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Por que, num país de dramas sociais tão 
pungentes, há pessoas preocupando-se 

com a integridade física ou com a 
sensibilidade dos animais?

Min. Francisco Rezek. Rext 153.531-8



… A ninguém é dado o direito de tentar 
ridicularizar ou amesquinhar a defesa dos 

animais, quando a Constituição da 
República permite tal linha de atuação.









Base normativa

• Art. 225, § 1º, VII da Constituição Federal

• Lei Estadual nº 21.970/2016

• Lei Federal 13.426/2017

• Resolução CFMV nº 962/2010 - normatiza procedimento de 
controle populacional de cães e gatos

• Portaria MS nº 1.138/2014 - Define as ações e os serviços de saúde
voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de
acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de
relevância para a saúde pública.

http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/4237
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1138_23_05_2014.html


I - NÃO MATAR



II – RECOLHER  SELETIVAMENTE



III – NÃO CEDER



IV – LEGISLAR



V – ESTERILIZAR



LEI FEDERAL 13.426/2017
Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será regido de acordo com o 

estabelecido nesta Lei, mediante esterilização permanente por cirurgia, ou por outro procedimento 
que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal. 

• Art. 2o  A esterilização de animais de que trata o art. 1o desta Lei será executada mediante programa em 
que seja levado em conta: 

• I - o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade de atendimento prioritário ou 
emergencial, em face da superpopulação, ou quadro epidemiológico; 

• II - o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, necessário à redução da taxa 
populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não domiciliados; e 

• III - o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas comunidades de baixa renda. 

• Art. 3o  O programa desencadeará campanhas educativas pelos meios de comunicação adequados, que 
propiciem a assimilação pelo público de noções de ética sobre a posse responsável de animais 
domésticos.



LEI ESTADUAL 21.970/2016

Art. 7º No procedimento de esterilização de cães e gatos, serão 
utilizados meios e técnicas que causem o menor sofrimento aos 

animais, de maneira ética, com insensibilização, de modo que 
não se exponha o animal a estresse e a atos de crueldade, abuso 

ou maus-tratos, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Quando da realização da esterilização, compete 
ao profissional responsável pelo procedimento incluir tal 

informação no cadastro eletrônico do animal, conforme 
definido em regulamento.



VI – REGISTRAR E IDENTIFICAR



LEI ESTADUAL 21.970/2016

•Art. 3o. Alínea C, II – Cabe ao Município disponibilizar processo 
de identificação de cães e gatos por meio de dispositivo 

eletrônico subcutâneo capaz de identificá-los, relacioná-los 
com seu responsável e armazenar dados relevantes sobre a sua 

saúde.

• § 2º Compete ao Estado disponibilizar sistema de banco de 
dados padronizado e acessível que armazene as informações de 

que trata o inciso II do caput deste artigo.

• Cão comunitário, cão recolhido



vII – CUIDAR 



VIII – FISCALIZAR 



CANIS COMERCIAIS
⚫ Dependem de licença do município para funcionar

⚫ Providenciarão a identificação do animal antes da venda;

⚫ Atestarão a procedência, a espécie, a raça, o sexo e a idade 
real ou estimada dos animais;

⚫ Comercializarão somente animais devidamente 
imunizados e desverminados;

⚫ Disponibilizarão a carteira de imunização emitida por 
médico-veterinário, na forma da legislação pertinente;

⚫ Fornecerão ao adquirente do animal orientação quanto aos 
princípios da tutela responsável e cuidados com o animal



IX – INCENTIVAR A ADOÇÃO



X – EDUCAR  



Educação ambiental

Lei 21.970/2016. Art. 8º O poder público promoverá campanhas educativas de 
conscientização da necessidade da proteção, da identificação e do controle populacional de 
cães e gatos, que abordem:

I – a importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo de cães e gatos;

II – a necessidade de vacinação e desverminação de cães e gatos para a prevenção de zoonoses;

III – a importância da guarda responsável de cães e gatos, levando em consideração as necessidades 
físicas, biológicas e ambientais desses animais, bem como a manutenção da saúde pública e do 
equilíbrio ambiental;

IV – os benefícios da adoção de cães e gatos;

V – o caráter criminoso do abuso e dos maus-tratos contra os animais, nos termos do art. 32 da Lei 
Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.



defesadafauna.blog.br
cedef@mpmg.mp.br 
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• Transmissão zoonoses;

• Contaminação ambiental, com
comprometimento da fauna silvestre;

• Acidentes de trânsito, agressões a
seres humanos;

• Prejuízos ao bem-estar animal
poluição sonora, briga de vizinhos
entre outros.

• Abandono animal como um agravo à 
saúde humana;

• Ineficácia das atividades isoladas de 
recolhimento e eliminação de cães e 
gatos (Who, 1990);

• Luta dos protetores de animais em 
prol da vida desses animais forçando 
esses órgãos a trabalharem de forma 
mais ética;

• Ações implantadas de forma isolada 
sem critérios técnicos.

Os problemas relacionados ao descontrole da população 
canina e felina em municípios do Brasil e do mundo

(Acha e Szyfres, 1980; Beck, 1973; Sacks et al., 1996; Garcia et al., 1999; Coman e Robinson, 1989; Thornton, 

1992; Murray e Speare, 1995; Starfford, 2007).



Manejo populacional de cães e gatos 

Conjunto de estratégias desenvolvidas para
prevenir a falta de controle e o abandono
animal, e promover a guarda responsável,
estruturados sob a ótica da promoção da saúde
da comunidade, do bem-estar animal e do
equilíbrio ambiental .

(Garcia; Calderón Maldonado; Ferreira, 2012) 



• Evitar a presença de animais soltos em vias públicas;
• Aumentar o nível dos cuidados para com os animais ;
• Diminuir as taxas de abandono, natalidade,

morbidade, mortalidade e de renovação das populações
animais;

• Prevenir agravos e controlar zoonoses; promover a
participação social;

• Encontrar um destino adequado para os animais de rua,
tendo em vista o bem-estar dos animais, o controle de
zoonoses e a saúde das pessoas da comunidade e
dos trabalhadores que desenvolvem essas atividades.

(Garcia et al., 2012).

Objetivos do MPCG



Estratégia principal: Uma Só Saúde

• Uma Saúde reconhece que a saúde dos seres humanos, animais e
ecossistemas estão interligados. Ele envolve a aplicação de uma
abordagem coordenada e colaborativa, multidisciplinar e intersetorial
para enfrentar os riscos existentes ou potenciais que se originam na
interface humano - ecossistemas - animal.

O conceito de Saúde Única surgiu para traduzir a união
indissociável entre a Saúde animal, humana e ambiental.

WHO , FAO, OIE: diminuição de 
custos  e compartilhar recursos 
existentes



Promoção da saúde 
dos indivíduos e 

comunidades

Educação

Legislação

Controle 
fontes

Registro e 
identificação

Controle 
reprodutivo 

4 R´s: resgate, 
recuperação, 

ressocialização, 
recolocação 

Cuidados de 
saúde

Controle do 
comercio

Cães 
comunitários,  

gatos ferais

Educação 
Transformadora

Restrição 
movimentos

Acumuladores

Denuncias 
maus-tratos



• O conhecimento do tamanho 
e da renovação das 
populações;

• O grau de restrição e 
supervisão, além da 
proporção de cães e gatos 
sem domicílio;

• A atitude do público para com 
os animais(comportamento e 
atitudes humanas)

• O entendimento do ambiente 
(Acessos a recursos, alimento, 
água, abrigo); 

• Capacidade reprodutiva da 
população canina  e felina 
(taxas de natalidade e o 
sucesso da procriação);

• Controle de Zoonoses;
• Bem-estar animal 

(WHO, 1990; WSPA, 2003).

Dinâmica da população de cães e gatos  
Fatores determinantes (aspectos antropológicos ) no manejo 

populacional canino e felino



• Avaliar se há ou não a necessidade de estabelecer de uma 

intervenção; 

• Definir quais caminhos serão adotados pelo poder público
local

• Determinar um programa, bem como quais as áreas 
prioritárias de um mesmo município;

• Alocar os recursos de maneira racional para que a política de 
manejo populacional e promoção de bem-estar sejam 
efetivas.

Dinâmica da população de cães e gatos  
Fatores determinantes (aspectos antropológicos ) no manejo populacional canino e 

felino



• Censo; 
• Amostragem;
• Estimativa por amostragem estratificada 

proporcional (animais domiciliados);
• Técnica Pasteur São Paulo (TPSP) (animais 

domiciliados e de rua);
• Amostragem de “cães de rua” por blocos/ 

quadrantes (World Animal Protection1 - WAP) 
(animais de rua);

• Captura e recaptura (animais de rua).
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Como estimar a população de cães e gatos



Cães

• Cães com tutor e 
totalmente restritos;

• Cães com tutor, 
parcialmente restritos;

• Cães sem tutor definido;

• Cães sem tutor.

Gatos

• Domiciliada, com 
movimento totalmente 
restrito

• Comunitário;

• Possuir tutor e ter liberdade 
de movimentos, ou estar 
perdido, ou ter optado por 
abandonar o domicílio;

• Estar abandonado ou ser 
assilvestrado.

Classificação das populações de cães e gatos

OMS; Instituto Pasteur; OIE; Patroneket al. (1998)



• Capacitação dos agentes de saúde
(comunitários e de endemias) para a saúde
única (Grupo operativo de Saúde Única);

• Parcerias com instituições de ensino de
medicina veterinária por meio de projetos de
extensão

Promoção da saúde dos indivíduos e comunidades



Cuidados com a saúde e bem-estar animal 

SUSA – Sistema Único de Saúde Animal 
Para animais da população de baixa renda e para animais abandonados

Atendimento clínico a pequenos animais de 
comunidades carentes, como ferramenta para a 
educação continuada da população com relação 
a zoonoses, controle populacional, vacinação e 
guarda responsável dos animais de estimação;

Parcerias com organizações da sociedade civil 
(proteção animal);



• Os médicos veterinários passaram a fazer parte do Núcleo de Apoio
à Saúde da Família (NASF), em 2011, atuando ao lado de outros
profissionais que trabalham pela qualidade da atenção básica à
Saúde nos municípios brasileiros.

• Os médicos veterinários devem se aproximar cada vez mais das
pessoas, de seus domicílios e dos territórios nos quais se inserem a
vida das famílias, seus animais e outras composições ambientais.



Acumuladores de animais

(Foto: Mais Você / TV Globo)

(

(http://caosemfome.blogspot.com.br)

http://caosemfome.blogspot.com.br/
http://caosemfome.blogspot.com.br/


Fiscalização de maus-tratos contra animais
Para sanar a questão de maus-tratos contra animais foi criada a Comissão de

Proteção à Fauna, composta por técnicos, médicos veterinários e biólogos

das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, Guarda Municipal e fiscal do

Meio Ambiente e de Postura.

Prevenção de violência – Prevenção dos  maus-tratos  
e  a crueldade para com os animais  favorecem a 
prevenção da violência humana. 



COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 

FAUNA

Educação ambiental:

16



COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 

FAUNA

17

Guarda Municipal

Serviço de Controle Animal

Parceiros:



• Recolhimento seletivo de animais nas ruas

•Com doenças;
•Promotores de agravos físicos;
•Causadores de danos ao meio ambiente;
•Em sofrimento;
•Em risco.

Princípio dos 4 R´s:

•Recolhimento seletivo           

•Recuperação 

•Reabilitação 

•Reintrodução                     



Epidemiologia do
Abandono 

Quem 
Abandona?

Quantos?

Onde?

Quando?

Quem é
abandonado?

Porque
abandona?

(Adaptado de Garcia, 2011)



Capacidade suporte do ambiente

Manejo do ambiente e dos resíduos

• Remoção regular do lixo das casas e das  lixeiras  públicas;  
• Cercar  os  locais  de coleta  e  de  depósito  de  lixo  

controlando  o destino  das  sobras  e  descarte  de  
carcaças;

• Utilizando  lixeiras adequadas; 
• Instruindo  pessoas  para  impedir que despejem o lixo em 

locais inadequados com  medidas  de  coação;
• Prevenindo as pessoas contra  o  fato  de  alimentarem 

propositadamente  os  cães  em  determinadas áreas ;
• Restrição dos acessos para os animais.



Recuperação e reabilitação

• Lares temporários

• Abrigos Organizações da sociedade civil



Abrigos Públicos 
Centro de Controle de Zoonoses – CCZ/UVZ



Art. 1º Esta Portaria define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e
controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de
relevância para a saúde pública.

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se animais de relevância para a saúde pública todo
aquele que se apresenta como:

I - vetor, hospedeiro, reservatório, portador, amplificador ou suspeito para alguma zoonose de
relevância para a saúde pública, quanto à transmissão de agente etiológico para humanos;

II - suscetível para alguma zoonose de relevância para a saúde pública, quando em situações de
risco quanto à transmissão de agente etiológico para humanos;



IX - eutanásia, quando indicado, de animais de relevância para a saúde pública;

X- recolhimento e transporte de animais, quando couber, de relevância para a saúde pública;

XI - recepção de animais vivos e de cadáveres de animais quando forem de relevância para a
saúde pública;

XII - manutenção e cuidados básicos de animais recolhidos em estabelecimento responsável
por vigilância de zoonoses pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), observando
normatização vigente quanto aos prazos estipulados de permanência do animal, quando
houver;

XIII - destinação adequada dos animais recolhidos; e

IV - investigação, por meio de necropsia, coleta e encaminhamento de amostras laboratoriais
ou outros procedimentos pertinentes, de morte de animais suspeitos de zoonoses de
relevância para saúde pública.

Art. 4º Os estabelecimentos responsáveis por vigilância de zoonoses pertencentes ao SUS e
os serviços voltados para a vigilância, a prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes
causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para saúde pública, deverão
ser inscritos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES),
utilizando critérios de cadastramento que serão regulamentados em portaria específica do
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.



Atuais documentos

Diretrizes, protocolos para abrigos –
Guidelines for Standars of  care for animal 

shelter –
The association of´s shelter veterinarians 
(2010)
Reabilitação - Socialização, adestramento, 
educação animal



Centro Municipal de Acolhimento, adoção e castração 
de cães e gatos

• Abrigo temporário

• Educação em saúde

• Ações de saúde animal (castração)

• Vigilância, prevenção e o controle de zoonoses 
e agravos 



Qual a política de entrada no abrigo?

Qual a política de saída?

(adoção: adestramento? Seleção família? Acompanhamento e apoio?), (eutanásia?)

doentes Animais
Animais

não
adotáveisDentro adotáveis

sadios

Fora

Qual a política de manejo populacional?
Como prevenir o abandono?

Sem ComComo lidar com os que já estão
guardião guardiãoem situação de rua?

Animais 
adotáveis

Sem 
guardião

Com 
guardião

(Garcia, 2011)



Destinação dos animais -Eutanásia 

•Critérios técnicos e éticos para eutanásia
•Protocolos para eutanásia.
•Destino correto de carcaças.



Adoção

• Os programas de adoção devem ser bem
estruturados para que possam ter sucesso.

• Adoções bem sucedidas exigem combinação
entre guardiões e cães individualmente, o que
ajustará melhor seu estilo de vida com as
expectativas do guardião do animal.

• Pessoas, que adotam animais devem ser
preparadas para assumir um compromisso e
entenderem como ir ao encontro das
necessidades comportamentais e de saúde dos
animais



Adoção

• Os animais precisam passar por exames 
prévios antes de irem para adoção.

• Leishmaniose;

• Cinomose e parvovirose;

• Esporotricose;

• FIV e FELV.



Critérios para adoção

• O candidato precisa ser maior de idade;
• Possuir domicílio que apresente barreiras físicas 

que contenham os animais;
• Assinar o termo de adoção, no qual se 

compromete a cuidar adequadamente do animal. 
• Os animais devem ser entregues saudáveis, 

vacinados, desverminados e castrados ( adultos);
• No caso da adoção de filhotes, com o esquema 

de vacinação em andamento, os adotantes ficam 
responsáveis pelo término da vacinação (vacinas 
com preço diferenciado se possível). 



Adoção

• Para que a campanha de adoção se torne mais eficaz, 
deverá ser implantado o monitoramento periódico dos 
animais adotados. Como os agentes de endemias estão 
distribuídos em todos os bairros dos municípios, esse 
monitoramento poderá ser feito por meio da seleção 
dos termos de adoção por bairros da busca do animal 
incorporada na rotina do agente. 

• Em decorrência da necessidade e da vontade de 
promover a adoção muitos abrigos e canis municipais 
no Brasil desenvolvem campanhas permanentes de 
adoção com poucos critérios técnicos e sem avaliação 
das mesmas. 



Adoção

• As feiras ou festas de adoção são realizadas muitas vezes 
em locais e momentos inadequados, gerando adoções por 
impulso, de forma não planejada com consequente 
devolução do animal ou pior, o abandono do mesmo nas 
ruas. 

• O acompanhamento desses animais por um determinado 
tempo após adoção é fundamental e a correta coleta de 
informação dos novos guardiões é imprescindível para 
esses acompanhamentos. 

• Municípios e abrigos que não avaliam seus programas de 
adoção não conhecem a verdadeira eficácia dessa 
estratégia no manejo populacional canino.

• Embora muitas iniciativas de adoção de cães não estejam 
sendo realizadas de forma correta, a adoção é a única 
forma de diminuir o número de animais em abrigos.



Obrigada!

SAÚDE ANIMAL É SAÚDE ÚNICA



PAPEL DAS ONGs (OSCs) E DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS

Por Daniela Araújo Passos



Porque surgem as ONGs?

As ONGs (OSCs) são uma reação desesperada da sociedade civil frente a ausência
de atuação do Poder Público em determinado problema.

É uma forma de se organizar para resolver algo que o Poder Público não assume.

As ONGs de Proteção Animal começaram a surgir há mais de 100 anos em SP,
com o principal objetivo deacabar com o sofrimento dos animais abandonados,
abrigando-os.



Brasil:

▪UIPA/SP (União Internacional Protetora dos Animais) – 1895
▪SMPA/MG (Sociedade Mineira Protetora dos Animais) – 1925
▪SUIPA/RJ (Sociedade União Internacional Protetora dos Animais) – 1943

▪Década de 70: surgem os primeiros Centros de Controle de Zoonoses em 
função de uma epidemia de raiva canina e humana, com a prática de captura e 
extermínio sistemático de animais
▪Anos 90: a história e o tempo mostram que matar não resolve a questão e 
surgem os movimentos “No Kill” importados da Europa, pedindo o fim dos 
extermínios. Nessa mesma década surge, em Taboão da Serra (SP), a primeira 
ação para castrar os animais
▪Nos anos 2000: o modelo vigente de abrigos começa a ser questionado pelas 
pessoas/grupos que atuavam com abrigamento
▪Dias de hoje: apesar da aprovação de legislações sobre o tema, na prática 
pouca coisa mudou nos municípios de MG e do Brasil.



Cidadão 
irresponsável

Estado 
irresponsável

Não faz prevenção

Não procura solução ética

Delega suas responsabilidades às 
ONGs e comunidade

Dá mau exemplo aos cidadãos

Não faz prevenção

Não procura solução ética

Delega sua responsabilidade 
a outros

Dá mau exemplo aos filhos



Segmentando a população canina/felina

-Cão/gato com 

Responsável/tutor

(domiciliado/

bem supervisionado)

-Cão/gato 
semi-domiciliado

-Cão/gato 
abandonado, 
“de rua”



O cão “de rua” não nasceu na rua!



Superpopulação / excedente populacional =
diferença entre número de animais e o número de lares 

responsáveis.

Por isso não adianta apenas tentar reduzir o número de
animais. É necessário também aumentar o número de
lares responsáveis.



O manejo populacional de cães e gatos engloba:

Programa (e não campanha) de castração com critério
epidemiológico;
Abrigo de animais em unidade municipal, com recolhimento
seletivo de animais nas ruas;
Legislação (ex.: regulamentar o comércio, etc.);
Animal comunitário;
Registro e identificação dos animais;
Destinação dos animais (adoção responsável, etc.);
Manejo do ambiente e dos resíduos;
Acumuladores;
AÇÕES EDUCATIVAS.



O papel da Proteção Animal no Controle
Populacional de cães e gatos:

PARCERIA



Como pode ocorrer a parceria:

•Apoio na castração de animais;
•Parceria no projeto de cão comunitário;
•Apoio nos abrigos municipais;
•Parceria em eventos de adoção;
•Encaminhamento de denúncias;
•Proposição e participação na elaboração de legislação;
•Fiscalização/controle social;
•Participação efetiva no Conselho Municipal de Proteção Animal, ou
em Comissão específica na Conselho Municipal de Saúde;
•Conscientização da população: mobilização social, campanhas,
disseminação da informação (são eles que são procurados pela
população).



FUNDAMENTAL A CAPACITAÇÃO DOS 
PROTETORES



LEI ESTADUAL 21.970 de 15 de janeiro de 2016                             

Art. 8º O poder público promoverá campanhas educativas de conscientização da 
necessidade da proteção, da identificação e do controle populacional de cães e gatos, 
que abordem:

I – a importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo de cães e 
gatos;
II – a necessidade de vacinação e desverminação de cães e gatos para a prevenção de 
zoonoses;
III – a importância da guarda responsável de cães e gatos, levando em consideração as 
necessidades físicas, biológicas e ambientais desses animais, bem como a manutenção da 
saúde pública e do equilíbrio ambiental;
IV – os benefícios da adoção de cães e gatos;
V – o caráter criminoso do abuso e dos maus-tratos contra os animais, nos termos do art. 
32 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.



EDUCAÇÃO PARA GUARDA RESPONSÁVEL NÃO SE 
FAZ APENAS COM CARTILHA E PANFLETOS 

Materiais gráficos são apenas ferramentas para 
subsidiar uma ação, e não a ação em si.





PARCEIROS: 
•Do Bem Pet Associação
•Ministério Público
•Plataforma Semente
•Secretaria Municipal de Saúde
•Secretaria Municipal de Educação

REALIZAÇÃO: 
•Rosa dos Ventos Ambiental



EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

Público: alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal.

Ação: Jogo educativo





Ação: Revistinha em quadrinhos e concurso. 



CAPACITAÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE

Objetivo: formar multiplicadores para a conscientização da população quanto 
às questões ligadas à tutela responsável de animais. 



MATERIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO



OUTRAS ESTRATÉGIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO:  

•Reuniões e palestras para associações de bairro, comerciantes, funcionários do
poder público municipal, comunidade religiosa, etc.;
•Capacitação para os Conselhos Municipais de Saúde, Meio Ambiente,
Assistência Social, Educação, etc.;
•Capacitação de educadores, ACS e ACE;
•Cãominhadas, blitz educativas;
•Visita dirigida da comunidade ao abrigo municipal;
•Vídeos educativos para quem aguarda a castração;
•Curso obrigatório para quem maltrata animais;
•Trabalho específico em áreas de expansão urbana (construção civil);
•Trabalho específico em áreas de ocupação urbana;
•Campanhas educativas em jornais e rádios locais, redes sociais, etc.

As ações devem levar em consideração a realidade de cada local e o público
envolvido.



SEMPRE AVALIE AS ATIVIDADES! 

AS AVALIAÇÕES PERMITEM:

•Medir o grau de satisfação das pessoas envolvidas;
•Saber se o objetivo da atividade foi alcançado;
•Entender se as pessoas pretendem utilizar o que aprenderam e como;
•Ouvir opiniões;
•Aprender;
•Descobrir novos caminhos;
•Ajustar o que não está funcionando;
•Legitimar as ações;
•Promover a melhoria contínua.



MONITORE O IMPACTO DAS AÇÕES 

INDICADORES:

•Aumento espontâneo da demanda por cirurgias de castração;
•Aumento da demanda por vacinação em clínicas veterinárias;
•Redução do número de abandonos;
•Número de animais abrigados;
•Incremento do número de adoções;
•Número de denúncias de maus tratos ao longo do tempo (aumento inicial,
estagnação e redução);
•Número de animais comunitários;
•Idade média da população de animais;
•Casos de leishmaniose canina e humana;
•Etc.



A CONSCIENTIZAÇÃO é a ferramenta de 
controle populacional MAIS PODEROSA.

É com ela que contribuímos efetivamente 
para mudar uma realidade. 

Apenas tutores conscientes levam seus 
cães e gatos para castrar e vacinar, não 
abandonam animais e não se omitem 
diante de maus tratos.



OBRIGADA!

Daniela Araújo Passos
daniela@rosadosventosambiental.com.br



CAPA
Projetos de controle populacional de cães e 

gatos

Méd. Vet. Fernanda Ciolfi

Técnica Superior de Fiscalização

Março/2019



• Por que é necessário ter um projeto 
formalizado?

• Quais os principais pontos de 
planejamento para elaborar um 
projeto?

• O que escrever num projeto?

Objetivos:



Objetivos:

• Apresentar como devem ser elaborados os projetos para

atender as Resoluções do CFMV n° 962/10 e n° 1015/12.

cfmv.gov.br



Por que é importante ter o projeto 
devidamente formalizado e regularizado?

1. Os procedimentos de contracepção de cães e gatos

em programas de educação em saúde e guarda

responsável fazem parte de uma política de saúde

pública, de bem-estar dos animais e das pessoas

• LEI nº 13.426, de 30 de março de 2017 (Dispõe sobre a política de controle da natalidade de 
cães e gatos e dá outras providências) 



2. A saúde animal é um dos pilares da saúde

única, com reflexo direto:

na saúde ambiental,

na saúde pública e

na preservação da qualidade de vida das pessoas, do meio

ambiente e dos animais

Por que é importante ter o projeto 
devidamente formalizado e regularizado?



3. Programas desta ordem refletem positivamente

na classe Médico Veterinária como alicerce

técnico na saúde pública e no próprio Sistema

Único de Saúde.

Resolução n° 287/CNS – 08/10/98 – méd. vet. é profissional da saúde

Por que é importante ter o projeto 
devidamente formalizado e regularizado?



4. Auxilia no mapeamento e gerenciamento de

dados sobre a população canina e felina no âmbito

municipal, estadual e federal

Por que é importante ter o projeto 
devidamente formalizado e regularizado?



• 5. Trata de vidas e como tal merece todo respeito, 

• conduta ética e

• uso de técnicas adequadas para a realização das 
cirurgias.

Por que é importante ter o projeto 
devidamente formalizado e regularizado?



Como fazer para atender todas essas 
questões?



• Apresentar um projeto 
claro e objetivo, 

com os documentos 
comprobatórios

Perante o CRMV-MG, terei que:



Planejamento das ações

• Definir a população que poderá ter acesso ao 
serviço (parceria com assistência social).

• Priorizar as cirurgias para:
• animais provenientes de comunidades de baixa renda, 

• animais sem tutores, 

• áreas de superpopulação animal, ou

• áreas que o quadro epidemiológico justifique a 
prioridade (Lei Federal nº 13. 426/2017, anexo III).



Ações prévias que devem ser realizadas:

• Cadastro de animais;

• Documentos necessários dos tutores; 

• Pré-requisitos para cadastro: vacinas, controle parasitário;

• Triagem clínica; 

• Atenção à ocorrência de zoonoses e enfermidades espécie 

especificas.

Planejamento das ações



Os tutores selecionados para

receber esse serviço deverão participar 

de ação educativa, na qual serão 

sensibilizados e orientados sobre a

Guarda Responsável e 

cientificados dos riscos e benefícios

do procedimento cirúrgico.

Além de Saúde Pública e Bem-estar 

Planejamento das ações



• O local a ser escolhido 
para os mutirões deve 
possuir ambientes para 
facilitar o fluxo de 
animais e de pessoas,

• deve prever segurança e 
bem-estar de todos,

• pode ser fixo ou móvel.

Planejamento das ações



• Os procedimentos cirúrgicos devem ocorrer em:

• ambiente fechado, restrito e 

• de tamanho compatível com o número e fluxo de 
animais a serem atendidos por fase do 
procedimento. 

Planejamento das ações



Planejamento das ações



• Sala de recepção, espera e orientação dos tutores 
até a liberação dos animais do pós-operatório;

• Sala de triagem clínica; 

• Sala de preparo dos animais (pré-operatório); 

• Sala de antissepsia e paramentação do cirurgião;

• Sala cirúrgica (trans-operatório), 

• Sala de recuperação dos animais (pós-operatório), 

Planejamento das ações - Unidade fixa 



• Lavagem e esterilização de materiais;

• Alimentação da equipe;

• Sanitários para uso da equipe e do público, 
preferencialmente separados; 

• Almoxarifado;

• Depósito de lixo separado por categorias dos 
resíduos;

• Canis/gatis para pós-operatório de animais sem 
tutores.

Planejamento das ações - Unidade fixa 



• Importante para municípios ou regiões nos quais 
fatores socioeconômicos e geográficos dificultam 
o acesso aos pontos fixos de castração;

• É o veículo adaptado para o serviço de castração, 
que usa a metodologia itinerante bairro a bairro, 
com prioridade em áreas críticas, de maior 
vulnerabilidade social. 

• A UMEES pode ser um trailer/ônibus/furgão e 
deverá ter as mesmas características funcionais e 
higiênicas de um centro cirúrgico. 

• O “castramóvel” necessita de um ponto de apoio 
compatível com o tamanho do veículo, além de 
contar com água e luz disponíveis. 

Planejamento das ações - Unidade móvel



• As cirurgias são realizadas dentro do veículo, porém 
as etapas do pré-operatório, pós-operatório e as 
ações educativas são realizadas nas instalações do 
ponto de apoio. 

• Esses devem receber gaiolas para acomodar os 
animais no pré e pós-operatório. 

• Deve-se eleger um local de reunião da comunidade, 
como nos anexos de igrejas, unidades de saúde, 
associações de bairros, etc. O apoio da comunidade 
neste tipo de evento é fundamental para o sucesso 
da ação. 

Planejamento das ações - Unidade móvel



• O processo de agendamento para as unidades 
móveis deverá ser o mesmo para as unidades fixas, 
porém as castrações serão concentradas em 
poucos dias em cada localidade. 

• A anamnese e a avaliação clínica dos animais 
poderão ser realizadas em dia anterior, de todos os 
animais, pela equipe cirúrgica, ou em parcerias com 
clínicas veterinárias da região alguns dias antes da 
castração.

Planejamento das ações - Unidade móvel



Planejamento das ações – Equipe de 
trabalho

• Responsável Técnico

• Será o médico veterinário que coordenará:
• As ações dos mutirões;

• As equipes de trabalho;

• Materiais e equipamentos necessários para executar as 
cirurgias;

• Os documentos necessários (comprovantes e envio ao 
CRMV-MG);

• Envio de relatório final após as cirurgias.



• Médicos-veterinários inscritos no CRMV; 

• Auxiliares de veterinários nas cirurgias; 

• Auxiliares pelo manejo dos animais em todas as fases; 

• Auxiliares de limpeza;

• Auxiliares administrativos;

• Auxiliares responsáveis pela orientação técnica aos 

tutores dos animais;

Planejamento das ações – Equipe de 
trabalho



Planejamento das ações – Cuidados na 
preservação do meio ambiente

• Deve ser feita a classificação, armazenamento, 
tratamento, coleta e destinação final 
ambientalmente adequada de todos os resíduos 
gerados pela atividade de acordo com a legislação 
federal, estadual e/ou municipal vigente. Deve ser 
feita a limpeza previa e posterior do local.

• Acatar as legislações sanitárias/ambientais  
vigentes



• Elaborar um projeto claro e objetivo.

• Entregar os seguintes documentos:
• Cópia do comprovante de CNPJ e do Contrato Social
• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
• Folder, ficha ou termo de ciência e consentimento 

contendo as orientações sobre os cuidados pré e pós-
operatórios 

• Alvará Sanitário e Plano de Gerenciamento de Resíduo
• Certificado de Registro do Veículo (nos projetos com 

unidade móvel - UMEES)
• Alvará Sanitário da UMEES
• Contrato/convênio com a clínica ou hospital veterinário

Resumindo...



O que deverá constar 
no projeto?

• 1. Introdução
• Por que o projeto é importante para 
o seu município?
• Quais são os dados populacionais? 

• Número de animais por habitantes
• Dados epidemiológicos
• Dados sanitários

• 2. Identificação da instituição
• Razão social
• CNPJ
• Endereço, telefone, e-mail para contato

•  Enviar cópia do comprovante de CNPJ e do Contrato 
Social



• 3. Identificação do Responsável Técnico (RT)
• O RT deverá ser para o projeto

• Apresentar Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART).

O que deverá constar no projeto?



• 4. Qual(is) será(ão) o(s) município(s) de atuação?
• Caso seja unidade móvel... 

• Como ela vai se deslocar? 

• Qual a programação dos municípios?

• Será por consórcio intermunicipal? 
• Uma equipe atenderá todos os municípios consorciados? 

• Caso contrário, cada município deverá ter seu projeto.

• 5. Qual será o calendário dos mutirões?
• Datas, periodicidade

O que deverá constar no projeto?



O que deverá constar no projeto?

• 6. Como serão passadas as orientações sobre os 
cuidados pré e pós-operatórios aos responsáveis 
pelos animais?

Apresentar folder, ficha ou termo de ciência e
consentimento contendo as orientações.

• 7. Descrever como será o transporte dos animais.



• 8. Descrever o sistema de triagem
• Da população que terá acesso ao serviço

• Pop. de baixa renda? Pop. de periferia?

• Dos animais que serão submetidos à cirurgia
• Animais sem tutores? De área endêmica de zoonose?

• 9. Descrever como serão identificados e
registrados os animais
• Ficha clínica? Microchip?

• Onde ficará disponível o registro dos animais?

O que deverá constar no projeto?



• 10. Descrever quem fará parte da equipe de
trabalho
• Citar o número de pessoas e a função/cargo que cada

um ocupará.

• 11. Quais os equipamentos e materiais que serão 
utilizados?
• Observar a Resolução CFMV n° 1015/12 (Capítulo II –

Das clínicas veterinárias)

 Apresentar Alvará Sanitário e Plano de 
Gerenciamento de Resíduo

O que deverá constar no projeto?



• 12. Descrever os procedimentos pré-operatórios
• Pesagem, tricotomia, acesso endovenoso, medicação pré-

anestésica

• 13. Descrever os procedimentos trans-operatórios
• Apresentar o protocolo anestésico
• Qual técnica cirúrgica será utilizada?

• 14. Descrever os procedimentos pós-operatórios 
• Quem cuidará dos animais sem tutores?
• Onde ficarão os animais durante a recuperação anestésica? E 

durante os próximos 5 dias?

O que deverá constar no projeto?



O que deverá constar no projeto?

• 15. Quais serão as atividades de educação em 
saúde, guarda responsável e bem-estar animal?
• Será em escolas? No dia do evento? Através de vídeo ou folder?

• 16. Qual será o estabelecimento médico-
veterinário para encaminhamento de ocorrências 
de urgência e/ou emergência que não possam ser 
resolvidas no local definido para realização dos 
procedimentos?

Apresentar o contrato/convênio com a clínica ou 
hospital veterinário



Para os projetos que possuem Unidade Móvel de 
Esterilização e Educação em Saúde (UMEES):

• Qual o tipo de veículo?

Apresentar Certificado de Registro do Veículo 

Apresentar Alvará Sanitário da UMEES

• Qual a base técnica local de apoio à UMEES? 
• Se for mais de uma, colocar quais serão.

• Tem que estar previamente definida e descrita no 
projeto. 



Registro da Instituição e ART
• As instruções e os formulários encontram-se em: 

www.crmvmg.org.br

Caso a instituição que realizará o projeto possua 
Utilidade Pública reconhecida, deverá ser apresentado o 
comprovante.

http://www.crmvmg.org.br/


Muito 
obrigada!
• Méd. Vet. Fernanda Ciolfi

• CRMV-MG nº 9895

• Técnica Superior de Fiscalização

• fernanda.ciolfi@crmvmg.gov.br

• (31) 3311-4100

Imagem ilustrativa

mailto:Fernanda.ciolfi@crmvmg.gov.br

