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Introdução

A superpopulação de cães e gatos é um problema 
social de cunho mundial. Frente ao grande número de 
animais que são submetidos à eutanásia diariamente 
com o propósito de controle populacional, procurou-se 
uma forma alternativa a esta medida e concluiu-se que 
a esterilização é um método importante de controle e a 
sua eficácia é maior quando os animais são castrados 
antes de atingirem a puberdade, desta forma impedindo 
a sua reprodução[1].

Em muitos países, inclusive no Brasil, a maioria da 
população humana não assimilou o conceito de posse 
responsável dos animais, provocando um aumento na 
população de cães e gatos logo, as cirurgias de 
ováriosalpingohisterectomia (OSH) passaram então, a 
ser uma alternativa[2].

O aumento da população de cães e gatos, e a 
adequada conscientização da população humana sobre 
a necessidade do correto controle de natalidade em 
animais domésticos vem tornando a OSH a cirurgia 
mais realizada nas clínicas veterinárias. Em outros 
países já existem centros cirúrgicos, onde são
realizadas exclusivamente cirurgias de esterilização, 
tanto de machos como de fêmeas, mediante programas 
[3].

Na medicina veterinária, a abordagem minimamente 
invasiva cm acesso através de pequenas incisões, foi 
inicialmente utilizada para investigações reprodutivas, 
bem como para visualizar, explorar e realizar biopsia 

em estruturas abdominais com finalidade diagnóstica, 
aliados a um menor trauma aos tecidos, menos desconforto 
e dor no pós-operatório, recuperação pós-cirúrgica mais 
rápida, menores custos e melhores resultados estéticos[4].

Para o planejamento de ações preventivas e de controle 
de zoonoses também é relevante conhecer os parâmetros 
específicos da população de cães de rua, cuja existência 
apresenta relação direta com o meio ambiente, e os 
aspectos culturais da comunidade local. Uma compreensão 
mais ampla desses fatores ecológicos pode auxiliar na 
solução do problema da existência de animais de rua [5].

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar 
esterilizações em cães e gatos de ambos os sexos 
procedentes da região Metropolitana e Agreste de 
Pernambuco.

Material e métodos

No período de 08 de junho a 14 de setembro de 2009 
foram realizadas cinco Campanhas de Esterilizações de 
cães e gatos no Estado de Pernambuco nos seguintes 
municípios e bairros, respectivamente: Jaboatão dos 
Guararapes (Muribeca – três campanhas, n = 53 animais, 
30 cães e 23 gatos), Recife (Linha do Tiro, n = 24 animais, 
11 cães e 13 gatos) e em Fernando de Noronha (n = 83, 83
gatos). 

Antes dos animais serem esterilizados, todos os 
proprietários foram cadastrados e assinaram  um termo de 
compromisso concordando com a realização das cirurgias. 
Os animais foram contidos de maneira adequada, visando 
sempre o bem-estar e em seguida aplicado a medicação 



pré-anestésica. No procedimento pré anestésico foi 
administrada Acepromazina na dose de 0,1mg/kg 
associada ao Sulfato de Atropina na dose de 
0,044mg/kg. Após a tranquilização foi feita a 
tricotomia e o animal foi encaminhado para a sala 
cirúrgica onde era colocado no fluido endovenoso (soro 
fisiológico) e aplicado a indução anestésica com 
Diazepam na dose de 0,5mg/kg, em seguida Cloridrato 
de Cetamina na dose de 10mg/kg. A técnica cirúrgica 
utilizada nas fêmeas de cães e gatos foi a Técnica do 
Gancho, tornando a recuperação menos dolorosa. Nos 
machos caninos foi feita a técnica de orquiectomia pré-
escrotal e nos felinos a orquiectomia escrotal. No pós-
cirúrgico foi aplicado antibiótico (enrofloxacina) e 
antiinflamatório (cetoprofeno) e prescrito para 
administração domiciliar os mesmos fármacos, por um 
período de oito dias (antibiótico) na dose de 5mg/kg de 
12 em 12 horas, e cinco dias de antinflamatorio na dose 
de 1mg/kg de 24 em 24 horas. Os animais retornaram 
com 10 dias para a avaliação clínica e retirada dos 
pontos. 

Nos dias das campanhas foram ministradas palestras 
e orientação aos proprietários sobre posse responsável,
bem-estar e zoonoses além de entrega de folders 
informativos.

Resultados e discussão

No total foram esterilizados 160 animais, sendo 41 
cães (quatro machos e 37 fêmeas) e 119 gatos (63 
machos e 56 fêmeas), sendo 53 animais de Jaboatão 
dos Guararapes, 24 de Recife e 83 de Fernando de 
Noronha. Destes últimos felinos existiam animais 
domiciliados e ferais que ficavam soltos na ilha. Outras 
prefeituras e Organizações Não Governamentais 
(ONG) mostraram interesse neste projeto e agendaram 
campanhas de esterilização até o final do ano. As 
prefeituras foram: Olinda, Bonito, Garanhuns e 
Camaragibe.

A participação e o apoio de ONGs e da comunidade 
está sendo satisfatório e imprescindível para a 
realização desse projeto. As atividades de educação e 
saúde alertaram a população sobre os cuidados da 
nutrição animal, bem-estar, saúde pública e zoonoses, 
vacinações e controle parasitário, higiene e a 
necessidade do animal ir sempre ao Médico veterinário.

No município de Jaboatão dos Guararapes 
(Muribeca) houve mais visitas devido a problemas de 
saúde pública enfrentados pela comunidade em relação 
a zoonoses.

Durante as campanhas foram encontradas algumas 
dificuldades na comunicação com as prefeituras que 
demonstravam interesse, mas, não chegavam a 
confirmação de cooperação e apoio ao projeto (local e 
materiais). Outra dificuldade foi o preconceito de 
alguns proprietários principalmente nas castrações de 
machos, o que levou ao número reduzido das
participações destes nas campanhas.

Agradecimentos

À Pró-Reitoria de Atividades de Extensão-PRAE, pela 
bolsa de extensão.

Às ONGs SOS 4 Patas, Gato feliz e ao Instituto 
Brasileiro para Medicina da Conservação - Tríade pelo
apoio.  

E a todos que cooperaram direta ou indiretamente com 
este projeto.

Referências

[1] FAGGELLA, A. M.; ARONSOHN, M. G. Anesthetic
techniques for neutering 6 to 14 week year’s old kittens.
Journal of American Veterinary Medical Association,
v. 202, p. 56-62, 1993.
[2]LOPES, M. D.; Luna, S. P. L.; Cruz, M. L. et al. 
Controle populacional de cães e gatos na cidade de 
Botucatu. Revista Ciência em Extensão, v.1 (Supl), p. 9, 
2004.
[3]SLATTER, D. Manual de cirurgias de pequenos 
animais. 2.
ed., São Paulo: Manole, 1998, v. 2, p. 1553.
[4]MALM C. et al. Ovário-histerectomia: estudo 
experimental comparativo entre as abordagens 
laparoscópica e  aberta na espécie canina. Intra operatório-
I. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e .Zootecnia, 
v.56, n.4, p.457-466, 2004.
[5] SANTAMARIA, A.; PASSANANTI, S.; FRANZA, D.
Censimento dei cani randagi in un quartiere di Napoli.
Acta Medica Veterinaria, v. 36, n. 1, p. 201-213, 1990.

                                                                            



            

                             

              
                  Fig3. Cirurgias                                                                                       
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