
Audiência Pública
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS: UMA 

QUESTÃO DE SAÚDE

Annelise Castanha Barreto Tenório Nunes
Vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Alagoas

Profª Adjunta da Universidade Federal de Alagoas

Medicina Veterinária



• Saúde Pública

“Conjunto de medidas executadas pelo Estado
para garantir o bem-estar físico, mental e social
da população”.

• Zoonoses

“Enfermidades infecciosas capazes de serem
transmitidas entre animais e seres humanos”.



• Organização Mundial da Saúde Animal (OIE)→
cerca de 60% das doenças humanas são
zoonóticas (CFMV, 2015)

• Transmissão das zoonoses:
�diretamente pelos animais
� indiretamente pelo consumo de produtos de

origem animal contaminados
�por meio de picadas pelo inseto vetor
� resíduos da produção, que podem contaminar o

meio ambiente (CFMV, 2015)



• NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

�Febre Maculosa

�Leishmaniose Visceral

�Leptospirose

�Raiva

�Toxoplasmose

(BRASIL, 2017)



• DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
� Amebíase
� Ancilostomíase 
� Brucelose
� Dirofilariose
� Doença de Chagas
� Escabiose 
� Esporotricose
� Giardíase
� Salmonelose
� Toxocaríase
� Tungíase
� ...

(PAOH, 2001)



SAÚDE 
ÚNICA



População Canina e Felina

• Cães - 52,2 milhões e média de 1,8 por domicílio
�44,3% dos domicílios do país possuíam pelo

menos um cachorro, o equivalente a 28,9 milhões
de unidades domiciliares

• Gatos - 22,1 milhões e média de 1,9 por domicílio
�17,7% dos domicílios possuíam pelo menos um, o

equivalente a 11,5 milhões de unidades
domiciliares.

IBGE (2013)



• População de canina e felina

�Domiciliados

�Semi-domiciliados

�Comunitários

�Errantes ou não domiciliados



• População estimada

• Cães e gatos semidomiciliados

�% variável/ município

• Cães e gatos errantes ?????

• Taxa de Crescimento:

• Cadela adulta – 4 filhotes/ano 

� Podem gerar 64.000 novos animais em seis anos

• Gata adulta  - 4 filhotes/ano 

� Podem gerar 87.380 animais em sete anos

(ARCA BRASIL, 2000)



CONTROLE POPULACIONAL

• EDUCAÇÃO 

�Posse Responsável

• CASTRAÇÃO

�Altas taxas de esterilização (por exemplo, 0,80 
ano-1)  5 anos de campanhas ⇒ redução de 
20% na densidade (AMAKU; DIAS; FERREIRA, 
2009)



⇓ Taxa de natalidade

⇓ Taxa de morbidade

⇓ Taxa de mortalidade

⇑ Responsabilidade

Diminuição de animais abandonados

(MORAIS, 2018)



• Profissionais: Médicos Veterinários

• Municípios: 

�Vigilância Sanitária

�Inspeção Municipal

�NASF

�Cirurgiões



• Resolução nº 962/2010 do CFMV

� Sistema CFMV/CRMVs a normatização dos
Procedimentos de Contracepção de Cães e Gatos em
Programas de Educação em Saúde, Guarda
Responsável e Esterilização Cirúrgica

�Art. 2º Compete ao Plenário do Conselho Regional
de Medicina Veterinária (CRMV) da respectiva
jurisdição a aprovação do projeto para a realização
dos Programas de controle populacional de cães e
gatos.



• Resolução nº 962/2010 do CFMV

�Art. 3º É obrigatória a homologação de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CRMV da
respectiva jurisdição do Médico Veterinário
responsável pelos Procedimentos de Contracepção
de Cães e Gatos em Programas

�Unidade Móvel de Esterilização e Educação em
Saúde (UMEES) – CASTRAMÓVEL

� devidamente regularizada perante o CRMV e demais
órgãos competentes



• § 1º A UMEES deve estar, obrigatoriamente,
vinculada a uma instituição pública ou privada e, se
possível, a uma instituição de ensino superior em
Medicina Veterinária

• Art. 8º Todo Programa deve contemplar o projeto
elaborado pelo Responsável Técnico, a ser
apresentado ao CRMV da jurisdição com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início
da execução.
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