o programa de Guarda Responsável, com a implantação das Unidades 

Fixas de Esterilização e Educação em Saúde (UFEES) em quatro regionais, 

além de uma Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES) 



95 
 

que atende áreas de maior vulnerabilidade social da cidade. Ao final de 2019 

foi inaugurada mais uma UFEES na regional Leste. A logística de trabalho do 

método CED consiste na disponibilização por parte do serviço público para a 

população de um canal de comunicação, por meio telefônico ou diretamente no 

CCZ, para recolhimento dos animais em situações em que há incomodo ou 

risco devido à aglomeração de animais ou ao sofrimento dos mesmos. Após o 

recolhimento do animal, é realizada a avaliação clínica e exame para 

leishmaniose (esse último somente nos cães). Mediante resultado negativo o 

animal é encaminhado para a cirurgia de esterilização, recebe o microchip para 

identificação e a vacina antirrábica. Após o período de recuperação, caso o 

animal não seja adotado ele é devolvido ao local de origem. A regional Norte é 

responsável pelo recolhimento e destino (esterilização e devolução, adoção ou 

eutanásia) dos cães e gatos em situação de rua (Figura 19) (Belo Horizonte, 

2019). 
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Figura 19. Fluxograma da rotina de recolhimento de cão e gato pelo método Captura-

Esterilização-Devolução (CED), em Belo Horizonte – MG. 
Fonte. Elaborado pelo autor.  
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9.2.3 Aspectos éticos e fonte de dados 

 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

na Plataforma Brasil (CAAE: 64461916.1.0000.5149, Nº do Parecer 2.093.064), 

e pelo Núcleo de Pesquisa da Gerência de Educação em Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte.  

O município tem um sistema de registro de dados referentes ao 

programa de esterilização animal, chamado de SIA (Sistema de Informação 

Animal), que armazena as principais informações do recolhimento e das 

características dos cães e gatos em situação de rua, tais como data do registro 

e recolhimento, endereço, profissionais envolvidos e características físicas dos 

animais como espécie, sexo, cor da pelagem, porte, situação clínica.  

As informações relacionadas aos animais domiciliados estão em outra 

base de dados, chamada de SIEA (Sistema de Informação Esterilização 

Animal), na qual também são armazenadas informações sobre os tutores e 

sobre as características dos animais atendidos pelo programa de esterilização. 

As variáveis analisadas foram: mês e ano do recolhimento, espécie, 

sexo, endereço em que o animal foi recolhido e o destino (esterilizado, 

devolvido ou eutanasiado). Os dados estavam completos para os anos 2012, 

2017, 2018 e 2019. Para o ano de 2013 não havia dados do mês de dezembro, 

para 2014 dos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro e para 2016 

não havia dados de junho e do período de agosto a dezembro, devido a um 

incêndio ocorrido no CCZ. A organização dos dados foi realizada por meio do 

software Microsoft Excel® 2019. 

 

 

9.2.4 Análise estatística 

 

Realizou-se a análise descritiva dos dados com o auxílio do software 

estatístico R® e Microsoft Excel®. As variáveis selecionadas foram descritas em 

relação a suas frequências absolutas e frequências relativas. Os animais foram 
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classificados em relação à espécie recolhida; ano de recolhimento; sexo; 

distrito administrativo em que foram apreendidos por ano de apreensão; o mês 

de apreensão em relação ao ano; e por fim o destino do animal (esterilização, 

devolução, eutanásia).  

 

 

9.3 Resultados e discussão 

 

 

9.3.1 Distribuição dos animais recolhidos em relação à espécie e ao sexo 

 

No período de 2012 a 2019 foram recolhidos 23.945 animais em 

situação de rua em Belo Horizonte, sendo 80,15% (19.193) da espécie canina 

e 19,85% (4.752) da espécie felina - Tabela 11. 

 

Tabela 11. Frequência absoluta e percentual de cães e gatos em situação de rua, recolhidos pelo 

método Captura-Esterilização-Devolução (CED), separados por espécie, sexo e período, em Belo 

Horizonte – MG, de 2012 a 2019. 

Espécie/ 
período 

CANINA FELINA 
Total 
geral 

% 

F % M % total % F % M % total % 

2012 1385 45.23 1677 54.77 3062 93.21 133 59.64 90 40.36 223 6.79 3285 13.72 

2013 1328 47.11 1491 52.89 2819 89.72 160 49.54 163 50.46 323 10.28 3142 13.12 

2014 617 49.96 618 50.04 1235 88.85 76 49.03 79 50.97 155 11.15 1390 5.80 

2015 1515 48.13 1633 51.87 3148 81.83 389 55.65 310 44.35 699 18.17 3847 16.07 

2016 1153 48.16 1241 51.84 2394 74.86 429 53.36 375 46.64 804 25.14 3198 13.36 

2017 1092 46.00 1282 54.00 2374 79.74 316 52.40 287 47.60 603 20.26 2977 12.43 

2018 933 44.56 1161 55.44 2094 71.93 389 47.61 428 52.39 817 28.07 2911 12.16 

2019 888 42.96 1179 57.04 2067 64.69 520 46.10 608 53.90 1128 35.31 3195 13.34 

Total 8911 46.43 10282 53.57 19193 80.15 2412 50.76 2340 49.24 4752 19.85 23945 100 

*F – fêmea. M – macho.  
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Em todos os anos a maioria dos recolhimentos foi de cão e 2012 foi o 

ano em que houve a maior diferença entre o quantitativo de cães em relação 

aos gatos capturados. Em contrapartida no ano de 2019 houve a maior 

frequência relativa de gatos de todo o período. Pode-se inferir que o número de 

cães é maior devido a seus hábitos, menos evasivos e mais diurnos se 

comparados aos gatos, o que torna sua visualização, rastreamento e captura 

facilitados. 

Em relação ao sexo, em todo o período, cães machos foram mais 

recolhidos que fêmeas. A frequência média de cães machos recolhidos foi de 

53,57%, já a de fêmeas foi de 46,43%. Em relação aos gatos, em quatro, dos 

oito anos estudados (2012, 2015, 2016 e 2017), a frequência de fêmeas 

recolhidas foi superior às de macho. A frequência média de gatas recolhidas foi 

de 50,76%, enquanto a de machos foi igual a 49,29% (Tabela 11). 

Em revisão sistemática, Belo et al. (2015), analisaram vinte e seis 

estudos com diferentes desenhos experimentais para estimar o tamanho 

populacional de cães em situação de rua. Verificaram que sete estudos 

utilizaram contagem simples, porém houve viés nas diferentes probabilidades 

de detecção animal; um utilizou método baseado por distâncias; doze 

utilizaram modelos de captura e recaptura em populações fechadas, mas não 

consideraram a heterogeneidade nas probabilidades de captura; seis usaram 

métodos próprios. Os principais vieses foram relacionados a procedimentos 

inadequados de captura-recaptura ou visualização, portanto, a maioria 

apresentava baixa viabilidade. Os estudos identificaram maior número de cães 

machos. Os autores concluíram que há necessidade de mais estudos para 

verificar estimativas de população de cães em situação de rua.  

Atualmente, apesar da mudança da relação entre os homens e os 

animais de companhia, que já são considerados como integrantes da família e 

da comunidade, a estimativa é de que 10% dos cães em ambientes urbanos e 

rurais não possuem tutores, com grandes variações de local a local, podendo 

atingir valores próximos aos 37%. A situação dos animais abandonados é uma 

das questões de bem-estar animal mais visíveis no mundo hoje. Os cães são 

um dos animais mais afetados - dos cerca de 500 milhões de cães no mundo, 

aproximadamente 75% não tem tutor ou não tem restrição de acesso à rua 
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(Hughes & Macdonald, 2013; WSPA, 2011). A população em situação de rua 

se mantém constante em alguns locais. Isso pode ter dois significados 

diferentes e opostos. Pode significar um bom estado de saúde desses animais 

que se tornam longevos, ou a existência de uma alta taxa de renovação. Há 

uma grande taxa de abandono acompanhada de uma elevada taxa de 

mortalidade dos animais, pois nas ruas são expostos, em sua maioria, a 

alimentos de má qualidade e abrigos inadequados, se tornando mais 

susceptíveis a doenças e agravos (Garcia et al., 2008; WAP, 2015). 

Em relação às regionais administrativas do município, e aos 

recolhimentos em cada uma durante todo o período, observa-se que a Norte foi 

a que liderou a frequência de recolhimentos, seguida por Venda Nova e 

Noroeste. A região com menor número de recolhimentos, em proporção, foi a 

Oeste (Figura 20, Tabela 12). 

 

Figura 20. Quantidade de recolhimentos de animais em situação de rua, de acordo com a 

regional administrativa, em Belo Horizonte - MG, durante o período de 2012 a 2019. 

 

 

 

A distribuição temporal dos recolhimentos, separados por distrito 

administrativo, pode ser verificada na Tabela 12. O ano de 2014 apresentou 
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menor número de recolhimentos devido a perda de seis meses de registros em 

virtude do incêndio ocorrido no CCZ.  

 

 
Tabela 12. Total de animais em situação de rua, recolhidos pelo método Captura-Esterilização-

Devolução (CED), separados por distrito administrativo e período, em Belo Horizonte – MG.  

Distrito administrativo/ 
período  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 
Geral 

Barreiro 469 427 162 476 353 388 286 276 2837 

Centro-Sul 80 104 35 237 343 93 187 130 1209 

Leste 241 150 104 258 261 206 181 230 1631 

Norte 680 687 339 922 902 783 801 702 5816 

Noroeste 474 433 198 497 341 449 368 487 3247 

Nordeste 292 286 122 298 210 220 213 291 1932 

Oeste 212 151 51 197 118 128 192 179 1228 

Pampulha 353 422 175 366 287 260 311 443 2617 

Venda Nova 474 477 201 588 378 436 363 451 3368 

Outro*  10 5 3 8 5 14 9 6 60 

Total Geral 3285 3142 1390 3847 3198 2977 2911 3195 23945 

*Outro = municípios limítrofes de Belo Horizonte - MG. 

 

O maior número de recolhimentos oriundos da Regional Norte, 

provavelmente ocorreu pelo fato do Centro de Controle de Zoonoses, 

responsável pela ação, estar localizado na mesma, tornando a distância menor 

e, ao mesmo tempo, ocorrendo maior conhecimento da população a respeito 

dos serviços prestados pelo órgão. Além disso, como a demanda do 

recolhimento é solicitada por telefone pelos munícipes, a probabilidade dos 

Oficiais de Controle Animal do CCZ encontrarem o animal na rua no local 

informado é maior quanto mais próximo ao CCZ. Pode-se também pensar em 

regionais com maior população animal, que também foram a de maior número 

de recolhimentos. 

Um padrão inverso aconteceu com os animais de outros municípios, no 

qual a distância do CCZ até o local da demanda foi grande, portanto, observou-

se número reduzido de recolhimentos, o que provavelmente corresponde a 
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animais encontrados nas ruas que fazem limite geográfico com o município de 

Belo Horizonte. 

Quanto a aptidão para a cirurgia de castração, observou-se que do total 

de cães recolhidos em situação de rua no período do estudo (18.428), a 

maioria (80,02% - 14.755) foi classificada como aprovada. Do total de gatos 

recolhidos (4.591), a maioria também foi aprovada (86,84% - 3.987). Em 3,87% 

(926) dos animais não havia informação sobre a espécie no banco de dados 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13. Total de animais em situação de rua, recolhidos pelo método Captura-Esterilização-

Devolução (CED), distribuídos de acordo com a situação clínica após anamnese, em Belo Horizonte – 

MG, durante o período de 2012 a 2019.  

 

*SI – sem informação.  

 

Do número total de animais que foram reprovados (4.277), os cães 

representaram a maioria (85,87% - 3.673), em relação aos gatos (14,12% - 

604) neste estudo. Com resultados semelhantes, na cidade de Botucatu, entre 

2010 e 2014, Babboni et al. (2016) verificaram que a reprovação de cães se 

deve ao critério de positividade para leishmaniose, uma vez que há indicação 

de eutanásia em caninos positivos. Para gatos, embora exista a leishmaniose 

felina, ainda não há diagnóstico padronizado nem medidas de vigilância e 
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controle direcionadas a essa espécie nos serviços de controle de zoonoses 

municipais. 

Em estudo prospectivo e randomizado, Bissonette et al (2018) avaliaram 

o impacto de ações de TNR em colônias de gatos rurais em liberdade no 

Quebec. Foram separados grupo com estratégia de TNR e grupo controle, e 

avaliado a quantidade de animais por meio de armadilha fotográfica. Ao realizar 

as ações de TNR apenas em gatos adultos houve diferença significativa no 

crescimento do número de gatos ao comparar com o grupo controle, porém ao 

incluir gatos filhotes e jovens, houve tendência de menor crescimento do grupo 

TNR ao comparar com os animais do grupo controle. Os autores concluíram 

que as ações de TNR isoladas têm baixo impacto nas colônias de gatos rurais 

no Quebec, e que deveriam ser executadas outras ações no manejo dos 

animais.  

Spehar et al. (2018) avaliaram os dados de um programa de TNR 

implementado por uma lei local desde 2007, em Chicago. Os resultados 

demonstraram que as populações de colônias de felinos, quando avaliadas 

durante o período, diminuíram 54% a entrada de novos animais e 82% dos 

níveis de pico. Os autores concluíram que é necessário melhorar a 

padronização na coleta e avaliação dos dados nos sites do programa TNR, 

mas que os resultados obtidos permitiram inferir que o programa TNR foi capaz 

de diminuir as populações de gatos em liberdade.  

Em estudo realizado na University of New South Wales (UNSW) em 

Sydney, Austrália, Swarbrick et al.(2018) avaliaram dados de um programa de 

TNR iniciado em 2008 até 2017. Foram registrados uma colônia de 69 gatos no 

campus no início do programa, dos quais eram avaliados e registrados 

continuamente, para manter a saúde dos animais. Ao final do período de nove 

anos, a população final resultou em 15 gatos esterilizados. Houve mortes, 

emigração e imigração na colônia durante os anos avaliados. Os motivos da 

diminuição da população de felinos incluíram resgate pelo tutor, adoção, 

desaparecimento e morte. Os autores concluíram que as estratégias 

combinadas do programa TNR obtiveram sucesso no manejo da colônia no 

campus universitário.   
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O método CED, usado no controle reprodutivo, é considerado uma 

alternativa para a redução de eutanásias em animais que são diariamente 

recolhidos nas ruas e encaminhados aos CCZ’s. Desde a portaria municipal 

nº020/2008, Belo Horizonte não realiza eutanásia como método de controle 

populacional, e após a publicação da lei nº 21.970/2016 a eutanásia foi proibida 

em todo o estado de Minas Gerais com essa finalidade. Além disso, o controle 

reprodutivo também é realizado com intuito de estabilizar o crescimento das 

populações de cães e gatos. Conforme Budke et al. (2009), por meio de 

modelos populacionais matriciais para analisar o crescimento de uma 

população hipotética de gatos selvagens, concluíram que o melhor cenário 

para interrupção do crescimento populacional, seria de esterilização cirúrgica 

para mais de 51% das fêmeas adultas e para 51% das fêmeas jovens (<1 ano) 

anualmente, por um período mínimo de 3 anos.  

Spehar et al. (2019) avaliaram mudanças na entrada e na eutanásia 

felina em abrigos municipais dos EUA após a implantação de programas de 

TNR em seis comunidades que continham gatos comunitários. Demonstrou-se 

que no período de estudo, durante três anos, 98% dos gatos foram 

esterilizados, vacinados e retornaram ao local de origem. Houve redução média 

de 32% na entrada de felinos nos abrigos, bem como redução média de 83% 

de eutanásia nos abrigos avaliados. Conclui-se que os programas de TNR 

adotados nos municípios tiveram resultados satisfatórios. 

Com o objetivo de diminuir o tamanho da população e reduzir o 

incômodo atribuído aos gatos ferais, Ireland & Neilan, (2016), realizaram 

estudo com modelo computacional baseado em agente estocástico para 

simular a sobrevivência, reprodução e movimento de gatos selvagens com o 

uso do TNR e TVHR (utilizando vasectomia). Concluíram que ambas as 

técnicas têm capacidade de reduzir o tamanho da população de felinos, 

dependendo da taxa de captura, tamanho de cada colônia, número de colônias, 

e trânsito de felinos entre colônias. Os autores ainda inferiram que a técnica 

TVHR foi melhor para reduzir o tamanho da população, porém a técnica TNR 

apresentou melhores resultados em relação aos incômodos causados pelos 

felinos. 



105 
 

Levy et al. (2014) avaliaram o efeito do uso da técnica CED em gatos em 

uma região da Flórida, durante o período de dois anos, esterilizando 50% da 

população de gatos comunitários do local. Houve diminuição de 66% na 

entrada de gatos em abrigos em áreas do programa, comparado com 

diminuição de 12% em áreas sem o programa. Os autores concluíram que 

depois de dois anos houve aumento de 3,5 vezes maior na entrada de gatos 

em abrigos e que a eutanásia foi 17,5 vezes maior em áreas sem utilização da 

técnica CED. O uso da técnica CED associada com a adoção de gatos 

socializados pode ser uma ferramenta interessante para reduzir a entrada de 

gatos em abrigos.  

Bonne et al (2019) em estudo de modelo de simulação estocástica, 

estimaram o impacto de diferentes ações de gerenciamento sobre a 

mortalidade de gatos em liberdade em um período de 10 anos. Foram testados 

diversos cenários, tais como: nenhuma ação, remoção de baixa e alta 

intensidade, eutanásia de baixa e alta intensidade, TNR de baixa e alta 

intensidade. Os autores relataram que o número cumulativo de mortes 

evitáveis ao longo de 10 anos é o maior para um cenário “sem ação”, e é o 

mais baixo para um cenário TNR de alta intensidade. Para todos cenários 

testados, o modelo previu menos mortes evitáveis do que em um cenário sem 

ação, e previu que as opções de maior intensidade resultariam em menos 

mortes ao longo do tempo, o que significa que a intensidade das ações de 

manejo influencia na mortalidade dos animais. Concluiu-se que as ações de 

TNR apresentam vantagens no manejo animal. 

Os estudos apontados anteriormente apresentaram importantes 

considerações sobre o uso da técnica CED nas populações animais e podem 

apresentar parâmetros interessantes para discussão da metodologia utilizada 

no CCZ de Belo Horizonte.  

Na rotina de trabalho é feita anamnese e avaliação clínica dos cães e 

gatos logo após a chegada deles ao CCZ, e em seguida são classificados em 

aprovados e reprovados. Os animais reprovados, podem ser divididos em três 

categorias, quadro clínico incompatível com a vida (QCIV), alto risco 

infectocontagioso (AC) e impossível sociabilização (IS). Os cães aprovados vão 
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para o teste de Leishmaniose Visceral Canina (LVC), e em caso positivo, 

entram na categoria de reprovados. 

Avaliando a frequência e o percentual de LVC dos cães que são 

recolhidos, a média de positividade para o período foi de 12,59%. Foi possível 

observar que 2016 foi o ano que apresentou maior positividade, com 17,38%, e 

2014 foi o ano com menor porcentagem, com 8,18%. O ano de 2014, por não 

ter dados disponíveis dos últimos meses, pode apresentar um valor 

subestimado, então o ano de 2015 seria o que tem menor porcentagem de 

positividade, com 9,91% (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Resultado do teste de Leishmaniose Visceral Canina (LVC), em cães que estão em 

situação de rua, recolhidos pelo método Captura-Esterilização-Devolução (CED), separados por 

período, em Belo Horizonte – MG. 

 

Período/ 
resultado 

SI* % IN % NEG % POS % total % 

2012 1366 44.61 56 1.83 1330 43.44 310 10.12 3062 15.95 

2013 1066 37.81 61 2.16 1339 47.50 353 12.52 2819 14.69 

2014 484 39.19 15 1.21 635 51.42 101 8.18 1235 6.43 

2015 1513 48.06 44 1.40 1279 40.63 312 9.91 3148 16.40 

2016 1129 47.16 62 2.59 894 37.34 309 12.91 2394 12.47 

2017 892 37.57 43 1.81 1075 45.28 364 15.33 2374 12.37 

2018 717 34.24 48 2.29 965 46.08 364 17.38 2094 10.91 

2019 803 38.85 25 1.21 935 45.23 304 14.71 2067 10.77 

Total Geral 7970 41.53 354 1.84 8452 44.04 2417 12.59 19193 100.00 

*SI – sem informação.  

 

Verificou-se um crescimento no percentual de cães positivos para LVC 

ao longo do tempo, o que está de acordo com o estudo de Morais et al. (2015) 

que observaram uma tendência de crescimento na positividade de cães, 

durante 2006 a 2011, em Belo Horizonte, no entanto em animais domiciliados.  

Ao analisar os motivos das reprovações (excluídos cães com 

positividade e indeterminados para LVC) dos animais recolhidos, pode-se notar 
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que o motivo de quadro clínico incompatível com a vida (QCIV) foi o que 

apresentou maior frequência 61% (2.893), depois nulo (sem informação) com 

20% (965), seguido de alto risco infectocontagioso (AC) com 13% (640), e o 

motivo com menor frequência foi impossível sociabilização (IS) com 6% (263) 

(Figura 21). 

 

Figura 21. Distribuição geral dos animais em situação de rua reprovados na avaliação 

clínica (excluídos cães indeterminados e positivos para LVC) e motivo da eutanásia, 
em Belo Horizonte, durante o período 2012 a 2019.   
 

 

*QCIV – Quadro clínico incompatível a vida; NULO – sem informação; AC – alto 
risco infecto contagioso; IS – Impossível socialização.  

 

 

Como a entrada dos animais no ccz ocorre por solicitação telefônica e 

por critérios seletivos, muitos animais quando recolhidos já estão com 

quadro clínico ruim, caquéticos, atropelados, entre outras situações, o que 

explica a alta frequência de reprovação pelo motivo QCIV.  Em relação aos 

motivos de reprovação para cada espécie, o padrão de categorias também 

se repete, ficando com maior contagem a classificação QCIV, seguido de AC 

em ambas as espécies (Figura 22). 
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Figura 22. Distribuição dos animais em situação de rua reprovados na avaliação clínica 

(excluídos cães indeterminados e positicos para LVC) e motivo da eutanásia, 
separados por espécie, em Belo Horizonte, durante o período 2012 a 2019.   
 
 

 

*AC – alto risco infecto contagioso; IS – Impossível socialização; QCIV – Quadro clínico 
incompatível a vida.  

 

 

Em relação ao destino dos animais recolhidos pelo método CED em 

Belo Horizonte, observou-se aumento de animais retornando à rua de 2016 a 

2019, e decréscimo nos animais que foram aprovados e vieram ao óbito 

durante o período de 2015 a 2019, com decréscimo nos animais adotados no 

mesmo período (Figura 23). 
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Figura 23. Destino dos animais recolhidos pelo método Captura-Esterilização-

Devolução (CED), em Belo Horizonte – MG, durante 2012 a 2019. 
 
 

 

 
 

White et al. (2010) realizaram um estudo sobre a avaliação do impacto 

na entrada de animais (cães e gatos) em abrigos públicos e eutanásia, antes e 

após a implementação de programas públicos de esterilização animal em áreas 

com e sem esta estratégia. Os autores demonstraram que na região de New 

Hampshire houve tendência à redução de entrada de cães em abrigos (não 

significativa) e redução significativa (p=0,0007) de eutanásia em cães. Para 

gatos houve redução significativa para ambos desfechos: entrada de animais 

(p=0,02) e eutanásia (0,003). A comparação dos períodos antes e depois da 

implantação do programa foram significativas para felinos - entrada de animais 

(p=0,001) e eutanásia (0,001); para cães - eutanásia (0,001). Em Austin, 

observou-se aumento na entrada e na eutanásia de cães e gatos, nas áreas 

com e sem programa. Observou-se diferença significativa destes aumentos: a 

entrada de cães em áreas sem o programa foi 6,1 vezes mais rápida do que 

nas áreas com programa, e a eutanásia de cães em áreas sem o programa foi 

3,1 vezes mais rápida do que nas áreas com programa. 
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Ao analisar a distribuição dos animais adotados por ano em Belo 

Horizonte, observou-se que 2012 e 2013 foram os anos que tiveram mais 

adoções de animais, e 2018 foi o ano com menor número de adoções (Quadro 

6). As adoções ocorrem por meio de parcerias com Organizações de 

Sociedade Civil (OSC), o que pode resultar em variações no quantitativo 

durante o período.  

 

Quadro 6. Total dos animais (cães e gatos) adotados, em Belo Horizonte – MG, durante o 
período de 2012 a 2019.  
 

Local de adoção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Total 

Centro de controle 
de zoonoses (CCZ) 

498 529 476 512 398 416 355 311 4.282 

Adote um amigo 426 363 270 175 91 121 116 - 2.011 

Ilê Proteger - - - 109 186 - - - 295 

Total 924 892 746 796 675 537 471 311 6.455 

*dados até outubro de 2019 

 

Vale salientar que o controle reprodutivo como única estratégia, pode 

não garantir o sucesso de um programa de manejo populacional, uma vez que, 

sem a educação da população para a importância da guarda responsável, mais 

animais serão abandonados e o êxito não será alcançado (Amaku et. al, 2009). 

Hiby et al. (2017), em revisão sistemática, avaliaram 26 estudos de 

impacto de intervenções no manejo da população canina, e identificaram um 

total de 29 indicadores de mudança, divididos em oito categorias: melhorar o 

bem-estar dos cães; melhorar os cuidados prestados aos cães; reduzir a 

densidade populacional de cães e estabilizar a rotatividade da população; 

reduzir riscos à saúde pública; melhorar a percepção do público; melhorar o 

desempenho do centro de adoção; reduzir o impacto negativo dos cães na vida 

selvagem; reduzir o impacto negativo dos cães com relação ao ataque de 

rebanhos bovinos. Os autores sugerem mais pesquisas avaliando os impactos 

gerados das intervenções no manejo populacional de cães, e apontam um 

direcionamento nas ações e avaliações de impacto, destacando a atuação dos 
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gestores na orientação técnica, para garantir que os indicadores sejam 

monitorados e os dados analisados.  

 

 

9.4 Conclusão 

 

O presente estudo demonstrou que há mais demanda de recolhimento 

para cães em situação de rua em comparação aos gatos, tendo predomínio de 

entrada de machos quando se trata de cães e fêmeas para felinos. A regional 

administrativa que teve maior recolhimento foi a Norte, seguida de Venda Nova 

e a com menor demanda foi a Oeste.  

A maioria dos animais recolhidos foi classificada como aprovados; e os 

animais que foram classificados como reprovados, tiveram como principal 

motivo de eutanásia a característica de quadro clínico incompatível com a vida 

(QCIV). O ano de 2019 foi o de maior retorno dos animais pra o seu ambiente 

de recolhimento. Em relação a frequência de positividade para Leishmaniose 

Visceral Canina nos cães recolhidos, houve redução no período de estudo, 

embora o número ainda seja expressivo para o município. Sobre as adoções, 

houve queda durante o período estudado, o que demostra necessidade de 

maior investimento no programa para esse importante item de manejo.  

A utilização do método de Captura-Esterilização-Devolução (CED) no 

manejo de populações de cães e gatos em situação de rua sugere ser 

benéfica, mas há necessidade de utilizá-lo em conjunto com outras ações, tais 

como educação em saúde, legislações específicas e guarda responsável. São 

necessários mais trabalhos na temática, em diferentes períodos, para avaliar o 

impacto dessa técnica no manejo populacional destes animais, bem como para 

auxiliar no planejamento das ações em saúde. 

 

 

 



112 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O manejo populacional dos cães e gatos engloba diversas estratégias de 

ações, e devem ser considerados diferentes métodos de atuação de acordo 

com cada realidade. O município de Belo Horizonte realiza ações de controle 

reprodutivo, educação em saúde para guarda responsável, manejo de animais 

domiciliados e animais em situação de rua, entre outros projetos voltados para 

essas populações. Os resultados encontrados neste estudo ampliaram a 

compreensão do cenário dessas populações no município. De maneira geral, 

as ações do programa de manejo populacional são bem planejadas e 

executadas, e consideram os diferentes territórios. 

Através da interpretação dos resultados da tese, ainda que possam ser 

destacados valiosos pontos positivos do programa de manejo populacional, 

infere-se que a quantidade de esterilizações de cães e gatos domiciliados e 

que estão em situação de rua necessita de ampliação e redirecionamento de 

forma a garantir melhorias, para que possa ser analisada conjuntamente com o 

crescimento populacional. Foi possível inferir também que são necessárias 

evidências mais robustas que comprovem que a esterilização em massa de 

cães reduz de fato casos de zoonoses em humanos.  

O cenário de esterilizações realizadas nas áreas de abrangência 

conjuntamente com o índice de vulnerabilidade da saúde (IVS), aponta que é 

necessário aumentar a quantidade de esterilizações realizadas, portanto, 

sugere-se que sejam feitas estratificações dos atendimentos de esterilização 

animal, de forma a priorizar  fêmeas, além de áreas com IVS mais elevados, 

para que seja melhorada a realidade encontrada, de forma a aumentar o 

atendimento nas regiões de menores índices socioeconômicos no município.  

Após a avaliação dos resultados, sugere-se a melhoria do programa 

computacional utilizado no gerenciamento dos dados estudados, o que poderia 

facilitar a interpretação destes e agilizar a elaboração de estratégias de ação. 

Outro apontamento a ser feito com base nas questões analisadas, é a 

sugestão de que sejam incrementados recursos humanos e financeiros ao 

programa de manejo populacional, bem como o estudo da viabilidade de 
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abertura de mais unidades de esterilização fixa e ou móvel pelo município, de 

forma a gerar aumento no número de vagas de esterilizações oferecidas para a 

população.  

Considera-se que, após a finalização dessa pesquisa, em 2019, novas 

propostas de agendamento dos cães e gatos foram inseridas no programa de 

manejo populacional de Belo Horizonte – MG. Esta medida pretendeu mudar o 

formato de agendamento dos animais domiciliados, com o intuito de melhorar a 

equidade e efetividade da atividade, diminuir os índices de absenteísmo e as 

filas de espera prolongadas, no qual os agendamentos para realização das 

esterilizações eram abertos a cada três meses, com número de esterilizações 

definido no período. 

Por fim, o manejo populacional de cães e gatos se mostra um objeto de 

estudo complexo, que contém muitas variáveis que podem influenciar direta e 

indiretamente na diminuição da população animal, portanto, devem ser 

analisadas outras características que o compõe. Há necessidade de que sejam 

desenvolvidos mais estudos desta temática no município, para elucidar os 

problemas encontrados, de forma a possibilitar a elaboração e execução de 

políticas públicas mais eficientes, e aumentar o acesso da população ao 

serviço prestado.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 

 
Carta de Anuência do Núcleo de Pesquisa da Gerência de Educação em 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.  
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ANEXO 2 

 
Parecer do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais.  
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ANEXO 3 

 
Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa UFMG/Plataforma 
Brasil.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

 

A -Sections of a protocol for a Cochrane review (Higgins, 2011). 
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        History 
The protocol:  
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        Methods: 
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                         Types of studies* 
                         Types of participants* 
                         Types of interventions* 
                         Types of outcome measures* 

        Search methods for identification of studies* 
                 Data collection and analysis* Data collection and analysis* 
         Acknowledgements 
         References: 
                 Other references: 
                         Additional references 
                         Other published versions of this review 
         Tables and figures: 
                 Additional tables 
                 Figures 
Supplementary information: 
         Appendices 
         Feedback: 
                 Title 
                 Summary 
                 Reply 
                 Contributors 
About the article: 

         Contributions of authors 
         Declarations of interest* 
         Sources of support: 
                 Internal sources 
                 External sources 
         Published notes 
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B. Characterization of the articles included in the analysis of methodological quality and quality of evidence, according to author, title, type of 

study, population and bias. 

Author 
Study design type and period 

** 

Country (city or 

region if 

applicable), 

Continent 

Dog 

population 

type * 

Intervention Type 
Number of castrated animals and 

results 
Study limitations, risk of bias 

Byrnes et al. 

2017 

Observational descriptive of 

interrupted time series. 

(2006 to 2015) 

Índia 
Stray and 

domiciled 

Castration + vaccine + 

education 

42,917 castrations (20% of 

vaccinated dogs); control of human 

rabies. 

Descriptive study of intervention without control 

group. 

Lapiz et al. 

2012 

Observational descriptive of 

time series. 

(2007 to 2010) 

Philippines 
Stray and 

domiciled 

Castration + vaccine + 

education + removal 

63.3% of the pop. castrated; 
Canine pop reduction; 

Interruption of rabies transmission 

(no human death) 

Descriptive study with short term follow-up, 

without control group. 

Reece, et al. 

2006 

Time series observational study; 

and repeated cross-sectional 

studies. 

(1994 to 2002) 

Índia Stray 
Castration + vaccine + 

education + removal 

19,129 castrations: 2,684 males, 

16,445 females; 

Pop stray dogs decreased by 28% 

(3.5% per year); Rabies transmission 
interruption 

There is no delineation of control areas for rabies 

deaths (comparing data with areas of the city where 

no ABC was performed); possible underestimation 

of deaths from rabies, obtained from hospital 

records. 

Reece et al. 

2013 

Longitudinal observational 

study of time series. 

(1997 to 2011) general period 

** 

Índia Stray 
Castration + vaccine + 

education + removal 

20,359 neutered bitches 
Reduction of 4.91 aggressions per 

month. Positive correlation between 

reduction of pregnancy and 

aggression after 3 to 4 months 

Selection bias for the analyzed variables, such as 

underreporting; absence of control group. 

Irabedra et al. 

2016 

Time series observational 

descriptive 

(2008 to 2013) 

Uruguay 
Stray and 

domiciled 

Castration + vaccine + 

education + removal 

117,961 castrated dogs and dogs 
(53% of estimated population) 

70% reduction in human incidence 

and 52% in contaminated 

(herbivorous) offal 

Study deals with actions as a whole, therefore does 

not quantify how much each action developed 

impacts on the reduction of the indicators found. 

No control group. 

Thomas e 

Jeyathilakan 

2014 

Cross-sectional observational 

study 

(2012) 

Índia 
Stray (30000 

dogs) 

Castration + vaccine + 

education + removal 

105 soil samples from 40 public 
parks. 14% reduction in 

environmental contamination. 

Prevalence of eggs of Toxocara sp. 

(4.75%) less than 27 years ago 
(18.41%) - puppy reduction 

Only two samples per point were collected, and the 

amount of soil collected was smaller at each point, 

when compared to studies found in the literature. 

Yoak et al 

2014 

Cross-sectional observational 

study. 
Índia Stray 

Castration + vaccine + 

education + removal 

240 dogs not treated by ABC in the 3 

areas 

Significant difference of approx. 

30% in percentage of Leptospira 

Insufficient information about the compared areas, 

such as the sample number in the study city called 

“C”. 
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(2011) interrogans between areas with and 

without ABC, and other diseases in 

dogs 

Schurer et al. 

2015 

Pre and post intervention study. 

(2013) 
Canada 

Stray and 

domiciled 

Castration + vaccine + 

education + removal 

pre: 382 (165 castrated, vaccinated, 

marked and dewormed) and 253 

(post) 

Reduction of aggressions by dogs 
Reduction of dogs in areas, and stray 

animals 

Descriptive study of intervention without control 

group, short follow-up time. 

Totton et al. 

2010 

Quasi-experimental study with 

mathematical modeling. 

(2005 to 2007) 

Índia Stray 
Castration + vaccine + 

education + removal 

% of sterilized dogs: 61.8 to 86.5% 

in 2007, in the 5 studied areas; 

Dog rabies control 

Animal counts did not occur at the same time of 

year; Anger control results were estimated using a 

predictive mathematical model. 

Abbas et al. 

2014 
Mathematical modeling. Índia Stray 

Castration + vaccine + 

education  

62 to 87% castrations: 70% reduction 

dogs; 

94% reduction in dogs that will need 

the rabies program 

Possible underestimation of aggression cases and 

longitudinal projection data for the canine 

population. There is no relationship between 

castration and aggression reduction directly, but 

there is an estimated cost of rabies control along 

with long-term population control. 

Carroll et al. 

2010 
Mathematical modeling. --- Varied *** 

Vaccination + 

immunocontraceptive 

Using immunocontraception + 

vaccination could improve rabies 

control campaigns the proportion of 

the population that should be treated 

or reducing the length of the 

campaign needed 

Parameterization of information according to data 

reported and contrasted with the literature. It is 

important to use local reality data for modeling. 

*According to the World Organization for Animal Health classification of dogs (2012) **The study period varied according to the data collected. ***Classification by the authors. 
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C – Research keys used as database searches, with the purpose of analyzing the cases of zoonosis and aggressions in humans by 
bite dogs. 

Bases Estratégia de busca 

Medline 
(PubMed) 

((((((("Dogs"[Mesh]) OR ((Dog[Title/Abstract] OR "Canisfamiliaris"[Title/Abstract] OR dogs[Title/Abstract])))))) AND (((((("Population Control"[Mesh] OR "Population Control"[Title/Abstract]) OR ("Population 
Controls"[Title/Abstract] OR "Population Programs"[Title/Abstract] OR "Population Program"[Title/Abstract] OR "Demographic Effectiveness"[Title/Abstract])) OR ("Sterilization, Reproductive"[Mesh:noexp] OR 
("Reproductive Sterilization"[Title/Abstract] OR "Voluntary Female Sterilization"[Title/Abstract] OR "Voluntary Female Sterilizations"[Title/Abstract] OR "Voluntary Sterilization"[Title/Abstract] OR "Voluntary 
Sterilizations"[Title/Abstract] OR "Voluntary Male Sterilization"[Title/Abstract] OR "Female Sterilization"[Title/Abstract] OR "Female Sterilizations"[Title/Abstract] OR "Male Sterilization"[Title/Abstract] OR "Male 
Sterilizations"[Title/Abstract]))) OR ((("Castration"[Mesh] OR "Orchiectomy"[Mesh]) OR "Ovariectomy"[Mesh]) OR (Castration[Title/Abstract] OR Orchiectomy[Title/Abstract] OR Ovariectomy[Title/Abstract] OR 
Castrations[Title/Abstract] OR Orchiectomies[Title/Abstract] OR Orchidectomy[Title/Abstract] OR Orchidectomies[Title/Abstract] OR "Male Castration"[Title/Abstract] OR Ovariectomies[Title/Abstract] OR 
Oophorectomy[Title/Abstract] OR Oophorectomies[Title/Abstract] OR "Female Castration"[Title/Abstract] OR "Bilateral Ovariectomy"[Title/Abstract] OR "Bilateral Ovariectomies"[Title/Abstract]))) OR 
("Contraception"[Mesh:noexp] OR (Contraception[Title/Abstract] OR "Inhibition of Fertilization"[Title/Abstract] OR "Fertilization Inhibition"[Title/Abstract] OR "Fertility Control"[Title/Abstract] OR "Birth 
Control"[Title/Abstract] OR "Contraceptive Methods"[Title/Abstract] OR "Contraceptive Method"[Title/Abstract] OR "Female Contraception"[Title/Abstract] OR "Male Contraception"[Title/Abstract])))))) AND 
((((((((((((((("Rabies"[Mesh] OR (Rabies[Title/Abstract] OR Hydrophobia[Title/Abstract] OR Lyssa[Title/Abstract])) OR ("Leptospirosis"[Mesh] OR (Leptospirosis[Title/Abstract] OR Leptospiroses[Title/Abstract] OR "Stuttgart 
Disease"[Title/Abstract] OR "Mud Fever"[Title/Abstract] OR "Swineherd's Disease"[Title/Abstract] OR "Canicola Fever"[Title/Abstract] OR "Leptospirosis Canicola"[Title/Abstract] OR "LeptospiraCanicola 
Infection"[Title/Abstract] OR "LeptospiraCanicola Infections"[Title/Abstract]))) OR (("Communicable Diseases"[Mesh:noexp] OR "Communicable Diseases, Emerging"[Mesh]) OR ("Communicable Diseases"[Title/Abstract] 
OR "Communicable Disease"[Title/Abstract] OR "Infectious Diseases"[Title/Abstract] OR "Infectious Disease"[Title/Abstract] OR "Emerging Communicable Disease"[Title/Abstract] OR "Emerging Communicable 
Diseases"[Title/Abstract] OR "Emerging Infectious Disease"[Title/Abstract] OR "Emerging Infectious Diseases"[Title/Abstract] OR "Reemerging Communicable Diseases"[Title/Abstract] OR "Re-Emerging Infectious 
Disease"[Title/Abstract] OR "Re-Emerging Infectious Diseases"[Title/Abstract] OR "Reemerging Infectious Disease"[Title/Abstract] OR "Reemerging Infectious Diseases"[Title/Abstract]))) OR ("Animal Diseases"[Mesh:noexp] 
OR "Animal Diseases"[Title/Abstract])) OR ("Communicable Disease Control"[Mesh:noexp] OR ("Communicable Disease Control"[Title/Abstract] OR "Parasite Control"[Title/Abstract]))) OR ("Rabies virus"[Mesh] OR ("Rabies 
virus"[All Fields] OR "Rabies viruses"[All Fields]))) OR ("Leishmaniainfantum"[Mesh] OR ("Leishmaniainfantum"[Title/Abstract] OR "Leishmaniachagasi"[Title/Abstract]))) OR ("Leishmaniasis, Visceral"[Mesh] OR ("Visceral 
Leishmaniasis"[Title/Abstract] OR "Kala-Azar"[Title/Abstract] OR "Kala Azar"[Title/Abstract] OR "Black Fever"[Title/Abstract]))) OR ("Leptospira"[Mesh:noexp] OR "Leptospira"[Title/Abstract])) OR 
("Toxoplasmosis"[Mesh:noexp] OR (Toxoplasmosis[Title/Abstract] OR Toxoplasmoses[Title/Abstract] OR "Toxoplasma gondii Infection"[Title/Abstract] OR "Toxoplasma gondii Infections"[Title/Abstract])) OR 
((((((("Toxoplasma"[Mesh] OR "Ancylostoma"[Mesh]) OR "Ancylostomiasis"[Mesh]) OR "Toxocara"[Mesh]) OR "Toxocaracanis"[Mesh]) OR "Toxocariasis"[Mesh]) OR "Larva Migrans"[Mesh:noexp]) OR 
(Toxoplasma[Title/Abstract] OR Ancylostoma[Title/Abstract] OR Ancylostomiasis[Title/Abstract] OR Toxocara[Title/Abstract] OR "Toxocaracanis"[Title/Abstract] OR Toxocariasis[Title/Abstract] OR 
Toxoplasmas[Title/Abstract] OR "Toxoplasma gondii"[Title/Abstract] OR Ancylostomas[Title/Abstract] OR "Ancylostomacaninum"[Title/Abstract] OR "Ancylostomaduodenale"[Title/Abstract] OR 
Ancylostomiases[Title/Abstract] OR Toxocaras[Title/Abstract] OR Toxocariases[Title/Abstract] OR "Toxocaracani"[Title/Abstract] OR "Ground Itch"[Title/Abstract] OR "Creeping Eruption"[Title/Abstract] OR "Creeping 
Eruptions"[Title/Abstract] OR "Cutaneous Larva Migrans"[Title/Abstract] OR "Ocular Larva Migrans"[Title/Abstract]))) OR (("Zoonoses"[Mesh:noexp] OR (Zoonoses[Title/Abstract] OR "Zoonotic Infectious 
Diseases"[Title/Abstract] OR "Zoonotic Infectious Disease"[Title/Abstract] OR "Zoonotic Diseases"[Title/Abstract] OR "Zoonotic Disease"[Title/Abstract] OR "Zoonotic Infections"[Title/Abstract] OR "Zoonotic 
Infection"[Title/Abstract])) OR (Zoonose[Title/Abstract] OR Zoonosis[Title/Abstract]))) OR ("Echinococcus"[Mesh] OR Echinococcus[Title/Abstract])))) OR ((("Bites and Stings"[Mesh:noexp] OR (Bites[Title/Abstract] OR 
Bite[Title/Abstract])) OR ("Accident Prevention"[Mesh:noexp] OR "Accident Prevention"[Title/Abstract])))) 

Web of 
Science 

(Dogs OR Dog OR "Canisfamiliaris") AND ("Population Control" OR "Population Controls" OR "Population Programs" OR "Population Program" OR "Demographic Effectiveness" OR "Reproductive Sterilization" OR "Voluntary 
Female Sterilization" OR "Voluntary Female Sterilizations" OR "Voluntary Sterilization" OR "Voluntary Sterilizations" OR "Voluntary Male Sterilization" OR "Female Sterilization" OR "Female Sterilizations" OR "Male 
Sterilization" OR "Male Sterilizations" OR Castration OR Orchiectomy OR Ovariectomy OR Castrations OR Orchiectomies OR Orchidectomy OR Orchidectomies OR "Male Castration" OR Ovariectomies OR Oophorectomy OR 
Oophorectomies OR "Female Castration" OR "Bilateral Ovariectomy" OR "Bilateral Ovariectomies" OR Contraception OR "Inhibition of Fertilization" OR "Fertilization Inhibition" OR "Fertility Control" OR "Birth Control" OR 
"Contraceptive Methods" OR "Contraceptive Method" OR "Female Contraception" OR "Male Contraception") AND (Rabies OR Hydrophobia OR Lyssa OR Leptospirosis OR Leptospiroses OR "Stuttgart Disease" OR "Mud 
Fever" OR "Swineherd's Disease" OR "Canicola Fever" OR "Leptospirosis Canicola" OR "LeptospiraCanicola Infection" OR "LeptospiraCanicola Infections" OR “Communicable Diseases” OR "Communicable Disease" OR 
"Infectious Diseases" OR "Infectious Disease" OR "Emerging Communicable Disease" OR "Emerging Communicable Diseases" OR "Emerging Infectious Disease" OR "Emerging Infectious Diseases” OR "Reemerging 
Communicable Diseases" OR "Re-Emerging Infectious Disease" OR "Re-Emerging Infectious Diseases" OR "Reemerging Infectious Disease" OR "Reemerging Infectious Diseases" OR "Animal Diseases" OR "Communicable 
Disease Control" OR "Parasite Control" OR "Rabies virus" OR "Rabies viruses" OR "Leishmaniainfantum" OR "Leishmaniachagasi" OR "Visceral Leishmaniasis" OR "Kala-Azar" OR "Kala Azar" OR "Black Fever" OR "Leptospira" 
OR Toxoplasmosis OR Toxoplasmoses OR "Toxoplasma gondii Infection" OR "Toxoplasma gondii Infections" OR "Larva Migrans" OR Toxoplasma OR Ancylostoma OR Ancylostomiasis OR Toxocara OR "Toxocaracanis" OR 
Toxocariasis OR Toxoplasmas OR "Toxoplasma gondii" OR Ancylostomas OR "Ancylostomacaninum" OR "Ancylostomaduodenale" OR Ancylostomiases OR Toxocaras OR Toxocariases OR "Toxocaracani" OR "Ground Itch" 
OR "Creeping Eruption" OR "Creeping Eruptions" OR "Cutaneous Larva Migrans" OR "Ocular Larva Migrans" OR Zoonoses OR "Zoonotic Infectious Diseases" OR "Zoonotic Infectious Disease" OR "Zoonotic Diseases" OR 
"Zoonotic Disease" OR "Zoonotic Infections" OR "Zoonotic Infection" OR Zoonose OR Zoonosis OR Echinococcus) OR  ("Bites and Stings" OR Bites OR Bite OR "Accident Prevention") 

LILACS (BVS) 

(mh: B01.050.150.900.649.147.153.200 OR dogs OR Cães OR Perros OR "Canisfamiliares") AND (mh: I01.240.600.650 OR "Population Control" OR "Regulación de la Población" OR "Controle da População" OR 
"ControleDemográfico" OR mh: E04.270.282* OR Castration OR Castración OR Castração OR Orchiectomy OR Orquiectomía OR Orquiectomia OR Orchidectomy OR "Male Castration" OR Ovariectomy OR Ovariectomía OR 
Ovariectomia OR Oophorectomy OR "Female Castration" OR mh: E02.875.194 OR Contraception OR Anticoncepción OR Anticoncepção OR Contracepção OR "Controle de Natalidade" OR "Controle da Natalidade" OR 
"Controle da Fecundidade" OR "MétodosAnticoncepcionais" OR "MétodosContraceptivos" OR "Limitação da Fecundidade" OR "Birth Control" OR mh: E02.875.194.910 OR "Reproductive Sterilization" OR 
"EsterilizaciónReproductiva" OR "EsterilizaçãoReprodutiva") AND (mh: C02.782.580.830.750 OR Rabies OR Rabia OR Raiva OR Hidrofobia OR Hydrophobia OR mh: C01.252.400.511 OR Leptospirosis OR Leptospirose OR mh: 
C01.539.221 OR "Communicable Diseases" OR  "EnfermedadesTransmisibles" OR "DoençasTransmissíveis" OR "DoençaContagiosa" OR "DoençasContagiosas" OR "DoençaInfectocontagiosa" OR 
"DoençasInfectocontagiosas" OR "DoençaInfecciosa" OR "DoençasInfecciosas" OR "EnfermidadeTransmissível" OR "EnfermidadesTransmissíveis" OR "DoençasQuarentenárias" OR "Infectious Diseases" OR mh: 
C01.539.221.500 OR "Emerging Communicable Diseases" OR "EnfermedadesTransmisiblesEmergentes" OR "DoençasTransmissíveisEmergentes" OR "DoençasInfecciosasEmergentes" OR "Emerging Infectious Diseases" OR 
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mh: C22 OR "Animal Diseases" OR "Enfermedades de losAnimales" OR "Doenças dos Animais" OR mh: N06.850.780.200 OR "Communicable Disease Control" OR "Control de EnfermedadesTransmisibles" OR "Controle de 
DoençasTransmissíveis" OR "Controle de Doenças" OR "Prevenção de DoençasTransmissíveis" OR "Medida de Controle" OR "Prevention of Communicable Diseases" OR "Communicable Disease Prevention" OR mh: 
B04.820.455.750.500.700 OR "Rabies vírus" OR "Virus de la Rabia" OR "Vírus da Raiva" OR mh: B01.268.475.868.488.325 OR "Leishmaniainfantum" OR "Leishmaniadonovanichagasi" OR "Leishmaniadonovaniinfantum" OR 
"Leishmania (Leishmania) infantum" OR mh: C03.752.300.500.510 OR " Visceral Leishmaniasis " OR "Leishmaniose Visceral" OR "Leishmaniasis Visceral" OR "FebreNegra" OR Calazar OR "Black Fever" OR Kala-Azar OR mh: 
B03.440.400.425.475.475 OR Leptospira OR mh: C03.752.250.800 OR Toxoplasmosis OR Toxoplasmose OR "Infecçãopor Toxoplasma gondii" OR "Toxoplasma gondii Infection" OR mh: C03.335.508.523 OR "Larva migrans" 
OR "Creeping Eruption" OR "Larva MigransCutânea" OR "Larva Migrans Ocular" OR "Cutaneous Larva Migrans" OR "Ocular Larva Migrans" OR mh: B01.043.075.189.250.750.800 OR Toxoplasma OR "Toxoplasma gondii" OR 
mh: B01.050.500.500.294.700.775.100.100 OR Ancylostoma OR "Ancylostomacaninum" OR "Ancylostomaduodenale" OR "Ancilóstomo do Velho Mundo" OR "Old World Hookworm" OR mh: C03.335.508.700.775.455.154 
OR Ancylostomiasis OR Anquilostomiasis OR Ancilostomíase OR Ancilostomose OR mh: B01.050.500.500.294.700.100.100.780* OR Toxocara OR "Toxocaracanis" OR mh: C03.335.349.868 OR Toxocariasis OR Toxocaríase 
OR mh: C01.908 OR Zoonoses OR Zoonosis OR Zooantroponose OR mh: B01.050.500.500.736.215.327 OR Echinococcus OR mh: C25.723.127 OR "Bites and Stings" OR "Mordeduras y Picaduras" OR "Mordeduras e Picadas" 
OR Mordeduras OR Mordida OR Mordidas OR mh: N06.850.135.060 OR "Accident Prevention" OR "Prevención de Accidentes" OR "Prevenção de Acidentes") 

CABI Abstract 

("population control" OR "controle de população" OR "control de la población" OR "contraception" OR "contracepção" OR "contracepción" OR "sterilization" OR "castration" OR "gonadectomy" OR "ovariectomy" OR 
"esterilização (reprodução)" OR "castração" OR "gonadectomia" OR "ovariectomia" OR "esterilización (reproducción)" OR "castración" OR "gonadectomía" OR "ovariectomía" OR "birth control" OR "natalidade, controle" 
OR "control demográfico") AND ("dogs" OR "dog" OR "cão" OR "perro" OR "Canisfamiliaris" OR "stray animal" OR "stray animals" OR "animaiserrantes" OR "animaleserrantes") AND ("rabies" OR "raiva" OR "rabia" OR 
"zoonoses" OR "zoonosis" OR "animal diseases" OR "doenças de animais" OR "enfermedades de losanimales" OR "leptospirosis" OR "leptospirose" OR "communicable diseases" OR "doençascontagiosas" OR 
"enfermedadescontagiosas" OR "infectious diseases" OR "doençasinfecciosas" OR "enfermedadesinfecciosas" OR "emerging infectious diseases" OR "disease control" OR "controle de doenças" OR "control de 
enfermedades" OR "control programmes" OR "programas de controle" OR "programas de control" OR "disease prevention" OR "prevenção de doença" OR "prevención de enfermedades" OR "risk reduction" OR "redução 
de risco" OR "reducción del riego" OR "Rabies virus" OR "vírus da raiva" OR "virus de la rabia" OR "Leishmaniainfantum" OR "Leishmaniainfantumchagasi" OR "visceral leishmaniasis" OR "kala azar" OR "leishmaniose 
visceral" OR "leishmaniasis visceral" OR "Leptospira" OR "toxoplasmosis" OR "toxoplasmose" OR "Toxoplasma" OR "Ancylostoma" OR "Toxocara" OR "Toxocaracanis" OR "toxocariasis" OR "toxocaríase" OR "larva migrans" 
OR "cutaneous larva migrans" OR "cutaneous larva migrans" OR "larva migranscutánea" OR "zoonotic infections" OR "infecçõeszoonóticas" OR "hemizoonosis" OR "Echinococcus" OR "bites" OR "mordeduras" OR 
"mordeduras" OR "accident prevention" OR "prevenção de acidentes" OR "prevención de accidentes") 

SCOPUS 

( TITLE-ABS-KEY-AUTH ( dogs  OR  dog  OR  "Canisfamiliaris" ) )  AND  ( TITLE-ABS-KEY-AUTH ( "Population Control"  OR  "Population Controls"  OR  "Population Programs"  OR  "Population Program"  OR  "Demographic 
Effectiveness"  OR  "Reproductive Sterilization"  OR  "Voluntary Female Sterilization"  OR  "Voluntary Female Sterilizations"  OR  "Voluntary Sterilization"  OR  "Voluntary Sterilizations"  OR  "Voluntary Male Sterilization"  OR  
"Female Sterilization"  OR  "Female Sterilizations"  OR  "Male Sterilization"  OR  "Male Sterilizations"  OR  castration  OR  orchiectomy  OR  ovariectomy  OR  castrations  OR  orchiectomies  OR  orchidectomy  OR  
orchidectomies  OR  "Male Castration"  OR  ovariectomies  OR  oophorectomy  OR  oophorectomies  OR  "Female Castration"  OR  "Bilateral Ovariectomy"  OR  "Bilateral Ovariectomies"  OR  contraception  OR  "Inhibition 
of Fertilization"  OR  "Fertilization Inhibition"  OR  "Fertility Control"  OR  "Birth Control"  OR  "Contraceptive Methods"  OR  "Contraceptive Method"  OR  "Female Contraception"  OR  "Male Contraception" ) )  AND  ( TITLE-
ABS-KEY-AUTH ( rabies  OR  hydrophobia  OR  lyssa  OR  leptospirosis  OR  leptospiroses  OR  "Stuttgart Disease"  OR  "Mud Fever"  OR  "Swineherd's Disease"  OR  "Canicola Fever"  OR  "Leptospirosis Canicola"  OR  
"LeptospiraCanicola Infection"  OR  "LeptospiraCanicola Infections"  OR  "Communicable Diseases"  OR  "Communicable Disease"  OR  "Infectious Diseases"  OR  "Infectious Disease"  OR  "Emerging Communicable Disease"  
OR  "Emerging Communicable Diseases"  OR  "Emerging Infectious Disease"  OR  "Emerging Infectious Diseases"  OR  "Reemerging Communicable Diseases"  OR  "Re-Emerging Infectious Disease"  OR  "Re-Emerging 
Infectious Diseases"  OR  "Reemerging Infectious Disease"  OR  "Reemerging Infectious Diseases"  OR  "Animal Diseases"  OR  "Communicable Disease Control"  OR  "Parasite Control"  OR  "Rabies virus"  OR  "Rabies 
viruses"  OR  "Leishmaniainfantum"  OR  "Leishmaniachagasi"  OR  "Visceral Leishmaniasis"  OR  "Kala-Azar"  OR  "Kala Azar"  OR  "Black Fever"  OR  "Leptospira"  OR  toxoplasmosis  OR  toxoplasmoses  OR  "Toxoplasma 
gondii Infection"  OR  "Toxoplasma gondii Infections"  OR  "Larva Migrans"  OR  toxoplasma  OR  ancylostoma  OR  ancylostomiasis  OR  toxocara  OR  "Toxocaracanis"  OR  toxocariasis  OR  toxoplasmas  OR  "Toxoplasma 
gondii"  OR  ancylostomas  OR  "Ancylostomacaninum"  OR  "Ancylostomaduodenale"  OR  ancylostomiases  OR  toxocaras  OR  toxocariases  OR  "Toxocaracani"  OR  "Ground Itch"  OR  "Creeping Eruption"  OR  "Creeping 
Eruptions"  OR  "Cutaneous Larva Migrans"  OR  "Ocular Larva Migrans"  OR  zoonoses  OR  "Zoonotic Infectious Diseases"  OR  "Zoonotic Infectious Disease"  OR  "Zoonotic Diseases"  OR  "Zoonotic Disease"  OR  "Zoonotic 
Infections"  OR  "Zoonotic Infection"  OR  zoonose  OR  zoonosis  OR  echinococcusOR "Bites and Stings"  OR  bites  OR  bite  OR  "Accident Prevention" ) )   

EMBASE 

'experimental dog'/exp OR 'experimental dog' OR 'feral dog'/exp OR 'feral dog' OR 'puppy'/exp OR 'puppy' OR 'stray dog'/exp OR 'stray dog' AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim AND 
'castration'/exp OR 'castration' OR 'orchiectomy'/exp OR 'orchiectomy' OR 'vasectomy'/exp OR 'vasectomy' OR 'ovariectomy'/exp OR 'ovariectomy' OR 'salpingooophorectomy'/exp OR 'salpingooophorectomy' OR 'uterine 
tube sterilization'/exp OR 'uterine tube sterilization' OR 'hormonal contraception'/exp OR 'hormonal contraception' OR 'barrier contraception'/exp OR 'barrier contraception' OR 'immunocontraception'/exp OR 
'immunocontraception' OR 'oral contraception'/exp OR 'oral contraception' OR 'ovulation inhibition'/exp OR 'ovulation inhibition' OR 'reproductive sterilization'/exp OR 'reproductive sterilization' OR 'vagina 
contraception'/exp OR 'vagina contraception' OR 'population growth'/exp OR 'population growth' OR 'population growth estimation'/exp OR 'population growth estimation' OR 'population projection'/exp OR 'population 
projection' AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim AND 'toxoplasmosis'/exp OR 'toxoplasmosis' OR 'communicable disease'/exp OR 'communicable disease' OR 'communicable disease 
control'/exp OR 'communicable disease control' OR 'rabies'/exp OR 'rabies' OR 'rabies virus'/exp OR 'rabies virus' OR 'rabies immunoglobulin'/exp OR 'rabies immunoglobulin' OR 'rabies vaccine'/exp OR 'rabies vaccine' OR 
'visceral leishmaniasis'/exp OR 'visceral leishmaniasis' OR 'leishmaniainfantum'/exp OR 'leishmaniainfantum' OR 'leishmaniachagasi'/exp OR 'leishmaniachagasi' OR 'leptospirosis'/exp OR 'leptospirosis' OR 'leptospira'/exp 
OR 'leptospira' OR 'leptospirainterrogans'/exp OR 'leptospirainterrogans' OR 'toxoplasma'/exp OR 'toxoplasma' OR 'ancylostoma'/exp OR 'ancylostoma' OR 'ancylostomiasis'/exp OR 'ancylostomiasis' OR 'toxocariasis'/exp 
OR 'toxocariasis' OR 'echinococcus'/exp OR 'echinococcus' OR 'echinococcosis'/exp OR 'echinococcosis' OR 'liver hydatid cyst'/exp OR 'liver hydatid cyst' OR 'echinococcusgranulosus'/exp OR 'echinococcusgranulosus' OR 
'larva migrans'/exp OR 'larva migrans' OR 'visceral larva migrans syndrome'/exp OR 'visceral larva migrans syndrome' OR 'cutaneous larva migrans'/exp OR 'cutaneous larva migrans' OR 'bites and stings'/exp OR 'bites and 
stings' OR 'bite'/exp OR 'bite' OR 'accident prevention'/exp OR 'accident prevention' AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim 

REBRATS Dogs OR Dog OR “Canis familiaris” 

BDTS (Cão OR Cães OR Dog OR Dogs) AND ("Controlepopulacional" OR "Population control") 

Cochrane 
Library 

Dogs OR Dog OR “Canis familiaris” 

CRD Dogs OR Dog OR “Canis familiaris” 
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C - Percentage of hits for the 27 Downs & Black checklist criteria (n=9). 
 

Domains Score and percentage (n=9) 

 
Punctuated 

studies 
% 

Reporting   

1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described? 8 88,89 

2. Are the main outcomes to be measured clearly described in 

theIntroduction or Methods section? 
8 88,89 

3. Are the characteristics of the patients includedin the study clearly 

described ? 
8 88,89 

4. Are the interventions of interest clearly described? 6 66,67 

5. Are the distributions of principal confounders in each group of subjects 

tobe compared clearly described? 
1 11,11 

6. Are the main findings of the study clearly described? 7 77,78 

7. Does the study provide estimates of the random variability in the data 

forthe main outcomes? 
8 88,89 

8. Have all important adverse events that may be a consequence of 

theintervention been reported? 
3 33,33 

9. Have the characteristics of patients lost to follow‐up been described? 9 100,00 

10. Have actual probability values been reported (e.g. 0.035 rather 

than<0.05) for the main outcomes except where the probability value 

is less than0.001? 

3 33,33 

External Validity   

11. Were the subjects asked to participate in the study representative of 

theentire population from which they were recruited? 
5 55,66 

12. Were those subjects who were prepared to participate 

representativeofthe entire population from which they were recruited? 
5 55,66 

13. Were the staff, places, and facilities where the patients were 

treated,representative of the treatment the majority of patients receive? 
9 100,00 

Internal validity – bias   

14. Was an attempt made to blind study subjects to the intervention 

theyhave received? 
0 0,00 

15. Was an attempt made to blind those measuring the main outcomes 

ofthe intervention? 
0 0,00 

16. If any of the results of the study were based on “data dredging”, was 

thi made clear? 
9 100,00 

17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for different lengths 

offollow‐up of patients, or in case‐control studies, is the time period 

betweenthe intervention and outcome the same for cases and controls? 

7 77,78 

18. Were the statistical tests used to assess the main outcomes appropriate? 7 77,78 

19. Was compliance with the intervention/s reliable? 2 22,22 

20. Were the main outcome measures used accurate (valid and reliable)? 2 22,22 

Internal validity ‐ confounding (selection bias)   

21. Were the patients in different intervention groups (trials and 

cohortstudies) or were the cases and controls (case‐control studies) 

recruited fromthe same population? 

7 77,78 

22. Were study subjects in different intervention groups (trials and 

cohortstudies) or were the cases and controls (case‐control studies) 

recruited overthe same period of time? 

7 77,78 

23. Were study subjects randomised to intervention groups? 0 0,00 

24. Was the randomised intervention assignment concealed from 

bothpatients and health care staff until recruitment was complete 

andirrevocable? 

0 0,00 

25. Was there adequate adjustment for confounding in the analyses 

fromwhich the main findings were drawn? 
0 0,00 

26. Were losses of patients to follow‐up taken into account? 8 88,89 

Power   
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27. Did the study have sufficient power to detect a clinically important 

effectwhere the probability value for a difference being due to chance 

is less than5%? 

1 11,11 

 

*The limitations found in the studies were considered as adverse events, due to be kind of design present in each study. 

 

 

D – Análise de resíduos  

 

D.1) Gráfico de resíduos versus valores ajustados, população felina. 

 

 

D.2) Gráfico QxQ, população felina. 
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D.3) Gráfico de resíduos versus valores ajustados, população canina. 

 

 

D.4) Gráfico QxQ, população canina. 
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D.5)  Gráfico de resíduos versus valores ajustados da proporção de 

esterilização, população felina. 

 

D.6)  Gráfico QxQ da proporção de esterilização, população felina.  

 

 

D.7) Quadro com valores testes realizados. 

Nome do teste Valor de p População 

Teste F 0.6306 

felina Breusch-Pagan test 0.6659 

Shapiro-Wilk 0.3361 

Teste F 0.1961 

canina Breusch-Pagan test 0.4592 

Shapiro-Wilk 0.09801 

Teste F 0.2991 
proporção de 

esterilização felina 
Breusch-Pagan test 0.1626 

Shapiro-Wilk 0.9159 
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