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Introdução

A superpopulação dos animais 
domesticos é um problema que afeta a maioria 
dos países, em maior ou menor grau. A equação é 
simples: existem mais animais do que lares para 
acolhê-los. Em busca de uma solução rápida, as 
autoridades da saúde freqüentemente recorrem ao 
sacrifício em massa. Milhares de animais são 
mortos, nem sempre de forma humanitária, por 
falta de informações, de incentivos e subsídios à 
esterilização (castração) dos animais por parte de 
seus proprietários [1].  Segundo a  Organização 
Mundial de Saúde conceitua hoje como zoonoses, 
as enfermidades transmissíveis dos animais 
vertebrados ao homem, e as que são comuns ao 
homem e aos animais. Segundo o Comitê de 
Especialistas em Raiva da Organização Mundial 
da Saude (OMS), reunido em 1992, a captura e o 
sacrifício de animais não representa medida de 
controle da doença, pois não atua nas principais 
causas do problema [2 e 3]

Urge que a posse responsável e a 
esterilização de cães e gatos é atualmente a 
melhor saida para mimizar esta problemática, 
uma vez que com a castração planejada de 
animais de ruas e mesmo animais adotados, 
teremos um maior controle da natalidades, e 
consequentemente diminuiremos o sacrifício de 
animais nos centros de controle de zoonoses, além 
de termos um maior controle na propagação das 
referidas doenças, conseqüentemente atuaremos 
numa questão de saúde pública [1 e 4].

Com o objetivo de realizar ações 
sociosanitárias nos animais que apresentem sinais 
de maus tratos nas vias públicas do Município de 
Carpina, e ao mesmo tempo incentivar a 
população do referido município, no tocante a 
importância de por em prática a posse 
responsável, desencadeando assim o 
cumprimento, pelas autoridades locais, da Lei 

Federal nº 9.605 e dos direitos dos animais da 
ONU, foi criado a ONG Grupo Amigos 
Defensores dos Animais de Carpina – GADAC, 
que presa pelo cumprimento das referidas 
atividades.  Com isso o presente a equipe do 
presente projeto, formada por sócio da Ong Gadac 
e por alunos e professores dos Departamentos 
Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRPE,
acolheram animais abandonados no Município de 
Carpina, na sede da Ong GADAC, estimulando a 
população local a adotarem esses animais 
melhorando assim a qualidade de vida dos 
mesmos, incentivando a aludida posse 
responsável, através de encontros com alunos do 
ensino fundamental e médio de escolas do 
referido município e população em geral de 
Carpina.

Materiais e Métodos 

As atividades do presente projeto 
objetivaram, acolhida aos animais abandonados, 
perdidos, doentes e/ou maltratados das vias 
públicas do Município do Carpina; 
providenciando o tratamento para animais 
doentes, transporte, medicação, atendimento 
clínico, cirurgias, em especial esterilização, para 
incentivar o controle da natalidade dos animais, 
visando o controle de zoonoses além do 
internamento em clínica especializada, quando 
necessário. Como medida preventiva  a equipe do 
presente projeto realizou cirurgias de 
esterilização, dentre outras, dando inicio ao 
controle de natalidade da população canina e 
felina do aludido Município. Também foram 
oferecidas a alunos do ensino médio e 
fundamental de Escolas do Carpina e para toda a 
sociedade, palestras e oficinas abordando a 
temática: posse responsável, conseqüentemente 
atuando numa questão de saúde pública, como 
materiais didáticos foram distribuídos folders e 
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cartilhas socioeducativas, abordando a aludida 
problemática.

Resultados e Discussão

Durante o período de maio a setembro de 
2009, foram recolhidos e acolhidos na sede da 
Ong GADAC, 402 animais, sedo 221 caninos e 
181felinos, de ambos os sexos e com idades que 
variam de 01 dia de nascido até 16 anos de vida. 
Segundo o Comitê de Especialistas em Raiva da 
Organização Mundial da Saude (OMS), reunido 
em 1992, a captura e o sacrifício de animais não 
representa medida de controle da doença, pois não 
atua nas principais causas do problema [2 e 3], 
banseando-se no conceito da OMS, os animais 
recolhidos das vias públicas do Município de 
Carpina, foram acolhidos na sede da Ong, 
atendidos por Medicnos Veterinários, e em 
seguida foram encaminhados para a adoção. Dos 
402 animais acolhidos, 56,3% foram adotados por 
famílias do referido município e região, através da 
realização mensal de encontro, visando à adoção 
dos cães e gatos acolhidos pela aludida Ong e 
pela UFRPE. 

De acordo com Lopes, a superpopulação 
dos animais domesticos é um problema que afeta 
a maioria dos países, em maior ou menor grau. 
Em busca de uma solução rápida, as autoridades 
da saúde freqüentemente recorrem ao sacrifício 
em massa. Onde milhares de animais são mortos, 
nem sempre de forma humanitária, por falta de 
informações, de incentivos e subsídios à 
esterilização (castração) dos animais por parte de 
seus proprietários [1]. Tomando por base a 
observação de Lopes, o presente projeto realizou 
cerca de 103 cirurgias na sede da Ong e na 
Estação Experimental de Pequenos Animais de 
Carpina, campi avançado da UFRPE em Carpina, 
onde 68% das cirurgias realizadas foram de 
esterilização, uma vez que os animais acolhidos 
pelo projeto e que são encaminhados a adoção, 
são esterilizados, tendo em vista que Pierri, 
conclui que com a castração planejada de animais 
de ruas e mesmo animais adotados, teremos um 
maior controle da natalidades, e 
consequentemente diminuiremos o sacrifício de 
animais nos centros de controle de zoonoses, além 
de termos um maior controle na propagação das 
referidas doenças, conseqüentemente atuando 
numa questão de saúde pública. 

As referidas atividades são patrocinadas, 
através de doações, realizadas pelos sócios da 
Ong e pela UFRPE. A equipe do presente projeto 
conta ainda com a colaboração de Técnicos e 
Professores da UFRPE, no que tange a realização 
de palestras e oficinas, visando à conscientização 
da posse responsável, foram oferecidas durante o 
período de maio a setembro de 2009, cerca de 12 

palestra e 06 oficinas, para alunos de ensino 
médio e fundamental de escolas do Município do 
carpina e para toda a comunidade envolvida direta 
e indiretamente com o projeto. 

É de suma importante, que Instituições 
de Ensino, desenvolvam atividades de cunho 
extensionista, trabalhos educativos dessa natureza 
sejam feitos junto a população, principalmente em 
relação às crianças e adolescentes, para que haja 
perfeita harmonia na relação homem-animal, se 
faz necessário o desenvolvimento de trabalhos de 
conscientização da população, sobretudo com as 
crianças em fase escolar, tornando-as sensíveis 
quanto a problemática da não prática da posse 
responsável de animais, enfocando 
principalmente o potencial zoonótico causado 
pelo abandono de animais, identificação de 
alterações comportamentais desses animais que 
requerem preocupação e consultas ao médico 
veterinário, cuidados que se devem ter com os 
mesmos de forma a assegurar-lhes melhor 
qualidade de vida.
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