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RESUMO
O crescimento populacional dos animais de companhia vem aumentando de maneira
considerável. Entretanto, a posse responsável não é praticada por todos os tutores de
animais ocasionando problemas para um adequado desenvolvimento da sociedade,
principalmente a saúde pública como a superpopulação de animais errantes e
aumento do índice de disseminação de zoonoses. A investigação deste estudo busca
contribuir para o adequado desenvolvimento regional assim como agregar no âmbito
social, sendo este um dos objetivos do Programa de Mestrado Acadêmico em
Desenvolvimento e Sociedade. Dados demográficos estimativos sobre animais de
companhia ainda são insuficientes no Brasil, em especial na região do estudo. Assim,
o presente estudo objetivou a caracterização demográfica de cães e gatos em
diferentes bairros no município de União da Vitória - PR, através da análise de dados
obtidos por recenseamento de amostragem estratificada. Foram realizadas 1.200
entrevistas nos 21 bairros da área urbana da cidade. O estudo revelou que a
população animal corresponde aproximadamente a 60% do número de habitantes. A
razão população humana/população animal registrada foi de 1,7:1; a razão
humanos/cães se apresentou em 2,1:1 e humanos/gato 8,8:1. A população animal
superou o número de crianças entre 0 a 12 anos, sendo apontados 3,8 animais para
cada criança. Entre os animais, 30% eram semidomiciliados e 68,4% apresentaram
potencial reprodutivo, por não serem castrados. A razão macho/femea apresentada
foi de 0,91 para caninos e 0,73 para felinos. A população animal do município é jovem,
a média de idade registrada foi de 4,8± 4,0 anos para os cães e 4,8± 2,7 anos para
gatos. Foram analisadas relações entre as informações obtidas pelo questionário para
o mapeamento de estruturação de programas educativos, de controle de zoonoses e
de controle populacional no município. Preconizando os índices determinados pela
Organização Mundial da Saúde, conclui-se que a população animal na cidade é
elevada, bem como existem bairros de potencial progressão do número de animais
errantes. Trata-se de um estudo pioneiro, que servirá como referência para conhecer
a realidade local e contribuirá para uma gestão direcionada de políticas públicas
voltadas ao controle populacional destes animais.
Palavras-chave: Dinâmica
populacional. Saúde pública.

populacional. Animais

de

companhia.

Controle

ABSTRACT
The growth of pets population is greatly increasing. However, responsible ownership
is not practiced by all animal keepers, causing problems to public health, such as
overcrowding of stray animals and the spreading of zoonoses. The investigation of this
study seeks to contribute to the adequate regional development as well as to aggregate in the social scope, this being one of the objectives of the Academic Master's
Program in Development and Society. Knowledge about local reality through a demographic survey enables the directed management of public policies aimed at population
control of these animals. This study addresses the demographic characterization of
dogs and cats in different neighborhoods in the city of União da Vitória - PR through
the analysis of data obtained by stratified sampling census. 1,200 interviews were
conducted in 21 neighborhoods of the urban area of the city, focusing in the characterization and analysis of the population of domiciled and semi-domiciled animals. The
study revealed that the animal population corresponds to approximately 60% of the
number of inhabitants. The human population / animal population proportion rate was
1.7: 1; The human / dog proportion rate was 2.1: 1 and the human / cat proportion rate
was 8.8: 1. The animal population surpassed the number of children between 0 and
12 years old, with 3.8 animals being appointed for each child. Among the animals, 30%
are semidomiciled and 68.4% have reproductive potential because they are not castrated. The male / female proportion rate was 0.91 for canines and 0.73 for felines. The
animal population of the municipality is young, the average age recorded was 4.8 ± 4
years for dogs and 2,7 ± 4 years for cats. The relationship analysis between the information obtained by the questionnaire for mapping the structuring of educational programs, zoonosis control and population control in the municipality was performed. In
line with the index determined by the World Health Organization, it is possible to conclude that the animal population in the city is high, as well as neighborhoods with potential progression of the number of stray animals. This is a pioneering study that will
bring improvements for the development of the region.

Keywords: Population dynamics. Pets. Population control. Public health.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda a caracterização demográfica de cães e gatos em
diferentes bairros do meio urbano no município de União da Vitória - PR, através da
análise de dados obtidos por recenseamento de amostragem estratificada. Esta
caracterização é uma importante temática para a estruturação de programas de
controle populacional de animais e controle de zoonoses na cidade.
O processo de crescimento populacional urbano veio acompanhado do
crescimento populacional de animais de companhia. Na ausência de supervisão
adequada de seus tutores, alguns animais que têm acesso às ruas, iniciando uma
sucessão irreversível de crescimento populacional por reprodução descontrolada e
um vasto problema de saúde pública.
Atualmente, existe uma grande preocupação por parte dos governantes e dos
munícipes em reduzir o número de animais nas ruas. A análise dos dados coletados
em um censo geram informações para avaliações situacionais em uma determinada
região. A partir do panorama traçado por meio dos dados censitários, é possível
esboçar ações de políticas públicas em nível municipal, estadual e nacional. Desta
forma, a caracterização demográfica de cães e gatos torna-se um fator determinante
para o direcionamento e aplicação de projetos de controle populacional de cães e
gatos.
Dados demográficos estimativos sobre animais de companhia são insuficientes
no Brasil, ou até mesmo inexistentes na maior parte das regiões do país. Por lei, é
função do Estado o controle populacional de cães e gatos nas vias públicas, assim
como o controle das zoonoses transmitidas por estes animais.
Estudos publicados pela Pan American Health Organization - PAHO1 (2001a)
comprovam que agregando as doenças de epidemiologia mais “facilitadas”, essas
duas espécies podem transmitir até 30 diferentes afecções de caráter zoonótico.
Quanto maior o número de animais abandonados, mais difícil é o controle
epidemiológico.
Grandes populações de animais livres no meio urbano podem causar outros
transtornos à população humana, tais como acidentes de trânsito, acidentes por

1 A PAHO publicou a pesquisa em 3 volumes classificados por tipos de patógenos e seus reservatórios. Sob este aspecto 98 doenças que afetam humanos são comuns a cães e gatos.
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mordeduras, poluição das vias públicas com excrementos ou sacolas de lixo
rasgadas, excesso de barulho por vocalização, inclusive serem vítimas de maus tratos
em consequência dos próprios itens listados. É irrefutável a aplicação de medidas que
façam o controle da proliferação e aumento desta população. Levantamentos de
dados
Cães e gatos são os animais de estimação que configuram a maior escolha em
posse, estando presentes em grande parcela dos lares. Entretanto, o fato de possuir
um animal, seja ele cão ou gato, nem sempre está associado ao emprego de posturas
de posse responsável, demonstrando hábitos inadequados de manutenção destes
animais. Alguns proprietários praticam a “posse irresponsável”, permitindo que seus
animais tenham livre acesso à rua. Estes animais são denominados semidomiciliados.
Evidencia-se que cidades que apresentam menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) também apresentam maior taxa de tutores com cães semidomiciliados.
Da mesma forma, as regiões da cidade com maior taxa de exclusão social
representam as áreas com elevada frequência de animais soltos nas ruas.
A falta de posse responsável permite que alguns animais transitem livremente
pelas vias públicas ou leva ao abandono dos mesmos. Este fator também é
determinante de populações animais ausentes de programas adequados de
vacinação ou everminação. Configura-se um cenário ideal para a procriação
descontrolada, o aumento da população de animais errantes, e, consequentemente,
a facilitação da disseminação de zoonoses.
Ações educativas que alertem e conscientizem sobre a posse responsável e o
risco de zoonoses são fundamentais para a redução dos índices de problemas em
saúde pública, porém, antes da realização de qualquer programa é imprescindível o
conhecimento da realidade local. Para tal, há necessidade de uma fase investigativa,
que possa exibir indicadores próximos de dados reais e um diagnóstico situacional do
município para verificar a amplitude do problema.
Na mesma importância, ações de políticas públicas para o controle
populacional de animais devem ser estruturadas como ponto inicial de gestão dos
problemas citados. Para que o município tenha meios de planificar ações, assim como
solicitar e justificar a destinação de recurso público das esferas estadual e federal
perfaz-se a necessidade da apresentação de dados demográficos relacionados à
razão humanos/animais de companhia, para fins de avaliar a efetividade da utilização
do possível recurso.
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Este estudo busca contribuir para o adequado desenvolvimento regional assim
como agregar no âmbito social, sendo este um dos objetivos do Programa de
Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade. Expande-se a perspectiva de
conhecer, por diferentes ângulos, aspectos da relação homem/animal, além de
localizar pontos a serem melhorados, possibilitando estreitar a harmonização em
saúde pública.
Evidencia-se que há necessidade da verificação de parâmetros de contagem
de animais de forma localizada. Até então nenhum registro demográfico de cães e
gatos havia sido realizado no município de União da Vitória - PR. O município foi
escolhido como local de estudo por sediar o Centro Universitário Vale do Iguaçu
(UNIGUAÇU), sendo este o local de atuação profissional da pesquisadora, visto que
a instituição forneceu bolsa parcial de estudos para a realização do programa de
mestrado. Outro motivador de escolha pela cidade, aliado a escolha do tema foi o
conhecimento do trabalho realizado pelo setor de defesa animal da cidade, junto à
Clínica Veterinária Escola Uniguaçu. Tal trabalho demostra que há necessidade de
atuação no controle populacional de forma focada para atender áreas de maior
necessidade.
É fundamental conhecer a dinâmica populacional e a realidade local do
município antes de iniciar um programa de vacinação ou everminação de animais,
para que assim os recursos públicos sejam utilizados de maneira direcionada,
econômica e sensata.
Destacam-se neste estudo alguns objetivos, abaixo listados:
•

Objetivo geral:
Delinear a caracterização demográfica de cães e gatos domiciliados e
semidomiciliados nos bairros do município de União da Vitória - PR.

•

Objetivos específicos:

✓ Definir a razão de população humana/população canina e felina do município.
✓ Dimensionar a população felina e canina domiciliada e semidomiciliada na zona
urbana.
✓ Mapear áreas potenciais para estruturação de programas de controle
populacional e controle de zoonoses
✓ Traçar um perfil socioeconômico assim como averiguar as noções de posse
responsável dos entrevistados.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 O CENSO ANIMAL

O censo demográfico é a principal referência para o conhecimento das
condições de vida de uma população, dentro de um território limitado. A palavra censo
vem do latim “census” e em seu primeiro significado faz acepção à levantamento,
registro, estimativa. O registro histórico mais antigo que se tem do censo foi na China,
em 2238 a.C., onde realizou-se a contagem da população e das lavouras cultivadas.
Também existem registros egípcios, gregos e romanos em épocas semelhantes
(IBGE, 2007).
Bueno (1996) define a palavra censo como “alistamento geral da população”.
De fato, o primeiro registro histórico de recenseamento da população realizado no
Brasil foi em 1808, partindo de interesses militares, para fins de recrutamento e
alistamento de soldados às forças armadas. Os dados censitários obtidos nesta ação
ficaram aquém da realidade e apenas em 1872 realizou-se o primeiro censo
demográfico no país, denominado Censo Geral do Império.
O conceito de censo remete ao processo de coleta de dados por aplicação de
questionários para toda população de um país ou território. Todavia, quando não há
possibilidade de atingir tal contingente, opta-se por realizar o censo ou recenseamento
por amostragem, utilizando-se de modelos estatísticos para estender os resultados à
representação do todo.
Data de 1920 a realização do primeiro Censo Econômico Brasileiro,
abrangendo o levantamento de vários aspectos das atividades econômicas do país,
inclusive no tocante relativo à produção agropecuária. Tratou-se do primeiro registro
censitário referente à coleta de dados sobre animais domésticos. Nesta ocasião,
houve um levantamento de dados qualitativos, relacionando os tipos de criações
existentes em espécie, sexo, idade; e um levantamento de dados quantitativos ligados
ao número de cabeças de gado e ao número de animais puro sangue (IPEADATA,
2002).
O interesse em obter estimativas do número de cães e gatos, no Brasil e no
mundo, surgiu a partir da preocupação com saúde pública, especificamente
direcionada ao controle e prevenção da raiva. Esta virose zoonótica atinge o sistema

19

nervoso central e se faz letal aos seus hospedeiros. Belotto (1988) publicou um
trabalho expondo resultados da grande campanha de vacinação antirrábica, realizada
em massa no Brasil, na década de 80. Para o planejamento do número de doses a
serem disponibilizadas para vacinação em cães, realizou-se uma estimativa da
população de cães no país, baseada nas recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Nos anos 80, a OMS indicava o cálculo da estimativa do número de
animais baseado em indicadores populacionais humanos, na razão população caninapopulação humana pré-determinada de 1:10, ou seja, 1 cão para cada 10 pessoas.
Porém, Reichmann (1999) fez afirmações contrárias às indicações da OMS, quando
publicou o Manual técnico do Instituto Pasteur – Vacinação contra raiva de cães e
gatos. Para o autor, a razão população humana/população animal é variável de
município para município, ou até mesmo entre bairros de uma mesma cidade podendo
atingir valores de até 1:1, não sendo o melhor método de estimativa da população
canina.
Para tanto, Reichmann (1999, p. 12) fez a seguinte observação:

A fim de evitar a ocorrência de erros da estimativa populacional, recomendase o desenvolvimento de censo canino periódico ou outro método para
dimensionamento populacional como, por exemplo, a aplicação de inquéritos
casa-a-casa em amostras significativas. Deve-se estabelecer, por análise
estatística, qual a periodicidade para a avaliação do crescimento vegetativo
da população animal.

A primeira pesquisa efetiva de contabilização de cães, com aplicação de
questionários em método censitário no país foi realizada por Dias (2001). O autor
realizou a aplicação de 3.000 questionários por amostragem de domicílios em setores
censitários na cidade de Guarulhos, em São Paulo.
Alves (2005) realizou o primeiro trabalho de amostragem demográfica de cães
e gatos, em maiores dimensões, aplicando o método censitário por amostragem em
41 municípios no interior do estado de São Paulo. A pesquisa demonstrou um marco
no registro desta categoria de informação no país. Desde então, muitos autores
desenvolveram pesquisas semelhantes, sendo elas de maior ou menor dimensão.
O primeiro registro numérico executado por um órgão oficial relacionado aos
animais de companhia foi realizado através da Pesquisa Nacional em Saúde (PNS –
IBGE, 2015), em convênio com o Ministério da Saúde. A pesquisa apresentou dados
referentes a 2013 e expôs resultados de uma análise censitária que incluiu no
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questionário dos entrevistados perguntas acerca da presença de cães e gatos no
domicílio, se sim, quantos animais e se os mesmos receberam algum tipo de
vacinação.
A realização de trabalhos de levantamentos de dados censitários objetiva
delinear a caracterização demográfica da população. Alguns aspectos podem ser
limitantes à execução de um censo, como a amplitude do espaço territorial, o tamanho
da população, o custo da pesquisa e a disponibilidade de pessoal técnico capacitado.
Logo conclui-se que o recenseamento total da população não é a metodologia correta
para a caracterização demográfica de cães e gatos. Neste caso a amostragem
populacional se mostra mais adequada.
De acordo com Henrique (2017), no caso da elaboração de um censo animal a
realização de técnica por amostragem se mostra eficaz, além de possibilitar um melhor
custo benefício em relação a outros meios, como a coleta de dados através do censo
propriamente dito.
A proposta metodológica do recenseamento por amostragem se baseia em
todos os parâmetros a serem seguidos para a aplicação de um censo. De acordo com
as notas metodológicas do IBGE, os aspectos da operação censitária são complexos
e envolvem as seguintes etapas:
•

Preparação da base geográfica: através da observação do mapa do
município, e da definição dos setores censitários.

•

Definição do desenho amostral: delimitação da menor unidade
administrativa dentro do município.

•

Preparação dos questionários: seleção dos dados a serem coligidos, de
acordo com o objetivo proposto da pesquisa.

•

Seleção e treinamento dos agentes recenseadores: os agentes
recenseadores devem receber um treinamento que englobe senso de
localização, abordagem da população, como aplicar o questionário,
como proceder com perguntas eliminatórias, entre outros.

•

Impressão e distribuição do material.

•

Realização de testes piloto: pela aplicação do questionário proposto de
forma experimental, em um território de pequena dimensão.
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•

Escolha do momento oportuno para a atividade de coleta de dados: a
escolha de datas baseia-se na probabilidade de encontrar o maior
número de participantes da amostra em seus domicílios.

•

Propaganda: todo censo deve obrigatoriamente ser anunciado à
população através de meios de comunicação, como carros de som,
rádio, televisão, jornal.

•

Coleta dos dados: visitação aos setores censitários e aplicação dos
questionários.

•

Tabulação e análise: transposição dos questionários para um banco de
dados, seguido de análise estatística.

Estudos que empregam a aplicação de inquéritos domiciliares permitem a
avaliação de casas que possuem animais, excluindo a contagem de animais de rua,
que não tem proprietário. Mesmo com toda a riqueza de dados obtidos para a
descrição das características da população animal pelo método de recenseamento
por amostragem, os números apresentados não corresponderão ao total populacional,
mas sim apenas uma estimativa aproximada. Para a avaliação de número de animais
de rua, outros métodos podem ser empregados, como a captura e recaptura
fotográfica. O trabalho de captura e recaptura é ideal para populações móveis e sem
limitação de área. É realizada a marcação dos animais em diferentes momentos,
sucessivamente, sempre excluindo da contagem os animais já marcados. Este
método tem ampla utilização em países emergentes, embora a implantação e
realização sejam mais complexas (ALVES, 2005).
Outra maneira de registro de cães sem proprietário é através da Técnica
Pasteur de São Paulo, que se baseia na aplicação de questionários domiciliares por
amostragem, e a distribuição de coleiras de cores diferentes para cães domiciliados e
semidomiciliados e cães de vizinhança. Após, realiza-se a contagem nas ruas, dos
cães que não possuem coleira (MEDEIROS, 2013).

1.2 A RELAÇÃO SERES HUMANOS E “PETS”

O histórico da relação entre seres humanos e animais domésticos data desde
os primórdios da humanidade. Giddens (2012) relata o surgimento das Sociedades
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Pastorais em 12.000 AP 2 , aproximadamente 20.000 anos atrás. As sociedades
pastoris voltaram-se para a criação de animais domesticados como o gado, ovelhas,
cabras, camelos e cavalos. O homem necessitava dos animais para o auxílio em
trabalhos que exigiam força bruta, transporte, ou até mesmo em benefício unilateral,
relacionado à produção de alimentos.
A relação entre cães e humanos é ainda mais antiga. Desde que se formaram
grupos com fixação territorial, a relação entre humanos e canídeos foi se estreitando
de forma gradativa. Iniciou-se com a domesticação dos lobos, que se aproximavam e
permaneciam, pela forma facilitada de obtenção de alimentos. Com o passar dos anos
tornou-se uma relação de interesse mútuo, onde os cães se transformaram em
animais de companhia, dependentes de abrigo e alimentação, em troca
proporcionando ao seu tutor afeto e proteção.
Quanto aos gatos, acredita-se que estes tenham sido a primeira espécie a
serem adotados como animais de companhia pelos povos egípcios. Em outras
épocas, a aproximação ocorreu pelo interesse destes felinos na caça às pragas que
invadiam os depósitos de grãos usados na alimentação humana. No decorrer dos
tempos, os gatos tem gerado diferentes pontos de vista no relacionamento com os
seres humanos, relativos ao seu comportamento independente. Pelo ponto positivo, a
espécie é vista um ótimo animal de companhia, sob o aspecto negativo, os felinos são
considerados invasivos, levando a perseguições, maus tratos e envenenamentos
(CADERNOS TECNICOS DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 2016; NOLÊTO et. al.,
2017).
O grau de dependência entre as espécies animais de companhia e o homem,
no que diz respeito ao fornecimento de alimentos, água e abrigo foi uma das
atribuições definidas no relatório publicado em maio de 1990 pela OMS em conjunto
com a WSPA, no “Guidelines for dog population manegement”3. Desta forma, os cães
foram classificados em:
(a) domiciliado: totalmente

dependentes; restritos

ao acesso às ruas, e

supervisionados sob os cuidados de um tutor.
2

“Antes do Presente” (AP), termo usado em citações históricas e arqueológicas, como referência de
tempo, tendo como ano norteador 1950; ano em que foram realizados os primeiros testes nucleares
que desequilibraram a concentração química de alguns isótopos na atmosfera.
3 Português: “Diretrizes para o manejo populacional de cães”. Publicação apresentada em Genebra,
expondo o resultado de sete anos de pesquisa em ecologia canina realizada pela World Society for the
Protection of Animals (WSPA). Após esta publicação, muitas diretrizes se tornaram referência nesta
área.
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(b) semidomiciliado: totalmente dependentes, “semirrestritos”, ou seja, seus tutores
não se preocupam em limitar o acesso às ruas, mas fazem parte da família.
(c) de vizinhança: animal semidependente, sem restrição, sob responsabilidade
coletiva. Fazem interação com os humanos. Abrigam-se nas ruas, alimentam-se de
restos disponíveis no lixo ou oferecidos pela população.
(d) feral: independente e sem restrição, não possui um responsável, nem interação
com humanos, embora necessite de sobras de alimentos para sobreviver.
Tal classificação é colocada como referência para cães, e na sua publicação
não cita igualdade para felinos. Porém, pelo âmbito de aplicabilidade, podem-se
estender alguns destes conceitos para gatos.
Qualquer animal não supervisionado, transitando livremente pelas vias públicas
ou outros ambientes é chamado de animal errante. Os errantes podem ser animais
domiciliados que tenham fugido, ou se perdido de seus tutores. Os cães
semidomiciliados são considerados animais errantes quando não tem identificação e
são colocados em liberdade indevida pelos seus proprietários. Os cães de vizinhança
e os cães ferais configuram a população fixa de cães errantes de um determinado
espaço geográfico. Este grupo representa o pilar da procriação livre e descontrolada,
da progressão populacional e um importante elo na disseminação da raiva e outras
zoonoses (REICHMANN, 2000).
O processo de urbanização conferiu um aumento significativo da população de
cães e gatos nas cidades. Segundo dados do IBGE (2013), existem 52,2 milhões de
cães e 22,1 milhões de gatos no Brasil. Estes números garantem ao país a segunda
colocação em maior população de cães e gatos no mundo4 (FAVARO, 2015).
Em dados mais atualizados, segundo a pesquisa estimativa realizada pela
inteligência comercial do Instituto Pet Brasil5 (IPB), em 2018 foram contabilizados no
país 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. Este número revelou um aumento
percentual no número de gatos no país, em 8,1% desde o ano de 2013.
A motivação para se adquirir um cão pode variar de acordo com o objetivo do
proprietário. De acordo com os usos específicos dos animais pelo homem, estes foram
classificados em (OMS, 1990):
(a) animais de trabalho: com a função de guarda, pastoreio, auxílio na polícia

Os Estados Unidos registra 75,8 milhões de cães, sendo a maior população mundial.
5 Entidade que reúne integrantes do setor comercial pet, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de produtos e serviços para animais de estimação.
4
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militar, artistas de circo, cães guias de deficientes visuais e auditivos, e animais que
são utilizados em terapias complementares com pessoas especiais.
(b) animais de esporte: utilizados em corridas, para caça, como puxadores de
veículos como trenó.
(c) animais de exposição: usados em exposições, para o aprimoramento de
raças.
(d) animais de companhia: com a função de lazer e proteção domiciliar, sem
relação intensa de afeto.
(e) animais “pets”: animais com relação próxima e afetuosa, tratado como
membro da família.
Canatto (2012), constatou em um censo amostral realizado na cidade de São
Paulo, que ter animais com o objetivo de posse prevalece (81,5%), se comparado com
pessoas que possuem o animal para guarda (11,8%). A mesma pesquisa indicou que
27,7% dos animais mensurados vivem ou tem acesso ao interior dos domicílios,
caracterizados então como “pets”.
Segundo a pesquisa realizada por Nolêto (2017), as maiores motivações para
se adquirir um gato são, respectivamente, a afeição pelo animal, o intuito de caçar
ratos, a praticidade de se ter um felino como animal de estimação em ambientes
limitados, como apartamento e 43,75% dos tutores que participaram da pesquisa
afirmaram que adquiriram o felino pela sua postura independente. Esta pesquisa
revelou que mais de 50% dos gatos registrados são considerados “pets”, ou seja,
vivem dentro de casa.
Torna-se evidente que cães e gatos são hoje parte integrante da família
brasileira. Estas populações de entes familiares “não humanos” vêm crescendo no
mundo inteiro (FAVARO, 2015). Nos dias de hoje percepção do animal de estimação
como membro da família é comum, por vezes, substituindo relações de afeto que
seriam de competência humana, como um gato que se torna filho de um casal que
optou por não ter filhos, ou um cão que se torna a companhia para uma pessoa idosa
que vive solitária.

Esta percepção do animal como membro da família é uma

tendência que estimula ainda mais o crescimento das populações de cães e gatos.
Pesquisas indicam a tendência mundial dos casais em optar por famílias
menores, com menos filhos. Entre os motivadores desta realidade emergente, o
estreitamento da relação dos seres humanos com os animais de companhia também
acarretou uma mudança de hábitos da sociedade como ter um menor número de
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filhos, o que compensa com mais recursos. O animal tem o status de membro da
família, ganha seu espaço mais dentro do que fora de casa, está previsto no
orçamento familiar e passa a ser assistido na vida e na morte (SANTANA, 2004).
De acordo com Bahr e Morais (2001), a convivência com animais de estimação
trazem benefícios psicológicos, fisiológicos e sociais. Pacientes imunossuprimidos
que tem animais de estimação tem expectativa de vida aumentada. Entre os
benefícios psicológicos, comprova-se a redução do estresse e ansiedade,
repercutindo em melhoria de quadros depressivos. Os benefícios fisiológicos
envolvem redução na pressão arterial, pela redução do estresse e o estímulo às
atividades físicas. No âmbito social, relata-se a atividade dos cães que fazem o
intermédio da terapia assistida por animais (TAA), influenciando na melhora do
aprendizado e socialização de crianças, idosos, deficientes físicos e mentais.
1.3 POSSE RESPONSÁVEL E O DESCONTROLE POPULACIONAL

A posse responsável pode ser definida como uma condição na qual o tutor
assume a responsabilidade de garantir as necessidades físicas, psicológicas e
ambientais do seu animal. É de responsabilidade do tutor, manter o animal em um
ambiente seguro, e prevenir riscos eminentes como potencial de agressão,
transmissão de doenças e riscos a terceiros (SANTANA, 2004). Para Reichmann et.
al. (2000), a posse responsável espelha a educação, o exercício consciente da
cidadania e os hábitos culturais de uma sociedade.
No decorrer dos anos, a sociedade contemporânea, também dita sociedade
global, alimenta seus alicerces em todo o consumismo que o capitalismo possa
proporcionar. A globalização costuma ser retratada como um fenômeno econômico,
mas também associa fatores sociais e culturais (GIDDENS, 2012). O animal também
se tornou um bem de consumo. Hoje, existe uma gama de pessoas que adquirem
animais de estimação por status, comprando o pet de raça da moda, para satisfazer
uma vontade momentânea ou para presentear amigos, namoradas, que não possuem
nenhuma vontade de ter aquele animal. Estes são alguns dos fatores que levam as
pessoas a transgredir os conceitos de posse responsável dos animais.
O exposto foi reafirmado por Santana (2004). O autor salienta que a falta de
orientação das pessoas sobre conceitos de posse responsável as mobiliza a comprar
um animal pelo mero impulso de consumir, estimulados por comerciantes que expõe
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lindos filhotes em vitrines, para que os consumidores se sintam seduzidos à comprar
aquela “mercadoria” ou “objeto descartável”. O entrave é que a simples relação de
consumo não desperta o vínculo afetivo necessário para que haja responsabilidade
sobre uma vida, fazendo com que as pessoas descartem seus animais de estimação
passada a empolgação inicial.
A falta de posse responsável se tornou um dos grandes problemas urbanos.
Em consequência do abandono formam-se grandes contingentes de animais soltos
nas ruas. São definidos como animais errantes, por transitar livremente e apresentar
comportamento instintivo territorial, de alimentação e de reprodução.
Cães e gatos tem alto potencial reprodutivo, o aumento populacional pode ser
rápido e descontrolado. As fêmeas de cães e gatos tem amadurecimento sexual
precoce, comumente entrando na puberdade entre 6 a 9 meses de idade. A puberdade
do macho é mais tardia, ou seja, entre 6 a 18 meses. As fêmeas de cães e gatos são
animais pluríparos de gestação curta (média 60 dias) e produzem proles numerosas.
Isto indica que uma fêmea em oito a nove meses de vida pode estar reproduzindo, e
gerando mais animais abandonados (SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE
SÃO PAULO, 2006). Assim sendo, gera-se um número enorme de animais nas ruas,
tornando-se um transtorno para a população e um obstáculo para a saúde pública. A
renovação da população canina é muito rápida e a taxa de sobrevivência sobrepõe à
taxa de eliminação. A taxa de eliminação natural mais elevada registrada até hoje gira
em torno de 15% de um grupo populacional (OMS, 1992).
O aumento populacional progressivo já vem sendo observado nas cidades, com
a estagnação das vias públicas, repletas de animais abandonados e seus
descendentes. Segundo Sampaio (2009) “a população animal cresce em progressão
geométrica e, para cada criança que nasce, nascem, aproximadamente 15 cães e 45
gatos.” Ainda segundo a mesma autora este aumento populacional desencadeia um
efeito negativo com relação à falta de condições de sobrevivência aos filhotes, que
futuramente irão gerar uma prole de refugos, configurando uma progressiva geração
de animais abandonados.
Todavia, o estudo de Amaku (2009) expõe que o aumento da população animal
não pode ser visto como progressivo de forma infinita, pois o crescimento e a
densidade populacional são dependentes da capacidade de suporte do ambiente.
Segundo o mesmo autor existe um efeito “densidade-dependência”, sobre a taxa de
natalidade e de mortalidade dos animais, no qual a capacidade de suporte (limite) é
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dada pela razão cão ou gato/homem, uma vez que a população animal depende do
tamanho da população humana. Dentro desta teoria, estima-se que a taxa de
natalidade anual seja de 2 filhotes por fêmea e a expectativa de vida seja em média
de 6 anos para cães, podendo ser reduzida para gatos. Pode-se afirmar que a
capacidade de suporte do ambiente se aproxime de 1.000 cães por km², mas este
número pode variar entre regiões do pais.
O conhecimento dos aspectos demográficos das populações caninas e felinas
em um município é de fundamental importância para o planejamento e
estabelecimento de ações de controle populacional.
1.4 CONTROLE DE ZOONOSES
Estudos publicados pela PAHO (2001a) afirmam que cães e gatos podem ser
vetores de até 30 afecções de caráter zoonótico. Para Domingues (2015), pelo menos
60% das doenças infecciosas que afetam os seres humanos e aproximadamente 75%
das doenças emergentes são consideradas zoonoses.
Posturas de posse responsável estão diretamente relacionadas ao controle da
disseminação

de

zoonoses.

Cabe

aos

proprietários

manter

os

animais

desverminados, vacinados e em condições de higiene adequadas, inclusive na
observação da limpeza ambiental, não permitindo o acúmulo de fezes e urina no
domicílio, ou nas vias públicas. Entre as zoonoses de vigilância em saúde, as
parasitárias se destacam, sendo transmitidas por água ou alimentos contaminados
por restos fecais de animais, ou tendo cães e gatos como vetores. Alguns parasitas
comuns e de alta casuística podem ser citados como Toxocara sp. (causador da Larva
migrans visceral e ocular); Ancylostoma spp. (Larva migrans cutânea ou bicho
geográfico); Strongiliodes stercolralis (quadros de diarreias em crianças e idosos);
entre outras zoonoses não menos importantes como a Toxoplasmose, a Leptospirose,
Leishmaniose e Raiva.
Considerando-se a inter-relação do homem com os animais nos centros
urbanos, a falta de controle populacional de cães e gatos destaca-se como uma
dificuldade no âmbito do controle de zoonoses.
Animais errantes não têm seu bem-estar preservado, partindo do pressuposto
que vivem a esmo, sem nutrição adequada, ausentes de um programa de medicina
veterinária preventiva, com estado imunológico susceptível à ocorrência de diversas
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enfermidades. Quanto maior o número destes animais nas ruas, mais vulnerável fica
a população humana ao risco de contrair doenças.
Entre as zoonoses, a raiva humana se destaca dentro de um contexto histórico
de preocupação mundial, por ser causada por um vírus neurotrópico de acometimento
agudo e quase sempre fatal. A eliminação da raiva tem sido tema de várias reuniões
internacionais nas últimas décadas. O percentual de casos de raiva humana
registrados em áreas urbanas se sobrepõe aos registrados em áreas rurais, e o ciclo
urbano da enfermidade caracteriza-se como o mais importante, pois 82,3% do total
de casos humanos registrados são transmitidos por cães (SCHNEIDERet al., 1996).
Na América Latina o número de casos de raiva humana registrados diminuiu
significativamente na maioria dos países e principais cidades, limitando ao máximo de
50 casos por ano (ROCHA et. al., 2016). Porém, a presença do vírus da raiva em
tecidos de morcegos traz um alerta da possibilidade da transmissão desta doença,
uma vez que os morcegos contaminados apresentam paralisia, tornando-se presas
fáceis para cães e gatos, principalmente os errantes. Portanto, o potencial zoonótico
proporcionado pela alta taxa de animais nas áreas urbanas é preocupante e está sob
constante vigilância (DOMINGUES, 2015).
Para a efetivação do alcance vacinal necessário ao controle da raiva, sugiram
as primeiras preocupações em mensurar o número de cães e gatos nas cidades. Se
a população for superestimada, pode-se disponibilizar uma quantidade de recursos
maior que o necessário, gerando desperdício (REICHMANN, 1999). Dados do
Ministério da Saúde destacam que em 2005 foram gastos cerca de R$ 66,4 milhões
em ações de vigilância epidemiológica, em maior parte com a aquisição de
imunobiológicos para a profilaxia da raiva pós-exposição humana a mordeduras
(BRASIL, 2009 d). A partir das sequentes campanhas de vacinação anual realizadas,
tornou-se necessário aprimorar as estratégias de planejamento, considerando os
recursos humanos, financeiros e insumos aplicados com relação à quantidade efetiva
de animais a serem vacinados. Partindo desta premissa, surgiram os primeiros
estudos demográficos de cães e gatos.
Os parâmetros demográficos de cães e gatos em centros urbanos podem ser
calculados de duas formas: com base em censo populacional ou pela estimativa de
populações baseada em indicadores populacionais humanos, ou seja, a razão
população humana comparada à população animal (DIAS et al., 2004).
A grande maioria das cidades brasileiras realiza medidas preventivas para o
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controle de zoonoses baseado em cálculos estimados do número de animais com
relação à população do município. A OMS considera que em países emergentes a
proporção média entre a população animal - população humana varie entre 1:10 e
1:15, ou seja 10 a 15% da população humana. Porém muitos autores já colocam esta
alternativa de estimativa como falha e pouco efetiva para planejamentos que
necessitem de tais dados. Reichmann (1999) afirma que métodos mais precisos de
estimativas de população animal são fundamentais para que programas de controle
de zoonoses se aproximem da meta proposta, pois a razão populacional pode chegar
a 1:1, ou seja, muito além do proposto pela OMS.
Evidencia-se que há necessidade da verificação de parâmetros de contagem
de animais de forma localizada. O registro demográfico pode variar entre cidades
dentro de um mesmo estado, ou até mesmo entre bairros dentro de uma mesma
cidade. É de extrema importância conhecer a dinâmica populacional do município
antes de iniciar um programa de vacinação ou everminação de animais (VIEIRA,
2008).

1.5 AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES
E GATOS

As políticas públicas para o controle populacional e o combate da disseminação
de zoonoses preconizada até a década de 90 era o método de captura e extermínio
dos animais livres nas ruas. Esta abordagem era recomendada pela OMS,
oficialmente, desde 1973, como alternativa ao controle da raiva humana. Este método
ainda é utilizado em muitas partes do mundo, mas está entrando em desuso, pela
crueldade e por não configurar resultados satisfatórios (SANTANA, 2004).
A estrutura necessária em um Centro de Controle de Zoonoses, para a
recepção e manutenção dos animais apreendidos é custosa e pouco efetiva. Outros
limitantes a esta prática tornam o processo inviável, como a quantidade de pessoal
capacitado para a atividade de recolhimento, custos com veículos, com métodos de
eutanásia e a destinação dos corpos. Porém, a falta de resultados e a rejeição das
práticas de extermínio pela sociedade moderna pesam de forma primordial. Biondo
(2007) relata que entre os anos de 2002 e 2005 foram recolhidos cerca de 15 mil
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animais por ano em Curitiba, correspondente a apenas 4% da população de cães.
Este número é baixo e insuficiente como estratégia de controle populacional.
O extermínio de animais também deixa de produzir resultados satisfatórios
devido a taxa de renovação da população. Quando parte da população é eliminada,
aumentam as condições de sobrevivência aos que permaneceram, aumentando
também a taxa de natalidade. Da mesma forma, abre-se espaço para que animais de
populações vizinhas ocupem este espaço, reestabelecendo a população em um curto
espaço de tempo. Para Reichmann (2000), a apreensão de animais errantes somente
é efetiva quando realizada de forma seletiva, em regiões com focos específicos e raiva
ou outras zoonoses.
Dentro de um contexto atual, a esterilização cirúrgica dos animais mostra-se
como uma alternativa para cumprir com excelência o controle populacional de
animais. Quando realizada com a técnica cirúrgica minimamente invasiva, é um
procedimento com baixo risco, de recuperação rápida, e pós-operatório simples.
O estabelecimento de metodologias de registro populacional está incumbido
nas ações que o Estado deve cumprir para efetivar políticas públicas de controle
populacional de cães, gatos e de zoonoses. Segundo a Constituição Federal (1988),
no que tange seu Artigo (Art.) 225, é de responsabilidade do poder público, assegurar
a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tal artigo também
destaca que cabe ao poder público garantir a proteção da fauna e da flora, vetando
práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Ao interpretar o Art. 225,
constata-se ser de dever do poder público a obrigatoriedade de proteção do meio
ambiente, estendendo-se este entendimento para a chamada “tutela constitucional”
dos animais errantes (TOZETTO, 2018).
O estado de São Paulo lançou em 2006 o primeiro programa de controle
populacional de cães e gatos no país. O projeto executado destacava alguns pontos
a serem adotados como o registro e a identificação dos animais, o controle da
reprodução e outras políticas públicas relacionadas (VIEIRA; NUNES, 2016).
No início de 2017, foi sancionada a lei federal nº 13.426, que dispõe sobre a
política de controle de cães e gatos. Esta legislação tornou-se um marco histórico
nacional, criando então a obrigatoriedade da observação do controle de natalidade de
cães e gatos em todo o território nacional. Em sua descrição, prevê a obrigatoriedade
do censo amostral de animais domiciliados, semidomiciliados, e animais errantes.
Segundo a descrição do Art. 2º (p.1), o programa de esterilização de animais será
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executado levando 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.

Os resultados e a efetividade de políticas de controle populacional por
esterilização cirúrgica são registrados em longo prazo, e são proporcionais aos
investimentos em castrações disponibilizados para os primeiros cinco anos do projeto.
A partir de dados da estimativa populacional, somados ao número de animais a serem
esterilizados por ano, é possível calcular a taxa de esterilização necessária para
reduzir a população em até 60% ao longo de 20 anos. Este tipo de estudo pode
possibilitar uma previsibilidade orçamentária ao município, para a manutenção do
controle populacional de animais (GUTJAHR, 2013).
1.6 MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO E A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
A medicina veterinária do coletivo é uma área de estudo contemporânea em
desenvolvimento, relacionada à melhoria das condições de convivência entre os seres
humanos e os animais. Envolve a medicina preventiva, saúde pública, o controle
populacional de cães e gatos, o controle de zoonoses, a bioética e o bem-estar animal.
Objetiva a aproximação de um equilíbrio em saúde para os animais e para a
sociedade.
A educação em saúde é fundamental para que programas de controle
populacional comecem a surtir resultados, pois qualquer esforço por parte do poder
público não resolve por si só o problema do crescimento copioso da população de
animais nas áreas urbanas. O manejo populacional não está restrito somente ao
controle da reprodução. A conscientização da população sobre a posse responsável
é um dos pilares que alicerçam este impasse.
A propriedade consciente de animais de estimação está diretamente
relacionada a determinantes de classe social, nível educacional e a composição
familiar (DOMINGUES, 2015). É de grande importância a inserção de alguns
conceitos de educação ambiental nas disciplinas da base fundamental escolar,
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expondo conceitos de bem-estar animal, guarda responsável de animais de estimação
e sobre zoonoses. Programas educativos que tratem de assuntos como a diferença
entre animais domiciliados e semidomiciliados, a reprodução descontrolada e
indesejável, o risco de acidentes e mordeduras, e a importância do recolhimento das
fezes para evitar a contaminação ambiental devem ser proporcionadas às
comunidades, principalmente às de baixa renda (BIONDO, 2007).
A implantação de campanhas pelo setor de defesa animal municipal que
esclareçam aos tutores sobre as práticas de posse responsável e consciente, levando
a assumir seus deveres, mantendo a vacinação do animal, e impedindo o acesso às
ruas, servem como auxílio de controle populacional, associado às campanhas de
esterilização. Segundo Lages (2009, p.16), “a educação é a maneira mais eficiente de
informar, mudar hábitos e transformar as pessoas em difusoras de conhecimento e
em vigilantes ativos”.
Partindo do apanhado de ideias exposto, baseia-se um contexto referencial
para a importância da caracterização demográfica da população animal nos centros
urbanos, assim como traçar o perfil dos seus tutores. É fundamental o conhecimento
da dinâmica populacional da área em que se pretende interferir, por meio da realização
de censos ou estimativas populacionais, com vistas à priorização de ações e recursos.
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2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa estatística de caráter quantitativo e descritivo,
focando na investigação e delineamento de fatos ou fenômenos.
Os métodos utilizados buscaram o cumprimento dos objetivos gerais e
específicos propostos, na perspectiva da interpretação de uma problemática existente.
Segue uma pesquisa descritiva de observação, registro e interpretação de dados sem
manipulação, através da aplicação de um questionário estruturado fechado.
A coleta de dados ocorreu através do método de recenseamento populacional
por amostragem. A construção desta metodologia indicará um modelo de investigação
populacional de animais, podendo ser aplicado periodicamente no município.
2.1 DESCRIÇÃO DA CIDADE

União da Vitória, localização do presente estudo, é um município situado na
região Sul do estado do Paraná6, às margens do Rio Iguaçu, na região do chamado
“Vale do Iguaçu”. A cidade fica a 239 km de Curitiba, a capital do estado, e está ligada
a Porto União, cidade do estado de Santa Catarina, em um território único, limitado
pelos trilhos de trem que cruzam os dois municípios (Mapas 1 e 2). Até o momento,
não havia registros demográficos de cães e gatos, bem como o perfil dos tutores nesta
região, o que fez deste um estudo pioneiro. Porém, apesar da fronteira entre os
estados e municípios perfazer-se com contiguidade de extensão territorial (em partes
somente por terra), apenas a cidade de União da Vitória foi o objeto deste estudo.

6

Latitude Sul: 26º 13’ 48’’ S; Longitude Oeste: 51º 05’ 11’’W.
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Mapa 1 – Localização do município de União da Vitória no estado do Paraná.

Fonte: Wikipédia, 20197, compilação da autora8.

Mapa 2 - Limite territorial de União da Vitória (PR) e Porto União (SC).

Fonte: Blogger.com, 20149, compilação da autora.
7Disponível

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Uniao_da_Vitoria.
Montagem ilustrativa a partir de imagem retirada do site.
9 Disponível em: http://cidadesgemeas.blogspot.com/2014/05/
8
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O município tem população estimada de 57.111 habitantes, sendo que 94% da
população residem em área urbana. O IDH municipal é de 0,74, ficando em 33º se
comparado com outras cidades do Paraná (IPARDES, 2018).
Segundo dados do Setor de Planejamento Urbano da prefeitura municipal, a
cidade está dividida em 24 áreas territoriais, sendo 21 bairros urbanos e 3 localidades
consideradas área rural (Mapa 3). Atualmente, segundo dados atualizados em
fevereiro de 2019, existem 20.413 domicílios cadastrados no setor público
supracitado.
Mapa 3 - Divisão de bairros de União da Vitória – PR.

Legenda: 1. Bela Vista; 2. Limeira; 3. Rio D’areia; 4. São Gabriel; 5. Rocio; 6. São Basílio Magno; 7.
São Bernardo; 8. Centro; 9. Ponte Nova; 10. Navegantes; 11. Sagrada Família; 12. Nossa Senhora da
Salete; 13. São Braz; 14. São Sebastião; 15. Cidade Jardim; 16. Bento Munhoz da Rocha; 17. Bom
Jesus; 18. Ouro Verde; 19. São Joaquim; 20. Cristo Rei; 21. Nossa Sra. das Graças; 22. Dona
Mercedes; 23. São Domingos; 24. Área rural.
Fonte: Prefeitura Municipal de União da Vitória, 2019, compilação da autora.

O quadro 1 apresenta os bairros da cidade, o número de domicílios por bairro
oficialmente registrados no setor de planejamento municipal, e o total de domicílios,
da área urbana e da área rural da cidade.
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Quadro 1 - Número de domicílios por bairro em União da Vitória.
nº Mapa 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BAIRRO
BELA VISTA
LIMEIRA
RIO D AREIA
SÃO GABRIEL
ROCIO
SÃO BASILIO MAGNO
SÃO BERNARDO
CENTRO
PONTE NOVA
NAVEGANTES
SAGRADA FAMILIA

Nº DE CASAS
100
541
580
328
1154
920
1811
3854
366
492
787
1175
1895
1291
677
1353
499
345
461
1596
114
30
24
20
20413

NOSSA SENHORA DA SALETE

SÃO BRAZ
SÃO SEBASTIÃO
CIDADE JARDIM
BENTO MUNHOZ DA ROCHA
BOM JESUS
OURO VERDE
SÃO JOAQUIM
CRISTO REI
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DONA MERCEDES
SÃO DOMINGOS
ÁREA RURAL
TOTAL

Área urbana (Σ = 20.339)
Área rural (Σ = 74)
Fonte: a Autora, 2019.

Observa-se que existem 20.339 residências na área urbana e 74 residências
na área rural. A pesquisa foi realizada somente na área urbana da cidade.
2.2 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM
A amostra investigada pode ser descrita como probabilística, para uma
população finita, ou seja, que se enquadra em fração amostral mínima de 5%
(CALLEGARI-JACQUES, 2003). Optou-se por um método de amostragem sistemático
e estratificado.
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A população de estudo (N) foi definida pelo número de domicílios situados nos
bairros da área urbana, excluindo a área rural. O critério de exclusão para a área rural
baseou-se no baixo percentual de representatividade dentro da população.
Considerou-se que o número total de casas da área rural tem correspondência
proporcional inferior a 0,5% da distribuição da amostra, conferindo baixa relevância
na representação do todo. Exclusivamente na área urbana, contabilizam-se 20.339
casas, ou seja, o número equivalente à população (N).
Para a obtenção de dados por recenseamento, existe a necessidade da
definição dos setores censitários, isto é, as subdivisões intraurbanas do município.
Desta forma, delimitaram-se as áreas correspondentes aos bairros representando os
setores censitários. Determinada a forma de divisão da população, estabeleceram-se
diferentes estratos de investigação. A amostragem estratificada configura o melhor
método de obtenção de dados para este tipo de pesquisa. Este foi o mesmo critério
de escolha da pesquisa de censo amostral realizada por Medeiros (2013). O autor
afirma que a amostragem estratificada é o melhor caminho para a obtenção de dados
mais precisos, com equiprobabilidade em cada estrato.
A seleção da amostra (n) foi obtida pela utilização da plataforma on-line Survey
Monkey®. Para população finita, foi considerado um nível de confiança de 95% com
a margem de erro de 3%, resultando em um valor de “n” igual a 1.017 residências.
Considerou-se uma margem de erro de 3%, devido ao tamanho da população e à
natureza da metodologia da pesquisa.
Partindo deste número foi estabelecido o critério de estratificação amostral,
com proporcionalidade ao número de domicílios de cada setor censitário. Portanto, a
amostra foi composta por 5% da população, sendo ponderado o mesmo percentual
para cada bairro. O valor de p foi abaixo de 0,01, evidenciando uma amostra
considerada viável.
Apesar do critério de coleta estipulado na investigação de 1.017 casas, foram
visitadas 1.200 residências no total, valor superior às exigências estabelecidas para
“n”, aumentando o nível de confiança e reduzindo a margem de erro para os dados
obtidos.
A estratificação amostral pode ser observada na tabela 1. O percentual de
representatividade por setor censitário foi determinado pelo número de domicílios
registrados por bairro. Assim, a amostra setorial foi determinada proporcionalmente.
Na tabela 1 observa-se a estratificação populacional (N), a representatividade por
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estrato (%), o número de domicílios a serem visitados em cada setor censitário (n1),
e o número de casas que foram entrevistadas na pesquisa (n2).
Tabela 1 - Valor amostral por setor censitário.
SETORES CENSITÁRIOS
CENTRO
SÃO BRAZ
SÃO BERNARDO
CRISTO REI
BENTO MUNHOZ DA ROCHA
SÃO SEBASTIÃO
NOSSA SENHORA DA SALETE
ROCIO
SÃO BASILIO MAGNO
SAGRADA FAMILIA
CIDADE JARDIM
RIO D AREIA
LIMEIRA
BOM JESUS
NAVEGANTES
SÃO JOAQUIM
PONTE NOVA
OURO VERDE
SÃO GABRIEL
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
BELA VISTA
TOTAL

N
3854
1895
1811
1596
1353
1291
1175
1154
920
787
677
580
541
499
492
461
366
345
328
114
100
20.339 (N)

% distribuição
18,9%
9,3%
8,9%
7,8%
6,7%
6,3%
5,8%
5,7%
4,5%
3,9%
3,3%
2,9%
2,7%
2,5%
2,4%
2,3%
1,8%
1,7%
1,6%
0,6%
0,5%
100,0%

n1
193
95
91
80
68
65
59
58
46
39
34
29
27
25
25
23
18
17
16
6
5
1.017 (n)

n2
210
102
96
90
75
84
60
61
51
70
50
32
30
40
30
35
20
25
17
12
10
1.200

Fonte: a Autora, 2019.

2.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS
Para a coleta de dados a campo utilizou-se como técnica um questionário
estruturado fechado, com 29 perguntas e um quadro de dados por animal,
informações estas divididas em 5 módulos (Anexo A). Cada módulo contemplou um
âmbito diferente de investigação: dados pessoais e socioeconômicos10 (I), controle de
zoonoses (II), noções de posse responsável (III), noções de animais errantes (IV) e
dados por animal (V).

10 A questão 7 do módulo (I) pesquisou a quantidade de crianças até 12 anos na residência.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança pessoa com idade inferior a
12 anos.
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A aplicação do teste piloto ocorreu no mês de novembro de 2018, no conjunto
habitacional (COAB) Horst Waldraff, dentro do bairro Bento Munhoz da Rocha (Mapa
4). Após a definição dos parâmetros finais do instrumento de pesquisa, procedeu-se
com o treinamento dos censitários. Os alunos do curso de medicina veterinária do
Centro Universitário Vale do Iguaçu exerceram o papel de recenseadores, os quais
receberam orientações sobre o intuito da pesquisa, os módulos do questionário, o
mapeamento das áreas, forma de abordagem das residências, e como evitar o
direcionamento das respostas dos entrevistados.
As entrevistas ocorreram entre 25 de março e 10 de maio de 2019, após o
anúncio do censo aos munícipes via rádio. Cada episódio de aplicação do censo
contou com a participação de 10 a 14 censitários, que trabalharam em duplas. As
duplas foram distribuídas em ruas paralelas de um mesmo setor censitário,
abrangendo a maior área possível, conforme a sistematização de investigação do
bairro Cidade Jardim (em amarelo), ilustrada no mapa 4.
Mapa 4 - Distribuição sistemática da área investigada no bairro Cidade Jardim.

Fonte: Prefeitura Municipal de União da Vitória, 2019, compilação da autora.

Para a sistematização da amostra foi determinada uma constante de intervalo
de 5 casas. Caso o morador da residência selecionada estivesse ausente, ou se
recusasse a responder, a entrevista era realizada na casa seguinte. Cada recenseador
trabalhou em um dos lados da rua, seguindo a sistematização.
Definiram-se alguns critérios de inclusão e exclusão para a obtenção dos
dados. Foram entrevistados somente os moradores das residências, maiores de 18
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anos. Optou-se pela pesquisa horizontal, ou seja, foram entrevistadas somente casas.
Não foram entrevistados pontos comerciais, nem apartamentos. Através do
questionário proposto, a contagem de animais restringiu-se aos domiciliados e
semidomiciliados.
Esta pesquisa não teve abrangência à mensuração de animais errantes, pois
este tipo de contagem exige uma metodologia diferenciada, devido dinâmica de
deslocamento dos animais de rua. A simples contagem destes animais por
visualização pode gerar um erro, partindo do princípio que este mesmo animal poderá
ser recontado na quadra seguinte. Para tal tipo de mensuração recomenda-se a
técnica de captura e recaptura fotográfica em vias públicas (SHIMOZAKO, 2008).
2.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS
As repostas dos questionários foram cadastradas por meio eletrônico, na
plataforma Google forms®. A partir das opções de utilização desta ferramenta on-line
foram obtidos gráficos e uma planilha que foi exportada para o editor Microsoft Excel®.
No programa Excel foram utilizadas ferramentas de cálculo e de construção de
tabelas, com o objetivo da obtenção de dados para análise estatística descritiva.
Afirma-se que a pesquisa atendeu ao viés quantitativo. Os aspectos que foram
investigados através das respostas do questionário buscaram descobrir a frequência
fenomenológica comum a grupos de indivíduos, empregando escalas de análise que
permitiram a quantificação percentual. Ademais, aspectos quantitativos diretos foram
analisados pela contagem do número de pessoas nas residências, e a quantidade de
animais em cada residência.
2.5 QUESTÕES ÉTICAS

A Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016, exposta pelo CEP/CONEP (Comitê
de ética em Pesquisa/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) dispõe sobre as
“normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos
metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos ou de informações
identificáveis que possam acarretar riscos maiores que os existentes na vida
cotidiana”.
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Segundo esta resolução, em seu Art. 1º, item IV, estão isentos de serem registrados
e avaliados pelo CEP/CONEP questionários de pesquisa censitária.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta pesquisa foram visitadas 1.200 casas dentro de um total de 20.339
domicílios da zona urbana da cidade. Os resultados representam a investigação de
5,89% das casas entre os 21 bairros da cidade.
Não houve registro da taxa de não participação, pela presença de domicílios
fechados, sem moradores, ou pela recusa em responder o questionário.
3.1 APRESENTAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO
Dentre as residências visitadas obteve-se uma população humana total de
3.951 pessoas, com uma média aproximada de 3 moradores por casa, fato constatado
em 27,4% dos domicílios (Gráfico 1).
Gráfico 1 - Percentual do número de pessoas por residência (n=3.951).
27,40%
25%
21%

9,80%

8,60%

1

2

3

4

5

8,30%

6 ou +

Fonte: a autora, 2019.

Com relação à presença de crianças menores de 12 anos nas residências,
36,1% das casas tem ao menos 1 criança presente, totalizando 631 crianças dentro
da população relatada (Gráfico 2). Nota-se que a maior parte dos domicílios visitados
(63,9%) não possui crianças.
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Gráfico 2 - Percentual do número de crianças até 12 anos por residência (n=631).

63,90%

23,30%
9,90%
2,90%
0

1

2

3 ou +

Fonte: a autora, 2019.

Referindo-se ao perfil social, entre os entrevistados, a maioria era do sexo
feminino (66,4%), com faixa etária entre 41 e 65 anos (44,2%), como visto no gráfico
3. A maior parte dos entrevistados também declarou ter renda familiar entre 1 a 3
salários mínimos (55,2%), e com relação ao grau de escolaridade, 40,8% dos
entrevistados relataram ter concluído o ensino médio, configurando o maior percentual
(Gráficos 4 e 5).
Gráfico 3 - Distribuição de faixa etária dos entrevistados (n=1.200).

18,1%

13,8%
18 a 25 anos
26 a 40 anos

23,9%

41 a 65 anos
> 65 anos

44,2%

Fonte: a autora, 2019.
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Gráfico 4 - Grau de escolaridade dos entrevistados (n=1.200).
4,4%
16,9%
Não alfabetizado
37,8%

Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino Superior

40,8%

Fonte: a autora, 2019.

Gráfico 5 - Renda familiar média dos entrevistados (n=1200).

6,4%

4,2%
9,9%

< 1 salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
3 a 5 salários mínimos

24,1%

> 5 salários mínimos

55,2%

Não quis ou não
soube informar

Fonte: a autora, 2019.

Na análise das respostas, foram declarados 2.373 animais, número bem
superior à contagem de crianças de 0 a 12 anos. O número de animais de estimação
no Brasil é cada vez maior. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 56,7%
dos brasileiros que possuem animais tem ensino médio e superior e número de cães
nos lares já supera o número de crianças. A PNS apontou que em 2013 as famílias
brasileiras cuidaram de 52 milhões de cães e 45 milhões de crianças, assim sendo, o
número total de cães superou o total de crianças de 0 a 14 anos. Projeta-se a
perspectiva de que haverá cada vez mais espaço para os animais, pois esta
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população deve crescer 5% ao ano, enquanto que a de humanos menos de 1% ao
ano (IBGE, 2013).

3.2 INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE DENSIDADE CANINA E FELINA
A densidade animal em um determinado município depende de aspectos
culturais, sociais e econômicos de seus habitantes, frequentemente apresentando um
diferencial numérico dependendo da região da cidade. As pesquisas indicam que
bairros localizados nas periferias, de baixa renda, com maior índice de exclusão social,
exibem maior densidade de animais. Este fator pode estar relacionado à
infraestrutura, pois estas localidades podem oferecer mais locais de abrigo, maior
disponibilidade de alimento e vegetação; a exemplo de acumuladores de lixo, ferro
velho, capões de mata, córregos, etc. Em consequência, aumenta-se a taxa de
sobrevivência de animais errantes, imunodeprimidos, não vacinados e não
everminados. Exibe-se então um retrato ideal da facilitação da disseminação de
zoonoses e outras patologias à população humana.
A pesquisa demonstrou uma população total de 2.373 animais, entre eles 1.922
cães e 451 gatos (Tabela 2). Na razão de 3.951 humanos para 2.373 animais definese a densidade animal em União da Vitória de 1,7:1 (população humana/população
animal).
Mediante a estratificação da amostra em setores censitários permite-se o
reconhecimento dos indicadores demográficos por bairro. Nota-se que cada bairro
apresentou um índice diferenciado, possibilitando a localização de áreas potenciais
de superpopulação animal.
A tabela 2 apresenta um demonstrativo da razão população humana, população
animal, tendo em vista a mensuração de cães, gatos, humanos e crianças menores
de 12 anos, assim como a distribuição dos resultados por bairros.
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Residências

Pop. Canina

Humano/
cão

Pop. Felina

Humano/
gato

Pop.
Humana

Humano/ animal

Crianças
< 12 anos

Crianças/ animal

Animal/
criança

Tabela 2 - Razão da População humana/ população canina e felina do Município de União da Vitória, distribuída por bairro.

BELA VISTA

10

21

1,8

1

38,0

38

1,7

12

0,5

1,8

BENTO MUNHOZ DA ROCHA

75

119

2,2

14

18,4

257

1,9

55

0,4

2,4

BOM JESUS

40

72

1,9

11

12,5

138

1,7

21

0,3

4,0

CENTRO

210

240

2,5

96

6,2

598

1,8

59

0,2

5,7

CIDADE JARDIM

50

86

2,2

24

7,9

190

1,7

28

0,3

3,9

CRISTO REI

90

132

2,3

27

11,1

300

1,9

49

0,3

3,2

LIMEIRA

30

52

1,9

7

14,4

101

1,7

16

0,3

3,7

NAVEGANTES

30

67

1,2

17

4,7

80

1,0

6

0,1

14,0

NOSSA SENHORA DA SALETE

60

105

1,8

20

9,5

189

1,5

35

0,3

3,6

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

12

15

3,3

2

25,0

50

2,9

14

0,8

1,2

OURO VERDE

25

56

2,1

16

7,3

116

1,6

32

0,4

2,3

PONTE NOVA

20

43

1,9

16

5,1

81

1,4

14

0,2

4,2

RIO D AREIA

32

59

2,1

16

7,9

126

1,7

29

0,4

2,6

ROCIO

61

134

1,5

42

4,9

204

1,2

28

0,2

6,3

SAGRADA FAMILIA

70

95

2,4

25

9,1

227

1,9

41

0,3

2,9

SÃO BASILIO MAGNO

51

87

2,2

19

9,9

188

1,8

20

0,2

5,3

SÃO BERNARDO

96

113

2,3

23

11,4

262

1,9

40

0,3

3,4

SÃO BRAZ

102

154

2,2

30

11,3

339

1,8

48

0,3

3,8

SÃO GABRIEL

17

26

2,4

3

20,7

62

2,1

12

0,4

2,4

SÃO JOAQUIM

35

80

1,6

15

8,5

127

1,3

22

0,2

4,3

84
1200

166
1922

1,7
27
10,3
2,1
451
8,8
Fonte: a autora, 2019.

278
3951

1,4
1,7

50
631

0,3
0,3

3,9
3,8

Bairros

SÃO SEBASTIÃO
TOTAL
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Os bairros Navegantes, Rocio e São Joaquim, respectivamente apresentaram
altos índices populacionais. Entre estas localizações, o bairro Navegantes se
destacou significativamente apresentando o maior número de animais, em relação à
representatividade da amostra, e ao número de pessoas contabilizadas. Nesta região
do município registrou-se uma razão humano/animal de 1:1. A média contabilizada foi
de 3,8 animais por criança na cidade. No bairro Navegantes existem mais animais que
crianças até 12 anos; o número alarmante de 14 animais para cada criança.
Os bairros Nossa Senhora das Graças e São Gabriel foram as localidades que
apresentaram os menores índices populacionais de animais, 2,9 e 2,1 humanos por
animal respectivamente. O bairro Nossa Senhora das Graças, além do menor índice
populacional humano/animal, também se destacou apresentando o menor índice
demográfico de animal/crianças (1,2:1).
Mesmo sob esta análise, os números encontrados no município ficam muito
além das recomendações estipuladas pela OMS para América Latina, da razão
população humana/população animal de 7:1, e da Fundação Nacional de Saúde que
recomenda 8:1. Dias (2004) afirma que a adoção de uma razão única (humanoanimal) para a América Latina, como preconiza a OMS não se faz adequada e atribui
muitos erros às estimativas de populações de animais.
Esta pesquisa assemelha-se a realizada por Medeiros (2013), no quesito
metodologia de amostragem estratificada para coleta de dados. O autor registrou a
relação em números humano/animal de 3,5:1 na cidade de Rio Claro – SP. Na região
sul, Domigues (2015) pesquisou 1.559 domicílios em Pelotas – RS e constatou a razão
humano/animal de 2:1.
Os dados obtidos em União da Vitória são semelhantes aos apresentados por
Paula (2012), em uma investigação amostral realizada na cidade de Telemaco Borba
– PR, com dados coletados pela Secretaria Municipal de Saúde do município, que
indicou a razão população humana/população animal de 1,41:1.
Extrapolando para o município por completo, afirma-se que dentro da razão
animal/humanos (1,7:1), com a população humana total da cidade de 57.111
habitantes, existem 33.595 animais domiciliados e semidomiciliados, ou seja, a
população animal corresponde aproximadamente a 60% da população humana da
cidade.
A análise efetuada certificou que existem animais em 80,3% dos imóveis, visto
que apenas 19,7% dos entrevistados declarou não possuir nenhum animal. Entre os
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animais contabilizados, 80,7% são caninos e 19,3% são felinos. Estes percentuais são
contrários aos encontrados por Magnabosco (2006), em São Paulo, onde o registro
em pesquisa apontou apenas 43,8% dos domicílios com animais. Os aspectos
culturais, o menor número de habitantes e a localização do presente estudo
certamente influenciam na grande diferença entre estes percentuais.
Cidades com maior número de habitações em apartamentos apresentam
menor número de animais, pela dificuldade em tê-los nestes ambientes restritos. Na
pesquisa realizada por Silva (2007), foram registradas as razões cão/habitante de
14,3:1 em apartamentos e 4,7:1 em casas. Salienta-se que a presente pesquisa não
incluiu a visitação em apartamentos, fato provável do percentual encontrado.
Domingues (2015) afirma em sua pesquisa que 60% dos domicílios do Brasil
possuem um animal de estimação, constatando-se que são 32 milhões de cães e 16
milhões de gatos domiciliados.
Segundo dados expostos por Favaro (2015), dentre as regiões do país, a
Região Sul é a que apresenta o maior percentual de domicílios com cães (58,6%), e
a Região Nordeste, a menor proporção registrada (36,4%). Em contrapartida, com
relação aos gatos, a região que possui o maior número de animais domiciliados é a
Nordeste (23,6%) e a Região Sudeste é a que as pessoas têm o menor número de
gatos em casa (13,5%). Entre os estados da federação, o Paraná é o estado do país
que apresenta o maior percentual de residências com cães (60,1%).
De acordo com a tabela 2 a razão humano/caninos foi de 2,1:1 e a razão
humano/felinos foi de 8,8:1, ou seja, duas pessoas para um cão e aproximadamente
9 pessoas para cada gato. Estes números são bastante elevados com relação a outras
pesquisas do gênero. O quadro 2 expõe o resultado de algumas das principais
pesquisas de dimensionamento de animais realizadas em regiões do país.
Na pesquisa realizada por Dias (2004) em Taboão da Serra (SP), a razão
humanos/cães foi de 5,14:1. Lages (2009) relata que ao coletar dados por censo
amostral em 4 bairros periféricos no município de Jaboticabal (SP), a razão
pessoa/cão calculada foi de 3,3:1. Segundo um censo canino por amostragem
realizado nas residências de Curitiba (PR), a proporção média de cão/pessoa é de
aproximadamente 1:4, ou seja, um cão para cada 4 humanos (BIONDO et al., 2007).
Entre os trabalhos citados no quadro 2, os dados apresentados por Paula
(2012), em Telemaco Borba novamente se aproximam aos dados encontrados para
União da Vitória (quadro 2).
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Quadro 2 - Razão população humana/população canina e felina apresentadas
em regiões do Brasil.
Autor/ano
Cidade/UF
DIAS, R.A., 2001
Guarulhos/SP
DIAS, R.A, 2004
Taboão da Serra/SP
ALVES, 2005*
41 municípios/SP
MAGNABOSCO, 2006
São Paulo/SP
BIONDO, 2007**
Curitiba/PR
SILVA, M.H.S., 2007
Barbacena/MG
LAGES, 2009**
Jaboticabal/SP
CANATTO, 2012
São Paulo/SP

Humano/caninos Humanos/felinos
5,5: 1
24,3: 1
5,14: 1
30,5: 1
4,0: 1
16,4: 1
7,2: 1
29,4: 1
4,0: 1
**
4,6: 1
19,5: 1
3,3: 1
**
4,3: 1
19,3: 1

PAULA, 2012

Telemaco Borba/PR

1,67: 1

8,88: 1

TIBURCIO/2012
SILVA, J.C., 2015
MANDUCA, 2015

Telemaco Borba/PR
Cacoal/RO
Jaguapitã/PR

2,18: 1
4,5: 1
4,61: 1

14,0: 1
11,2: 1
21,5: 1

*ALVES, 2005 realizou censo amostral em 41 municípios no interior de São Paulo. ** BIONDO, 2007 e
LAGES, 2009 citam resultados apenas para densidade humano/cão.
Fonte: a autora, 2019.

Desta forma, torna-se nítido um desvio ao padrão pré-estabelecido pelos
números de recomendação da OMS. Evidencia-se que há necessidade da verificação
de parâmetros de contagem de animais de forma localizada. O registro demográfico
pode variar entre cidades dentro de um mesmo estado, ou até mesmo entre bairros
dentro de uma mesma cidade. É de extrema importância conhecer a dinâmica
populacional do município antes de iniciar um programa de controle populacional de
animais, com a realização de censos e estimativas populacionais (VIEIRA, 2008).

3.3 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO ANIMAL DOMICILIADA
E SEMIDOMICILIADA

Relacionando-se a conceituação de geografia de populações, neste tópico
entender-se-á o termo “caracterização demográfica” como a demonstração das
características da população dentro de um espaço geográfico, objetivando distinguir
perfis fenomenológicos.
Para esta análise de dados, considera-se o animal domiciliado aquele que é
restrito ao acesso às ruas, supervisionados pelos cuidados do seu tutor. Os animais
semidomiciliados são aqueles que seus tutores não se preocupam em limitar o acesso
às ruas, ou seja, são semirrestritos.
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Considerando o total de residências visitadas, 68,6% dos proprietários
afirmaram que o animal não tem livre acesso à rua, representando o percentual de
animais domiciliados e observou-se que apenas 31,4% dos animais são
semidomiciliados (Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição percentual de animais domiciliados e semidomiciliados por

BELA VISTA
BENTO MUNHOZ DA ROCHA
BOM JESUS
CENTRO
CIDADE JARDIM
CRISTO REI
LIMEIRA
NAVEGANTES
NOSSA SENHORA DA SALETE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
OURO VERDE
PONTE NOVA
RIO D AREIA
ROCIO
SAGRADA FAMILIA
SÃO BASILIO MAGNO
SÃO BERNARDO
SÃO BRAZ
SÃO GABRIEL
SÃO JOAQUIM
SÃO SEBASTIÃO
Total

10
75
40
210
50
90
30
30
60
12
25
20
32
61
70
51
96
102
17
35
84
1200

22
133
83
336
110
159
59
84
125
17
72
59
75
176
120
106
136
184
29
95
193
2373

nº
10
108
63
261
67
131
41
42
88
12
26
35
58
88
82
66
54
137
14
76
116
1571

SEMI
DOMICILIADOS

DOMICILIADOS

ANIMAIS

BAIRROS

RESIDÊNCIAS

bairro em União da Vitória – PR.

%
45,5
81,2
75,9
77,7
60,9
82,4
69,5
50,0
70,4
70,6
36,1
59,3
72,0
50,0
68,3
62,3
39,7
74,5
48,3
80,0
60,1
68,6%

nº
12
25
20
75
43
28
18
42
37
5
46
24
21
88
38
40
82
47
15
19
77
802

%
54,5
18,8
24,1
22,3
39,1
17,6
30,5
50,0
29,6
29,4
63,9
40,7
28,0
50,0
31,7
37,7
60,3
25,5
51,7
20,0
39,9
31,4%

Fonte: a autora, 2019.

Os resultados apontam que os bairros Ouro Verde, Bela Vista e Navegantes
apresentaram o maior percentual de animais semidomiciliados, consequentemente
inferindo em potencial de aumento populacional e disseminação de zoonoses. O
bairro Ouro Verde evidenciou o percentual de 63,9% de animais com livre acesso às
vias públicas, mais da metade dos animais registrados.
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Em contrapartida os bairros Cristo Rei e Bento Munhoz da Rocha apresentaram
o menor percentual de animais semidomiciliados, entre 18 e 19%, ressaltando serem
os locais onde o maior número de tutores aplica os conceitos de posse responsável,
com relação ao espaço físico do seu animal.
No estado de São Paulo, o levantamento realizado por Alves (2005), constatou
que 60,7% da população canina é domiciliada e 32% semidomiciliada. Na mesma
cidade, passados 7 anos, Canatto (2012) apresentou o registro de 64,4% cães
semidomiciliados e 42,5% gatos semidomiciliados, com um aumento do número de
cães com acesso às ruas, comparados aos dados registrados em 2005.
Silva (2007), em Barbacena no estado de Minas Gerais relatou um registro de
55,2% de cães e 70% de gatos semidomiciliados. No Rio Grande do Sul, Domingues
(2015) constatou que 73,3% dos cães e gatos fica restrita às dependências da casa e
26,7% dos animais tem vida semirrestritiva.
Os dados apresentados vêm de encontro com as noções de posse responsável
dos munícipes, influenciando no potencial aumento da população de animais errantes.
A partir dos dados apresentados na tabela 3, as propostas de instituir campanhas de
educação em posse responsável podem ser focadas nos bairros que apresentaram
índices superiores a 30% de animais semidomiciliados. Portanto, conclui-se que tais
ações podem agregar nos bairros Bela Vista, Limeira, Navegantes, Ouro Verde, Ponte
Nova, Rocio, São Basílio Magno, São Bernardo, São Gabriel e São Sebastião.

3.4 DESCRIÇÃO DO PERFIL DA POPULAÇÃO ANIMAL
A população animal urbana investigada compõe-se por apenas 20% de animais
da espécie felina, mostrando a preferência em posse por cães. Esta preferência pode
ser associada a maior percepção de confiança que os proprietários sentem em relação
aos cães. O comportamento característico de contato corporal e troca de afeto
proporcionado na relação com cães é diferente do comportamento independente
apresentado pelos gatos, fato que influencia na escolha de posse pelos caninos
(CATAPAN, 2012). Além disso, União da Vitoria apresenta predomínio de residências
como casas espaçosas, com quintais ou espaços ao lar livre que permitem a criação
de cães de diversos portes. Em cidades maiores e capitais, como São Paulo, a
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restrição de espaços resulta da predileção ao gato, por esta espécie se adaptar melhor
a espaços menores.
As motivações para se adquirir um animal e a forma como este animal chega
aos lares são variadas (Gráfico 6). A maioria dos entrevistados que possuem animais
relataram ter adotado seu cão ou gato (62,2%). Afirma-se que grande proporção dos
animais da cidade não tem raça definida, pois a probabilidade de que animais
adotados sejam provenientes de cruzamento entre raças é evidente. Entre os
respondentes, 12,6% afirmaram ter comprado seus animais, portanto estes
possivelmente configuram o número de animais de raça na cidade. Em percentual
menor, outras pessoas afirmaram que ganharam o animal de presente (estes também
podem ser de raça), ou que o animal nasceu em casa, de uma fêmea do lar. Segundo
os estudos de Canatto (2012) a proporção de cães e gatos adotados (média de 82,6%)
é maior do que a proporção dos animais comprados.
Apesar da definição de raça apontar uma das caracterizações do perfil animal,
os proprietários não foram abordados sobre este quesito, devido aos cruzamentos de
raças, além dos equívocos que poderiam surgir nas respostas, não condizentes com
a realidade.
Gráfico 6 - Percentual de respostas à pergunta “Como adquiriu o animal?” (n=2373).

14,2%

12,6%

Comprou
Adotou

11%

Ganhou de
presente
62,2%

Nasceu em casa

Fonte: a autora, 2019.

Dos 2.373 animais registrados na pesquisa, 53,3% são fêmeas e 46,7% são
representados por machos. Os percentuais do perfil relacionado ao sexo para cães e
gatos mostraram-se muito próximos, sendo quase equivalentes o número de cães
machos e fêmeas. Com relação aos felinos observou-se que o número de fêmeas
superou o número de machos em 15 pontos percentuais. Entre machos e fêmeas,
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apenas 31,6% dos animais são castrados, e mais de 68,4% da população apresenta
potencial reprodutivo (Gráfico 7).
Gráfico 7 - Distribuição percentual dos animais por espécie, sexo, castrados e não
castrados (n=2.373).
Macho

Fêmea

Castrados

Não Castrados

70,3%

68,4%
57,6%

60,1%

52,3%
47,7%
42,4%

39,9%
31,6%

29,7%

Cães

53,3%
46,7%

Gatos

Animais

Fonte: a autora, 2019.

No município de São Paulo, Canatto (2012) também registrou maior número de
felinos fêmeas (54,9%) do que machos (45,1%). Diferente do apresentado no gráfico
6, com relação aos cães, o autor encontrou mais machos do que fêmeas.
O percentual de animais castrados registrado em União da Vitória ainda é baixo
e pode ser melhorado, mas destaca-se aos percentuais apresentados por Tiburcio
(2012), na cidade de Telêmaco Borba – PR, onde apenas 7,8% dos cães e 10,5% dos
gatos são castrados.
Em um estudo realizado nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais e
Campo Largo, via questionários on-line, a maioria dos entrevistados afirmou que
considera importante a instituição de políticas públicas de esterilização de animais,
porém quando questionados a respeito de seus cães, 56,3% dos entrevistados não
tem seus animais castrados. Entretanto, 76,9% dos gatos declarados na pesquisa são
castrados (CATAPAN, 2012).
Em União da Vitória o maior percentual de animais castrados está entre os
gatos (39,9%). De acordo com Catapan (2012), os felinos são animais independentes,
territorialistas e com hábito de marcação territorial associado ao comportamento
sexual. A esterilização cirúrgica em gatos deprecia este comportamento indesejado e
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reduz as fugas de casa, fato que explica grande atenção entre proprietários de felinos
em castrá-los.
Os dados revelaram que entre as fêmeas, 29,7% das cadelas e 67,8% das
gatas tiveram ao menos 1 ciclo reprodutivo com filhotes. Pela característica dos
tutores de felinos normalmente os manterem sem restrições e o alto índice de animas
não castrados na cidade, as gatas representaram destaque no percentual de animais
que teve ao menos 1 cria (53,5%). Pode-se presumir que a taxa de natalidade do
município é maior para felinos do que para caninos (Gráfico 8).
Gráfico 8 - Percentual de fêmeas que não tiveram crias e que tiveram crias
(n=1.182).
Caninos

Felinos

70,3%
53,5%
32,0%
18,3%
7,8% 9,3%

não criou

1 cria

2 crias

3,6% 5,2%

3 ou mais

Fonte: a autora, 2019.

Um estudo transversal realizado na cidade de São Paulo entre os anos de 2005
e 2008 apresentou um aumento no número de animais castrados, após a constante
realização de campanhas educativas e de controle populacional. A frequência de
castração aumentou em 20 % para machos e 30% para fêmeas. Entre cães e gatos,
houve uma média de redução da taxa de natalidade de 13,5% (GARCIA, 2018).
A população animal do município de União da Vitória é considerada jovem. A
idade média registrada para os animais foi de 4,8 anos, com desvio padrão calculado
de 4 anos para cães e 2,7 anos para gatos (Tabela 4). Observa-se que a idade média
para cães foi de 5,2 anos e 3 anos para gatos. Estes números vêm de encontro aos
registrados por Canatto (2012) em São Paulo, da idade média de 4,9 anos para os
cães e 3,5 anos para os gatos.
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Tabela 4 - Idade média dos animais entre machos e fêmeas.
Total
animais

Esp.

Idade
média
(anos)

Fêmeas

Machos

Fêmeas
1 a 5 anos

Machos
1 a 5 anos

nº

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

CANINOS

1922

5,2

1005

52,3

917

47,7

502

49,9

474

51,6

FELINOS

451

3

260

57,6

191

42,4

172

66,1

116

60,7

TOTAL

2373

4,8

1265

X

1108

x

674

53,28

590

53,24

Fonte: a autora, 2019.

Certifica-se que metade da população animal do município apresenta idade
entre 1 a 5 anos, a faixa etária de maior potencial reprodutivo entre os pequenos
animais. Amaku (2009), que afirma que a expectativa de vida dos animais pode ser
estimada em 6 anos. Pesquisas indicam que a expectativa de vida para felinos é
menor do que para caninos. Este dado apresenta ressalva apenas nos casos de gatos
castrados e domiciliados, onde a expectativa de vida torna-se prolongada pela
redução do comportamento sexual e territorialista. Nestes casos, os gatos podem
atingir idades avançadas, entre 10, até 20 anos.
O estudo de Garcia (2018) revelou idade média de 3,36 anos para cães e 1,66
anos para gatos, visto que 63% dos cães tinham menos de 3 anos e 74% dos gatos
tinham menos de 1 ano de idade.
Na presente pesquisa foram contabilizados 1005 cães fêmeas e 917 cães
machos, assim como 260 felinos fêmeas e 191 felinos machos (tabela 4). A razão
macho/fêmea demonstrada foi de 0,91:1 para cães e 0,73:1 para gatos.
Estes números são próximos a outras pesquisas. Dias (2001) apontou a razão
macho/fêmea de 1,7 para cães e 1,44 para gatos em Guarulhos – SP. Magnabosco
(2006) registrou a razão 1,11 machos para cada fêmea para cães e 0,75 machos por
fêmea para gatos na cidade de São Paulo.
A análise da razão macho/fêmea e da idade média dos animais são fatores que
denotam o potencial de proliferação animal, quando relacionados ao número de
animais semidomicilados de uma região. O registro de uma população jovem, com
grande disponibilidade de fêmeas para cada macho sinaliza que há condições para
progressão da população animal nos próximos anos, no município de União da Vitória.
Caso não seja estabelecido um programa de controle populacional direcionado aos
bairros que apresentam grande número de animais semidomiciliados, futuramente o
município estará sujeito à superpopulação de cães e gatos.
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3.5 PERFIL DE BEM-ESTAR E POSSE RESPONSÁVEL DOS ANIMAIS

A posse responsável e os cuidados com bem-estar são reflexos de cidadãos
conscientes com o direito dos animais, e com o respeito do espaço da comunidade.
Dentre os proprietários de cães e gatos, 60,6% afirmaram que levam seu
animal ao médico veterinário periodicamente, no mínimo uma vez ao ano, desta
maneira exercendo uma das principais tarefas da posse responsável. No estudo
realizado por Lages (2009), em Jaboticabal – SP, apenas 39% dos animais recebiam
atendimento veterinário periódico.
Quando perguntados se percebem animais soltos ou sem dono nas ruas 86,8%
das pessoas responderam que sim, porém 27,3% dos respondentes disseram que
não se sentem incomodados com tal situação. Apesar de grande parte das pessoas
declarar que existem muitos cães de rua em seus bairros, apenas uma parte destes
realmente é animal errante. A maioria dos cães e gatos que transitam têm proprietário
e são semidomiciliados. No trabalho realizado por Alves (2005), onde se incluiu a
contagem dos animais errantes pela técnica Pasteur de São Paulo, foram registrados
apenas 1,2% de cães de vizinhança e 6,1% de cães sem dono, número relativamente
baixo comparado à percepção declarada pelos entrevistados.
Entre os problemas causados por animais errantes ou semidomiciados para a
sociedade, os mais citados, totalizando 600 respostas dos entrevistados, foram o
perigo de ataques por cães e mordedura, sujeira nas vias públicas como a presença
de fezes e lixo, e o excesso de barulhos por vocalização no período noturno. No
entanto, 30% dos entrevistados declararam que oferecem água e alimento para
animais errantes em frente à residência, tornando-os cães (gatos) de vizinhança, e
proporcionando as condições de proliferação e sobrevida desta população animal.
Nos resultados do trabalho apresentado por Catapan (2012), 78% das pessoas
relataram a presença de cães soltos próximo às residências e 49% dos respondentes
declararam que mantém cães de vizinhança, oferecendo-lhes abrigo, agua e alimento.
No decorrer do processo investigativo três variáveis de interesse remetem
conclusões sobre o bem-estar dos animais de estimação: a frequência de higiene
corporal, a nutrição, e o local de manutenção do animal.
Entre os inquéritos realizados, 964 pessoas afirmaram possuir cão ou gato na
residência. Quando indagadas sobre a frequência que realiza a higiene corporal em
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seu animal 45% das pessoas responderam que banham o cão ou gato uma vez ao
mês e 39% afirmaram que o banho ocorre uma vez por semana (gráfico 9). Apesar do
banho semanal para cães e gatos ser considerado um exagero por profissionais
veterinários especialistas em dermatologia, o banho frequente, de acordo com a
necessidade garante a saúde pela remoção de pelos soltos e das descamações da
pele, além de evitar ataque de ectoparasitas como pulgas, carrapatos ou moscas
hematófagas. Os ectoparasitas são vetores de uma série de doenças zoonóticas,
como a Leishmaniose, a Dirofilariose e a Febre Maculosa.
Os dados relativos à nutrição dos animais revelaram que 58% recebem
exclusivamente ração na alimentação. Além destes, 34% dos animais recebe a
alimentação mista, composta por ração e complementação com restos de comida. O
menor percentual, correspondente a 8 % dos animais são alimentados somente com
comida caseira (gráfico 10). Estes percentuais são similares aos apresentados por
Silva (2007), que expôs nas afirmações dos tutores, 61,9% dos animais alimentados
com ração, 17,8% com alimentação mista e 20% dos animais tendo somente a comida
caseira como base de nutrição.
Os alimentos industrializados para cães seguem normativas de fabricação e
padrões de composição dos nutrientes, configurando um alimento mais seguro para a
manutenção da imunidade e da nutrição dos animais nas diferentes etapas da vida.
Estudos comprovam uma relação significativa entre o uso de alimentação com ração
e o adoecimento de cães (BATISTA FILHO, 2003 apud SILVA, 2007). A ração
comercial se tornou uma forma prática de alimentar os animais, sendo apresentada
ao consumidor em uma grande variedade de marcas, valores, composição nutricional
para as diversas etapas fisiológicas, até mesmo especificas para condições de
doenças (rações nutracêuticas).
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Gráfico 9 - Percentual de respostas à pergunta “Costuma dar banho no
animal?” (n=964)

16%
39%

Sim, 1 vez por
semana
Sim, 1 vez por mês
Não banha o
animal

45%

Fonte: a autora, 2019.

Gráfico 10 - Percentual de respostas relacionadas ao tipo de alimentação do animal
(n=964).

Ração
34%

Comida caseira
58%
Ração e comida
caseira

8%

Fonte: autora, 2019.

Com base na classificação definida pela OMS (1990), a relação de uso,
finalidade de posse ou de afeto dos animais pode ser correlacionada com a forma de
criação e permanência do animal no ambiente familiar. Este estudo revelou que 51%
dos animais vivem fora de casa, soltos no quintal, sem restrição de canil ou correntes
e 15% dos cães vivem confinados em espaço restrito de canil (gráfico 11). Estes
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animais são classificados como “animais de companhia”, com função de lazer e
proteção familiar, na maioria das vezes, sem a relação estreita de afeto.
Alguns proprietários afirmaram manter o animal vivendo fora de casa, presos
em coleira e corrente (8%). Ainda que esta situação tenha sido constatada em um
baixo percentual, é preocupante quando analisa-se sob o viés do bem-estar animal.
Manter os animais vivendo constantemente presos a correntes desrespeita 3 das 5
liberdades que devem ser garantidas aos animais:
1. Estar livre de desconforto;
2. Estar livre de medo e estresse;
3. Ter a liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie.
Em última análise, percebe-se que 26% dos animais do estudo vivem dentro de casa,
sendo classificados como “pets”, com relação afetuosa ao dono e sendo tratado como
membro da família.
Gráfico 11 - Percentual de respostas relacionadas ao ambiente de permanência do
animal (n=964).

8%

Dentro de casa
26%

51%

15%

Fora de casa, em
canil
Fora de casa,
solto
Fora de casa, em
coleira e corrente

Fonte: a autora, 2019.

Alguns trabalhos citados apresentaram dados próximos aos vistos no gráfico
11. Silva (2007) mostrou em sua pesquisa que 25,1% dos animais reside dentro de
casa, como membro familiar. Canatto (2012) registrou 27,4% dos animais como pets,
domiciliados no interior dos lares, e 6,5% dos entrevistados nesta pesquisa afirmaram
manter o animal fora de casa preso em corrente. Fazendo uma correlação ao perfil
socioeconômico, a autora argumenta que quanto maior a frequência de manutenção
dos animais presos em correntes, maior à exclusão social.

60

3.6 ESTATÍSTICAS PARA CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS
Na categoria estudada, a relação e análise da densidade populacional, animais
com potencial reprodutivos, e com probabilidade de movimentação são indicadores
para o controle populacional de cães e gatos (tabela 5).
Tabela 5 - Apresentação dos indicadores para o controle populacional em União da

BELA VISTA
BENTO MUNHOZ DA ROCHA
BOM JESUS
CENTRO
CIDADE JARDIM
CRISTO REI
LIMEIRA
NAVEGANTES
NOSSA SENHORA DA SALETE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

OURO VERDE
PONTE NOVA
RIO D AREIA
ROCIO
SAGRADA FAMILIA
SÃO BASILIO MAGNO
SÃO BERNARDO
SÃO BRAZ
SÃO GABRIEL
SÃO JOAQUIM
SÃO SEBASTIÃO
TOTAL

nº
nº
22
10
133
75
83
40
336 210
110
50
159
90
59
30
84
30
125
60
17
12
72
25
59
20
75
32
176
61
120
70
106
51
136
96
184 102
29
17
95
35
193
84
2373 1200

nº
1,7
1,9
1,7
1,8
1,7
1,9
1,7
1,0
1,5
2,9
1,6
1,4
1,7
1,2
1,9
1,8
1,9
1,8
2,1
1,3
1,4
1,7

nº
20
110
51
153
87
125
53
61
80
16
57
52
58
104
78
62
44
160
22
75
154
1622

%
90,9%
82,7%
61,4%
45,5%
79,1%
78,6%
89,8%
72,6%
64,0%
94,1%
79,2%
88,1%
77,3%
59,1%
65,0%
58,5%
32,4%
87,0%
75,9%
78,9%
79,8%
68,4%

nº
12
25
20
75
43
28
18
42
37
5
46
24
21
88
38
40
82
47
15
19
77
802

%
54,5%
18,8%
24,1%
22,3%
39,1%
17,6%
30,5%
50,0%
29,6%
29,4%
63,9%
40,7%
28,0%
50,0%
31,7%
37,7%
60,3%
25,5%
51,7%
20,0%
39,9%
31,0%

Resistência
não cercada

Semi
domiciliados

Sem castração

Humano/
Animal

Residências

BAIRROS

Animais

Vitória - PR.

nº
6
5
6
6
7
15
3
4
5
6
10
3
1
4
4
0
4
3
1
3
21
117

%
60,0%
6,7%
15,0%
2,9%
14,0%
16,7%
10,0%
13,3%
8,3%
50,0%
40,0%
15,0%
3,1%
6,6%
5,7%
0,0%
4,2%
2,9%
5,9%
8,6%
25,0%
9,8%

Fonte: a autora, 2019.

O processo de urbanização a relação próxima de seres humanos e animais de
companhia proporcionou meios para a proliferação incontrolada. A manutenção da
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população de animais errantes se mantém e constantemente se renova devido
algumas das estatísticas apresentadas como sexo, idade, nutrição, liberdade de
movimentação, e taxa de sobrevivência. Segundo Medeiros (2013) métodos eficazes
para o controle populacional se baseiam em restrição dos movimentos, controle do
habitat e regulação da reprodução.
A partir dos dados apresentados a investigação nos apresenta o mapeamento
para a estruturação e gerenciamento de um programa de controle populacional para
o município. Abaixo, em ordem de importância enumeram-se os bairros com potencial
de risco à superpopulação:
1. Bela vista: a localidade abriga população humana de baixa renda, com alto
índice de exclusão social. Apresenta as maiores relações de risco ao aumento da
população animal. Grande população de cães e gatos e cerca de 91% de animais não
castrados, 54,5% de semidomiciliados; 60% das residências pode não trazer restrição
de movimentos aos domiciliados, pela falta de cerca ou muro ao redor das mesmas.
2. Nossa Senhora das Graças: o bairro apresenta o maior percentual de
animais sem castração (94,1%), e 50% das residências não cercadas, conferindo
condições de reprodução aos semidomiciliados (29,4%) e aos domiciliados.
3. Ouro Verde: 40% das residências deste bairro não são cercadas. Este fato
associado ao maior registro percentual de animais semidomiciliados (62,5%) e ao fato
de 79% dos animais não serem castrados possibilita alto potencial de superpopulação
futura.
4. Navegantes: O bairro apresentou o maior número de animais, pela razão
humano/animal de 1:1. Apresenta alto índice percentual de animais semidomiciliados
(52,4%) somado ao alto percentual de animais com potencial reprodutivo (72,6%)
5. Limeira: Localidade com habitantes de baixa renda, e alto índice de exclusão
social. Apresentou o terceiro maior valor percentual de animais não castrados (89,8%)
e um número considerável de animais semidomiciliados (30,5%). O conjunto desta
análise remete o risco de aumento da população animal neste bairro.
A tutela constitucional dos animais errantes é um tópico emergente entre as
discussões a serem administradas pelo poder público. A lei federal 13.426 sancionada
em 2017 prevê a obrigatoriedade da instituição de programas de esterilização e
controle populacional de animais, levando em conta o estudo das localidades que
necessitem de atendimento frente a superpopulação, o quantitativo de animais a
serem esterilizados e a priorização da castração de animais de comunidades de baixa
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renda. Os dados estatísticos apresentados poderão facilitar o gerenciamento de
recursos para o controle da população animal do município.
3.7 ESTATÍSTICAS PARA PROGRAMAS DE CONTROLE DE ZOONOSES
A disseminação de doenças entre humanos e animais é uma grande
preocupação em saúde pública, dos governos municipais. Os gastos públicos com
saúde da população são onerosos e bloqueiam o direcionamento de recursos para
outros setores como educação e infraestrutura. Tratando-se de zoonoses, a estreita
relação entre humanos e pequenos animais gera uma potencial ameaça para o
aparecimento de epidemias. Os dados apresentados na tabela 6 procuraram
relacionar os dados do inquérito ao potencial de risco de zoonoses por bairro no
município.
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Semi
domiciliados

Domiciliado

Everminação

Vacinação
para raiva

Vacinação
para viroses

Higiene do
ambiente

Morcegos

Residência
Cercada

BELA VISTA

10

22

N
4

%
40,0%

n
2

%
20,0%

n
9

%
90,0%

n
1

%
10,0%

n
1

%
10,0%

n
0

%
0,0%

n
0

%
0,0%

n
3

%
30,0%

n
10

%
%
45,5% 54,5%

n
12

BENTO M. DA ROCHA

75

133

70

93,3%

61

81,3%

40

53,3%

1

1,3%

42

56,0%

27

36,0%

36

48,0%

33

44,0%

108

81,2% 18,8%

25

BOM JESUS

40

83

34

85,0%

25

62,5%

20

50,0%

3

7,5%

20

50,0%

13

32,5%

20

50,0%

8

20,0%

63

75,9% 24,1%

20

CENTRO

210

336

204

97,1%

201 95,7%

60

28,6%

5

2,4%

123 58,6% 101 48,1% 119

56,7%

69

32,9%

261

77,7% 22,3%

75

CIDADE JARDIM

50

110

43

86,0%

40

80,0%

23

46,0%

3

6,0%

28

56,0%

17

34,0%

29

58,0%

14

28,0%

67

60,9% 39,1%

43

CRISTO REI

90

159

75

83,3%

74

82,2%

48

53,3%

6

6,7%

45

50,0%

43

47,8%

49

54,4%

24

26,7%

131

82,4% 17,6%

28

Ratos

Rede de
Esgoto

Bairros

Residência

Total de Animais

Tabela 6 - Relação de dados sobre zoonoses no município de União da Vitória – PR.

LIMEIRA

30

59

27

90,0%

20

66,7%

20

66,7%

0

0,0%

16

53,3%

6

20,0%

7

23,3%

12

40,0%

41

69,5% 30,5%

18

NAVEGANTES

30

84

26

86,7%

29

96,7%

19

63,3%

1

3,3%

23

76,7%

7

23,3%

15

50,0%

14

46,7%

42

50,0% 50,0%

42

NOSSA Sra. SALETE

60

125

55

91,7%

44

73,3%

34

56,7%

0

0,0%

35

58,3%

23

38,3%

30

50,0%

18

30,0%

88

70,4% 29,6%

37

NOSSA Sra. GRAÇAS

12

17

6

50,0%

2

16,7%

7

58,3%

1

8,3%

5

41,7%

5

41,7%

5

41,7%

3

25,0%

12

70,6% 29,4%

5

OURO VERDE

25

72

15

60,0%

16

64,0%

13

52,0%

1

4,0%

15

60,0%

11

44,0%

11

44,0%

10

40,0%

26

36,1% 63,9%

46

PONTE NOVA

20

59

17

85,0%

14

70,0%

13

65,0%

2

10,0%

9

45,0%

4

20,0%

4

20,0%

7

35,0%

35

59,3% 40,7%

24

RIO D AREIA

32

75

31

96,9%

19

59,4%

19

59,4%

1

3,1%

21

65,6%

14

43,8%

14

43,8%

13

40,6%

54

72,0% 28,0%

21

ROCIO

61

176

57

93,4%

41

67,2%

34

55,7%

2

3,3%

38

62,3%

21

34,4%

31

50,8%

35

57,4%

88

50,0% 50,0%

88

SAGRADA FAMILIA

70

120

66

94,3%

64

91,4%

23

32,9%

3

4,3%

25

35,7%

24

34,3%

29

41,4%

21

30,0%

82

68,3% 31,7%

38

SÃO BASILIO MAGNO

51

106

51

100,0%

45

88,2%

27

52,9%

1

2,0%

28

54,9%

28

54,9%

34

66,7%

15

29,4%

66

62,3% 37,7%

40

SÃO BERNARDO

96

136

92

95,8%

91

94,8%

44

45,8%

2

2,1%

47

49,0%

44

45,8%

50

52,1%

26

27,1%

54

39,7% 60,3%

82

SÃO BRAZ

102

184

99

97,1%

81

79,4%

57

55,9%

8

7,8%

65

63,7%

31

30,4%

40

39,2%

43

42,2%

137

74,5% 25,5%

47

SÃO GABRIEL

17

29

16

94,1%

9

52,9%

12

70,6%

2

11,8%

13

76,5%

3

17,6%

8

47,1%

10

58,8%

14

48,3% 51,7%

15

SÃO JOAQUIM

35

95

32

91,4%

28

80,0%

21

60,0%

3

8,6%

23

65,7%

14

40,0%

16

45,7%

8

22,9%

76

80,0% 20,0%

19

SÃO SEBASTIÃO

84

193

63

75,0%

43

51,2%

36

42,9%

12 14,3%

52

61,9%

21

25,0%

38

45,2%

38

45,2%

116

60,1% 39,9%

77

Total

1200 2373 1083 90,3% 949 79% 579 48,3% 58

5%

674 70% 457 48% 585 61,0% 424 44% 1571 69% 31% 802

Fonte: a autora, 2019.
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De acordo com os dados apresentados, 48% da população faz a vacinação
polivalente anual para as viroses em seus animais. Este número é baixo, quando
comparado aos dados apresentados por Catapan (2012) que aponta 62% dos animais
regularmente vacinados. Com relação à vacinação para a raiva, o percentual do
município aumenta consideravelmente. O estudo mostra que 61% dos entrevistados
faz a vacinação anual contra raiva em seus cães e gatos. Este percentual é superior
ao apresentado por Domingues (2015), em Pelotas – RS, onde apenas 39% dos
animais foram vacinados para raiva nos últimos 12 meses. O percentual de vacinação
antirrábica superior a polivalente no município pode estar relacionado a aspectos
culturais, e às campanhas públicas anuais de vacinação antirrábica. Magnabosco
(2006) argumenta em seu trabalho, que 90,1% dos cães foram vacinados para raiva
nos últimos 12 meses, e 68,3% destes animais receberam a dose em serviços
públicos e campanhas de vacinação.
Para os dados apresentados para everminação regular dos animais, 44% dos
proprietários afirmam dar vermífugo uma vez ao ano, 38% afirmam everminar os
animais duas vezes ao ano e 18% dos entrevistados afirma não dar vermífugo ao
animal. Percebe-se que 82% da população se preocupa em dar o vermífugo aos cães
e gatos. Este percentual é superior ao exposto por Domingues (2015), no município
de Pelotas – RS, onde 72% dos entrevistados afirmam ter dado vermífugo ao animal
nos últimos 6 meses. Com base em Catapan (2012), 84% das pessoas fazem a
everminação regular dos animais na cidade de Curitiba – PR.
Uma vez que o ambiente em que os animais vivem podem oferecer
oportunidades para a disseminação de zoonoses, alguns fatores foram expostos para
comparar resultados, como a frequência diária de limpeza das fezes, a presença de
ratos e morcegos observados dentro ou fora da casa no último ano, e a forma de
esgotamento de resíduos do domicílio, por rede pública de esgoto, fossa ou esgoto a
céu aberto. Junto destes fatores foi analisada a mobilidade do animal para a
disseminação das doenças, observando o percentual de residências cercadas por
bairro, e os animais definidos como semidomiciliados.
A frequência diária de limpeza das fezes dos animais tem grande influência na
disseminação de helmintos e protozoários. Estes parasitas desenvolvem parte do ciclo
biológico nas fezes, em condições ideais de umidade e temperatura, fazendo
contaminação oral-fecal. Em um estudo realizado em Curitiba com amostra de fezes
de 310 animais, cães e gatos, foram observadas formas parasitárias contaminantes

65

em 19,28% dos excrementos de cães e 13,33% dos excrementos de gatos.
(TESSEROLI, 2005).
Identifica-se que no bairro Bela Vista as pessoas não se importam com a
limpeza diária das fezes de seus animais; apenas um entrevistado relatou recolher as
fezes dos animais com frequência diária. O bairro Rocio foi o que apresentou o
segundo menor índice de atenção com relação à limpeza dos excrementos dos
animais, apenas 35,7% a fazem diariamente.
A análise da observação de roedores e morcegos na residência direciona o
estudo para a localização de áreas potenciais de atuação do setor de saúde pública,
pois trata-se de vetores de zoonoses, e da raiva. Apesar de não haver registros
recentes de raiva na região, a vigilância deve ser constante. Não foram relatadas
muitas aparições de morcegos na cidade, apenas 5% da população referiu a
observação. Os bairros São Sebastião, Bela Vista e Ponte Nova foram os que
apresentaram o maior percentual de relatos, 14 e 10% respectivamente. Vale salientar
que, com exceção do bairro Ponte Nova, tratam-se de bairros da periferia, com
abundante vegetação entre as residências, fato que proporciona a sobrevivência dos
morcegos.
A respeito dos ratos, estes vetores foram observados dentro ou fora da casa
no último ano por 48,3% dos cidadãos. Muitas pessoas relataram a presença de ratos,
em grande quantidade, e a dificuldade de controla-los. Trata-se de um nítido problema
de saúde pública da região, pela localização da cidade anexa ao Rio Iguaçu. Existem
áreas alagadiças e com potencial de enchentes em toda região, e a Leptospirose é
uma zoonose fatal de bastante ocorrência, que tem como vetores os roedores. Salvo
este agravante, a falta de saneamento básico por rede pública de esgoto, e o acúmulo
de lixo também condicionam a sobrevida destes mamíferos.
Mediante o exposto, o bairro Bela Vista merece atenção, pois 90% das pessoas
observaram ratos na residência e apenas 20% das casas entrevistadas possuem rede
de esgoto. Inclusive houve relatos de esgoto a céu aberto, despejado atrás da própria
residência. Na sequência os bairros São Gabriel (70%) e Limeira (66,7%) também
apresentaram alto índice de domicílios com roedores.
Partindo da observação dos percentuais, expõe-se um mapeamento dos
bairros para a instituição de programas de controle populacional, visando à redução
do potencial de risco de zoonoses, em nível importância:
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1. Bela Vista: a localidade merece especial atenção para a instituição de
programas de educação sanitária, educação em posse responsável e programa de
controle

de

zoonoses.

O

bairro

apresentou

grande

número

de

animais

semidomiciliados (45,5%) e 60% das casas não são cercadas. Nenhum morador
relatou fazer a vacinação dos animais, e 30% relatam cuidar da everminação.
Associado a estes fatores, apenas 10% dos entrevistados tem atenção com a higiene
de fezes no ambiente, e 90% dos moradores relataram a presença de roedores na
casa.
2. Ponte Nova: o bairro possui posição geográfica estratégica para a
disseminação de zoonoses, próximo ao rio Iguaçu. Apresentou baixos índices de
animais com medidas de prevenção, apenas 20% são vacinados contra as viroses e
a raiva, e 35% recebe everminação regular. O local também apresentou altos índices
de morcegos (10%) e o relato da presença de roedores apareceu em 65% das
respostas.
3. Limeira: o bairro apresentou baixo percentual de animais vacinados, em
torno de 20% dos animais foram vacinados para as viroses e raiva no último ano.
Apenas 40% dos proprietários everminam os animais, e somente 53% se preocupam
em fazer a limpeza diária das fezes. Estes fatores associados ao alto percentual de
casas com ratos (66,7%) e ao fato de aproximadamente 33% das residências não
possuírem condições adequadas de saneamento, facilitam o potencial da ocorrência
de zoonoses.
4. São Sebastião: a relação entre o alto índice de morcegos observados (14%)
e o fato de aproximadamente 55 % dos animais não tinham recebido a vacina para
raiva. Recomenda-se a instituição de uma campanha de vacinação antirrábica no
local.
5. São Gabriel: o bairro tem localização geográfica próxima ao rio Iguaçu, sendo
passível de alagamentos e enchentes. Neste local foi registrado o segundo maior
percentual de roedores observado pelos moradores (70%) e somente 17,6% dos
animais receberam a vacina polivalente anual, que entre outros âmbitos de proteção,
confere a proteção para cepas de Leptospirose. Estes números são relevantes,
observando-se que o saneamento de esgoto é instituído em pouco mais de 50% dos
domicílios. O bairro também revelou o segundo maior percentual de munícipes que
observaram morcegos em suas casas (11,8%), sendo que mais da metade dos
animais não recebeu a vacina antirrábica no último ano.
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A presença de dados na tabela 6 é multivariada e permite muitas correlações
por bairro. O resultado dados obtidos nesta pesquisa direciona estudos mais
profundos, que serão propostos ao setor de saúde pública do município.
De acordo com Schneider (2018), a associação entre a vigilância em saúde
humana e a medicina veterinária do coletivo podem trazer benefícios relacionados a
redução da ocorrência de mortes por zoonoses.
Algumas sugestões podem ser abordadas para tal feito, como a redução da
superpopulação de animais errantes e semidomiciliados, educar a população com
relação ao recolhimento das fezes dos animais nas casas, limitar a presença de
animais em parques infantis e praças, fazer o controle de roedores, estabelecer ações
educativas com relação ao acúmulo de lixo, e a restrição de espaço dos animais. Os
setores de saúde pública, os médicos veterinários e os cidadãos deverão estar
envolvidos nesta problemática. Tem-se, portanto, um importante papel na redução dos
riscos e estacionamento epidemiológico de zoonoses emergentes.
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CONSIDERAÇÕES

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa foi possível observar que a
população animal de União da Vitória era elevada, comparada com outras partes do
estado e do país. Estima-se que a população animal seja correspondente a
aproximadamente 60% do número de habitantes do município. Entre estes animais,
30% eram mantidos na ausência de posse responsável, sem restrição de
movimentação, considerados semidomiciliados. Esta população animal permite um
potencial de progressão de animais errantes, influenciando diretamente no risco de
controle de zoonoses.
A pesquisa demonstrou uma população humana total de 3.951 humanos e uma
população animal total de 2.373 animais entre estes 1922 cães e 451 gatos. Mediante
estes dados, obteve-se uma razão população humana/população animal de 1,7:1.
Apesar de indicadores populacionais se mostrarem variáveis dentro de um país,
estado, ou até mesmo localidades de um município, esta razão indica um número
elevado de animais em União da Vitória (PR), além do recomendado pela OMS para
América Latina, ou seja, a razão de 8:1. A densidade populacional por espécie animal
demonstrou a razão população humana/população canina de 2,1:1 e a razão
população humana/população felina de 8,8:1. Observando-se estas razões,
considera-se um alto número de cães na cidade, quando comparado com dados
obtidos em outras regiões do país. O número de gatos foi inferior ao observado para
cães, dados condizentes com outras pesquisas do gênero.
O estudo trouxe dados quantitativos dimensionando a população canina e felina
domiciliada e semidomiciliada. Entre os 2.373 animais, 802 têm criação semirrestrita,
e 1.571 animais são criados dentro de um conceito de posse responsável, com
movimentação restrita ao espaço da residência de seu tutor. O número de animais
semidomiciliados gera um potencial de reprodução progressiva, aumento populacional
e disseminação de doenças zoonóticas e deve ser considerado.
A relação e análise da densidade populacional, animais com potencial
reprodutivos, e com probabilidade de movimentação foram os indicadores analisados
para o mapeamento de áreas potenciais para estruturação de programas de controle
populacional de cães e gatos. Gerou-se uma tabela comparativa entre os estratos
investigados, permitindo a análise individual por bairro. Desta forma relacionaram-se
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os bairros Bela Vista, Nossa Senhora das Graças, Ouro Verde, Navegantes e Limeira,
como áreas com potencial de superpopulação animal progressiva.
Alguns dados do inquérito foram comparados em percentuais, direcionando
análises variadas por bairro, para o estabelecimento de programas de controle de
zoonoses e educação em posse responsável. Estes resultados foram multivariados e
permitem correlações por bairro, em estudos futuros mais aprofundados. Considerase que todos os bairros devem ser analisados isoladamente em suas potencialidades
zoonóticas e fatores de risco. Entretanto, os bairros Bela Vista, Ponte Nova, Limeira,
São Sebastião e São Gabriel foram enumerados e discutidos como prioridades para
o estabelecimento de ações que visem o controle de zoonoses.
Percebe-se que a população tem bons indicativos de posse responsável, porém
foram

mapeadas

regiões

da

cidade

onde

programas

de

educação

em

responsabilidade animal, controle populacional e controle de zoonoses podem ser
instituídos.
Tais projetos estreitarão as relações entre o governo municipal e a classe
veterinária, trazendo um avanço no setor de saúde da família no quesito de medicina
humana e medicina veterinária preventiva, implicando no controle da transmissão de
doenças entre cães, gatos e humanos. Desta forma, os munícipes serão beneficiados,
pois o poder público poderá direcionar os recursos economizados (com tratamentos
em saúde) para a realização de outras melhorias em setores mais carentes como a
infraestrutura, por exemplo.
Algumas limitações podem ser apontadas neste trabalho. A falta de pessoal e
a observância dos recursos não permitiram uma amostragem de maior dimensão.
Outra observação refere-se à ausência de um número relativo de residências não
participantes, uma vez que nestas poderia ocorrer o predomínio de residências que
não possuíam animais, fato este que proporcionaria alteração nas razões
encontradas. Ressalva-se ainda que o perfil dos animais e posse responsável pode
ter sido influenciada pela tendência do proprietário de “supervalorizar” seus cuidados,
por não se sentirem à vontade em falar a verdade, principalmente por serem
abordados por alunos futuros médicos veterinários, além da possibilidade do
respondente da pesquisa não ser obrigatoriamente o dono do animal e assim
responder as perguntas de forma superficial ou inverídica. Partindo desta premissa,
alguns dados como idade, vacinação e everminação podem ter sido influenciados.
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Por fim, vale ressaltar que esta pesquisa investigou apenas os números de
animais domiciliados e semidomiciliados. Trata-se de uma limitação, visto que o
somatório da contagem de animais errantes pode ter influência na dinâmica
populacional. Vale ressaltar que a contagem de animais errantes exige uma
metodologia diferenciada, devido à dinâmica de deslocamento desta população
animal. A contagem por visualização aleatória em via pública é passível de erros,
partindo do princípio que um mesmo animal pode ser contato mais de uma vez. Para
tal, sugere-se pesquisa futura, utilizando-se a técnica de captura e recaptura
fotográfica.
Salienta-se que para a mensuração demográfica de cães e gatos, algumas
características da população podem ter variações muito rápidas e se manifestar de
forma dinâmica no espaço geográfico. O presente trabalho viabilizará um
planejamento de medidas de controle populacional de cães e gatos através da
esterilização cirúrgica destes animais, podendo reduzir a taxa de procriação e a
população de animais errantes em longo prazo. Além de auxiliar para que ocorra
eficiência nas campanhas públicas de vacinação bem como elaboração campanhas
educacionais sobre posse responsável voltadas para bairros específicos. Sugere-se,
então, futuros estudos transversais, para comparar a população animal em períodos
de tempo.
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ANEXOS
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ANEXO A – Questionário da pesquisa: “Caracterização
demográfica de cães e gatos domiciliados e
semidomiciliados no município de União da Vitória – PR”.

( ) Não
( ) Sim, por cão
( ) Sim, por gato

MÓDULO I
DADOS PESSOAIS E SOCIOECONÔMICOS

16) Se foi mordido, procurou o posto de saúde?

1) Nome do entrevistado:

( ) Não procurou, tratou em casa
( ) Sim foi ao posto de saúde

2) Endereço:

MÓDULO III – POSSE RESPONSÁVEL

3) Bairro:

17) Possui cão ou gato em casa? ( ) Sim

4) Sexo:

18) Quantos cães/gatos possui?

( ) Feminino
( ) Masculino
( ) Prefiro não informar

( ) Cães _____

5) Faixa etária:

19) Costuma dar banho no animal?

(
(
(
(

( ) Sim, 1 vez por semana
( ) Sim, 1 vez por mês
( ) Não banha o animal

( ) Gatos ____

) 18 a 25 anos
) 26 a 40 anos
) 41 a 65 anos
) acima de 65

6) Quantas pessoas moram na residência? ____
7) Quantas crianças menores de 12 anos? ____
8) Grau de escolaridade do entrevistado
(
(
(
(

) Não alfabetizado
) Ensino Fundamental
) Ensino Médio
) Ensino Superior

) Dentro de casa
) Fora de casa, em canil.
) Fora de casa, solto.
) Fora de casa, em coleira/corrente.

22) Alimentação
( ) Ração
( ) Comida caseira
( ) Ração e comida caseira

MÓDULO II
CONTROLE DE ZOONOSES

23) Vai ao médico veterinário ao menos 1 vez por ano?
( ) Não

11) Sua casa possui abastecimento de agua tratada?
( ) Sim
( ) Não
12) Sua casa possui rede de esgoto?
( ) Sim
( ) Não, esgoto a céu aberto
( ) Não, esgoto em vala ou fossa
13) Observou ratos dentro ou fora da residência durante
o último ano?
( ) Não
( ) Sim
14) Observou morcegos na residência no último ano?
( ) Não
( ) Sim
15) Já foi mordido por cão ou gato?

( ) Diária
( ) 2 a 3 vezes por semana
( ) 1 vez por semana

(
(
(
(

) Menor que 1 salário mínimo
) 1 a 3 salários mínimos
) 3 a 5 salários mínimos
) Maior que 5 salários mínimos
) Não quis ou não soube informar

10) A residência é cercada? ( ) Sim

20) Qual é a frequência da higiene do ambiente em que
o animal vive?

21) Onde e como o animal vive?

9) Renda Familiar:
(
(
(
(
(

( ) Não

( ) Sim
( ) Não
24) O animal já foi vacinado contra viroses (vacina
polivalente e raiva)?
( ) Não foi vacinado.
( ) Sim, uma vez quando filhote.
( ) Sim, é vacinado contra viroses 1 vez por ano.
25) Faz a vacina para raiva 1 vez por ano?
( ) Sim
( ) Não
26) Com que frequência faz remédios para vermes?
( ) Não faz
( ) 1 vez a cada 6 meses
( ) 1 vez por ano
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MÓDULO IV - NOÇÕES SOBRE ANIMAIS ERRANTES
27) Tem animais sem dono na sua rua?
( ) sim
( ) não
28) Você alimenta estes animais? Alguém alimenta?
( ) Sim, dou água e/ou comida
( ) Sim, são alimentados pelos vizinhos
( ) Não, ninguém alimenta.
29) Qual é o maior problema da grande quantidade de cães e gatos sem dono soltos nas ruas:
(
(
(
(
(

) Barulho
) Transmitir doenças
) Sujeira como fezes e lixo
) Mordedura
) Não vê problema

MÓDULO V - DADOS POR ANIMAL
Espécie

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

( ) cão
( ) gato

Idade

Sexo

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

___anos

( )M
( )F

Quantas vezes
criou (fêmeas)
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais
( ) Nenhuma
()1
()2
( ) 3 ou mais

Sai na rua sozinho?

Como adquiriu o
animal?

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Adotou
( )Comprou
( )Nasceu em casa

( ) Sim
( ) Não

Castrado?

