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1. INTRODUÇÃO

A alta taxa reprodutiva de cães e gatos contribui  para que haja um descontrole  no

tamanho populacional destes animais em nosso município,  tanto nas residências da

população, principalmente em sua parcela socialmente mais vulnerável, como nas vias

públicas. Devido ao constante aumento desta população, os acidentes relacionados a

estes  animais,  como,  atropelamentos,  mordeduras  e  zoonoses,  vêm  aumentando

consequentemente.

A  Secretaria  de  Meio  Ambiente  (SEDUMA)  e  Secretaria  de  Saúde,  visando  a

diminuição  destas  problemáticas,  tem  como  objetivo,  através  do  presente  projeto,

promover  o  controle  populacional  de  cães  e  gatos  em situação  de rua,  através  da

castração das espécies felina e canina,  proporcionando um maior bem-estar a estes

animais, e à população em geral.

2. OBJETIVO GERAL

Em  linhas  gerais  o  objetivo  geral  do  projeto  consiste  em  diminuir  ou  evitar  a

superpopulação de animais errantes e abandonados nas Vias Públicas do Município de

Colatina.

3. OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar ações de caráter educativo, que promovam os cuidados com estes animais,

sensibilizando a comunidade para que contribuam no controle futuro desta população;

 Preservar a saúde e o bem-estar da população humana;

 Realizar ações de educação ambiental;

 Promover o bem-estar animal;

 Prevenir, reduzir e eliminar o ato de abandono, mortalidade desnecessária e as 

causas de sofrimento dos animais;

 Diminuir a ocorrência de acidentes envolvendo animais em situação de rua;

 Desenvolver ações que visam o monitoramento, controle e redução do número 

de animais de rua que contribuam para a diminuição da incidência de zoonoses.



4. JUSTIFICATIVA

Considerando a superpopulação de cães e gatos nas cidades pode se configurar em um

problema de saúde pública e meio ambiente que merece mais atenção, tanto do poder

público, quanto da sociedade, na busca por uma solução efetiva. A omissão diante deste

fato expõe os animais e os próprios seres humanos a inúmeros problemas tais como:

transmissão  de  zoonoses;  agressões  envolvendo  pessoas  ou  outros  animais  e

contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo.

Por ser também uma questão Humanitária a esterilização de animais objetiva de forma

direta  e  indireta  diminuir  os  números  de animais  errantes  do Município,  cujas  crias

indesejadas são cotidianamente abandonadas nos logradouros e se tornam um problema

de ordem pública.

Para evitar a reprodução demasiada de animais domésticos, como cães e gatos, e ainda

melhorar  seu  comportamento,  um dos  melhores  métodos  e  mais  recomendados  é  a

castração, além de inibir a incidência de diversos problemas de saúde, como os tumores

de testículo, próstata e mamários.

5. ESCOPO DO PROJETO

Realização de procedimentos anestésicos e cirúrgicos realizados exclusivamente por

médicos  veterinários  devidamente  habilitados,  respeitando  os  preceitos  técnicos  e

éticos;  acompanhamento  pós-cirúrgico  incluindo  medicação  antimicrobiana  e

analgésica, realização de curativos e retirada de pontos e/ou suturas da ferida cirúrgica

após a completa cicatrização.

6. ETAPAS DE REALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

6.1 - Período de Realização e vigência

Considerando o quantitativo inicial de castrações adotadas, é através de 01 lote e o

projeto sendo necessário aplicar métodos de seleção para o público prioritários com

intuito de facilitar a abrangência e execução dos trabalhos.



No primeiro lote o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos será iniciado

no mês de setembro com o quantitativo de 300 animas. 

Diante do exposto, segue abaixo o descritivo das etapas necessárias a serem utilizadas

durante a realização do projeto conforme a Resolução N° 962, de 27 de agosto de 2010

do CFMV, e os critérios adotados no processo classificatório para seleção dos animais:

6.2 - Orientações sobre os cuidados pré e pós-operatórios aos responsáveis pelos

animais:

 Após o processo cirúrgico o tutor recebe as orientações necessárias pela clínica

contratada.

 Cuidados  Pós-cirúrgicos:  O seu animal  passou por  um procedimento  muito

delicado e complexo, por isso são precisos cuidados, para que tudo transcorra

bem nos próximos dias. Antes, de começarmos precisamos lembrar que todo

procedimento  cirúrgico  precisa  da  colaboração  de  todos  (paciente,  tutor,

responsável e clínico) para que se tenha sucesso.

 Manter o animal com colar elisabetano ou roupa cirúrgica,  sendo de inteira

responsabilidade  do  tutor/responsável  a  aquisição  e  utilização  dos  mesmos.

Nunca  remova  o  colar  ou  roupa  cirúrgica  sem  autorização  do  Médico

Veterinário.

 Higiene: Faça os curativos diários, conforme a receita.

 Manter o animal aquecido em local limpo, protegido de sol, chuva e umidade.

 Alterações no local da ferida cirúrgica (ruptura de pontos, vermelhidão, edema

(inchado),  sangramento)  devem  ser  relatadas  ao  médico  veterinário

responsável pelo procedimento.

 Movimentação restrita: Os primeiros 5 (cinco) dias devem ser dentro de casa, é

proibido o animal após cirurgia subir e descer escadas, sofá, cama, morros.

 Em  até  10  dias  o  tutor/responsável  deverá  retornar  a  clínica/hospital  para

retirada dos pontos, devendo a ferida cirúrgica estar seca e aderida.

 É de inteira  responsabilidade  do tutor/responsável  a  medicação do paciente

após a cirurgia.

 Não suspenda  a  medicação  ou  dê  medicações  extras  sem avisar  o  Médico

Veterinário.



6.3 - Transporte dos animais

A responsabilidade  no transporte  do animal  do local  de moradia  até  a  clínica  é  do

tutor/responsável, seja para realização de exames, procedimentos cirúrgicos e remoção

dos pontos. 

6.4 - Equipamentos e materiais necessários

Balança digital, máquina de hemograma (IcounterVet), Cilindro de oxigênio, aparelho

de  anestesia  com ventilador  mecânico  Delta  Life,  Monitor  multiparamétrico  Delta

Life, colchão térmico, instrumentais cirúrgicos.

6.5 - Equipe de trabalho

As  clínicas  veterinárias  interessadas  devem  realizar  cadastramento  presencial  na

prefeitura  de  Colatina,  preenchendo  os  dispostos  no  ANEXO  I  –  Identificação  do

Prepoente.  As clínicas devem atender todos os requisitos legais e legislação ambiental

aplicáveis para realização do serviço,

Será por credenciamento as escolhas das clínicas que estão no processo, as selecionadas

deverão apresentar documentação que comprove os dados prenchidos. 

6.6 - Procedimento Pré, Trans e Pós-Operatório

Conforme  o  item  1.2  descrição  da  técnica  cirúrgica  utilizada  e  1.2.3  protocolo

anestésico dos animais da campanha municipal de castração. 

6.7 - Sistema de triagem pré operatório

Os animais  são admitidos  na  clínica  na  data  agendada  pela  clínica  contratada,  em

jejum de 12 horas (águia e alimentação).  É realizada  primeiramente a  pesagem do

paciente para conferir se o animal se enquadra na faixa de peso do programa. Após a

pesagem  o  paciente  passa  por  exame  físico  completo,  com  avaliação  de  escore

corporal,  avaliação  de  parâmetros  vitais,  ausculta  cardiorrespiratória.  Após  exame



físico é realizada a coleta de sangue venoso para realização de hemograma completo.

Se o animal for aprovado em todos os quesitos anteriores, é realizada a castração.

6.8 - Atividades de educação sanitária, bem-estar animal e de guarda responsável,

se possível inseridos no ensino municipal.

Visando a diminuição destas problemáticas, o programa tem como objetivo, através do

presente projeto, promover o controle populacional de cães e gatos em situação de rua,

através da castração das espécies felina e canina, proporcionando um maior bem-estar

a estes animais, e à população em geral.

As ações de caráter educativo são primordiais, é realizado através de rede sociais do

Município de Colatina,  informativos  e campanhas  para que promovam os cuidados

com estes  animais,  sensibilizando  a  comunidade  para  que  contribuam  no  controle

futuro desta população.

7.  SELEÇÃO  DOS  ANIMAIS  QUE  TERÃO  PRIORIDADE  PARA  AS

CASTRAÇÕES NO MUNICÍPIO DE COLATINA

- Serão priorizados a princípio os animais que está sobre a tutela do CCZ  e ongs e 

futuramente os animais errantes e de tutores de baixa renda

- Famílias inclusas em Programas Sociais, a exemplo PBF – Programa Auxílio Brasil, 

BPC – Benefício de Prestação Continuada e Incluir – Programa Capixaba de Redução 

da Pobreza dentre outros; 

- Tutores que tenham acima de 2 (dois) ou mais animais da mesma espécie e sexo 

diferentes, afim de evitar a procriação entre eles; 

- Animais que estiverem sob o amparo de ONG's /Associações/Grupos de Proteção e/ou

indicados por estas e que, comprovadamente, não disponham de recursos para atender 

às necessidades dos animais necessitando amparo desta Municipalidade. 



8. DESCRIÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA UTILIZADA

8.1 - FÊMEAS

Realizada  tricotomia  ampla  da  região  abdominal  onde  será  realizada  a  cirurgia.  O

procedimento se inicia com uma celiotomiapré retro-umbilical, seguido da ligadura dos

pedículos  ovarianos  com  fio  de  nylon  cirúrgico,  na  espessura  mais  adequada  ao

tamanho do animal,  e  sequente  ligadura  do corpo do útero,  utilizando  fio  de nylon

cirúrgico. Após a esterilização é realizada a rafia da musculatura, camada subcutânea e

pele com fio de nylon cirúrgico.

8.2 - MACHOS

Realizada  ampla  tricotomia  na  região  escrotal.  Nos  caninos  é  realizada  incisão  pré

escrotal, seguido da ligadura do funículo espermático, utilizando fio de nylon cirúrgico.

Após a remoção dos testículos é realizada rafia em camada subcutânea e pele utilizando

nylon cirúrgico.  A castração dos felinos se difere na incisão, que é realizada na rafe do

escroto, seguida da ligadura do funículo espermático.

8.3  -  PROTOCOLO  ANESTÉSICO  DOS  ANIMAIS  DA  CAMPANHA

MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO

- CANINOS

Fêmeas  recebem,  por  via  intramuscular,  como medicação  pré  anestésica  xilazina  (1

mg/kg), cetamina 10 mg/kg), acepromazina (0,03 a 0,05 mg/kg), e morfina (0,5 mg/kg)

Durante o procedimento cirúrgico o animal recebe, por via intravenosa, uma infusão

continua  de  fentanil  (0,2  mcg/kg/minuto),  cetamina  (0,6  mg/kg/hora),  lidocaína  (50

mcg/kg/minuto) e dexmedetomidina (1 mcg/kg/hora) durante todo o procedimento. Se

necessário,  uma  administração  intravenosa  de  cetamina  (2  mg/kg)  e  xilazina

(0,25mg/kg) é realizada durante o procedimento,  caso o animal apresente retorno do

reflexo interdigital e do tônus de mandíbula.  

Machos recebem, por via intramuscular, como medicação pré  anestésica  xilazina (1

mg/kg), cetamina 10 mg/kg), acepromazina (0,03 a 0,05 mg/kg), e morfina (0,5 mg/kg).

Previamente ao procedimento cirúrgico o animal recebe um bloqueio local utilizando



lidocaína com vasoconstritor (8 mg/kg) dividido entre os dois testículos e a linha de

incisão.

FELINOS

Fêmeas recebem, por via intramuscular, como medicação pré anestésica  xilazina (0,75

mg/kg), cetamina 8 mg/kg), acepromazina (0,05 mg/kg), e morfina (0,3 mg/kg).

Durante o procedimento cirúrgico o animal recebe, por via intravenosa, uma infusão

continua  de  fentanil  (0,2  mcg/kg/minuto),  cetamina  (0,6  mg/kg/hora),  e

dexmedetomidina (1 mcg/kg/hora) ,durante todo o procedimento. Se necessário, uma

administração intravenosa de cetamina (2 mg/kg) e xilazina (0,25mg/kg) é realizada

durante o procedimento, caso o animal apresente retorno do reflexo interdigital e do

tônus de mandíbula.   

Machos recebem como medicação pré anestésica xilazina (0,75 mg/kg), cetamina 8

mg/kg), acepromazina (0,05mg/kg), e tramadol (2 mg/kg)

Previamente ao procedimento cirúrgico o animal recebe um bloqueio local utilizando

lidocaína com vasoconstritor (6 mg/kg) dividido entre os dois testículos e a linha de

incisão.

8.4 - MEDICAÇÃO PÓS CIRÚRGICA

As medicações  levam em conta  a  espécie,  idade  e  peso  de  cada  animal.  A via  de

administração trans-operatório  ou pós  cirúrgicos  é  endovenosa  ou intramuscular  e  a

medicação  prescrita  no  receituário  e  via  oral.  Antimicrobianos  Antinflamatorio  e

Analgésicos.

9. RESÍDUOS SÓLIDOS

Todo  material  removido  é  por  empresas  devidamente  destinado  por  empresa

licenciada.

10. CONCLUSÃO

Há  uma  grande  preocupação  em  se  encontrar  uma  alternativa  para  o  abandono

sistemático/superpopulação de animais e conivência de proprietários não-assumidos.



Verificou-se  que  o  controle  populacional  dos  animais  associada  a  esterilização

cirúrgica  é  uma  estratégia  positiva. O  envolvimento  de  órgãos  governamentais  é

essencial para a promoção de ações que visem ao controle populacional.

O projeto promove medidas que auxiliem no controle populacional de cães e gatos, e

reduz a  médio e  longo prazo a  procriação desenfreada,  e proporciona o bem-estar

animal das espécies, e diminuído o índice de mortalidade e natalidade e até mesmo de

morbidade.


