
CONTROLE DE POPULAÇÃO ANIMAL

No presente estudo 38,5% dos cães e 61,1% dos 
gatos foram declarados castrados. Entre os cães foi 
estimada maior proporção de castração de fêmeas 
do que de machos.

IMUNIZAÇÃO

A vacinação de animais contra raiva é a principal 
ação para prevenir a doença em humanos. Segundo 
recomendação da OMS deve alcançar cobertura igual 
ou superior a 70%. Dados oficiais do CCZ totalizam 
575.909 (30,7%) cães e 197.354 (24,4%) gatos 
vacinados pelo serviço público em 2014.
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DESTAQUES (Gráficos 1 e 2):

- As razões pessoa/animal são heterogêneas nas 
regiões de saúde, sendo a CRS Centro-Oeste 
onde se observa maior número de animais por 
habitante;

- A proporção de pessoas que declaram vacinar 
seus animais é superior a de animais vacinados 
pela Prefeitura. A cobertura proporcionada 
pelas clínicas particulares é desconhecida e seu 
conhecimento é necessário para a consolidação 
das informações sobre vacinas aplicadas no MSP.

Gráfico 2 - Proporção de cães e gatos declarados vacinados 
contra a raiva. MSP, 2015.

Gráfico 3 - Distribuição das castrações declaradas de cães e 
gatos, segundo local de escolha. MSP, 2015
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FORMA DE AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS

São vários os motivos que levam as pessoas a 
possuírem animais. Muitas vezes os cuidados que 
recebem dependem da forma de aquisição.

Gráfico 4 - Forma de aquisição dos cães e gatos (%). MSP, 
2015.

CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO 

Com o progressivo crescimento da população humana 
e sua aglomeração em cidades ocorreu o aumento das 
populações de animais domésticos e da sua convivência, 
intencional ou não, com seres humanos. Se esta convivência 
proporciona benefícios às pessoas, também pode trazer 
consequências indesejáveis, como a transmissão de 
doenças dos animais para os seres humanos.

A missão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
de São Paulo é a prevenção e o controle de zoonoses 
urbanas, visando à saúde humana. Para tanto executa 
programas como o de Controle da Raiva dos Cães e 
Gatos e o de Controle Reprodutivo de cães e gatos. 

O inquérito de saúde (ISA-Capital 2015) estima a população 
canina e felina domiciliada, a proporção de animais 
castrados e vacinados e traz outras informações úteis para 
o desenvolvimento das atividades de controle de zoonoses 
no município de São Paulo (MSP) e por Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS).

RESULTADOS

POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS
Em 43% dos domicílios urbanos do MSP há presença 
de cães ou gatos: em 28,6% há somente cães, 7,7% 
somente gatos e em 6,7% ambas as espécies. Estima-
se a população de cães em 1.874.601 e de gatos em 
810.170, com razão homem:cão=6,2 e homem:gato=14,3. 

Gráfico 1 - Razão de habitantes para cada cão ou gato, 
segundo CRS. MSP, 2015.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o aprimoramento dos programas direcionados 
ao controle de zoonoses é necessário conhecer 
a população canina e felina. São desafios desta 
área: a) obter informação rotineira e consistente 
da vacinação efetuada em clínicas privadas para 
conhecer a real cobertura vacinal contra a raiva dos 
cães e gatos; b) estimular a esterilização massiva 
de cães e gatos, para o controle da população 
animal, principalmente em áreas de risco ou de 
ocorrência de zoonoses e também para os tornarem 
mais adaptados a viver em domicílios; c) aprimorar 
programas educativos para a guarda responsável e 
programas de esterilização cirúrgica. É importante 
que os animais sejam cuidados por seus guardiões 
para que se mantenha a população animal estável 
e saudável, minimizando a ocorrência de agravos e 
de transmissão de zoonoses.
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DESTAQUES (Gráficos 3 e 4):

- As CRS Sudeste e Sul foram aquelas em que 
houve maior proporção de castrações de cães e de 
gatos em serviços municipais;

- Ganhar de presente é a forma mais comum de 
ter cães, o que pode propiciar seu abandono se o 
animal não for desejado pela família;

- No caso dos gatos, a forma mais comum de posse 
é pegar na rua;

- A segunda forma de aquisição de cães e gatos é 
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