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Resumo 

 

Em Portugal, os canis foram construídos no início do século XIX, como peças 

fundamentais da estratégia do controlo da Raiva, não estando hoje adaptados para as novas 

exigências, agravadas pela Lei n.º 27/2016, que proíbe o abate de animais saudáveis como 

controlo populacional. Esta legislação obriga também a que os CRO só possam entregar os 

animais para adoção após a sua esterilização. 

A sobrelotação, para além de contribuir negativamente para o bem-estar animal, é um 

importante fator de risco da maioria das doenças infeciosas e, por isso, o maneio e controlo 

destas doenças em cães e gatos continua a ser um dos maiores desafios para os abrigos. 

São sempre preferíveis práticas que minimizem os riscos, como, por exemplo, reduzir o tempo 

de estadia, vacinação, higiene e sanidade e redução do stress. A quarentena na entrada dos 

animais, uma boa organização espacial e regras de biossegurança são exemplos de boas 

práticas em Medicina de Abrigo. 

Assim, acompanhámos a atividade do papel do médico veterinário em três Centros de 

Recolha Oficial: o Canil Municipal de Évora, o Canil Municipal de Coimbra e o Canil 

Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria. A descrição dos 

casos acompanhados é suportada por revisão bibliográfica e complementada com dados 

nacionais publicados por algumas instituições.  

Verificámos que a esterilização dos animais de companhia como controlo 

populacional, a prevenção e controlo de doenças infeciosas, o bem-estar animal e a proteção 

da saúde pública adquirem especial relevância neste contexto.  

A Medicina de Abrigo é uma área recente e desafiante, na medida em que são 

necessários estudos mais completos que suportem a prática médico-veterinária num contexto 

de abrigo e de gestão de populações de cães e gatos.  

 

Palavras-chave: Centro de Recolha Oficial, Medicina de Abrigo, cão, gato. 
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Abstract 

 

In Portugal, kennels were built at the beginning of the 19th century as a fundamental 

component of the rabies’ control strategy and are not currently adapted to the new demands 

aggravated by the Law no. 27/2016, which prohibits the slaughtering of healthy animals as a 

population control measure. This legislation also requires that CRO can only give animals for 

adoption after their spay/neuter. 

Overcrowding, in addition to contribute negatively to animal welfare, is an important risk 

factor for most infectious diseases and, therefore, the management and control of these 

diseases in dogs and cats remains one of the major challenges for animal shelters. Practices 

that minimize risk such as reducing length of stay, vaccination, hygiene and sanitation, and 

reduction of stress are always preferable. Quarantine at the intake of animals, good spatial 

organization and biosafety rules are examples of good practices in shelter medicine. 

Therefore, we followed the role of the veterinarian in three Municipal Shelters: Canil 

Municipal de Évora, Canil Municipal de Coimbra and Canil Intermunicipal da Associação de 

Municípios das Terras de Santa Maria. The description of the cases followed is supported by 

a bibliographical review and complemented with national data published by some institutions. 

We have found that spay/neuter of pets as a population control measure, the prevention 

and control of infectious diseases, animal welfare and the protection of public health are of 

special relevance in this context. 

Shelter Medicine is a recent and challenging area, as more complete studies are 

needed to support veterinary practice in the context of a shelter and in the management of 

populations of dogs and cats. 

 

Keywords: Municipal Shelters, Shelter Medicine, dog, cat. 
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1. Introdução 

 

1.1. A origem dos Centros de Recolha Oficiais de animais 

de companhia em Portugal 

 

Desde 1925 que é obrigatório, por lei, cada município ter um canil oficial com a 

finalidade de combater e erradicar a raiva no nosso país através da quarentena de animais 

agressores e da recolha de cães errantes (Decreto n.o 11242, 1925). O Decreto n.º 18725, de 

2 de agosto de 1930, definia que eram as câmaras municipais que deveriam recolher os cães 

vadios para o canil municipal (e alimentá-los durante 3 dias, ao fim dos quais seriam abatidos 

ou vendidos em hasta pública, se não fossem reclamados pelos respetivos donos) e tornava 

obrigatório o registo dos animais de espécie canina com mais de um ano de idade (Decreto 

n.o 18725, 1930). 

Em 1985 saiu nova legislação, o Decreto-Lei n.º 317/85, que voltou a declarar serem 

obrigatórias a construção e a manutenção de instalações destinadas a canis e a gatis segundo 

as necessidades, com postos anexos para a assistência e vacinação antirrábica dos animais 

(Decreto-Lei n.o 317/85, 1985). O Decreto-Lei n.º 314/2003 também determinou a mesma 

obrigatoriedade no seu Artigo n.º 11 (Decreto-Lei n.o 314/2003, 2003). 

Com as sucessivas publicações de legislação referente ao alojamento de animais de 

companhia em instalações oficiais, o prazo de restituição de um animal ao seu detentor 

passou de 3 dias em 1930 (Decreto n.o 18725, 1930), para 8 dias em 2001 (Decreto-Lei n.o 

260/2012, 2012) e depois para 15 dias em 2016 (Lei n.o 27/2016, 2016).  

Esta nova lei, de 2016, para além de abordar e insistir na criação de uma rede de 

Centros de Recolha Oficiais (CRO), veio ainda proibir o abate de animais errantes, nestes 

locais, por motivos de sobrepopulação. Como consequência, o papel do médico veterinário 

num CRO também sofreu alterações sendo que, este profissional, para além de ser um 

elemento fundamental na implementação do Programa Nacional de Luta e Vigilância 

Epidemiológica da Raiva Animal e outras Zoonoses (PNLVERAZ), tem hoje preocupações 

acrescidas face a esta exigência adicional. 
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1.2. Os tipos de intervenção do Médico Veterinário num 

CRO 

 

Com o aumento do número de dias até à restituição do animal e a proibição dos abates, 

a sobrepopulação dos CRO foi inevitável. Assim, é necessário adotar medidas para gerir este 

número excessivo de animais com possíveis consequências nefastas, em questões como o 

bem-estar animal, o controlo populacional e das doenças transmissíveis (algumas com carater 

zoonótico), os incentivos à adoção e a sensibilização da população para o não abandono de 

animais de companhia.  

 

 Assim podemos referir a intervenção do médico veterinário em diferentes níveis:  

 - Profilaxia da Raiva 

 - Identificação animal 

 - Definição das regras e procedimentos para a gestão de um CRO 

 - Esterilização como medida de controlo populacional 

 - Prevenção e tratamento de doenças 

 - Manutenção do bem-estar animal 

 - Implementação de programas de voluntariado e promoção da adoção 

 - Educação e sensibilização da população contra o abandono animal.  

 

1.3. A Medicina de Abrigo e o seu contexto 

 

A Medicina de Abrigo é uma área recente mas bastante emergente da medicina 

veterinária (Stevens and Gruen, 2014). A primeira aula sobre esta especialidade foi lecionada 

em 1999, na Universidade de Cornell nos Estados Unidos da América (Miller and Zawistowski, 

2013). 

Esta especialidade requer conhecimentos nas áreas da medicina interna, cirurgia, 

cuidados de emergência, saúde comportamental, epidemiologia, doenças transmissíveis 

(Stevens and Gruen, 2014) e legislação. As residências disponíveis dão uma grande 

importância ao comportamento animal e às doenças infeciosas, incluindo os cuidados 

primários de saúde, exames físicos, testes básicos de diagnóstico e planos de tratamento, e 

há também uma grande preocupação com a saúde pública da comunidade onde o abrigo está 

inserido (Stevens and Gruen, 2014). 

Na prática, mais do que serem prestados cuidados de saúde individuais, é necessário 

gerir a população de animais como um todo. Para além disso, o orçamento de um canil é 
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sempre muito reduzido, há pouco pessoal com formação na área de saúde animal e a lotação 

está sempre esgotada, sendo a inspeção individual diária pouco exequível. Assim, também 

os tratamentos mais fáceis de administrar e com menor frequência são os mais práticos para 

um CRO.  

 

1.4. O contexto nacional atual dos CRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição geográfica dos municípios com e sem um CRO em Portugal.  
CI – município pertencente a uma associação de municípios que gere um CRO Intermunicipal (n=71). 
PI – município com um protocolo com um CRO Intermunicipal (n=9). CM – município que possui um 
CRO (n=69). PM – município que possui um protocolo com um CRO Municipal fora da sua área (n=19). 
N – município que não possui nenhum CRO ou protocolo (140). Gráfico adaptado de Alojamentos 
Oficiais Para Animais de Companhia - Centros de Recolha Oficiais (CRO) Autorizados, 2019, e 
realizado através do sítio da internet http://www.mapinseconds.com. 

 

Apesar da obrigatoriedade da construção de CRO desde 1925, no início do ano de 

2019, 140 das 308 câmaras municipais portuguesas não possuíam qualquer tipo de 

instalações ou protocolo (gráfico 1). Existem 69 CRO municipais que beneficiam o município 

onde se inserem e 19 municípios com os quais têm um protocolo, e 14 CRO intermunicipais, 
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que são geridos pelas associações de 71 câmaras municipais, e que ainda têm protocolos 

com mais 9 (Alojamentos Oficiais Para Animais de Companhia - Centros de Recolha Oficiais 

(CRO) Autorizados, 2019). 

Sabendo da inexistência de instalações oficiais em alguns concelhos do nosso país, é 

importante notar que há municípios que contam com o trabalho e dedicação de associações 

de proteção animal que podem possuir um espaço para acolhimento de cães e gatos 

abandonados. 

Assim, fomos conhecer e estagiar em três CRO: o de Coimbra (Região Centro), o de 

Évora (Região do Alentejo) e o da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria 

(Região Norte). 

 

1.4.1. Apresentação do Canil Municipal de Coimbra 

 

O estágio no Canil Municipal de Coimbra (CMC) decorreu entre os dias 2 e 27 de julho 

de 2018, onde a Dra. Mariana Portugal orientou o nosso trabalho. A Dra. Mariana Portugal 

concluiu os seus estudos na UTAD, onde é presença assídua como palestrante, 

principalmente em temas que se prendem com a Biossegurança. Sendo Médica Veterinária 

da Câmara Municipal de Coimbra, é consequentemente a Diretora Técnica do referido canil. 

 

 

Figura 1 – Canil Municipal de Coimbra (foto da autora). 

 

O CMC está situado na Mata do Choupal, muito perto da Estação de Comboios 

Coimbra-B. É um CRO e por isso recebe animais agressores que não possuam a vacinação 

antirrábica válida, para quarentena oficial, procede à recolha de cadáveres e aloja animais 

recolhidos da via pública que são disponibilizados para adoção após a sua esterilização.  

As instalações possuem 43 canis com lotação para cerca de 80 cães de porte médio, 

6 jaulas semicirculares, 10 gatis individuais e 2 gatis comunitários (lotação para cerca de 25 

a 35 gatos). Recolhe cerca de 1000 animais por ano, um número que é sempre inferior à 
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quantidade de animais abandonados em Coimbra. É importante referir que o CMC esteve 

sempre completamente lotado enquanto decorreu o nosso estágio. 

A infraestrutura foi inaugurada em 1997 e já foram feitas obras de melhoria e ampliação 

por duas vezes. Há dois pátios de exercício, uma sala de tratamentos e tosquias, outra de 

preparação, recobro e esterilizações, uma sala para vacinação e colocação de identificação 

eletrónica e uma sala para eutanásias. Possui ainda uma secretaria, alguns gabinetes, 

vestiários e uma pequena sala de refeições.  

 

As jaulas estão organizadas por cores:  

➢ Zona verde: cães disponíveis para adoção, aparentemente saudáveis, 

desparasitados, e cujo comportamento já é conhecido. Aloja os cães mais antigos 

do CMC.  

➢ Zona azul: ninhadas com ou sem progenitora.  

➢ Zona amarela: cães aparentemente saudáveis, desparasitados e recolhidos 

recentemente.  

➢ Zona laranja: animais que entraram recentemente, para restituição. 

➢ Zona vermelha: animais agressivos ou agressores que se encontram em 

sequestro, nas jaulas semicirculares. 

➢ Zona bordô: zona de isolamento para animais doentes ou acidentados.  

 

 

Figura 2 – Pavilhão com cães disponíveis para adoção, correspondente à zona verde (foto da autora). 

 

Devido à sobrepopulação, também nas zonas amarela e laranja se encontram animais 

saudáveis para adoção, sendo sempre salvaguardados os 15 dias de restituição de um animal 

perdido ao seu dono. Apesar das dificuldades, as zonas azuis, vermelha e bordô continuam 

a manter o seu propósito dentro do CMC.  

 

O gatil também está organizado por cores: 

➢ Gatil cinzento: gatos sociáveis, desparasitados e esterilizados 
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➢ Gatis violeta claro: quarentena de gatos aparentemente saudáveis 

recém-admitidos  

➢ Gatil violeta escuro: isolamento de gatos doentes ou para gatos acidentados.  

 

  

Figura 3 – Gatil comunitário do CMC (foto da autora).  
Figura 4 – Espaço para a colónia de gatos do CMC, que tem à disposição abrigo e comida (foto da 
autora).  

 

O CMC possui ainda uma colónia de gatos, no exterior das instalações, onde são 

libertados os que possuem um comportamento assilvestrado. Estes animais têm acesso a 

água limpa, comida e abrigo. Alguns destes acabam por ganhar confiança com os funcionários 

do canil e convivem com eles todos os dias.  

 
Tabela 1 – Casuística no CMC. 

Cirurgias: Desparasitação: 

OVH em gata 3 Interna – gato (flubenol) 24 

OVH em cadela 13 Interna – gato (procox) 11 

Ovariectomia em gata 13 Interna – cão  40 

Orquiectomia em gato 16 Externa – gato  33 

Orquiectomia em cão 9 Externa – cão  38 

Resolução de otohematoma 1 Identificação eletrónica (cão) 18 

Resolução de hérnia inguinal 1 Teste FIV/FeLV 4 

Enucleação 1 Eutanásia 20 

Vacinação: Outros casos: 

Antirrábica  26 Otite 1 

CRP em gatos 50 Ferida 1 

CHPL em cães 32  
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1.4.2. Apresentação do Canil Municipal de Évora  

 

O estágio no Canil Municipal de Évora (CME) decorreu entre os dias 17 de setembro 

a 14 de dezembro de 2018. A Dra. Margarida Câmara é a diretora clínica do CME, sendo 

médica veterinária da Câmara Municipal de Évora, desde 2005.  

Antes da atual direção, o canil era conhecido pela população como sendo um “canil de 

abate”. Em 2012 sofreu uma grande reviravolta com a decisão, por parte da Dra. Margarida, 

de excluir a eutanásia como um instrumento de controlo populacional.  

Atualmente tem uma ótima relação de proximidade com a população, tendo diversas 

iniciativas de promoção da adoção, sensibilização contra o abandono e educação 

comportamental canina, havendo também um grande investimento no controlo populacional 

de cães e gatos (sobretudo os de colónia) através das esterilizações em grande número. 

Adotou ainda um programa de bem-estar e enriquecimento ambiental, a filosofia do Low 

Stress Handling e conta com o apoio de vários voluntários.  

O CME possui dois gabinetes, uma cozinha, uma pequena sala de cirurgia, um gatil 

comunitário, um corredor com oito jaulas semicirculares, um pavilhão com jaulas interiores e 

jaulas com zona exterior, dois pequenos parques para cachorros (e cães que não saltem a 

vedação), duas boxes de cavalos, três jaulas improvisadas e adaptadas para cães e três 

parques de recreio provisórios nas traseiras do canil.  

 

   

Figura 5 – A entrada do CME, que recebe os potenciais adotantes através dos cães que estão à solta: 
o Valentim e o Chocolate (foto da autora).  
Figura 6 – No gabinete, estão afixadas as fichas de todos os animais do canil e do gatil, para anotação 
e confirmação rápida e prática das intervenções já feitas, sendo que estas também são registadas no 
sistema informático (foto da autora).  
Figura 7 – A pequena sala de cirurgia do CME, onde são feitas as castrações (foto da autora).  
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Figura 8 – Zona elevada com camas e esconderijos, no gatil comunitário (foto da autora). 

 

As jaulas para cães possuem entre um a quatro cães, dependendo do seu tamanho, 

do temperamento, da socialização do animal e se está castrado ou à espera de o ser. Os 

parques de recreio são ocupados todas as manhãs por grupos de cães que se dão bem entre 

si.  

As jaulas semicirculares são utilizadas principalmente como quarentena de animais 

que acabaram de chegar ao canil e que precisam de ser avaliados, ou são utilizadas para 

colocar cães doentes e que necessitem de maiores cuidados e atenção redobrada. Para além 

disso, a sua função também passa por albergar cães que dão entrada para sequestro 

antirrábico, algo que já não acontece com frequência.  

 

  

Figura 9 – À esquerda: jaulas semicirculares para quarentena e sequestro antirrábico (foto da autora).  
Figura 10 – À direita: um dos parque de recreio improvisado nas traseiras do CME (foto da autora).  

 

 

 

 



1. Introdução 

9 
 

O CME recebe ainda animais para identificação eletrónica e profilaxia da raiva, e 

procede à captura de animais vadios e à recolha de cadáveres da via pública. Alguns dos 

animais recolhidos podem ser de espécies diferentes das do cão e do gato.  

 

  

Figura 11 – Porca vietnamita e a sua cria, que deram entrada no CME (foto da autora). 
Figura 12 – Pavão ferido, proveniente do jardim público de Évora (foto da autora).  

 

É importante referir ainda que, durante o estágio, acompanhámos a Dra. Margarida 

não só na área da saúde animal como também nas iniciativas de adoção e bem-estar animal 

do CME, com os voluntários do Projeto Fiel.   
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Tabela 2 – Casuística no CME 

Vacinação Desparasitação  

Antirrábica  96 Interna – gato  50 

CRP em gatos 171 Interna – cão 17 

CHPL em cães 55 Ivermectina – gato* 14 

Identificação eletrónica  Ivermectina - cão 18 

Cão 48 Externa – gato  7 

Gato 250 Externa – cão  10 

 Teste rápido: 

Recolha de medula óssea 1 FIV/FeLV 16 

Raio-x 5 Leishmaniose  27 

Eutanásia 5 Giardia 1 

Necrópsia 8  

Cirurgias e outros casos: 

Ovariohisterectomia em gata 152 Síndrome Respiratória 32 

Ovariohisterectomia em cadela 41 Possível PIF 1 

Orquiectomia em gato 127 Estomatite/gengivite felina 1 

Orquiectomia em cão 37 
Massa tumoral 

Gato 1 

Resolução de hérnia abdominal 1 Cão 1 

Recessão da cabeça do fémur 1 
Sinais digestivos 

Gato 5 

Redução de fratura do rádio  1 Cão 3 

Hérnia diafragmática – gato 1 Disfunção hepática - gato 1 

Hérnia umbilical – gato 1 Alteração neurológica - gato 3 

Deiscência de suturas - gatas 4 
Otite 

Gato 10 

Fratura de osso ou 
luxação 

Gato 6 Cão 6 

Cão 5 Sarna - cão 2 

Ataque de cão 
Gato 1 

Animais maltratados/ negligenciados 5 
Cão 1 

* não estão contemplados os gatos de colónia 
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1.4.3. Apresentação do Canil Intermunicipal da Associação de 

Municípios de Terras de Santa Maria  

 

O Canil Intermunicipal da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria 

(CIAMTSM) é um CRO que é utilizado por 6 concelhos: Oliveira de Azeméis, São João da 

Madeira, Arouca, Vale de Cambra, Santa Maria da Feira e Espinho. 

Está localizado na freguesia de Ossela, em Oliveira de Azeméis e aloja mais de 200 

cães. Possui 51 jaulas de grupo e 3 jaulas semicirculares no canil principal. Recentemente, 

foi construído um novo canil no exterior das instalações com algumas jaulas individuais.  

Conta com 2 tratadores e uma funcionária na receção. Até há bem pouco tempo, 

apenas contava com a visita de um médico veterinário municipal, escalado entre os 6 

existentes nestes concelhos, às quartas à tarde e ao sábado de manhã, para identificarem 

eletronicamente e vacinarem contra a raiva os cães que seriam adotados nesse dia. O médico 

veterinário escalado estaria disponível para se deslocar caso fosse necessário ver e tratar 

algum animal de urgência.  

Neste momento, como um dos veterinários faz esterilizações de terça a sexta-feira de 

manhã, o exame clínico dos animais doentes ficou mais facilitado.   

O nosso estágio neste CRO teve lugar entre os dias 7 e 30 de janeiro. Tentámos aplicar 

alguns testes de comportamento aprendidos no CME, observámos algumas esterilizações de 

cães e gatos, e a vacinação e desparasitação de alguns dos animais. Acompanhámos 

também um caso de uma cadela que viajou de um país terceiro para Portugal e ficou ali a 

fazer quarentena antirrábica.  

 

1.5. Sistema Informático e organização de dados 

 

Durante os estágios verificámos a importância da existência de um bom sistema 

informático que organize os dados dos animais e todas as intervenções realizadas, de forma 

a que sejam facilmente produzidos relatórios estatísticos sobre o CRO.  

Alguns destes relatórios têm de ser produzidos e enviados obrigatoriamente para a 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) com a seguinte informação: entradas, 

eutanásias, adoções, esterilizações e vacinação antirrábica. Outros, podem ser usados como 

termo de comparação com as diretrizes internacionais de medicina de abrigo e servir de 

ferramenta de discussão, com o objetivo de melhorar o trabalho realizado no CRO.  

No CMC, não existia sistema informático, havendo fichas em papel com uma foto do 

animal. No entanto, o movimento diário era registado numa base de dados através da 
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utilização do programa informático Excel. Havia dificuldade em distinguir animais com a 

mesma cor, por exemplo, e só tratadores muito atentos, e que conheciam o animal pela 

história e data de entrada na ficha, os conseguiam distinguir.  

No CIAMTSM, havia um sistema informático recente, que parecia ter todas as 

funcionalidades necessárias. 

No CME, uma das nossas tarefas era registar as intervenções que fazíamos no dia-a-

dia: as esterilizações, a desparasitação, a vacinação, a identificação eletrónica e registo do 

número do microchip e os testes rápidos de diagnóstico com o respetivo resultado.  

O sistema informático do CME foi criado pela divisão de informática da Câmara 

Municipal de Évora em 2013 e dele é possível descarregar um relatório dos dados que forem 

necessários averiguar, organizados por animal, por intervalo de tempo ou por tipo de 

intervenção, por exemplo.  

 

Tabela 3 – Exemplos de dados retirados do sistema informático do CME.  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Entrada de animais no sistema informático 506 544 567 605 1070 

Saída de animais do sistema informático 495 537 560 602 1106 

Entrada - alojados no canil 344 328 332 363 415 

Saída - alojados no canil 334 323 321 359 451 

Saldo entradas e saídas 10 5 11 4 -36 

Adoções (%) 59,6 67,2 64,2 75,8 73,4 

Restituições (%) 21,3 14,9 19,0 12,8 13,1 

Morte natural ou eutanásia por sofrimento (%) 12,6 16,1 12,2 6,7 10,0 

Desaparecimento por fuga ou roubo (%) 6,6 1,9 4,7 4,7 3,6 

 

No sistema informático, entram todos os animais com os quais o canil lida, sendo eles 

animais perdidos ou cadáveres. Também podem dar entrada animais com tutor para 

eutanásia, que tenham sinais evidentes de estarem em sofrimento, ou cães agressores para 

sequestro antirrábico. São ainda contabilizados os gatos de colónia que são esterilizados no 

CME e os animais que participam nas campanhas de esterilização.  

O grande aumento no número de animais que deram entrada e saída do sistema 

deve-se sobretudo ao aumento do número de esterilizações dos gatos de colónia, projeto que 

tem o nome “Pegar e Largar” e que passou de 45 animais em 2014 para 419 em 2018. 
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Os animais alojados no canil são aqueles que, durante os 15 dias de restituição, não 

foram reclamados pelos seus donos, e que, por isso, permanecem nas instalações. São 

depois esterilizados, vacinados, desparasitados e colocados para adoção. Apesar do aumento 

do número de animais que entram definitivamente, tem-se conseguido aumentar a taxa de 

animais que saem com dono. Esta aumentou de 80,8%, em 2014, para 88,58%, em 2017, e 

baixou um pouco para os 86,47%, em 2018. Esta descida percentual mais recente, com 

aumento da mortalidade por outro lado, deveu-se ao aumento da entrada de ninhadas de 

gatinhos, que pela elevada sensibilidade a doenças víricas, justificam esta elevada 

mortalidade.   
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2. Gestão e controlo populacional  

 

2.1. A população de cães e gatos em Portugal  

 

Em Portugal, no ano de 2017, a presença de animais de estimação nos seus lares era 

de 56%, apenas um ponto percentual abaixo da média europeia. Estes números refletem um 

crescimento de 11 pontos percentuais face a 2011 (Portugal é um país Pet-Friendly, 2015). 

Apesar da sua popularidade, por ano, cerca de trinta mil animais de companhia dão 

entrada num CRO. Destes, apenas 35% voltam a ser acolhidos por uma família. Em 2017, o 

número de animais recolhidos aumentou, atingindo um total de 41.374 animais (Relatório 

anual no âmbito da Lei n.o 27/2016, 2018). Em 2018, este valor diminuiu, podendo não só ter 

contribuído o fim da legalidade do abate de animais saudáveis, mas também o facto de os 

alojamentos oficiais estarem sobrelotados e não ser possível recolher mais animais em muitos 

municípios.  

 

Tabela 4 - Relatório anual no âmbito da Lei n.º 27/2016 de 23 de agosto da Assembleia da República. 

Ano Entradas Adotados % adotados Abatidos % abatidos 

2015 30192 12567 41,6 12073 40,0 

2016 28555 10400 36,4 9462 33,1 

2017 41374 16957 41,0 11851 28,6 

2018 36558 15628 42,7 6425 17,6 

 

2.1.1. A morbilidade e mortalidade nas estradas portuguesas  

 

No entanto, nestes últimos anos, nem todos os animais que foram abandonados ou 

que fugiram e se perdem foram recolhidos. Entre 2011 e 2017, morreram em média, por ano, 

1084 animais domésticos nas estradas sob a gestão direta da Infraestruturas de Portugal, que 

não inclui a rede subconcessionada (Garcia, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012). 
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Tabela 5 – Monitorização da Mortalidade de Fauna nas Estradas da EP (adaptado de Garcia, 2018, 
2017, 2016, 2015, 2014, 2012). 

Ano Cães e gatos Total 

2011 817 1866 

2012 1127 2441 

2013 1209 2678 

2014 1302 2928 

2015 1263 3686 

2016 951 2415 

2017 918 2522 

 

Figura 13 - Variação do nº de atropelamentos de animais em estradas principais de Portugal. 

 
 

Dos dados de 2015 a 2017, ficámos a saber que 27% do total dos cadáveres recolhidos 

eram de gatos e que 9% eram de cães, havendo uma proporção de 3:1 (Garcia, 2018, 2017, 

2016). Contudo, não é apenas nas estradas principais que se regista o óbito de animais de 

companhia, mas também nas cidades e restantes zonas urbanas, como se pode observar na 

tabela 6 (Câmara Municipal de Lisboa, 2007; Câmara Municipal do Porto, 2007). 

Estes dados levam-nos a admitir que os números de recolhas e de eutanásias em 

canis portugueses podiam ser certamente muito superiores aos apresentados na tabela 4. 
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Tabela 6 – Número de cadáveres recolhidos da via pública no Porto e em Lisboa, entre 2003 e 2006. 

Município Cadáveres na via pública 2003 2004 2005 2006 

Porto 
Cães 67 71 66 63 

Gatos 404 547 613 678 

Lisboa 
Cães 320 532 409 1138 

Gatos 383 564 321 734 

Total 1174 1714 1409 2613 

 

2.1.2. Morbilidade nas estradas: exemplos de animais feridos por 

atropelamento ou ataque e que deram entrada no CME 

 

 São vários os animais que dão entrada no CME feridos, quer por atropelamento, quer 

por ataque de um cão. A maioria recupera das lesões, apesar de algumas serem graves, mas 

também há animais que morrem de forma natural, e outros que são eutanasiados quando não 

é possível minimizar o seu sofrimento.  

 

Neste local de estágio, acompanhámos alguns casos que iremos descrever em 

seguida: 

➢ Emily: hérnia abdominal e fratura do rádio e cúbito esquerdos.  

➢ Robin: luxação coxofemoral esquerda e queimadura por fricção. 

➢ Sol: fratura da cabeça do fémur direito. 

➢ Nadine: fratura da tíbia esquerda. 

➢ Frida: fratura da bacia e cabeça do fémur direito. 

➢ Galileu: fratura da bacia. 

➢ Queen: provável compressão da medula espinhal.  

➢ Brisa: fratura do fémur direito e rutura intestinal completa entre o ceco e o colón.  

➢ Gata atacada por cão 

 

➔ Emily: cão adulto, fêmea, sem raça definida e de porte pequeno. 

 

A Emily deu entrada no CME, no dia 18 de setembro de 2018. Admitimos que tinha 

sido atropelada e apresentava um penso improvisado no membro anterior esquerdo, que 

estaria fraturado. Também teria uma hérnia abdominal (ver figura 98). O penso foi retirado 

para observação e limpeza da pele, e foi colocada uma tala de seguida. O animal teve de ser 

sedado, visto que apresentava um comportamento muito agressivo, possivelmente pelas 
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dores que sentia e por medo. Foram administrados dois antibióticos, amoxicilina (via SC, 

QOD) e enrofloxacina (via SC, SID) que, em combinação, possuem um largo espetro de ação, 

e dois anti-inflamatórios não esteroides com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, 

metamizol sódico e meloxicam.   

No dia seguinte, verificou-se que a cadela teria tido um aborto de, pelo menos, três 

fetos. Os membros posteriores encontravam-se conspurcados com sangue seco, tendo sido 

limpos com água oxigenada. Trocou-se ainda a fita adesiva que mantinha a tala no sítio.  

 

 

Figura 14 – Emily, no dia seguinte a ter dado entrada no CME, com uma tala no braço e os membros 
posteriores conspurcados com sangue (foto da autora).  

 

Os anti-inflamatórios foram substituídos por tramadol (opioide, analgésico) e 

prednisolona (corticoesteróide, anti-inflamatório), existentes em comprimidos no CRO. A 

cadela ainda estava muito receosa e mordia quem se aproximasse. Por isso, foi necessário 

proceder à sua contenção cuidadosa, com recurso a cobertores grossos enquanto outra 

pessoa injetava os fármacos, pela via subcutânea. Os comprimidos passaram a ser 

escondidos em comida húmida, e apenas seria necessário administrar enrofloxacina num dia 

e enrofloxacina e amoxicilina no dia seguinte, de forma consecutiva.  

Uma semana depois, a cadela foi anestesiada, tendo sido esterilizada, e a hérnia foi 

encerrada (ver figura 99). Aproveitando a anestesia, a cadela foi transportada até uma clínica 

veterinária em Évora, onde foram realizados exames de raio-x que confirmaram a fratura distal 

do rádio e cúbito.  
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Figura 15 – Raio-x ao membro anterior esquerdo, na vista dorso-palmar. 
Figura 16 – Raio-x ao membro anterior esquerdo, na vista medio-lateral.  

 

No dia 2 de outubro, levámos a Emily a Lisboa, para uma nova cirurgia, desta vez para 

reduzir a fratura do rádio. Foi colocado um fixador externo e, como já tinha havido alguma 

reabsorção óssea de alguns dos fragmentos, foi aí inserido algum osso esponjoso retirado da 

zona proximal do úmero, distalmente ao tubérculo maior. 

 

    

Figura 17 – Membro anterior esquerdo, após tricotomia e assepsia da pele (foto da autora).  
Figura 18 – Posicionamento na mesa de cirurgia, com o membro anterior esquerdo já suspenso, para 
ajudar na redução da fratura (foto da autora).  
Figura 19 – Fixador externo colocado no rádio e o local de recolha de osso esponjoso (foto da autora).   
Figura 20 – Raio-x realizado para confirmar que os fragmentos ficaram bem alinhados com o fixador 
externo.  

 

A terapêutica passou a incluir apenas amoxicilina e ácido clavulânico (durante 6 

semanas), tramadol (por mais dois dias) e a prednisolona foi substituída por firocoxib (anti-

inflamatório inibidor da COX-2), em comprimidos.  

Com o passar do tempo, e especialmente após a cirurgia ao membro anterior 

esquerdo, a Emily passou a confiar em nós. Já permitia o colo e a limpeza do aparelho de 

fixação externa.  
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Figura 21 – Um dia após a cirurgia, com o membro ainda um pouco inflamado (foto da autora).  
Figura 22 – Fixador externo, aqui já com menos uma cavilha (foto da autora).  
Figura 23 – A Emily passou a permitir a manipulação, o que facilitou muito os tratamentos e a 
monitorização do fixador externo (foto da autora). 

 

O fixador externo foi removido no início de janeiro e a Emily foi adotada no dia 22 de 

fevereiro.  

 

 

Figura 24 – A Emily no “parque dos cachorros”, totalmente recuperada, e disponível para adoção (foto 
gentilmente cedida pelo CME).  

 

➔ Robin: cão adulto, macho, sem raça definida e de porte médio. 

 

O Robin foi recolhido no dia 28 de outubro de 2018 porque foi visto a deambular numa 

estrada da cidade de Évora. Apresentava várias feridas na pele e claudicava do membro 

posterior esquerdo, havendo suspeita de luxação coxofemoral. Foi sedado para que fosse 

mais facilmente observado. Para além de múltiplas e pequenas feridas nos membros, 

verificou-se que o lado esquerdo da pele do abdómen encontrava-se destacada do músculo, 

apresentava erosão e tinha uma úlcera com cerca de 8 cm de comprimento e 2 cm de largura. 

A pele estava escura em alguns locais, algo possivelmente causado por uma queimadura por 

fricção no asfalto.  
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Foi iniciado o tratamento com amoxicilina por 20 dias e tramadol e firocoxib por 6 dias. 

As feridas foram desinfetadas todos os dias com clorohexidina sendo que, na primeira 

semana, foi aplicada uma pomada enzimática topicamente, para remover o tecido necrosado.  

 

   

Figura 25 – Feridas nos membros posteriores (foto da autora).  
Figura 26 – Feridas dos membros anteriores (foto da autora). 
Figura 27 – Pele do abdomen caudal, com áreas de erosão, uma úlcera e queimaduras por fricção (foto 
da autora).  

 

   

Figura 28 – Evolução com uma semana da úlcera na pele abdominal, sendo que a pele ainda se 
encontrava destacada da musculatura (foto da autora).  
Figura 29 – Evolução com duas semanas, da pele abdominal (foto da autora).  

 

No dia 28 de novembro, o Robin foi intervencionado cirurgicamente, sendo que foram 

tiradas algumas imagens de raio-x, após a anestesia. Confirmou-se a luxação coxofemoral 

sendo que a cabeça do fémur encontrava-se cranialmente ao acetábulo. O seu 

reposicionamento não foi possível e, por causa disso, foi feita a receção da cabeça do fémur 

e dos bordos do acetábulo. O tratamento pós-operatório consistiu na administração de 

tramadol e de carprofeno. Aos poucos foi começando a apoiar a pata, sendo que foi adotado 

no dia 8 de fevereiro já quase totalmente recuperado.  
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Figura 30 – Imagem de raio-x, na vista ventro-dorsal com os membros estendidos, onde se confirma a 
luxação da articulação coxo-femural esquerda.  
Figura 31 – Imagem de raio-x, na vista ventro-dorsal, após a recessão da cabeça do fémur e bordo 
acetabular.  
Figura 32 – Aspeto da sutura e do membro, alguns dias após a cirurgia (foto da autora).  

 

➔ Sol: cão adulto, fêmea, de raça Castro Laboreiro e de porte médio.  

 

A Sol também foi submetida a cirurgia para realizar recessão da cabeça do fémur 

direito e do bordo do acetábulo. Na imagem de raio-x, tirada pouco tempo após a sua entrada, 

verificou-se que haveria absorção óssea no colo do fémur, entre a cabeça e os trocânteres, 

provavelmente devido a uma fratura. Quando iniciei o meu estágio no CME, a Sol já se 

encontrava recuperada e foi adotada pouco tempo depois.  

 

  

Figura 33 – Imagem de raio-x da Sol, onde se observa absorção óssea do colo do fémur. 
Figura 34 – Imagem de raio-x tirada após a cirurgia de recessão da cabeça do fémur e do bordo do 
acetábulo.  
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➔ Nadine: cão adulto, fêmea, de raça Galgo e de porte grande. 

 

Quando contactámos com a Nadine, ela já se encontrava quase recuperada de uma 

fratura na tíbia esquerda. Tinha-lhe sido colocada uma placa de fixação interna. Após um 

último raio-x de acompanhamento da cicatrização óssea, a Nadine teve alta e foi adotada 

imediatamente.  

 

  

Figura 35 – Imagem de raio-x, na vista dorso-plantar, da tíbia esquerda.  
Figura 36 – Imagem de raio-x, na vista médio lateral, da tíbia esquerda.  

 

➔ Frida: gato jovem, fêmea, de raça europeu comum, com temperamento dócil.  

 

A Frida foi uma gata que acompanhámos no início do estágio em Évora, quando já 

estava quase recuperada. Apesar do temperamento meigo, era uma gata de colónia e já se 

encontrava esterilizada pelo CME. Foi recolhida algum tempo depois por um popular, que 

reparou que esta se encontrava ferida, com sinais de ter sido atropelada. No raio-X, verificou-

se que teria fraturas múltiplas da bacia, sendo que o sacro, o ísquio, a púbis e ainda a cabeça 

do fémur direito se encontravam fraturadas. Como havia pouco espaço no gatil, que se 

encontrava sobrelotado, foi para casa de uma voluntária para terminar o tratamento médico, 

que consistiu na administração oral de prednisolona (anti-inflamatório, corticosteroide) e de 

gabapentina (anticonvulsivo, análogo de GABA).  

Apesar de ter sido desenvolvido como um anticonvulsivo, a gabapentina tem sido 

usada em animais de laboratório onde foram induzidos danos no sistema nervoso e como 

parte do tratamento em humanos com dor crónica de origem neuropática (Mathews et al., 

2014). Os estudos sobre o uso da gabapentina em humanos, animais de laboratório e 

evidência anedótica encontrada na prática clínica veterinária, sugerem que deve ser feita mais 

investigação sobre o uso deste princípio ativo para a profilaxia ou o tratamento da dor crónica 
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com um comprovado ou potencial componente neuropático, que é disso exemplo o 

traumatismo da pélvis (Mathews et al., 2014). Os artigos publicados a partir da prática clínica 

veterinária referem-se a analgesia de cães por causa da dor aguda durante a cirurgia (Aghighi 

et al., 2012; Wagner et al., 2010), e de gatos com traumatismos graves, que não respondiam 

à terapêutica tradicionalmente usada (Lorenz et al., 2013).  

No CME, é utilizada em casos de fraturas da anca, onde há lesões neurológicas 

graves, que têm como consequência a plegia dos membros posteriores, com bons resultados 

de analgesia.  

 

  

Figura 37 – Imagem de raio-x, latero-lateral, da Frida, onde se podem observar as fraturas do ísquio, 
da púbis e da cabeça do fémur.  
Figura 38 - Imagem de raio-x, ventro-dorsal, da Frida, onde se podem observar as fraturas da púbis, 
do sacro e da cabeça do fémur. 

 

Apesar da gravidade das suas lesões, a Frida recuperou e consegue apoiar-se nas 

quatro patas, andar e até correr. Foi adotada no dia 17 de outubro pelo morador de Évora que 

a entregou no CME, para observação. 

 

➔ Galileu: gato jovem, macho, de raça europeu comum, com temperamento 

assilvestrado. 

 

O Galileu era um gato de colónia, que deu entrada no CME com plegia dos membros 

posteriores. Foi anestesiado para melhor observação, visto que apresentava um 

comportamento muito agressivo. Foi feito um teste rápido onde se verificou que era 

seropositivo relativamente à imunodeficiência dos felinos e não estava em viremia no caso da 

leucemia dos felinos. No raio-x realizado, observa-se megacólon e fraturas múltiplas da bacia. 

Visto que o animal se apresentava em grande sofrimento e que, devido à sua agressividade, 
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não seria possível administrar um tratamento analgésico e anti-inflamatório diário adequado 

e seguro, por qualquer via, optou-se pela sua eutanásia.  

 

 

Figura 39 – Imagem do raio-x do Galileu onde se observam as linhas de fratura da bacia e o megacolon. 

 

➔ Queen: gato adulto, fêmea, de raça europeu comum, com temperamento dócil.  

 

A Queen deu entrada no CME com plegia dos membros posteriores mas com 

sensibilidade à dor profunda no membro posterior esquerdo. Foi feito um raio-x que levou à 

suspeita de uma compressão da medula espinhal entre as vértebras T11 e T12.   

 

  

Figura 40 – Gata Queen, no dia em que chegou ao CME, com plegia dos membros posteriores (foto 
gentilmente cedida pelo CME).  
Figura 41 – Imagem de raio-x da Queen, onde se vê uma diminuição do espaço entre os corpos das 
vertebras T11 e T12.  

 

Foi iniciado o tratamento com prednisolona (anti-inflamatório, corticosteroide) e a 

gabapentina (anticonvulsivo, análogo de GABA) por ter propriedades analgésicas no 

tratamento da dor neurogénica. Após alguns dias sob observação médico-veterinária no CME, 
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foi para casa de uma voluntária que lhe poderia dar mais cuidados ao longo do dia, não só 

em termos de tratamento farmacológico, mas também de higiene e alimentação.  

 

➔ Brisa: gato jovem, fêmea, de raça europeu comum, com temperamento dócil.  

 

A Brisa entrou no CME já em choque hipovolémico, tendo morrido momentos depois. 

Teria sido atropelada. Durante a necrópsia, à abertura da linha média do abdómen, verificou-

se que o intestino delgado se encontrava pregueado. Apresentava rotura do intestino entre o 

colón e o ceco, e confirmou-se que o fémur direito também estaria fraturado.  

 

   

Figura 42 – Ansas intestinas muito pregueadas (foto da autora).  
Figura 43 – Zona hemorrágica no intestino devido à separação traumática do colon e do ceco (foto da 
autora).   
Figura 44 – Fratura oblíqua do fémur direito (foto da autora).  

 

➔ Sem nome: gato adulto, fêmea, de raça europeu comum, com 

temperamento assilvestrado.  

 

Esta gata sem nome pertencia a uma colónia e foi encontrada ferida perto do CME. 

Foi recolhida pelos tratadores do canil para ser observada. Teria sido atacada por um cão que 

andava à solta. Devido à gravidade dos ferimentos, e ao seu comportamento agressivo, o 

animal foi anestesiado para ser melhor observado.  

Chegou-se à conclusão de que havia destruição profunda de tecidos e possível 

comprometimento da coluna, tendo o animal sido eutanasiado. Para além do seu sofrimento, 

o seu comportamento assilvestrado também pesou na decisão, na medida em que, se o 

animal tivesse sido intervencionado cirurgicamente, o seu maneio pós-cirúrgico teria sido 

muito difícil e inseguro.  
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Figura 45 – Gata de colónia que chegou ao canil com história de ataque de cão (foto da autora).  
Figura 46 – Feridas no abdomen caudal e zona interior das coxas (foto da autora).  
Figura 47 – Foto tirada após a eutanásia: zona perianal com sangue (foto da autora). 

 

2.2. O controlo populacional com recurso à eutanásia 

 

Entre 2015 e 2018 foram abatidos quase quarenta mil animais, como se pode verificar 

pela tabela 4 (Relatório anual no âmbito da Lei n.o 27/2016, 2019). O número de abates 

diminuiu em 2018 devido à Lei n.º 27/2016, cujo período de transição para o não abate 

terminou no dia 23 de setembro de 2018 (Lei n.o 27/2016, 2016). Ainda assim, foram 

eutanasiados 6.350 animais, um número bastante significativo.  

 

2.2.1. A eutanásia no CME 

 

Particularmente, no canil de Évora, entre 2000 e 2006, todos os animais que entravam, 

ao fim de 2 meses saíam. Mais de 90% dos animais eram eutanasiados (Câmara Municipal 

de Évora, 2007). 

Na resposta à petição enviada, em 2007, à Assembleia da República, sobre 

"Tratamento Condigno e Pelo Fim do Extermínio dos Animais em Canis/Gatis Municipais", a 

Câmara Municipal de Évora responde, no ponto 6, o seguinte: “O abate visa todos os animais 

velhos e doentes em primeira análise, e todos os outros, caso não sejam adotados. 

Dependendo das características do animal, geralmente podem permanecer por um período 

que pode ir até dois meses”.  
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Tabela 7 – Entradas e saídas do Canil Municipal de Évora, entre 2000 e 2006 

Ano 
Entradas Saídas 

%abatidos %adotados 
Capturados Entregues Total Abatidos Adotados Total 

2000 56 201 257 248 9 257 96,5 3,5 

2001 61 226 287 271 16 287 94,4 5,6 

2002 50 380 430 422 8 430 98,1 1,9 

2003 38 252 290 267 23 290 92,1 7,9 

2004 121 332 453 420 33 453 92,7 7,3 

2005 196 342 538 500 38 538 92,9 7,1 

2006 175 375 550 495 55 550 90,0 10,0 

 

A falta de descida no número de entradas e de mortes leva-nos a crer que o abate por 

motivos de sobrepopulação não é eficaz no controlo populacional, para além de ser 

eticamente questionável.  

Entretanto, em 2009, a percentagem de adoção subiu para 11,5% e a de eutanásia 

desceu para os 80,4%. Em anos mais recentes, os números relativamente às entradas foram 

os seguintes: 

 

Tabela 8 - Tipo e números de entradas no Canil Municipal de Évora entre 2014 e 2018 

Ano 
Recolha de cadáver de 
animal na via pública 

Captura de animal 
perdido 

Entrega de animal 
perdido 

Total 

2014 32 218 98 348 

2015 56 191 112 359 

2016 51 198 117 366 

2017 41 240 107 388 

2018 44 322 146 512 

Total 224 1169 580 1973 

 

Nesta altura, e a partir de 2012, já não se abatiam cães e gatos saudáveis no canil e 

o número de entradas continuou a aumentar. A sobrelotação dos canis foi e ainda é uma das 

maiores preocupações na aplicação da lei do não abate. Ainda assim, durante estes cinco 

anos, a taxa de adoção subiu de 59,6% para 75,8%, à qual se acrescenta a taxa de restituição 

que teve uma média de 16%. Estes dados foram obtidos através da tabela 3, retirada do 

sistema informático.   
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Foi necessário repensar a estratégia nacional contra o abandono, o grande número de 

animais errantes e o consequente número de eutanásias. Por isso, foi criada a Lei n.º 27/2016 

de 23 de agosto, que veio proibir o abate de animais errantes como forma de controlo 

populacional (Lei n.o 27/2016, 2016). A mesma legislação traz uma alternativa que passa não 

só pelas campanhas de sensibilização pelo bem-estar e adoção dos animais mas também 

pela castração destes antes de serem encaminhados para uma nova família.  

 

2.3. O controlo populacional com recurso à esterilização  

 

2.3.1. Revisão da legislação sobre a esterilização  

 

A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto “aprova medidas para a criação de uma rede de 

centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes 

como forma de controlo da população”. 

Para que esta lei se possa aplicar, ficou definido que o Estado iria integrar a 

preocupação pelo Bem-estar animal na Educação Ambiental desde o 1.º Ciclo de 

Escolaridade, dinamizar anualmente campanhas a favor da sensibilização para o respeito e 

proteção e contra o abandono dos animais, promover, em parceria com as câmaras 

municipais e associações de proteção animal, campanhas de esterilização e de adoção e 

ainda incentivar a criação de uma rede de CRO, através da construção ou modernização de 

estruturas já existentes (Lei n.o 27/2016, 2016). 

A Portaria n.º 146/2017 de 26 de abril, “regulamenta a criação de uma rede efetiva de 

centros de recolha oficial de animais de companhia, fixa as normas que regulam o destino dos 

animais acolhidos nestes centros e estabelece as normas para o controlo de animais errantes” 

(Portaria n.o 146/2017, 2017).  

As orientações na presente Portaria, relativamente aos programas de Captura, 

Esterilização e Devolução (CED), não pretendem desvalorizar a detenção responsáveis dos 

gatos, mas sim contribuir para o controlo da população destes animais, e minorar os 

problemas que daqui advêm (Portaria n.o 146/2017, 2017). 

 

Sobre a Esterilização 

 
Para que seja evitada a presença de animais errantes na via pública, deve ser feita a 

sua captura pelos serviços camarários ou entidades policiais, para que deem entrada no CRO 

desse município (Portaria n.o 146/2017, 2017).  
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Findo o período de transição desta lei, a 23 de setembro de 2018, os animais que 

derem entrada num CRO, que não tenham sido reclamados pelos seus detentores no prazo 

de 15 dias, são considerados abandonados e são obrigatoriamente esterilizados e 

encaminhados para adoção (Lei n.o 27/2016, 2016) ou poderão ser devolvidos no caso de 

colónias de gatos (Portaria n.o 146/2017, 2017). Antes de saírem das instalações onde se 

encontram, devem ser identificados eletronicamente e registados na base de dados nacional, 

associados ao respetivo adotante, receber a vacinação obrigatória e serem sujeitos a uma 

desparasitação adequada (Portaria n.o 146/2017, 2017). 

Também os animais que forem capturados e derem entrada num CRO mais do que 

uma vez devem ser esterilizados à custa dos respetivos detentores (Portaria n.o 146/2017, 

2017). 

No entanto, os animais que não tiverem atingido os seis meses de idade podem ser 

adotados sem terem sido esterilizados, devendo este processo ser realizado pelos detentores 

até o mesmo ter completado oito meses de idade, levando-o novamente ao CRO para esse 

efeito ou apresentando uma declaração de um médico veterinário que comprove que a cirurgia 

foi efetivada (Portaria n.o 146/2017, 2017). Os CRO que permitam esta condição têm de 

manter um registo deste animais, e respetivos detentores, com o objetivo de os fazer regressar 

obrigatoriamente, para ser feita a esterilização, se for verificado incumprimento desta 

condição (Portaria n.o 146/2017, 2017). 

São também os centros de recolha oficiais que detêm a responsabilidade de incentivar 

a esterilização dos animais abandonados e, para isso, os municípios, com a colaboração do 

poder central, devem promover não só campanhas de sensibilização da população para os 

benefícios da esterilização, mas também campanhas de esterilização, sempre que estas 

forem possíveis. Estas cirurgias só podem ser feitas num CRO com instalações adequadas 

para o efeito ou num Centro de Atendimento Médico-Veterinário (CAMV) autorizado (Portaria 

n.o 146/2017, 2017). 

As câmaras municipais, bem como os próprios centros de recolha, têm de divulgar os 

animais disponíveis para adoção de forma adequada e regularmente, através dos meios 

informáticos que disponham (Lei n.o 27/2016, 2016).  

Até dia 23 de setembro de 2017, os CRO dispuseram de um prazo de um ano para 

implementarem as condições necessárias para que as esterilizações se pudessem realizar 

(Lei n.o 27/2016, 2016). A Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, veio depois definir quais seriam 

os requisitos mínimos:  

a) Constituírem uma divisória independente, entendendo-se, para o efeito, uma 

divisória que não funcione como espaço de passagem de pessoas ou animais ou de 

movimentação ou armazenamento de coisas; 
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b) Disporem de paredes, tetos, divisórias, portas e pavimentos cujo revestimento seja 

de material facilmente lavável, permitindo a manutenção de um grau adequado da higiene e 

desinfeção; 

c) Disporem de condições adequadas de ventilação e iluminação; 

d) Disporem de lavatório com água corrente e equipamento de higiene de mãos, bem 

como zona para a preparação e esterilização de material; 

e) Disporem de uma zona de recobro independente do alojamento no CRO, dotada de 

meios que evitem a deambulação ou fuga dos animais e que assegure condições de proteção; 

f) Disporem de local de armazenagem de material, medicamentos e outros produtos 

bem como de equipamento cirúrgico adaptado ao procedimento adotado. 

  

Relatório Anual 

 
No primeiro mês de cada ano civil, cada centro de recolha envia um relatório de gestão 

do ano anterior, onde configuram não só o número de esterilizações, mas também o número 

de recolhas, abates, occisões, eutanásias, adoções e vacinações, para que a DGAV possa 

monitorizar, elaborar e publicitar um relatório anual (ver tabela 4) sobre estes dados, a nível 

nacional (Lei n.o 27/2016, 2016). 

 

Apoios à esterilização 

 
O Despacho n.º 3283/2018 veio aprovar a disponibilização de uma verba no valor de 

500.000€ para financiar a campanha de esterilização de cães e gatos e para que o Estado 

pudesse corresponder ao seu compromisso de colaboração nesta temática, aprovado na Lei 

n.º 27/2016. Este montante tem origem nas receitas gerais da DGAV. 

A campanha, que se iniciou no dia seguinte ao da sua publicação, isto é, no dia 4 de 

abril de 2018, terminou no dia 30 de novembro do mesmo ano (Despacho n.o 3283/2018, 

2018), não tendo sido atingida a totalidade da verba disponível.  

Todos os municípios e entidades gestoras de CRO intermunicipais puderam beneficiar 

destes apoios que foram atribuído por animal esterilizado, gato ou cão, nas instalações 

autorizadas para o efeito, ou seja, num CRO ou num CAMV (Despacho n.o 3283/2018, 2018). 

A atribuição foi fixada nos seguintes valores, sendo que o limite máximo de apoio a um 

município foi de 15.000€ e 30.000€ para a entidade gestora de um CRO intermunicipal 

(Despacho n.o 3283/2018, 2018): 

a) Gato (macho): 15€ 

b) Cão (macho): 30€ 

c) Gata: 35€ 

d) Cadela: 55€ 
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As candidaturas começaram por uma manifestação de interesse por parte dos CRO 

municipais e intermunicipais, mediante o preenchimento de um formulário disponibilizado pela 

DGAV no seu sítio da internet. No prazo de 2 dias uteis após essa submissão, a DGAV informa 

a entidade que o pedido ficou registado através de correio eletrónico (Despacho n.o 

3283/2018, 2018). 

Até ao dia 10 de cada mês, é feito um pedido de pagamento do apoio, sendo 

necessário haver um mínimo de 25 esterilizações, onde constam também os documentos que 

comprovam identificação eletrónica e registo no Sistema de Identificação e Registo de 

Caninos e Felinos (SICAFE), com a observação de que foi esterilizado, e uma declaração do 

médico veterinário responsável com a lista de animais intervencionados, estando esta 

declaração validada por um membro do órgão executivo do município ou da entidade gestora 

de CRO intermunicipal bem como o formulário de interesse em anexo (Despacho n.o 

3283/2018, 2018).  

A DGAV teria de efetuar o pagamento do montante requerido até ao dia 20 do mês 

seguinte ao pedido (Despacho n.o 3283/2018, 2018).  

 

O Despacho n.º 2301/2019 entrou em vigor no dia 8 de março de 2019. É semelhante 

ao Despacho n.º 3283/2018, tendo sido apenas acrescentado o número 3 ao Artigo 2.º que 

indica que no final da campanha, se a verba não tiver sido esgotada, os pedidos com menos 

de 25 animais podem ser apoiados (Despacho n.o 2301/2019, 2019). 

 

2.3.2. Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de 2018. 

 

Segundo dados do Relatório Anual no âmbito da Lei n.º 27/2016, publicado no sítio na 

internet da DGAV, o número de animais esterilizados num CRO aumentou de 9.349 animais 

em 2017 para 14.174 em 2018. Estes resultados podem ter tido a influencia da campanha de 

apoio à esterilização do Estado Português, oficializada através do Despacho n.º 3283/2018.  

 

A campanha de apoio iniciou-se pela manifestação de interesse dos municípios e 

entidades gestoras de CRO intermunicipais, mediante o preenchimento de um formulário 

disponibilizado no sítio da Internet da DGAV (Despacho n.o 3283/2018, 2018). 

Em 2018, foram 119 as câmaras municipais e 8 as associações intermunicipais que 

mostraram interesse em pedir o apoio para a esterilização. No entanto, nem todas acabaram 

por receber algum. 89 formulários (70%) resultaram em apoios concretos, sendo eles de 82 

câmaras e 7 associações intermunicipais, sendo que estas abrangem 43 municípios 

(“Resultado Final da Campanha de Esterilização 2018,” 2019). 
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Tabela 9 – Resultado final da Campanha de Esterilização de 2018: a adesão dos CRO municipais e 
intermunicipais. 

 Processos 
Câmara 

municipal 
Associação 

intermunicipal* 
*Municípios 
abrangidos 

Total 127 119 8 50 

Apenas interesse 38 37 1 7 

Apoio aprovado 89 82 7 43 

 

Relativamente às associações intermunicipais que concorreram, estas gerem um CRO 

intermunicipal que abrange vários municípios, e ainda podem ter protocolos com outras 

câmaras municipais. O apoio aprovado serviu 43 municípios de 7 CRO intermunicipais. Houve 

uma associação que apenas se candidatou e 6 que não demonstraram interesse sendo que 

estas, em conjunto, abrangem 44 municípios. 

 

 

Gráfico 2 – Campanha de Esterilização de 2018: distribuição das associações intermunicipais e o 
número de municípios que abrangem. 

 

Relativamente às candidaturas das câmaras municipais que foram apoiadas, os 

resultados foram diversos: 43 tinham um centro de recolha municipal, 3 que beneficiam de 

algum canil intermunicipal, 4 possuíam um protocolo com um CRO e 32 não possuíam um 

canil oficial. Importa ainda saber que 21 CRO municipais não manifestaram interesse. 
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Tabela 10 – Campanha de Esterilização de 2018: candidaturas pelas câmaras municipais.   

  

Candidatura pela câmara municipal 

Total Com CRO 
municipal 

Com CRO 
intermunicipal 

Sem CRO 
Protocolo com CRO 

municipal ou 
intermunicipal 

Processos 54 7 49 9 119 

Só candidatura 11 4 17 5 37 

Apoio aprovado 43 3 32 4 82 

 

 

Gráfico 3 – Campanha de Esterilização de 2018: candidaturas pelas câmaras municipais. 

 

Houve candidaturas, especialmente as que dizem respeito às associações 

intermunicipais, que beneficiaram animais de vários municípios, ou seja, os 89 apoios 

concedidos acabaram por beneficiar 126 municípios a nível nacional, o que corresponde a 

41%.  

 

Tabela 11 – Campanha de Esterilização de 2018: n.º de municípios que beneficiaram, ou não, dos 
apoios do Estado.  
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Com CRO municipal Com CRO intermunicipal

Sem CRO Protocolado

Total de municípios em Portugal 308 

Apoio intermunicipal + apoio municipal 2 

Apoio intermunicipal + candidatura municipal 6 

Apoio municipal + candidatura municipal 1 

Apoio intermunicipal 38 

Apoio municipal 79 

Apoio concedido 126 

Apenas candidatura 30 

Sem informação 152 
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Houve dois casos nos quais a câmara municipal e ainda o seu canil intermunicipal 

receberam apoio. 6 câmaras candidataram-se, mas apenas receberam apoio pela associação 

de municípios. Aveiro mostrou interesse na campanha, mas apenas recebeu apoio através do 

CRO com o qual está protocolada. 152 dos 308 municípios de Portugal não manifestaram 

qualquer interesse. 

 

   

Gráfico 4 – Percentagem de câmaras municipais que receberam apoios, que apenas apresentaram 
uma candidatura ou que não se manifestaram.   
Gráfico 5 – Percentagem dos tipos de apoios que foram concedidos e manifestações de interesse.  

 

O mapa do gráfico 6 mostra a distribuição geográfica dos múnicipios que receberam 

qualquer apoio (S), apenas preencheram o formulário de declaração de interesse na 

campanha (C) e aqueles que não se manifestaram (N).   
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Gráfico 6 – Distribuição geográfica dos municípios que receberam apoios do Estado (S), que apenas 
preencheram o formulário de interesse na campanha (C) e que não se manifestaram (N).  
Gráfico adaptado de “Resultado Final da Campanha de Esterilização 2018,” de 2019, e realizado 
através do sítio da internet http://www.mapinseconds.com. 

 

Quanto ao valor dos apoios, recorde-se que o máximo para um CRO municipal é de 

15.000€ e para um intermunicipal é de 30.000€ (Despacho n.o 3283/2018, 2018). Foram 

apenas 7 as câmaras municipais que utilizaram mais de metade do saldo, tendo Évora e Viseu 

atingido o teto máximo. A Associação de Municípios das Terras de Santa Maria foi a entidade 

intermunicipal que mais beneficiou desta campanha, com uma ajuda de 13.640€.  

O valor referente a câmaras municipais sem um abrigo oficial poderá ter sido utilizado 

por associações de proteção animal ou para esterilizar animais de tutores carênciados em 

CAMV – algo que pode também ter acontecido nos outros casos. 

Conclui-se assim que, em média, os CRO intermunicipais foram mais apoiados do que 

as câmaras municipais a título individual. No entanto, apenas utilizaram 14,5% da verba 

disponível.  
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Tabela 12 – Valor médio e máximo de apoio concedido e a sua percentagem na totalidade do apoio 
que seria possível alcançar.  

Apoio Média % no total Máximo % no total 

Associação intermunicipal 4342,86 14,5 13640 45,5 

Câmara municipal: 3382,77 22,6 15000 100 

   - De um CRO intermunicipal 3769,29 25,1 8870 59,1 

   - Com CRO próprio 3315,13 22,1 15000 100 

   - Com protocolo 1355,00 9,0 1395 9,3 

   - Sem CRO 2925,78 19,5 15000 100 

 

2.3.3. As vantagens e as desvantagens da esterilização  

 

Tendo em vista o controlo da população de cães e gatos, a esterilização é o método 

de contraceção mais eficaz e o único permanente que temos ao nosso alcance (K. Moldave 

and Rhodes, 2013). Neste capítulo, a esterilização será principalmente abordada dentro do 

contexto da problemática dos animais abandonados (população), e menos no contexto de um 

animal com tutor (indivíduo).  

 

Segundo a legislação em vigor, os animais nos CRO que não tenham sido reclamados 

pelos seus detentores, no prazo de 15 dias, são considerados abandonados e são 

obrigatoriamente esterilizados e encaminhados para adoção (Lei n.o 27/2016, 2016) podendo 

também ser devolvidos à sua colónia de origem, no caso dos gatos (Portaria n.o 146/2017, 

2017). 

No entanto, os animais que não tiverem atingido os seis meses de idade, podem ser 

adotados sem terem sido esterilizados, devendo esta cirurgia ser realizada até o mesmo ter 

completado os oito meses de idade. Devem regressar ao CRO, para esse efeito, ou então o 

tutor pode apresentar uma declaração médico-veterinária que comprove que a cirurgia foi feita 

num CAMV (Portaria n.o 146/2017, 2017).  

 

Isto acontece porque, em Portugal, há médicos veterinários que recomendam a 

castração apenas após os 6 meses de idade, apesar da falta de evidencia científica que apoie 

esta recomendação. Há CRO e associações que optam por fornecer um termo de 

responsabilidade aos tutores que adotam um animal com idade inferior, onde estes se 

comprometem a voltar para se realizar a castração ou para entregarem uma declaração de 

um médico veterinário que confirme que essa cirurgia foi efetuada. 
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Há poucas décadas atrás, no nosso país, a recomendação era de apenas se 

esterilizarem as cadelas após a primeira ninhada, passando posteriormente para após um ou 

dois cios, estando o animal já completamente desenvolvido sexualmente.  

A recomendação varia não só dentro do nosso país como também no estrangeiro. Nos 

Estados Unidos da América (EUA), a idade mais recomendada, nos últimos anos, está entre 

os 6 e os 9 meses de idade (Howe, 1997; Kustritz, 2007). 

No início do século XX, a OVH era realizada entre os 3 e os 6 meses de idade e a 

orquiectomia a partir das 4 semanas (K. Salmeri et al., 1991; White, 1935). Pensa-se que a 

idade aumentou porque foi dada cada vez mais importância aos animais de companhia e 

houve também uma maior preocupação com a segurança das cirurgias e da anestesia, sendo 

os 6 meses uma idade mais confortável. Entretanto, a anestesia e a técnica cirúrgica 

desenvolveram-se, mas a recomendação mais consensual manteve-se entre os 6 e os 9 

meses, sendo que em alguns locais já haveria a ressalva de ser antes do primeiro cio (Kustritz, 

2007). 

 

Nos EUA, foram realizados alguns estudos, em associações, onde os tutores precisam 

de assinar um termo no qual se comprometem a esterilizar o animal após a sua adoção. 

Estima-se que menos de 60% cumprem esse compromisso (Alexander and Shane, 1994; New 

Jr et al., 2000). Inclusivamente, há tutores que apenas o cumprem após o animal ter tido a 

primeira ninhada (Alexander and Shane, 1994). 

Para além disso, muitas vezes é necessário entrar-se em contacto várias vezes com 

o tutor, para que o animal volte ao CRO ou para que o processo fique concluído com a entrega 

de uma declaração, o que consome recursos valiosos como tempo, recursos humanos e 

financeiros em instituições que já carecem dos mesmos.  

Por outro lado, há gatas que entram em cio antes dos 6 meses e, por causa disso, 

estas podem ficar prenhes antes da gonadectomia. No caso das cadelas, o momento do 

primeiro cio já dependente do porte do animal e da raça, sendo que esse presumível momento 

será um melhor ponto de decisão do que a idade.  

 

Contrariamente, também existem países nos quais a castração não é considerada 

ética e é fortemente desencorajada por associações de proteção animal (K. Salmeri et al., 

1991). Na Alemanha, a lei de proteção animal refere que a amputação de parte ou partes do 

corpo ou a remoção ou destruição de órgãos ou tecidos de um vertebrado deve ser proibida. 

Esta proibição não se aplica se a esterilização for necessária por indicação médico-veterinária 

ou é realizada para prevenir a reprodução incontrolável do animal, para que o mesmo possa 

continuar a ser utilizado ou detido, sendo que não podem existir objeções da parte do médico 
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veterinário (Tierschutzgesetz, 2018). Na Noruega, a lei de proteção animal indica que os 

procedimentos cirúrgicos que removem partes do corpo não devem ser realizados a não ser 

que haja uma razão justificável, tendo em consideração a saúde do animal. A esterilização é 

permitida quando é necessária por motivos de bem-estar animal ou outras razões mais 

específicas (Animal Welfare Act, 2009).  

 

Há alguma investigação feita sobre os benefícios e as desvantagens da castração. No 

entanto, a qualidade costuma ser baixa e o número de animais envolvidos também (Ettinger 

et al., 2017). Muitos dos autores apenas comparam se o animal está castrado ou não numa 

determinada altura, num momento de doença ou após a morte do animal, sem precisar em 

que idade é que a gonadectomia foi realizada (Ettinger et al., 2017; Kustritz, 2014; Waters et 

al., 2011). 

Outro fator que pode enviesar os resultados é o facto de que os tutores que castram 

os seus animais estão mais propensos a serem mais assíduos no veterinário levando ao 

aumento dos diagnósticos. Da mesma forma, os animais castrados parecem ter vidas mais 

longas, o que propicia o desenvolvimento de doenças relacionadas com a idade (Ettinger et 

al., 2017; Hoffman et al., 2013). 

A evidência quanto aos riscos de diversas doenças é pobre, visto que existem muitas 

dificuldades práticas em controlar as várias variáveis em estudos retrospetivos (Ettinger et al., 

2017). Nos estudos que recorrem a bases de dados de hospitais de referência, os animais 

podem não ser representativos da população visto que não incluem tutores com poucos 

recursos económicos, ou doenças facilmente geridas em clínicas mais pequenas, onde não 

houve a necessidade de serem referenciadas. 

 

A castração pediátrica  

 

Tanto em Portugal como noutros países como os Estados Unidos, a castração 

pediátrica está a ser aconselhada para animais de abrigo, de forma a que esta seja feita antes 

da sua adoção (Howe et al., 2000; Kustritz, 2014; Lieberman, 1987; Stubbs et al., 1995). Em 

Portugal, temos os exemplos do Canil Municipal de Évora, do Canil Municipal de Coimbra e 

da Associação pela Redução Populacional e Abandono de cães e gatos (ARPA).  

A castração pediátrica é definida como a ovariectomia, ovariohisterectomia ou 

orquiectomia realizada entre as 6 e as 16 semanas de idade (Kustritz, 2014; Stubbs et al., 

1995), ou seja, antes que o animal entre na puberdade. No entanto, na literatura, a dicotomia 

é feita muitas vezes entre antes e após os 6 meses de idade que pode ser pré-púbere ou não, 
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dependendo da espécie ou das características do próprio animal (Miller and Zawistowski, 

2013). 

Esta corrente começou com o Dr. Leo Lieberman, um médico veterinário que 

trabalhava numa clínica privada na Flórida. Em 1982, após ter ficado sensibilizado pelo grande 

número de animais eutanasiados nos abrigos, descreveu a sua experiência de castração em 

100 gatinhos e cachorros com 8 a 10 semanas de idade, bem como o acompanhamento que 

fez ao longo de dois anos (Lieberman, 1982). No seu estudo, não foram reportados efeitos 

adversos, o que levou à abertura da discussão sobre diminuir ou não a idade mínima à qual 

se pode realizar a castração (Lieberman, 1987; Miller and Zawistowski, 2013). 

 

Apesar da elevada prevalência da gonadectomia pediátrica na prática veterinária, 

existem ainda poucos estudos com qualidade e número de amostras suficientes que se 

debrucem sobre os efeitos desta na saúde de cães e gatos (Ettinger et al., 2017).  

A maioria das limitações dos estudos de observação incluem amostras pequenas, 

associações fracas, a falta de um grupo controlo, um tempo de acompanhamento do animal 

muito curto que possa mostrar resultados relevantes, análise estatística inapropriada e a não 

inclusão de outras possíveis variáveis bem como a estimativa do erro (Miller and Zawistowski, 

2013). 

Alguns artigos referem-se a raças específicas, havendo dados contraditórios quando 

são comparados, o que não confere confiança na extrapolação de conclusões de uma raça 

para outra, quanto mais entre espécies diferentes como do cão para o gato (de la Riva et al., 

2013; Hart et al., 2016, 2014). 

Nos artigos que comparam a castração em diferentes idades, há uma dificuldade 

acrescida na interpretação dos resultados visto que o agrupamento dos animais por grupos 

de idade é diverso (Ettinger et al., 2017). Por exemplo, no estudo de la Riva em 2013 e no 

estudo de Hart de 2016, os animais foram divididos em inteiros, e esterilizados com mais e 

com menos de um ano de idade, sendo que um ano foi considerado cedo (de la Riva et al., 

2013; Hart et al., 2014).  

 

A maioria das vantagens de saúde relacionadas com a gonadectomia têm um peso 

muito maior do que as potenciais desvantagens (Ettinger et al., 2017), especialmente num 

contexto de abrigo. Entre as maiores preocupações encontra-se a dúvida sobre se a castração 

pediátrica poderá levar ao aumento do risco de alterações no estado sanitário e 

comportamentais, incluindo a diabetes mellitus, imunodeficiência, obesidade, doenças da pele 

e obstrução do trato urinário (Dowling, 1997; Johnston, 1993). 
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➔ Anestesia e cirurgia pediátrica 

 

Até à data, existem algumas publicações que descrevem técnicas cirúrgicas e 

estabelecem protocolos anestésicos para que as castrações pediátricas possam ser 

realizadas com segurança (Aronsohn and Faggella, 1993; Faggella and Aronsohn, 1993; K. 

Salmeri et al., 1991).  

A cirurgia nesta idade é mais rápida, mais fácil e a hemorragia é mínima. Há indicação 

de que a gonadectomia de cachorros e gatinhos realizada às 7 semanas de vida está 

associada a uma recuperação anestésica mais rápida e a menos complicações peri-

operatórias, comparativamente àquela que é realizada com 7 meses de idade (Howe, 1997; 

Kustritz, 2014). 

Foi realizado um estudo que comparou o tempo que alunos do 4.º ano de Medicina 

Veterinária demoravam a realizar gonadectomias em animais com 8 a 16 semanas de idade 

e com mais de 6 meses. As castrações pediátricas de gatos no geral, em cadelas e em cães 

tiveram um tempo menor, de 6%, 29% e 85% respetivamente (Richardson et al., 1994). 

Os dados relativos aos riscos peri e pós-operatórios resultam principalmente da 

investigação feita por universidades que avaliam estes procedimentos em gatinhos e 

cachorros de abrigos e as complicações são sempre pequenas ou inexistentes. As mortes e 

complicações graves não foram observadas, sendo raras em esterilizações pediátricas 

(Faggella and Aronsohn, 1993; K. Salmeri et al., 1991). As complicações graves foram 

definidas como morte, deiscência de suturas, overdose ou infeção. As complicações menores 

incluíram inchaço moderado do escroto ou da incisão, reação à sutura, e suturas demasiado 

apertadas.  

No entanto. não foram encontradas diferenças no risco de complicações mais ou 

menos graves entre cirurgias realizadas em animais com mais ou menos de 6 meses de idade 

(Burrow et al., 2005; Howe, 1997; Pollari and Bonnett, 1996). 

 

o Avaliação perioperatória  

 

A gonadectomia é um procedimento cirúrgico eletivo e não deve ser feito em animais 

que não sejam saudáveis ou capazes de tolerar a anestesia (Aronsohn and Faggella, 1993; 

Kustritz, 2014; Spay-Neuter et al., 2016). É um procedimento cirúrgico de rotina, feito com 

frequência na prática clínica (Greenfield et al., 2004). No entanto, todos os procedimentos 

cirúrgicos têm os seus riscos. 

Nos animais de abrigos, as doenças infeciosas são a maior causa de problemas de 

saúde e mortalidade pouco tempo após castração pediátrica (Howe, 1997; Porters et al., 
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2015). Deve ser sempre feito um exame físico, e a desparasitação interna e externa antes da 

cirurgia (Kustritz, 2014). 

 

o Considerações anestésicas 

 

Quando falamos em animais pediátricos, apesar da sua gonadectomia ser mais fácil e 

rápida, são precisos alguns cuidados. Quando comparamos com os animais adultos, os 

animais mais novos têm vários órgãos imaturos, o que os coloca em maior risco de 

hipoglicemia, hipotermia, bradicardia, hipotensão e hipoxemia (Aronsohn and Faggella, 1993; 

Duke-Novakovski et al., 2016; Kustritz, 2002; Stubbs and Bloomberg, 1995). Por isso, os 

protocolos anestésicos devem ser escolhidos cuidadosamente. Os gatos e cães muito jovens 

possuem ainda sistemas enzimáticos hepáticos muito imaturos, uma menor ligação dos 

fármacos às proteínas plasmáticas e uma diminuição da taxa de filtração glomerular, que 

podem levar a um metabolismo e excreção diferentes do que seria esperado num adulto 

(Kustritz, 1999). 

Aconselha-se a que os animais sejam mantidos em ninhadas até à indução e que o 

local esteja o mais calmo e silencioso possível (Kustritz, 2014). O estado mental 

pré-anestésico tem um efeito significativo na resposta aos fármacos anestésicos (Aronsohn 

and Faggella, 1993). 

Como possuem poucas reservas de glicogénio, por terem ainda um fígado pequeno e 

pouca massa muscular, têm mais risco de entrar em hipoglicemia (Kustritz, 1999). Por isso, o 

jejum não deve ser prolongado por mais de 4h, sendo que idealmente deveriam comer uma 

pequena refeição 2 a 4 horas antes da cirurgia, para prevenir esta complicação. A água não 

deve ser dada antes da anestesia (Miller and Zawistowski, 2013).  

Têm maior risco de hipotermia durante a anestesia porque têm uma grande área de 

superfície para um volume corporal pequeno, uma menor percentagem de gordura e uma 

menor capacidade de tremer e com isso gerar calor (Grandy and Dunlop, 1991). A hipotermia 

pode ser minimizada fornecendo uma fonte de calor, como uma manta térmica ou uma botija 

de água quente, diminuindo a área de tricotomia (Kustritz, 1999) ou evitando o uso de álcool 

na desinfeção da pele.  

Outro contratempo da anestesia pode ser a hipotensão e, por isso, os anestésicos que 

causem essa hipotensão devem ser evitados. A administração intravenosa de fluidos pode 

ajudar a corrigir esta alteração mas os ventrículos cardíacos são menos responsivos e o 

aumento do output cardíaco é limitado (Grandy and Dunlop, 1991). Para além disso, acaba 

por ser raramente utilizada visto que o tempo de cirurgia é curto e a hemorragia que pode 

ocorrer é mínima (Miller and Zawistowski, 2013).  
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o Considerações cirúrgicas 

 

Algumas alterações notadas durante a cirurgia de um animal pediátrico, quando 

comparado com um adulto, são a presença de mais líquido e menos gordura abdominal. Para 

além disto, os ovários são exteriorizados mais facilmente visto que os ligamentos são estão 

tão esticados, e o útero é mais pequeno. No entanto, é preciso ter cuidado na manipulação 

dos tecido visto que são mais frágeis e rasgam facilmente (Miller and Zawistowski, 2013).  

 

o Considerações pós-operatórias 

 

Estes animais recuperam da anestesia em pouco tempo e cicatrizam muito 

rapidamente. A temperatura deve ser controlada neste período e os mesmos devem 

permanecer quentes até acordar (Miller and Zawistowski, 2013).  

Devem ainda ser alimentados na primeira hora após a recuperação anestésica, sendo 

que animais com um tempo de recuperação mais demorado podem estar hipoglicémicos e, 

por isso, pode ser administrada glicose oralmente, logo no início do período pós-operatório 

(Kustritz, 1999).  

Cães e gatos pediátricos podem ser libertados no próprio dia em que a cirurgia for 

realizada (Miller and Zawistowski, 2013).  

 

As potenciais vantagens da esterilização  

 

➔ Sociais 

 

Há estudos que mostram que os animais intactos têm uma maior probabilidade de 

serem abandonados ou devolvidos do que os animais castrados (New Jr et al., 2000; Patronek 

et al., 1996; Salman et al., 1998). Um dos maiores benefícios da castração prévia à adoção é 

não só o contributo para o controlo populacional, mas também para o bem-estar animal 

(Kustritz, 2007). Em abrigos, elimina o cio e diminui a marcação territorial de gatos e cães 

machos e as lutas entre eles (Hart and Barrett, 1973; Hart and Eckstein, 1997; Johnston, 

1991), diminuindo assim o stress associado (Miller and Hurley, 2009). 

Num inquérito nos Estados Unidos, os tutores responderam que das ninhadas que 

nasceram, 68% das ninhadas de gatinhos e 56% das ninhadas de cachorros não foram 

planeadas. 50% destas gatas e 21% destas cadelas tiveram mais do que uma ninhada (New 

et al., 2004). Na maioria dos casos, o tutor não sabia que a cadela estava em cio ou que 

cadelas e gatas poderiam ovular mais do que uma vez por ano (New et al., 2004). 
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As ninhadas indesejadas contribuem muito para o aumento do número de animais que 

entram nos abrigos, que se agrupam em populações assilvestradas ou que são mortos de 

forma acidental ou intencional (Casey et al., 2009). 

 

➔ Alterações neoplásicas  

 

A gonadectomia em cães e gatos traz benefícios de saúde, ao diminuir algumas 

doenças do trato genital. Para além disso, remove completamente as doenças relacionadas 

com a gestação – e parto – bem como doenças do ovário (quistos e neoplasias) em gatas e 

cadelas (Ettinger et al., 2017; Fossum, 2019; Kustritz, 2007). 

Retirando o útero, é ainda possível eliminar a hiperplasia quística do endométrio, a 

piómetra ou a neoplasia uterina. Também diminui a incidência de vaginites, prolapso vaginal, 

pseudogestação e a hipertrofia mamária felina (Ettinger et al., 2017; Fossum, 2019; Kustritz, 

2007). 

A remoção do ovário, de forma oportuna, também está associada a um menor risco de 

cancro mamário. Num estudo retrospetivo, as cadelas esterilizadas antes do primeiro cio 

tinham um risco de apenas 0,5% de vir a desenvolver tumores mamários. Após o primeiro cio 

o risco era de 8% e após dois ou mais cios este aumentava para 26% (Dorn et al., 1969). As 

cadelas com mais do que dois cios, mas com menos de 2 anos e meio de idade, tiveram uma 

incidência mais atenuada do que as cadelas castradas numa idade mais avançada (Dorn et 

al., 1969). 

O risco de carcinoma mamário felino é drasticamente reduzido em gatas castradas 

antes dos 6 meses de idade (reduz 91%) e entre os 6 e os 12 meses de idade (reduz 86%) 

(Overley et al., 2005). No entanto, é preciso ter em atenção que há gatas que atingem a 

maturidade sexual com apenas 4,5 meses de idade (Jemmett and Evans, 1977) podendo esta 

dicotomia não ser a melhor para estudar as consequências de uma gonadectomia pediátrica.  
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Figura 48 – Cavidade abdominal de gata (com o nome, Tessa, do CME), com suspeita de carcinoma 
mamário, onde se verifica a presença do sistema reprodutor (foto da autora).  
Figura 49 – Tumor numa glandula mamária da Tessa, com cerca de 2 cm de comprimento, de cor 
esbranquiçada e com consitência firme (foto da autora). 
Figura 50 – Tumores numa glandula mamária da Tessa, mais pequenos do que o da figura 49, de cor 
esbranquiçada e com consistência firme (foto da autora). 

 

Ao contrário destes dois estudos retrospetivos, os estudos prospetivos realizados não 

detetaram diferenças no risco de tumores mamários entre os grupos pediátrico ou tradicional. 

No entanto, um deles apenas acompanhou os animais até aos 4 anos de idade (Howe et al., 

2001) e outro acompanhou um número relativamente pequeno de cães e gatos durante um 

máximo de dez anos após a cirurgia (Spain et al., 2004a, 2004b).  

 Do mesmo modo, as doenças testiculares também são eliminadas nos machos 

castrados. Os machos castrados têm ainda menor probabilidade de vir a desenvolver 

hiperplasia benigna da próstata e prostatite (Ettinger et al., 2017; Fossum, 2019; Kustritz, 

2007). 

Os adenomas perianais são considerados andrógeno-dependentes, ocorrem 

primariamente em machos intactos e entram em remissão após a castração (Fossum, 2019; 

Wilson and Hayes, 1979). 

 

➔ Outras vantagens 

 

Outra vantagem substancial inclui a redução da incidência de ferimentos associados à  

deambulação (Ettinger et al., 2017) e a diminuição do risco de transmissão de doenças 

infeciosas pela redução da cópula e lutas entre machos (Little et al., 2009). 

A gonadectomia também pode ser realizada em alguns animais para reconstruir 

tecidos traumatizados, doentes ou com algum tipo de malformação como, por exemplo, em 

animais criptorquidios (Fossum, 2019). 
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Apesar destas indicações, as vantagens associadas à castração devem ser melhor 

estudadas tendo em conta os efeitos de ter sido realizada antes ou após a puberdade (Ettinger 

et al., 2017). 

 

As potenciais desvantagens da esterilização  

 

➔ Genitália externa 

 

As hormonas sexuais são responsáveis pelo desenvolvimento normal da genitália 

externa em cães e gatos (M. V. Root et al., 1996; K. R. Salmeri et al., 1991; Stubbs et al., 

1996). No entanto, não há evidência de que exista algum significado clínico nas diferenças 

anatómicas observadas (Ettinger et al., 2017). 

Nos estudos de Salmeri e colaboradores (1991) e de Stubbs e colaboradores (1996), 

cães e gatos, respetivamente, foram separados em grupos de animais inteiros (grupo III), 

castrados com 7 meses (grupo II), ou 7 semanas (grupo I) de idade. As fêmeas castradas com 

7 semanas ou 7 meses de idade tinham uma vulva com um menor tamanho comparativamente 

a gatas e cadelas inteiras com 12 meses (K. R. Salmeri et al., 1991; Stubbs et al., 1996).  

As vulvas pequenas e infantis já foram associadas a dermatite perivulvar, 

especialmente em cadelas com excesso de peso. No entanto, nenhum estudo documentou 

ainda o aumento do risco, nem de dermatite perivulvar nem de vaginite juvenil, em cadelas 

esterilizadas antes da puberdade, quando comparadas com cadelas esterilizadas em idades 

mais avançadas (Howe et al., 2001; Spain et al., 2004b). 

Também no estudo por Salmeri e colaboradores (1991), verificou-se que os cães 

castrados com 7 semanas de idade tinham o diâmetro do pénis significativamente menor do 

que o dos cães castrados com 7 meses de idade e do que os que permaneceram inteiros. O 

pénis e o prepúcio dos cães do grupo orquiectomizado com 7 meses, medidos aos 15 meses 

após a cirurgia, teriam um desenvolvimento intermédio, quando comparados com a genitália 

externa dos animais dos restantes grupos (K. R. Salmeri et al., 1991). 

No estudo de Stubbs e colaboradores (1996), no momento em que tinham 1 ano de 

idade, as espículas penianas estavam ausentes nos gatos machos do grupo I, atrofiadas nos 

do grupo II e completamente desenvolvidas nos do grupo III. Em todos os gatos foi possível 

exteriorizar o pénis. No entanto, Root e colaboradores (1996) reportaram que não foi possível 

exteriorizar o pénis dos gatos orquiectomizados com 7 semanas (0/6), mas foi possível em 

60% (3/5) dos gatos castrados com 7 meses e em 100% (5/5) dos que permaneceram inteiros 

(M. V. Root et al., 1996).  
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Existe alguma evidência anedótica de que a algaliação de gatos cujo pénis não pode 

ser exteriorizado torna-se difícil, mas a frequência deste problema e o seu significado clínico 

ainda não foram documentados (Miller and Zawistowski, 2013).   

 

➔ Diâmetro da uretra e as Doenças do Trato Urinário  

 

Uma das maiores preocupações ligada à castração pediátrica tem a ver com a 

eventual diminuição do diâmetro da uretra de gatos e cães machos, que pode aumentar o 

risco de obstrução urinária (K. R. Salmeri et al., 1991; Spain et al., 2002). 

Em 1972, Herron não encontrou diferenças no diâmetro da uretra peniana entre gatos 

castrados com 5 meses de idade quando comparados com gatos inteiros. Dois estudos 

posteriores confirmaram estes resultados (Herron, 1972). No estudo de Root e colaboradores 

(1996), não foram encontradas diferenças no diâmetro da uretra prostática, mas a uretra na 

zona pélvica das gatas esterilizadas com 7 semanas de idade era significativamente menor 

(com medida às 22 meses de idade) quando comparada com a de gatas inteiras, mas não era 

diferente da de gatas esterilizadas com 7 meses de idade (M. V. Root et al., 1996). No estudo 

de Stubbs and Bloomberg (1995), a pressão uretral era semelhante entre cães e gatos 

esterilizados com 7 semanas ou 7 meses de idade (Stubbs and Bloomberg, 1995). 

A castração é descrita como sendo um importante fator de risco de Doença do Trato 

Urinário Inferior Felino (FLUTD), independentemente da idade (Fennell, 1975; Lekcharoensuk 

et al., 2001). Em estudos coorte, não foi encontrada qualquer correlação entre a idade no 

momento da castração e a incidência de FLUTD em nenhum dos géneros (Howe et al., 2000; 

Porters et al., 2015; Spain et al., 2004a).  

Em cães, os resultados dos estudos que avaliam a relação entre o género e a 

castração com o risco de infeções do trato urinário são variados. Alguns associaram a 

castração de cadelas com um maior risco de Infeções do Trato Urinário (UTI) (Ling et al., 

1998) mas outros não (Freshman et al., 1989). Contudo, um estudo demonstrou uma 

associação entre a castração de cadelas e um aumento do risco de UTI recorrente ou 

persistente (Seguin et al., 2003). No entanto não existem registos de sequelas na uretra de 

cães machos (Ettinger et al., 2017).  

Por causa destes resultados, a incidência de cistite e de infeções da bexiga recorrentes 

foi investigada por idade à castração. Os dois estudos coorte tiveram conclusões diferentes 

quanto ao risco de desenvolvimento de cistites mais tarde na vida devido à castração 

pediátrica, quando compararam com a castração à idade tradicional (Howe et al., 2001; Spain 

et al., 2004b). Howe e colaboradores (2001) não encontraram diferenças no risco de cistite no 

seu estudo, mas o estudo de Spain e colaboradores (2000b) refere que as fêmeas 
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esterilizadas antes da puberdade teriam 2,7 vezes mais hipóteses de desenvolver cistite 

(mediana de 4,5 anos) quando comparadas com aquelas castradas entre os 6 e os 12 meses 

de idade, mas não foram encontradas diferenças no risco de UTI recorrente.  

Também há estudos que encontraram uma maior frequência de cálculos renais em 

cães castrados (Okafor et al., 2014). 

 

➔ Incontinência 

 

Menos de 1% de cadelas inteiras desenvolvem Incontinência Urinária Adquirida (AUI) 

nalgum ponto da sua vida (Arnold et al., 1989; Thrusfield et al., 1998), e há muito que se sabe 

que a AUI ocorre com maior frequência em cadela castradas (Holt and Thrusfield, 1993; 

Thrusfield, 1985).  

A incidência de AUI em cadelas castradas varia entre 2 a 20% (Angioletti et al., 2004; 

Arnold et al., 1989; Thrusfield et al., 1998). Esta grande variação provavelmente depende da 

metodologia usada, tempo de acompanhamento do animal após a cirurgia, o porte e a raça 

do cão, entre outros fatores.  

Alguns estudos, que surgiram para perceber se haveria diferença no risco de animais 

submetidos a castração pediátrica, relacionam a probabilidade de desenvolvimento de AUI 

com a idade do animal quando foi submetido à castração, enquanto outros separam os 

animais consoante a cirurgia fosse realizada antes ou após o primeiro cio. Sendo a 

metodologia tão diferente, é necessário que a interpretação dos resultados seja feita com 

alguma cautela. 

Forsee e colaboradores encontraram apenas uma associação entre a raça e o 

tamanho corporal de 566 cadelas castradas e a percentagem de incontinência observada. Os 

animais foram divididos em grupos nos quais uns foram castrados entre as 12 semanas e os 

6 meses de idade e outros apenas após a puberdade, não tendo havido alterações 

significativas (Forsee et al., 2013).  

No estudo caso-controlo de De Bleser e colaboradores, as cadelas castradas antes da 

puberdade tiveram uma menor probabilidade de desenvolveram incontinência urinária do que 

as castradas posteriormente (De Bleser et al., 2011).  

Noutro trabalho também foi notada uma menor incidência, apesar de os sinais clínicos 

terem sido mais marcados em cães onde foi feita castração pediátrica (Stöcklin-Gautschi et 

al., 2001). Neste último relato, no entanto, a AUI teve uma incidência de 9,7% em cadelas que 

foram castradas antes do primeiro cio e de 0% em cães inteiros. A conclusão de menor 

incidência de AUI foi retirada após comparação com outro trabalho que apresentava um risco 
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de 20,1% em cadelas esterilizadas após o primeiro cio (Arnold et al., 1989), sendo que a 

comparação direta de estudos diferentes pode não ser adequada. 

Num estudo de Thrusfield e colaboradores (1998), as cadelas esterilizadas antes do 

primeiro cio teriam 2,4 vezes mais probabilidade de desenvolver AUI do que aquelas 

esterilizadas após o primeiro cio. Spain e colaboradores (2004b), no seu estudo coorte, 

também encontraram um risco maior de incontinência urinária associada à diminuição da 

idade na castração.   

Visto que a AUI é uma complicação relativamente comum após a ovariohisterectomia, 

são necessários mais estudos, não só para quantificar o risco relativo mas também para 

identificar outros fatores como o porte, a raça e a posição vaginal da cadela, que podem 

modificar o risco (Angioletti et al., 2004; Arnold et al., 1989).  

Existe um aumento do risco de desenvolvimento de AUI em fêmeas castradas, quando 

comparadas com fêmeas inteiras, mas o papel da castração pediátrica neste risco ainda não 

é claro. Mesmo assim, se houver um efeito, então este provavelmente terá a ver com o 

momento da puberdade e não com a idade do animal (Miller and Zawistowski, 2013).   

 

➔ Crescimento do esqueleto  

 

Há alguma evidência de que a maioria das placas de crescimento ósseo fechem após 

a puberdade (Nilsson et al., 2005; K. R. Salmeri et al., 1991) e que a falta de hormonas sexuais 

atrasa o fecho destas placas (Houlton and McGlennon, 1992; May et al., 1991; McNicholas et 

al., 2002; Perry et al., 2014; Root et al., 1997; K. R. Salmeri et al., 1991; Stubbs et al., 1996).  

No estudo de Salmeri e colaboradores (1991), foi estudado o efeito da idade à 

esterilização no crescimento do esqueleto sendo que participaram cachorros de raças 

cruzadas de seis ninhadas, tendo sido divididos aleatoriamente em 3 grupos: machos e 

fêmeas que seriam castrados com 7 semanas de idade (grupo I), com 7 meses (grupo II) ou 

que iriam permanecer sexualmente intactos (grupo III). Foram analisados o rádio e a ulna, 

como exemplo de ossos longos, sendo que a placa de crescimento distal fechou 

significativamente mais tarde no grupo I, comparando com o grupo II, sendo que fecharam 

significativamente mais cedo no grupo III em relação ao grupo II. O comprimento do rádio foi 

medido às 54 semanas de idade, sendo que os atrasos no fecho das placas resultaram no 

aumento desta medida, que apesar de ter sido uma diferença pequena, foi significativa.  

Outros investigadores também concluíram que o atraso, especialmente observado em 

animais castrados precocemente, poderia resultar em ossos mais compridos (McNicholas et 

al., 2002; Root et al., 1997). 
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No estudo com gatos de Stubbs e colaboradores (1996), os investigadores separaram 

os animais no mesmo tipo de grupos que o estudo anterior de Salmeri e colaboradores (1991). 

No entanto, aos doze meses de idade, apenas verificou uma diferença significativa no atraso 

do fecho das placas de crescimento quando comparou gatos castrados e inteiros (mas não 

entre os grupos I e II), sendo que esse atraso não produziu diferenças significativas no 

crescimento do rádio entre grupos. No estudo de Root e colaboradores (1997), as categorias 

utilizadas e as diferenças no fecho das placas foram as mesmas. No entanto, as medições do 

rádio foram feitas até aos 24 meses e houve uma diferença significativa no comprimento 

quando foram comparados os grupos I e II, com ossos mais longos, com o grupo III. 

Há investigadores que colocam a hipótese de estas placas afetadas serem mais 

suscetíveis a ferimentos e fraturas (McNicholas et al., 2002; K. R. Salmeri et al., 1991; Stubbs 

et al., 1996). Em dois estudos, a maioria dos gatos com fraturas da cabeça do fémur eram 

gatos não apenas castrados mas também obesos, sendo que não foi utilizado um grupo de 

controlo (Craig, 2001; McNicholas et al., 2002). Como a castração aumenta a incidência da 

obesidade, esta pode ter sido um fator de risco independente (Ettinger et al., 2017). 

Outros investigadores duvidam que o fecho mais lento após uma castração pediátrica, 

quando comparada com a realizada a uma idade tradicional, tenha alguma relevância clínica 

(Howe et al., 2001, 2000; Porters et al., 2015; Spain et al., 2004a, 2004b). Nos estudos de 

Howe e colaboradores (2000 e 2001) e nos de Spain e colaboradores (2004a e 2004b) foram 

seguidos durante algum tempo cães e gatos de abrigos esterilizados em diferentes idades, 

não tendo sido encontrado qualquer caso de fratura da placa de crescimento em nenhum 

grupo de idade. Nos primeiros foram acompanhados 269 cães esterilizados com menos de 

12 semanas de idade, com 12 a 23 semanas e com mais de 24 semanas, durante uma 

mediana de 48 meses e 263 gatos castrados antes ou após 24 semanas de idade, durante 

uma mediana de 3,1 anos. No segundo foram acompanhados 948 cães esterilizados com 

menos de 5,5 meses e 894 entre os 5,5 e os 12 meses de idade, por uma mediana de 4,5 

anos (entre 0,3 a 12,2 anos) e um total de 1660 gatos separados pela mesma dicotomia, 

durante uma mediana de 3,9 anos.  

Nos cães, a displasia da anca e a doença do ligamento cruzado cranial (CCLD) têm 

sido associados à castração (Duval et al., 1999; van Hagen et al., 2005; Witsberger et al., 

2008), sendo que o estudo de Duval e colaboradores (1999) demonstrou um risco de CCLD 

maior em fêmeas do que em machos. Foi colocada a hipótese de que o fecho assimétrico das 

placas de crescimento pode causar a deformação e lassidão das articulações da anca e do 

joelho (Root Kustritz, 2012; K. R. Salmeri et al., 1991). 

Tantos as cadelas como os cães castrados parecem ter uma maior probabilidade de 

desenvolver CCLD (de la Riva et al., 2013; Witsberger et al., 2008). No entanto, não parece 
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haver evidencia de que haja um maior risco entre a castração antes e após a puberdade em 

cães (Howe et al., 2001; Spain et al., 2004b). 

 

Os cães machos castrados parecem ter mais probabilidade de ter displasia da anca e 

o risco parece aumentar na castração pediátrica (de la Riva et al., 2013; Spain et al., 2004b; 

Witsberger et al., 2008). No entanto, no estudo de Howe et al. (2001), esta associação não foi 

encontrada. Estes resultados apontam para a necessidade de mais investigação, 

especialmente em raças de cães onde a incidência de displasia da anca é elevada (Miller and 

Zawistowski, 2013). 

Apesar de todas estas informações, ambas as condições ortopédicas são multifatoriais 

no seu desenvolvimento. A raça, a predisposição genética e a obesidade estão entre os 

fatores que podem influenciar o risco associado a este tipo de problemas (Ettinger et al., 

2017). 

 

➔ Excesso de peso e obesidade 

 

Os animais com excesso de peso são cada vez mais comuns e a castração é um dos 

vários fatores de risco (Cave et al., 2012; Colliard et al., 2009; Courcier et al., 2012; Edney 

and Smith, 1986; Fettman et al., 1997; Howe, 1999; Lefebvre et al., 2013; Martin et al., 2001; 

Robertson, 1999). Parece haver predisposição genética em algumas raças no ganho de peso 

após a gonadectomia (McGreevy et al., 2005). Outros fatores de risco incluem a idade do 

animal, a sua saúde, o nível de atividade física e a dieta.  

Um estudo encontrou uma pequena diferença, mas significativa, de aumento de peso 

após 90 dias da cirurgia, de cadelas castradas, quando comparadas com o grupo de controlo 

(Houpt et al., 1979). 

No entanto, o risco não difere com a idade no momento da gonadectomia (Lefebvre et 

al., 2013) e há um estudo que sugere que os cães que foram castrados antes da puberdade 

são menos propensos a ter excesso de peso do que aqueles que foram castrados numa idade 

superior (Spain et al., 2004b).  

Noutro estudo  não foram encontradas diferenças na quantidade de alimento ingerido, 

ganho de peso ou espessura da gordura lombar após um período de acompanhamento de 15 

meses de grupos de cães castrados com 7 semanas, 7 meses ou deixados inteiros (K. R. 

Salmeri et al., 1991). Em 1995, outro estudo publicado não encontrou diferenças significativas 

em cachorros esterilizados com 2 ou 7 meses de idade, tendo sido feitas medições aos 7 e 

aos 18 meses de idade (Crenshaw and Carter, 1995).  
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No caso dos gatos, há estudos que sugerem que a ovariohisterectomia baixa a taxa 

metabólica basal (Flynn et al., 1996). Para além disso, os gatos castrados tiveram uma maior 

tendência para comer tudo o que lhes fosse oferecido, sendo que os inteiros autorregulavam 

a ingestão de comida. No entanto, o nível de atividade foi considerado semelhante. Sendo 

assim, os autores recomendaram que as gatas castradas não devem ser alimentadas ad 

libitum.  

Em estudos do autor Root, M. V., a condição corporal e o coeficiente de calor foi 

semelhante entre os grupos de gatos castrados com 7 semanas ou 7 meses, mas foi 

significativamente maior e menor, respetivamente, do que a do grupo deixado intacto (M. Root 

et al., 1996; Root and Johnston, 1995). O estudo de 1996 sugere que os machos e fêmeas 

castrados em qualquer idade precisam de menos 28% e 33% de calorias, respetivamente, do 

que os animais inteiros.  

Por sua vez, Stubbs e colaboradores (1996) referem não ter encontrado diferenças no 

peso medido em gatos castrados às 7 semanas ou 7 meses de idade, mas os gatos castrados 

com 7 meses eram significativamente mais pesados do que os gatos inteiros (Stubbs et al., 

1996).  

Os estudos de coorte de longa duração não encontraram diferenças significativas no 

peso de gatos castrados antes ou após os 6 meses de idade (Howe et al., 2000; Spain et al., 

2004a).  

Dada a importância da obesidade na ocorrência de outros problemas de saúde, é 

crucial que os veterinários informem os tutores de modo a que o aumento excessivo do peso 

seja evitado após a castração pediátrica (Alexander et al., 2011; Lefebvre et al., 2013; Martin 

et al., 2001; Robertson, 2003). É preciso mais investigação sobre este tema, para que se 

consiga perceber melhor quais são os efeitos a longo prazo da idade no momento da 

castração na condição corporal de gatos e cães.  

 

➔ Diabetes Mellitus 

 

A castração também foi associada ao aumento do risco de diabetes no cão e no gato, 

em ambos os géneros, sendo que o peso não foi considerado. Esta cirurgia previne a diabetes 

mellitus induzida pela progesterona (que é rara) mas aumenta o risco de diabetes mellitus por 

causa da obesidade (Fall et al., 2007; Mattin et al., 2014). 

Nos gatos castrados, o aumento do risco de diabetes pode indicar que é a obesidade 

o fator de risco em vez da castração (McCann et al., 2007). A obesidade e a castração estão 

ainda associadas a uma diminuição da sensibilidade à insulina (Hoenig and Ferguson, 2002). 
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➔ Alterações neoplásicas 

 

Foi descrito, em cães, um aumento da prevalência de algumas doenças neoplásicas 

associadas à castração, o que pode implicar que as hormonas sexuais podem ter qualidades 

protetoras contra a proliferação neoplásica de determinados tecidos (Cooley et al., 2002; 

Teske et al., 2002; Villamil et al., 2009). No entanto, não se conhece bem qual é o papel da 

remoção das hormonas sexuais na patofisiologia destas doenças. O facto de ainda existirem 

raças de cães que têm diferentes predisposições complica ainda mais a interpretação dos 

dados. No caso dos gatos, apenas dispomos de dados isolados para a análise de risco de 

condições neoplásicas (Ettinger et al., 2017). 

 

O carcinoma prostático é relativamente incomum em todos os cães, castrados ou 

inteiros. No entanto, foi descrito em cães castrados uma incidência significativamente maior 

de cancro prostático, sendo que o risco seria entre 2,4 a 4,3 vezes maior em relação a animais 

inteiros (Bryan et al., 2007; Sorenmo et al., 2003; Teske et al., 2002). Apesar destes 

resultados, obtidos em estudos observacionais, não foi ainda estabelecida uma relação de 

causalidade. Em contraste, existe um relatório que sugere que a castração pediátrica em cães 

machos diminui o risco de doença prostática neoplásica (Cornell et al., 2000). No entanto, em 

nenhum destes estudos, os cães foram separados por grupos de esterilização antes ou após 

a puberdade.  

Já os estudos coorte realizados não detetaram diferenças no risco, consoante a idade 

no momento da castração (Howe et al., 2001; Spain et al., 2004b, 2004a) mas estes podem 

ter um poder estatístico baixo para detetar as diferenças, visto que os primeiros autores 

apenas acompanham os animais até aos 4 anos e os segundos avaliam poucos animais, 

apesar de os seguirem até 10 anos após a cirurgia.  

Como o risco de desenvolvimento de cancro prostático é bastante raro em cães 

orquiectomizados numa idade tradicional, é improvável que o risco absoluto seja mais elevado 

quando a castração acontece numa idade pediátrica (Miller and Zawistowski, 2013).   

Houve ainda um aumento da prevalência de cancro da bexiga num estudo em cães e 

cadelas castradas (Bryan et al., 2007). Mais uma vez os animais não foram separados em 

grupos segundo a idade no momento da castração.  

Também parece haver um risco duas vezes superior de osteossarcoma associado à 

castração, sendo que ocorre mais frequentemente em cães com porte grande e gigante, tendo 

mesmo assim uma ocorrência relativamente rara (Ru et al., 1998). Neste estudo, foram 

apenas avaliados cães de raça pura. Noutro estudo, apenas em Rottweilers, que já é uma 

raça predisposta, indicou que a castração antes de 1 ano de idade resultou num risco maior 
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(Cooley et al., 2002). Apesar da associação, ainda não foi encontrada uma possível relação 

causal.  

Noutro estudo retrospetivo, as cadelas castradas tiveram um risco quatro vezes maior 

de desenvolver hemangiossarcomas ou linfoma cardíaco quando comparadas com cadelas 

inteiras (Ware and Hopper, 1999). Num estudo com apenas cães da raça Golden Retrievers, 

referiu que os machos castrados com menos de 1 ano de idade tiveram quase 3x mais 

probabilidade de desenvolver linfoma (de la Riva et al., 2013). Há outro estudo que notou um 

maior risco de linfoma intestinal em gatos castrados mas os resultados podem ser um reflexo 

direto da idade em vez de estarem ou não castrados (Rissetto et al., 2011). 

Novamente, não é especificada a idade no momento da castração nem foi ainda 

estabelecida uma causa-efeito entre a ovariohisterectomia e este tipo de tumores. 

Adicionalmente, os estudos coorte já referidos não encontraram evidencia do aumento do 

risco destes tumores em animais esterilizados em idades pediátricas, provavelmente pelos 

mesmo motivos apresentados anteriormente (Howe et al., 2001; Spain et al., 2004b, 2004a). 

O estudo sobre o efeito de exposições específicas (como a castração pediátrica ou 

castração numa idade tradicional) no aumento ou diminuição do risco de tumores é difícil visto 

que estes têm uma incidência muito baixa e um período de desenvolvimento relativamente 

longo.  

 

➔ Reação a vacinas, asma e problemas cutâneos 

 

Em estudos com cães e gatos, as reações de hipersensibilidade à vacina foram mais 

comuns em animais castrados (Moore et al., 2007, 2005). Foi colocada a hipótese de que uma 

possível falta de feedback negativo pelas hormonas sexuais aumentem a secreção da 

hormona pituitária, influenciando a resposta imunitária à vacinação. No entanto, como já foi 

referido, os donos que esterilizam os seus animais são mais assíduos no consultório 

veterinário sendo que a percentagem de vacinados poderá ser mais elevada nestes animais.  

Foi sugerido que a castração antes dos 5,5 meses estava associada a uma redução 

da incidência de asma e gengivite em gatos, comparativamente aos que foram castrados entre 

5,5 e 12 meses (Spain et al., 2004a). Outro estudo, no entanto, não encontrou qualquer 

aumento significativo na incidência de alterações no sistema tegumentário (incluindo alergias 

cutâneas secundárias) entre animais castrados antes e após as 24 semanas de idade (Howe 

et al., 2000). Mais recentemente, concluiu-se que é improvável que a idade a que a castração 

é efetuada esteja associada a alterações de hipersensibilidade cutânea em gatos (Porters et 

al., 2015). 
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➔ Outras condições 

 

Foram reportados dados contraditórios na incidência e prevalência de outras doenças.  

Por exemplo, os cães castrados podem ter um maior risco de hipotiroidismo (Milne and 

Hayes, 1981; Panciera, 1994). Da mesma forma, a pancreatite aguda foi diagnosticada mais 

frequentemente em animais castrados do que em animais inteiros (Cook et al., 1993; Hess et 

al., 1999). E apesar de ter sido reivindicada uma longevidade excecional em fêmeas intactas 

de raça Rottweilers, a maioria dos estudos sugere que os animais castrados vivem durante 

mais tempo (Greer et al., 2007; Hoffman et al., 2013; Michell, 1999; Waters et al., 2009). 

 

2.4. A esterilização nos vários CRO 

 

Esterilizações no CMC 

 

Durante o estágio no CMC, pude observar e colaborar na ovariohisterectomia de três 

gatas adultas e de treze cadelas, treze ovariectomias pediátricas e a orquiectomia de 

dezasseis gatos e de nove cães. 

Da campanha do Estado português, que disponibilizou uma verba de apoio à 

esterilização, através do Despacho n.º 3283/2018, o CMC usufruiu de 3825€ da verba de 

15.000€ que poderia ter atingido.  

 

Esterilizações no CME 

 

Durante o estágio no CME, foram vários os animais de companhia que foram 

esterilizados. Pude observar e colaborar na maioria das cirurgias, tendo realizado, sob 

supervisão, um grande número de orquiectomias em gatos e cães, e a ovariohisterectomia 

em cinco gatas e uma cadela.  

Como se pode observar na tabela 13, para além de o CME esterilizar todos os animais 

do canil antes de serem adotados, recebe ainda gatos de colónia, dentro do projeto “Pegar e 

Largar”, que é um programa CED, e organiza algumas campanhas de solidariedade para 

animais com tutores carenciados.  
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Tabela 13 – Número de animais esterilizados, categorizados por espécie, sexo, tipologia e local da 
cirurgia, durante o nosso estágio.  

 
Terão ou têm tutor Pegar e largar 

Total 
Canil Campanha Canil Campanha 

Cão 30 7 - - 37 

Cadela 26 15 - - 41 

Gato 31 29 41 26 127 

Gata 32 42 47 31 152 

Total 212 145 357 

 

O CME tem vindo a aumentar a sua capacidade de resposta às necessidades de 

esterilização dos animais, não só através da contratação de mais um médico veterinário, para 

realizar cirurgias durante um dia por semana, mas também através do trabalho voluntário de 

profissionais com formação nesta área.  

 

Tabela 14 – Evolução do número de animais esterilizados, de 2014 a 2018. 

 Cadela Cão Gata Gato Total 

2014 55 68 59 43 225 

2015 77 79 61 58 275 

2016 57 77 81 87 302 

2017 68 60 89 111 328 

2018 92 103 375 269 839 

Total 349 387 665 568 1969 

 

Assim, no espaço de quatro anos, conseguiu quase quadruplicar o número de animais 

esterilizados, sendo que o que mais contribuiu para estes valores foi o aumento em mais de 

seis vezes do número de gatos. 
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Gráfico 7 – Evolução do número de animais esterilizados entre 2014 e 2018. 

 

Da campanha do Estado Português, que disponibilizou uma verba de apoio à 

esterilização, através do Despacho n.º 3283/2018, o CME usufruiu da totalidade da verba 

disponível, 15.000€. No entanto, é de notar que, se não tivesse sido imposto um limite de 

apoios, o canil teria beneficiado de 17,430€, valor calculado através do número, espécie e 

sexo dos animais que foram esterilizados dentro do período da campanha e que se encontram 

discriminados na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Número de animais esterilizados e o apoio auferido. 

 Gatos Gatas Cães Cadelas Total 

Apoio por animal 15€ 35€ 30€ 55€ - 

Número de animais 202 316 49 34 601 

Total 3.030€ 11.060€ 1.470€ 1.870€ 17.430€ 

 

Esterilizações no CIAMTSM 

 

Da campanha do Estado português, que disponibilizou uma verba de apoio à 

esterilização, através do Despacho n.º 3283/2018, o CIAMTSM usufruiu de 13640€ da verba 

de 30.000€ que poderia ter atingido. 

 

2.4.1. Preparação para a cirurgia e técnicas cirúrgicas 

 

Apesar de as bases científicas e técnicas serem as mesmas, existem algumas 

diferenças entre as castrações realizadas no CMC e no CME. Estas são influenciadas pelo 
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equipamento disponível, pela casuística à qual têm de responder e pela formação e 

experiência pessoal dos médicos veterinários envolvidos.  

A Dra. Mariana, de Coimbra, aprendeu uma técnica que diminui o tempo de cirurgia 

em gatas muito jovens. A Dra. Margarida e o Dr. Filipe, que trabalham no CME, têm uma 

grande experiência, que adquiriram em campanhas internacionais e nacionais de esterilização 

em grande número, em cirurgias de gatos de rua, com uma técnica de ovariohisterectomia 

através do flanco esquerdo, sendo que usam o mínimo de fio de sutura possível, recorrendo 

ao nó em oito sempre que for possível e seguro para o animal, tendo como objetivo não só a 

poupança de recursos mas também a rápida recuperação pós operatória e a fácil 

monitorização da ferida após a libertação do animal. 

 

Equipamento 

 

A sala de cirurgia do CMC dispõe de ar condicionado, 4 jaulas, uma mesa de cirurgia, 

uma pequena farmácia, um balcão de preparação, tosquiadora, uma pia com água e um 

esterilizador. No entanto, não possui nenhum aparelho de monitorização anestésica e não é 

realizada fluidoterapia ou anestesia volátil, e a sua manutenção, durante a cirurgia. 

A sala de cirurgia do CME é bastante pequena. Possui uma farmácia, uma mesa de 

cirurgia antiga com um colchão, uma bancada para desinfeção do material cirúrgico e um 

aparelho de anestesia volátil. Foi instalado recentemente ar condicionado. Não possui 

esterilizador nem aparelho de monitorização anestésica. 

 

Vestuário e higiene pessoal 

 

Em Coimbra, a preparação da cirurgia começa no gabinete da Dra. Mariana onde 

vestimos o pijama cirúrgico e uma bata por cima. Ao chegar à sala de cirurgia são colocados 

uns protetores de calçado descartável, na passagem da zona suja (corredor) para a zona 

limpa (sala de cirurgia) e, posteriormente, uma touca e uma máscara. Concluída a preparação 

cirúrgica, e depois do animal ser colocado inconsciente na mesa de cirurgia, são retiradas as 

batas. As duas pessoas responsáveis por fazer a cirurgia fazem a assepsia das mãos, e 

colocam as luvas cirúrgicas. Não são usadas batas estéreis, e os braços ficam expostos entre 

as luvas e a manga do pijama. Os restantes elementos da equipa, abrem as embalagens do 

material esterilizado, primeiro os panos de campo (retirados e colocados por quem faz a 

cirurgia) e depois os vários instrumentos usados durante a castração. 

Em Évora, o veterinário encarregue pela cirurgia usa um pijama cirúrgico limpo, ficando 

com os braços descobertos. É colocada uma touca na cabeça e luvas nas mãos (após a sua 
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assepsia) que passam de seguida por álcool. O médico veterinário costuma fazer a 

esterilização sozinho e por isso o material é preparado e posicionado num tabuleiro 

desinfetado com álcool, antes de iniciar a cirurgia.  

 

Métodos de assepsia e desinfeção de material 

 

No CMC, o material cirúrgico é lavado e seco após a cirurgia e é organizado de seguida 

em kits dentro de um envelope que é esterilizado num autoclave.  

Em Évora, o material cirúrgico é lavado após a sua última utilização. Depois, se for 

utilizado de seguida, é submerso num recipiente com clorohexidina. Se for apenas usado no 

dia seguinte, fica a secar dentro de um tabuleiro escorredor e é submerso em clorohexidina 

durante algum tempo antes da primeira cirurgia daquele dia.  

 

Pré-anestesia 

 

Em Coimbra é feita a administração da pré-medicação via intramuscular de xilazina 

(0,05ml/kg). No canil de Évora, não é realizada a pré-anestesia. 

 

Anestesia 

 

Em Coimbra é colocado um cateter, normalmente na veia cefálica, para administração 

IV dos fármacos usados na anestesia e na sua manutenção. É administrado diazepam, 

metamisol e um bolus de xilazina e ketamina, por via intravenosa.  

 

 
Figura 51 – Cateter e seringa com ketamina e xilazina para a manutenção da anestesia (foto da autora). 
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Tabela 16 – Protocolo anestésico para um cão no CMC. 

Anestesia 

Metamisol 
sódico  

(500 mg/ml) 
0,1 ml/kg 

Diazepam  
(20 mg/ml) 
0,1 ml/kg 

Ketamina (100 mg/ml) e Xilazina (20 mg/ml) 
Proporção 2:1.  

Preparar 0,05 ml/kg e iniciar com metade da dose 

Manutenção 
Se necessário, administrar pequenos bolus do resto da ketamina e xilazina, 

na proporção de 2:1. 

 

Tabela 17 – Protocolo anestésico para um gato no CMC. 

Peso Medetomidina 
(1 mg/ml) 

Tramadol 
(50 mg/ml) 

Ketamina 
(100 mg/ml) 

Xilazina 
(20 mg/ml) 

Atipamezol 
(5mg/ml) 

<2kg 0,2 ml 0,2 ml 0,1 ml - 0,1 ml 

>2kg  0,4* ml 0,2* ml 0,3* ml  

*na mesma seringa 

 

Em Évora, a anestesia apenas contém ketamina e medetomidina nos cães, e ketamina 

e xilazina nos gatos.  

 

Tabela 18 – Protocolo anestésico para um cão no CME. 

Peso (kg): 
Medetomidina  

1 mg/ml  
(ml) 

Ketamina  
100 mg/ml 

(ml) 

5 0,2 0,5 

7 0,3 0,7 

10 0,4 1,0 

15 0,5 1,5 

20 0,6 2,0 

25 0,7 2,5 

30 0,8 3,0 

40 1,0 4,0 

 

A contenção dos cães é feita segurando a cabeça do cão, com o animal no chão, 

apoiado nos quatro membros. Em alguns casos, por motivos de segurança, é usado um 

açaime. A administração é feita num dos membros posteriores, por via intramuscular.  

No caso dos gatos, por norma e especialmente nos gatos assilvestrados, é usada uma 

jaula de contenção para administrar a anestesia, por via intramuscular, num dos membros 

posteriores. Só em alguns casos, nos quais se sabe que o gato tem um temperamento dócil, 

é feita a contenção com as mãos ou com os braços.  
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Tabela 19 – Protocolo anestésico para um gato no CME. 

 Xilazina Ketamina 

Concentração (mg/ml) 20 100 

Dose (ml/kg) 0,15 0,1 

 

   

Figura 52 – Parte do aparelho de anestesia volátil usado no CME, com isoflurano (foto da autora). 
Figura 53 – Máscara de anestesia usada quando a manutenção da anestesia é necessária, no CME 
(foto da autora). 
Figura 54 – Máscara de algodão normalmente usada para tapar os olhos dos gatos durante a anestesia, 
para diminuir os estímulos luminosos (foto da autora). 

 

A anestesia diminui a produção de lágrima e por isso no CMC é colocado um pouco 

de creme oftálmico (com cloranfenicol) em cada olho e no CME é usado soro fisiológico. 

 

Preparação para a cirurgia 

 

Em Coimbra a tricotomia é feita na área em volta da futura incisão, e a assepsia é 

realizada com compressas embebidas numa solução de álcool e Iodopovidona.  

 

   

Figura 55 – Tricotomia, assepsia e posicionamento de gata adulta para ovariohisterectomia (foto da 
autora). 
Figura 56 – Tricotomia, assepsia e posicionamento de cadela pediátrica para ovariohisterectomia (foto 
da autora). 
Figura 57 – Tricotomia, assepsia e posicionamento de cão adulto para orquiectomia (foto da autora).  
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Todos os animais são posicionados na mesa de cirurgia por cima de um resguardo em 

decúbito dorsal exceto gatas com 2 ou 3 meses que irão sofrer ovariectomia e os gatos 

machos. No caso destas gatas pediátricas, por cima da pele desinfetada com iodopovidona é 

ainda colocada película aderente que também é desinfetada. Em animais muito jovens não é 

usado álcool para minimizar a dissipação de calor. 

 

  

Figura 58 – Posicionamento de uma gatinha que iria sofrer ovariectomia (foto da autora). 
Figura 59 – Pormenor da película aderente, usada como pano de campo após ser desinfetada (foto da 
autora). 

 

É colocado um pano de campo nas cadelas, cães e nas gatas onde é feita a 

ovariohisterectomia. Os gatos são colocados em decúbito lateral, é feita a tricotomia da área 

que envolve os testículos e a pele é desinfetada como referido anteriormente.  

 

Em Évora, todos os gatos são posicionados em decúbito lateral direito, inclusivamente 

as fêmeas. Isto acontece porque a ovariohisterectomia é realizada através do flanco 

esquerdo.  

Os cães são posicionados em decúbito dorsal, com a ajuda de uma almofada que é 

desinfetada entre cada animal. É feita a tricotomia em volta da área onde será feita a incisão 

na pele e esta é desinfetada com clorohexidina.   

Por baixo, especialmente no caso dos animais mais novos, é colocado um plástico 

refletor, para diminuir as perdas de calor. É colocado um pano de campo sobre todas as gatas, 

cadelas e cães. Não é utilizado nos gatos, nos quais é apenas feita a tricotomia e a desinfeção 

da pele com clorohexidina. 
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Figura 60 – Posicionamento de uma gata para ovariohisterectomia pediátrica através do flanco, 
tricotomia e desinfeção da área cirúrgica (foto da autora). 
Figura 61 – Posicionamento de uma cadela grávida para ovariohisterectomia, tricotomia e desinfeção 
da área cirúrgica (foto da autora). 
Figura 62 – Posicionamento de uma cadela para ovariohisterectomia pediátrica, tricotomia e desinfeção 
da área cirúrgica (foto da autora). 

 

 

Figura 63 – Tricotomia do períneo de um gato do CME (foto da autora). 

 

Orquiectomia no cão 

 

Abertura da pele e tecido subcutâneo 

1. Aplicar pressão no escroto, sobre um dos testículos, para o fazer avançar 

cranialmente, para a área pré-escrotal.  

2. Fazer uma incisão na pele sob o testículo deslocado, com o bisturi, com um tamanho 

um pouco inferior ao do comprimento do testículo, na direção da linha média do pénis.  

3. Incidir o tecido subcutâneo e exteriorizar o testículo, ainda dentro da túnica vaginal, 

por essa incisão.  
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Figura 64 – Exteriorização do testículo através da incisão feita sobre a pele e tecido subcutâneo, no 
CMC (foto da autora). 

 

Remoção do testículo 

1. Incidir a túnica vaginal parietal do testículo e exteriorizar o testículo.  

2. Separar manualmente o ligamento da cauda do epidídimo.  

 

No CMC:  

3. Colocar uma pinça hemostática no cordão espermático. 

4. Colocar uma ligadura de transfixação, apoiada na túnica vaginal que está em volta do 

plexo pampiniforme e do ducto deferente. 

5. Colocar uma nova ligadura sob a ligadura anterior, em volta da túnica vaginal.  

6. Colocar nova pinça hemostática sobre a primeira.  

7. Seccionar o cordão espermático entre as pinças. 

8. Retirar o testículo com a respetiva pinça. 

9. Inspecionar o cordão à procura de hemorragia. 

10. Reposicionar o cordão dentro do escroto 

11. Voltar a repetir a técnica no segundo testículo.  

 

No CME: 

3. Identificar as estruturas do plexo pampiniforme.  

4. Separar digitalmente o plexo pampiniforme e o ducto deferente. 

5. Segurando o ducto deferente, com uma pinça mosquito curva, iniciar um nó em 8 no 

mesmo, o mais proximal possível. 

6. Seccionar a porção do ducto que fica distalmente à pinça e terminar o nó em 8. 

7. Segurando o plexo pampiniforme, com uma pinça mosquito curva, iniciar um nó em 8 

no mesmo, o mais proximal possível. 

8. Aplicar uma pinça hemostática distalmente à pinça mosquito e seccionar entre as duas  
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9. Remover o testículo do campo cirúrgico  

10. Terminar o nó em 8. 

11. Posicionar os dois nós dentro da túnica vaginal. 

12. Segurar a túnica vaginal e desbridar a mesma, de forma a que fique exteriorizada ao 

máximo. 

13. Com uma pinça hemostática curva, realizar um nó em 8 na túnica vaginal e cortar o 

tecido excedente antes de terminar o nó 

14. Voltar a repetir a técnica no segundo testículo.  

 

   

Figura 65 – Testículo, plexo pampiniforme, ducto deferente e túnica vaginal, no CMC (foto da autora). 
Figura 66 – Colocação de um nó de Miller no cordão espermático: técnica alternativa às duas 
apresentadas, observada no CME (foto da autora). 

 

Fecho da pele 

1. Inspecionar os tecidos seccionados à procura de algum sinal de hemorragia.  

No CMC: Fazer a aposição da fáscia densa incidida, em cada lado do pénis, com um 

ponto em X. Fechar o tecido subcutâneo com sutura continua. Fechar a pele com uma 

sutura intradérmica. 

No CME: Apenas fechar a pele com uma sutura intradérmica. 

2. Limpar a ferida cirúrgica com água oxigenada.  

 

Orquiectomia no gato 

 

Durante o nosso estágio observámos diferentes técnicas e, por isso, descreveremos 

as várias possibilidades. 

 

Abertura da pele e tecido subcutâneo 

➢ Pode ser feita apenas uma incisão na pele, entre os testículos, ou duas, uma sobre 

cada testículo.  
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➢ Secção do tecido subcutâneo 

 

Remoção do testículo 

➢ Exteriorização do testículo. 

➢ Secção da túnica vaginal 

o Separação manual do plexo pampiniforme do ducto deferente.  

➔ Secção do ducto deferente distalmente e realização de vários nós entre 

este e o ducto pampiniforme.  

➔ Com uma pinça mosquito curva, realizar um nó em oito. Secção do 

ducto e conclusão do nó. No plexo pampiniforme, realizar um nó em 

oito com uma pinça mosquito curva. Colocação de nova pinça 

distalmente à anterior e seccionar entre as duas. Remover o testículo 

do campo cirúrgico e terminar o nó em oito. Na técnica aberta, a técnica 

termina aqui.  

➔ Na técnica fechada, o cordão espermático é recolocado na túnica 

vaginal e a mesma é desbridada para que fique mais exteriorizada. 

Com uma pinça mosquito curva, é feito um nó em oito com a túnica, 

seciona-se o tecido excedente e termina-se o nó.  

➢ Não secção da túnica vaginal.  

o Em animais jovens, quando as estruturas são muito pequenas, a túnica vaginal 

não é aberta. Com uma pinça mosquito curva é feito um nó em oito sobre o 

cordão espermático que permanece dentro da sua túnica.  

 

Fecho da pele: A pele nunca é fechada. A ferida cirúrgica é limpa com água oxigenada.  

 

Ovariohisterectomia na cadela 

 

Abertura da pele e tecido subcutâneo 

1. Incidir medialmente a pele, caudalmente ao umbigo, com o bisturi. 

2. Incidir a gordura subcutânea e a linha branca inicialmente com o bisturi e depois com 

uma tesoura de Mayo guiada por uma sonda.  

 

Laqueação dos vasos do ovário 

1. Procurar os ovários/útero com o dedo indicador ou com o gancho 

2. Exteriorizar o ovário e posicionar as trompas de Falópio dorsalmente ao mesmo. 

3. Abrir uma janela no ligamento do útero 
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4. Colocar uma pinça hemostática nos vasos ováricos. 

 

No CMC 

5. Colocar duas ligaduras consecutivas nos vasos do ovário sob a pinça hemostática, 

com fio monosyn. 

 

No CME: 

5. Ligar os vasos do ovário, sob a pinça hemostática, com um nó de Miller, com um fio 

monosyn. 

 

Em ambos: 

6. Colocar uma nova pinça hemostática imediatamente acima da pinça anterior.  

7. Seccionar os vasos entre as duas pinças hemostáticas e afastar o ovário com uma 

pinça da ferida cirúrgica.   

8. Abrir a pinça hemostática que ficou sobre os vasos do ovário se não houver sinais de 

hemorragia.  

9. Seccionar ou descolar o ligamento largo e redondo do útero, da parede abdominal. 

10. Exteriorizar os cornos uterinos para fora da ferida cirúrgica e em direção caudal. 

11. Procurar o segundo ovário e repetir os pontos 2 a 10.  

 

  

Figura 67 – Útero gravídico: colocação de pinça hemostática para seccionar os vasos do primeiro 
ovário, no CME (foto da autora). 
Figura 68 – Útero gravídico: colocação de pinça hemostática para seccionar os vasos do segundo 
ovário, no CME (foto da autora). 
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Figura 69 – Colocação da pinça hemostática para seccionar os vasos do segundo ovário, no CME (foto 
da autora).  
Figura 70 – Útero com ligamento largo e redondo muito desenvolvidos, no CME (foto da autora).  

 

 

Figura 71 – Aspeto de um útero de cadela alguns dias após um aborto, no CME (foto da autora).  

 

Secção do colo do útero 

1. Colocar uma pinça hemostática no corpo do útero. 

No CMC: 

2. Colocar duas ligaduras abaixo da pinça, no corpo do útero, com fio monosyn 2/0. 

No CME: 

2. Colocar uma ligadura com nó de Miller abaixo da pinça, no corpo do útero, com fio 

monosyn 2/0. 

Em ambos: 

3. Seccionar o útero com bisturi, sob a pinça. 
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Figura 72 – Colocação de um nó de Miller no corpo do útero de uma cadela com dois meses, no CME 
(foto da autora).  

 

Fecho da pele 

1. Fechar o músculo com suturas em X, com fio monosyn 2/0. 

2. (apenas no CMC: fechar tecido subcutâneo com uma sutura contínua.) 

3. Fechar a pele com sutura intradérmica, com fio monosyn 3/0. 

4. Limpar a ferida com água oxigenada. 

 

Esterilização da gata 

 

A ovariohisterectomia realizada em gatas adultas no CMC é muito parecida à técnica 

usada em cadelas neste canil. Assim apenas optei por descrever a ovariectomia em gatas 

com dois/três meses de idade que observei no CMC e a ovariohisterectomia através do flanco 

que observei no CME.  

 

➔ Ovariohisterectomia em gata (CME) 

 

1. Incidir a pele no centro do flanco esquerdo num comprimento com cerca de 1 cm. 

2. Com uma tesoura de Mayo e a ajuda de uma pinça de disseção, remover a gordura 

subcutânea dentro da ferida cirúrgica 

3. Com a pinça, fixar o tecido muscular e com a tesoura de Mayo desbridar o mesmo 

até ter atingir o peritoneu. 

4. Incidir cuidadosamente o peritoneu.  
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Figura 73 – Incisão na pele, no CME (foto da autora). 
Figura 74 – Remoção de gordura subcutânea da ferida cirúrgica com uma tesoura de Mayo, no CME 
(foto da autora). 

 

5. Introduzir o gancho pelo orifício formado e procurar o ligamento suspensor do 

ovário esquerdo, que se encontra caudalmente ao rim.  

6. Exteriorizar o ovário e posicionar as trompas de Falópio dorsalmente ao mesmo. 

7. Se necessário, desbridar com o dedo o ligamento suspensor, para facilitar a 

exteriorização do ovário. 

8. Identificar e isolar os vasos do ovário. 

 

 

Figura 75 – Exteriorização do ovário: conseguem-se distinguir o ovário, as trompas de Falópio, o útero 
à esquerda, os vasos do ovário à direita e o ligamento largo, onde é feita a “janela”, ao centro (foto da 
autora).  

 

9. Abrir uma janela no ligamento largo do útero. 

10. Com uma pinça hemostática, iniciar um nó em 8 com os vasos do ovário. 
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Figura 76 – Início da realização de um nó em 8 com os vasos do segundo ovário a ser removido (foto 
da autora). 

 

11. Colocar uma nova pinça hemostática entre o ovário e o útero 

12. Seccionar os vasos, sob a nova pinça hemostática, com um bisturi, e afastar o 

ovário com a pinça da ferida cirúrgica.  

13. Terminar o nó em 8. 

14. Desbridar o ligamento largo do útero com o dedo.  

15. Exteriorizar ao máximo o corno uterino para fora da ferida e em direção caudal. 

16. Procurar o segundo ovário e repetir os pontos 6 a 15. 

 

  

Figura 77 – Exteriorização do útero e dos dois ovários de uma gata adulta (foto da autora).  
Figura 78 – Exteriorização do útero e dos dois ovários de uma gata com dois meses (foto da autora). 

 

17. Colocar uma ligadura com nó de Miller no corpo do útero ou em cada corno uterino, 

com fio monosyn 2/0. 

18. Colocar uma pinça hemostática no corpo do útero distalmente à ligadura.  

19. Seccionar o útero com bisturi, abaixo da pinça. 
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Figura 79 – Colocação de uma ligadura com nó de Miller no corpo do útero (foto da autora). 
Figura 80 – Colocação de uma ligadura com nó de Miller em cada corno uterino (foto da autora). 

 

  

Figura 81 – Útero gravídico de gata do CMC (foto da autora). 
Figura 82 – Útero normal de gata do CMC (foto da autora).  

 

20. Fechar o músculo com um nó em X, com fio monosyn 2/0 

21. Fechar a pele com sutura intradérmica, com fio monosyn 3/0 

 

 

Figura 83 – Aspeto da pele após a realização da sutura intradérmica numa gata do CME (foto da 
autora). 
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➔ Ovarierectomia em gata (CMC) 

 

1. Incidir a pele num comprimento com cerca de 1 cm, ligeiramente acima do umbigo. 

2. Com a pinça, fixar o tecido muscular e com a tesoura de Mayo desbridar o mesmo 

até ter atingir o peritoneu. 

3. Furar o peritoneu.  

4. Introduzir o gancho pelo orifício formado e procurar o ligamento suspensor de um 

dos ovários e que se encontra abaixo do rim (nesta posição).  

5. Exteriorizar o ovário, posicionar as trompas de Falópio dorsalmente ao mesmo e 

identificar os vasos do ovário. 

6. Colocar uma pinça hemostática sobre os vasos do ovário. 

7. Colocar uma ligadura sobre os vasos do ovário.  

 

   

Figura 84 – Inserção do gancho na cavidade abdominal através da ferida cirúrgica (foto da autora).  
Figura 85 – Exteriorização de um dos ovários e parte do útero, com o gancho (foto da autora). 
Figura 86 – Fixação do ovário no exterior do abdómen com uma pinça hemostática e colocação de 
ligadura (foto da autora).  

 

8. Seccionar os vasos, entre a ligadura e a pinça hemostática. 

9. Procurar o segundo ovário com o gancho e repetir os pontos 5 a 8. 

10. Fechar o músculo com um nó em X, com fio monosyn 2/0 

11. Fechar a pele com sutura intradérmica, com fio monosyn 3/0 
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Pós-cirurgia 

 

No CME, no final da cirurgia, a pele é limpa com água oxigenada e pode ser colocada 

uma pomada cicatrizante sobre a sutura. 

Em todos os locais de estágio é administrado Amoxisol Retard®, que é um antibiótico 

(amoxicilina) de absorção lenta. Esta forma farmacêutica tem a vantagem de, pela lenta 

mobilização, a ação persistir por 48h, muito prática nestes meios onde não há pessoal 

suficiente para fazer administrações várias vezes por dia. Tem uma concentração de 150 

mg/ml e é administrado 0,1ml/kg, via intramuscular no CMC e via subcutânea no CME. 

Quando é administrado profilaticamente na sequência de uma cirurgia rápida e de 

rotina como é a esterilização, só é necessária uma dose, o que traz anda mais vantagens no 

caso dos gatos de colónia, que podem assim ser libertados no dia a seguir à cirurgia, evitando 

o stress do seu confinamento, 

Também é administrado um anti-inflamatório não esteroide, meloxicam, que é 

administrado apenas uma vez, por via subcutânea. 

 

Recobro 

 

No CMC, o recobro é feito na sala de cirurgia, numa jaula coberta por resguardos. No 

CME, o recobro dos gatos é feito dentro de uma caixa transportadora, na qual ficam 

embrulhados num cobertor. Os cães são envolvidos em mantas e colocados num colchão, 

que está no gabinete médico-veterinário, até acordarem. 

É importante que os cachorros e gatinhos acordem juntos, visto que a temperatura 

corporal baixa com a anestesia e assim conseguem manter-se quentes mais facilmente. 

 

  

Figura 87 – Grupo de gatos após esterilização, no CMC (foto da autora). 
Figura 88 – Gato de colónia numa caixa transportadora, após uma orquiectomia no CME (foto da 
autora). 
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Figura 89 – Duas cadelas a acordar após a esterilização no CME (foto da autora). 
Figura 90 – Dois cachorros aconchegados após a esterilização no CME (foto da autora). 

 

2.4.2. Complicações e alterações anatómicas encontradas 

 

Durante as esterilizações que fui observando e realizando sob supervisão, deparei-me 

com algumas alterações anatómicas que levaram a algumas complicações a curto (durante 

ou logo após a cirurgia) e médio prazo (verificadas alguns dias depois). Outras complicações 

aconteceram devido à própria esterilização, como é o caso dos hematomas escrotais. 

 

Uterus unicornis 

 

Uterus unicornis significa que o útero possui apenas um corno uterino. No CME, a 

ovariohisterectomia é realizada através do flanco esquerdo. Com o gancho, é retirado em 

primeiro lugar o ovário esquerdo e depois, ao exteriorizar o útero, é possível chegar ao ovário 

direito. Neste caso, uma gata com cerca de três meses de idade, após várias tentativas, não 

foi possível encontrar-se o corno uterino direito. Como o tempo de cirurgia já estava muito 

avançado, optou-se por fechar a pele. Uma semana depois, a gata foi novamente 

anestesiada, mas desta vez foi posicionada em decúbito dorsal. Conseguiu-se encontrar o 

ovário direito (na imagem está entre os dedos indicador e polegar) e confirmou-se que apenas 

havia um ligamento, sem estar presente o corno uterino direito. 
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Figura 91 – Uterus unicornis, observado no CME (foto da autora). 

 

Criptorquidia 

 

Foram vários os casos de cães e gatos criptorquidios, sendo alguns dos animais já 

adultos. Em todos os casos, apenas um dos testículos tinha descido e não foram observadas 

alterações macroscópicas. A incisão é feita na pele, sobre o testículo e, a partir deste ponto, 

a orquiectomia é feita como é habitual e descrita anteriormente. O testículo que se encontra 

no escroto é retirado cirurgicamente pela técnica de orquiectomia descrita anteriormente.  

 

   

Figura 92 – Gato jovem, criptorquideo. O testículo direito encontra-se no canal inguinal e o esquerdo 
está dentro do escroto (foto da autora).  
Figura 93 – Fixação do testículo entre o dedo indicador, médio e polegar, previamente à incisão na pele 
com o bisturi (foto da autora).  
Figura 94 – Exteriorização do testículo e observação do cordão espermático (foto da autora).  

 

Hérnia abdominal 

 

As hérnias abdominais normalmente ocorrem devido a traumatismos como 

atropelamentos ou feridas de mordida mas podem também ser de origem congénita. Os locais 

mais comuns de rutura na parede abdominal são a região pré-púbica e o flanco e surgem 

muitas vezes acompanhadas de lesões ortopédicas e nos tecidos moles (Fossum, 2019). 
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No entanto também é frequente observarem-se hérnias umbilicais na área de medicina 

de abrigos visto que passam pelos canis e gatis algumas ninhadas abandonadas e também 

animais jovens que chegam sozinhos. 

As hérnias umbilicais costumam ter uma origem congénita, e é a consequência da 

falha do encerramento do anel umbilical após o nascimento. São consideradas verdadeiras 

hérnias porque estão revestidas por um saco peritoneal (Fossum, 2019). 

 

As duas hérnias abdominais de origem traumática que observei, uma no CMC e outra 

no CME, encontravam-se na área pré-púbica. A cadela do CMC já teria a hérnia há bastante 

tempo, sendo que o seu volume consistia na presença do útero. No momento da cirurgia, foi 

feita inicialmente a ovariohisterectomia o que permitiu que a hérnia diminuísse de tamanho. 

Depois, foi feita uma incisão sobre a hérnia e procedeu-se ao seu encerramento, pela remoção 

do anel herniário. 

 

   

Figura 95 – Aspeto do abdómen de cadela do CMC com uma hérnia abdominal (foto da autora). 
Figura 96 – Útero de cadela do CMC que preenchia a hérnia abdominal (foto da autora). 
Figura 97 – Fecho do anel herniário (foto da autora). 

 

A Emily, uma cadela que deu entrada no CME, teria uma hérnia recente, para além de 

uma fratura do rádio e ulna, resultado de um possível atropelamento. Foi esterilizada primeiro 

e depois procedeu-se ao encerramento da hérnia. A fratura foi intervencionada noutro dia. 
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Figura 98 – Emily: cadela que chegou ao CME com uma hérnia abdominal, como se observa na foto, e 
fratura do rádio e ulna (foto gentilmente cedida pelo CME). 
Figura 99 – Incisão na pele e tecido subcutâneo que revelou o local da rutura da musculatura abdominal 
(foto da autora). 

 

As duas hérnias umbilicais que observámos foram no CME, uma numa gata com cerca 

de cinco meses e a outra num cachorro, macho, de uma ninhada que lá foi entregue com 

cerca de 6 semanas de idade. 

 

 

Figura 100 – Hérnia umbilical numa gata jovem, onde se observa o bordo do músculo abdominal (foto 
da autora). 

 

Hérnia diafragmática  

 

A hérnia diafragmática ocorre quando há uma passagem de órgãos da cavidade 

peritoneal para a cavidade pleural através de um orifício no diafragma que pode ser congénito 

ou de origem traumática. Numa hérnia diafragmática verdadeira, os órgãos de cada cavidade 

ficam separados por uma serosa intacta na superfície torácica do diafragma, e a solução de 

continuidade no diafragma é incompleta (Fossum, 2019). 

As hérnias diafragmáticas podem complicar a cirurgia, especialmente se forem hérnias 

de origem traumática, crónicas, e de difícil deteção sem o recurso a métodos de diagnóstico 
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como o raio-x, ecografia ou tomografia computadorizada. O animal com este tipo de alteração 

precisa de ser entubado e ventilado, com pressão positiva, desde o início da abertura da 

cavidade abdominal até ao final da reparação do defeito (Ettinger et al., 2017).  

Num canil onde estes meios de diagnóstico não existem e onde não é feita a entubação 

por rotina, a abertura da cavidade abdominal, pode levar ao colapso dos pulmões e à morte 

do animal. No entanto, é uma complicação bastante rara, sendo que apenas o Dr. Filipe do 

CME relatou ter visto uma numa campanha de esterilização fora de Portugal.  

 

Apesar de não termos visto nenhuma hérnia de origem traumática durante os estágios, 

a Dona Esmeralda, uma gata com três meses de idade, provavelmente teria uma hérnia 

diafragmática verdadeira. Isto por ser muito jovem, por tem um defeito incompleto da parede 

diafragmática e por parecer estar presente uma serosa a envolver o fígado e a vesícula biliar, 

que ficaram do lado da cavidade torácica. 

No entanto, não tinha apresentado qualquer sinal de complicação durante ou após a 

ovariohisterectomia. Tinha sido adotada e estava com sinais de síndrome respiratória felina, 

para o qual estava a ser medicada. Com o agravamento do quadro clínico, morreu, e este 

defeito foi encontrado durante a necropsia. 

 

   
Figura 101 – Necrópsia: observação do intestino delgado a atravessar o diafragma da cavidade 
peritoneal para a cavidade pleural (foto da autora). 
Figura 102 – Necrópsia: observação do “defeito” no diafragma (foto da autora). 
Figura 103 – Necrópsia: observação da presença de parte do fígado e vesícula biliar na cavidade 
torácica, que parecem estar envolvidos por uma serosa (foto da autora). 

 

Hematoma Escrotal  

 

O hematoma escrotal é uma das complicações que podem ocorrer após uma 

orquiectomia (Fossum, 2019). Observámos um caso no CMC e outro no CME.  
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Figura 104 – Hematoma após orquiectomia no CMC (foto da autora). 
Figura 105 – Hematomas após orquiectomia no CME (foto da autora). 

 

Deiscência de suturas  

 

A deiscência de suturas é outra complicação encontrada após uma esterilização. Nos 

casos que ocorreram no CME, verificou-se que teve como causa mais provável o grooming 

realizado por outros gatos, durante as interações sociais, e afetou não só gatas de colónia, 

que são libertadas no dia seguinte após a cirurgia, mas também gatas com tutor. 

 

A Pinkie era uma gata jovem, de uma colónia de Évora e que foi esterilizada no CME. 

Duas semanas após a cirurgia, no dia 29 de setembro de 2018, o seu cuidador voltou ao canil 

a pedir ajuda para o seu animal. A gata andava desaparecida há alguns dias e foi uma vizinha 

que a viu regressar e notou que algo não estaria bem. 

A ferida, no seu flanco esquerdo, com origem na incisão feita durante a cirurgia, tinha 

míases e a cor azul, presente na pele e no pelo, deve-se ao uso de oxitetraciclina em spray, 

aplicada pelo cuidador, por iniciativa própria. 

Foi feita a limpeza da ferida e a pele teve de ser um pouco desbridada para que 

pudesse ser bem inspecionada e fossem retiradas com sucesso todas as larvas. Após a 

limpeza, o músculo, o tecido subcutâneo e a pele foram suturados e foi colocado um dreno. 

Foram administrados antibióticos (amoxicilina e enrofloxacina) e um anti-inflamatório 

(meloxicam). 
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Figura 106 – Aspeto do terço posterior do animal, onde foi aplicado um spray, provavelmente contento 
oxitetraciclina (foto da autora).  
Figura 107 – Na ferida havia a presença de três larvas de mosca (foto da autora).  
Figura 108 – Desbridamento da pele para que fossem limpas todas as cavidades criadas pelas larvas 
(foto da autora).  
Figura 109 – Sutura da pele com colocação de um dreno (foto da autora).  

 

Devido à inflamação e infeção dos tecidos em volta da ferida, a sutura acabou por 

ceder. Foi feita uma nova tentativa, visto que uma cicatrização por segunda intenção de uma 

ferida com este tamanho demoraria muito tempo. 

Alguns pontos da segunda sutura acabaram por não resistir às forças de tensão e por 

isso foram retirados. No entanto, a ferida já ficou um pouco mais pequena. Por sorte, a Pinkie 

(nome apenas dado no sistema informático), apesar de ser uma gata de colónia era muito 

dócil e colaborava na realização do penso diário. 

Assim, todos os dias, era retirado o penso, a ferida era desinfetada com clorohexidina 

e eram colocadas, de seguida, umas compressas com mel que ficavam posicionados por uma 

ligadura. Quando a ferida passou a ter apenas 1 cm de diâmetro, a gata teve alta e o cuidador 

continuou a desinfetar e a tratar da ferida em sua casa. 

 

    

Figura 110 – Dia 4 de outubro: remoção da sutura antiga e limpeza da ferida com clorohexidina (foto 
da autora). 
Figura 111 – Dia 4 de outubro: realização de uma nova sutura (foto da autora). 
Figura 112 – Aspeto da ferida, no dia 7 de novembro, já com metade do tamanho (foto da autora).  
Figura 113 – Aspeto da ferida, no dia 7 de dezembro, no dia em que teve alta (foto da autora). 
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2.4.3. A prevenção de uma nova castração 

 

Por várias vezes, os animais apanhados na rua já tinham castrados pelo seu antigo 

tutor ou por alguma associação ou instituição. No caso dos machos, se houver dúvidas, a 

observação e a palpação, e por vezes a tricotomia costumam ser suficientes para saber se o 

animal é inteiro ou não. No caso das fêmeas, cadelas e gatas, é muito difícil comprovar 

recorrendo-se apenas a observação e palpação. Normalmente, só depois de anestesiar e abrir 

a cavidade abdominal é que se evidencia a ausência dos ovários ou dos ovários e do útero. 

A anestesia e a sujeição a uma técnica tão invasiva têm sempre riscos para o animal e 

gastam-se recursos financeiros que são escassos. 

Assim, no CMC, para que não restem dúvidas de que um macho ou fêmea foram 

castrados, a cicatriz é tatuada com um corante roll-on.  

 

  

Figura 114 – Tatuagem da cicatriz de uma gata do CMC (foto da autora). 
Figura 115 – Tatuagem da cicatriz de um cão do CMC (foto da autora). 

 

No caso dos gatos de colónias, por causa do programa CED costuma-se cortar a ponta 

da orelha esquerda como forma de identificar ao longe quais são os animais já castrados, 

evitando-se assim uma nova captura – esta é uma marca internacional para “animal 

esterilizado”.  

Este procedimento é realizado no CMC e no CME. Após a colocação de uma pinça 

hemostática, é feito o corte com uma tesoura. Em Évora, é usado nitrato de prata para 

cauterizar os vasos da orelha.  
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Figura 116 – Pinça hemostática colocada na ponta da orelha esquerda de uma gata que seria libertada 
numa colónia, previamente ao seu corte (foto da autora). 
Figura 117 – Gato de uma das colónias do Polo da Mitra da Universidade de Évora com a ponta da 
orelha esquerda cordada (foto da autora). 

 

A gestação num canil 

 

Num ambiente onde se luta todos os dias contra a sobrepopulação, quando há falta 

de adotantes para tantos animais abandonados, a política de atuação no caso de gatas e 

cadelas gestantes é a sua castração.  

No entanto, nem sempre é possível detetar uma gestação, uma vez que os CRO 

normalmente não dispõem de ecógrafo ou raio-x como complemento ao exame físico nas 

fêmeas no momento da sua entrada no canil. Durante o nosso estágio no CME, nasceram 

dois cachorros.  

 

 

Figura 118 – Amy com os seus dois cachorros recém-nascidos (foto da autora). 
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2.4.4. Programas de captura, esterilização e devolução  

 
Como já foi referido anteriormente, o acrónimo CED significa “captura, esterilização e 

devolução” e o programa com este nome refere-se ao controlo da população de gatos 

errantes, que segue estes mesmos passos. Estes programas e a manutenção das colónias 

em locais designados para este efeito, são autorizados pelas câmaras municipais sob parecer 

do médico veterinário municipal, podendo ser pedidos e geridos por organizações de proteção 

animal. Exclui-se, à partida, a possibilidade de os gatos poderem ser devolvidos a parques 

públicos, refúgios ou qualquer habitat de vida selvagem (Portaria n.o 146/2017, 2017). 

A entidade que fica responsável pela colónia deve certificar-se que existe um plano de 

gestão da mesma, com a informação de quem é o médico veterinário assistente e as pessoas 

que fazem parte dessa mesma entidade. Os animais devem ser avaliados clinicamente, de 

forma periódica, para que sejam despistadas algumas doenças transmissíveis, e os animais 

portadores das mesmas devem ser retirados. Para além da esterilização, é cortada a ponta 

da orelha esquerda do gato, colocada a identificação eletrónica, é feita a desparasitação e é 

administrada a vacina contra a raiva (Portaria n.o 146/2017, 2017).  

Apesar de a entidade cuidadora poder ser uma organização de proteção animal ou 

apenas uma pessoa, a colónia é supervisionada pelo médico veterinário municipal, devendo 

os cuidados de saúde e a alimentação ser assegurados por essa mesma entidade. Esta deve 

controlar ainda a saída e entrada de novos animais e garantir a defesa do bem-estar animal, 

a limpeza do local de alimentação dos gatos de modo a evitar pragas, a segurança e 

tranquilidade pública, bem como o registo de todas as informações relevantes. Esta 

manutenção fica a cargo da entidade promotora do programa CED (Portaria n.o 146/2017, 

2017).   

 

➔ O que é uma colónia? 

 

Uma colónia é um grupo social formado por gatos, instalado numa área que oferece 

abrigo e uma fonte de comida, e na sua composição podem constar:  

✓ gatos de interior que fugiram  

✓ gatos de exterior com dono 

✓ gatos abandonados ou que se perderam  

✓ gatos que nasceram na rua.  

 

Por vezes é difícil distinguir a categoria em que cada um se enquadra, até porque 

podem alternar ao longo da sua vida (Miller and Zawistowski, 2013). No Condado de Alachua, 
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na Flórida (EUA), foi feito um estudo em 2012, sobre as colónias desta área e sobre os seus 

cuidadores: 61% das colónias eram constituídas por 3 a 10 gatos, normalmente descritas por 

uma fêmea com gatinhos e um macho ocasional (Centonze and Levy, 2002). Estes números 

são consistentes com um inquérito nacional nos EUA, onde refere uma média de 4 a 12 gatos 

por colónia (Clifton, 1992), e um estudo no Havai que indica que 65% das colónias teriam 1 a 

10 gatos (Zasloff and Hart, 1998). 

 

➔ Como é o comportamento de um gato assilvestrado?  

 

A maioria dos gatos de uma colónia, por não terem tido, ou por terem perdido o 

contacto com o ser humano, são ou tornam-se assilvestrados (Miller and Zawistowski, 2013). 

Como tal, não podem ser adotados nem mantidos dentro de uma casa, como animais de 

companhia, mas podem viver individualmente ou integrar uma colónia (Liberg, 1980; Turner 

and Bateson, 2000). No entanto, podem ganhar alguma tolerância pelo cuidador da colónia. 

Estas características são apenas comportamentais e não biológicas.  

A janela de socialização encontra-se entre as 2 e as 7 semanas de idade, podendo 

estender-se até às 14 semanas. Por isso é possível socializar alguns gatinhos que nascem 

na rua (Miller and Zawistowski, 2013). 

 

➔ Qual o papel de um cuidador de colónia? 

 

O cuidador é alguém que alimenta e cuida de uma colónia, por iniciativa própria. 

Normalmente estas pessoas não consideram que os gatos são seus, apesar de indicarem 

que possuem uma forte ligação com os mesmos (Centonze and Levy, 2002). É uma ligação 

diferente na medida em que a maioria dos gatos não se deixa tocar ou pegar e não vivem 

dentro de casa com o cuidador (Miller and Zawistowski, 2013).  

Esta ação, a de alimentar gatos de rua, é uma prática comum entre pessoas que são 

tutores ou não de animais de companhia. Num estudo na comunidade suburbana do Condado 

de Alachua, Flórida, uma em cada oito famílias admitiu alimentar uma média de 3,6 gatos que 

não eram seus, num total de, aproximadamente, 36.000 gatos de rua (Centonze and Levy, 

2002). Outro estudo no Ohio, EUA, mostrou que 26,2% das famílias alimentavam gatos de 

rua (Lord, 2008). No entanto, quase metade dos cuidadores de gatos de rua não têm animais 

de companhia, o que implica que a sua educação deve ser estendida para além do consultório 

do médico veterinário (Levy et al., 2003b) num CAMV. Por isso, o médico veterinário municipal 

deve organizar ações de formação para os cuidadores e acompanhar a sua ação no tereno 

de modo a esclarecer as dúvidas que vão surgindo.  
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A colaboração dos cuidadores é essencial para que os programas de controlo 

populacional sejam bem sucedidos. Apesar da alimentação de gatos de rua ser uma prática 

comum, há poucos cuidadores que esterilizam os animais que alimentam. Os gatos de 

companhia dos cuidadores do Condado de Alachua estavam esterilizados numa uma taxa de 

90,1%. Em contraste, apenas 11% dos lares faziam algo pela esterilização dos gatos de rua 

(Levy et al., 2003b). Os gatos de rua são a fonte mais importante de ninhadas que têm como 

consequência a sobrepopulação. 

 

Tabela 20  – Projeção anual de nascimentos e sobrevivência de gatinhos baseada nas diferentes taxas 
de esterilização entre gatos com dono e de rua, nos EUA (Miller and Zawistowski, 2013). 

População de gatos nos EUA 
Gatos com dono 

85 milhões 
Gatos de rua 
85 milhões 

Fêmeas 50% 50% 

Taxa de esterilização  85% 2% 

Ninhadas por ano 1.4 1.4 

Nados vivos por ninhada 3 3 

Nascimentos por ano 27 milhões 175 milhões 

Taxa de sobrevivência 74% 25% 

Total de gatinhos 20 milhões 44 milhões 

 

➔ Quais são as queixas mais frequentes? 

 

Normalmente, as colónias ocupam propriedades privadas, nomeadamente a própria 

residência do cuidador ou local de trabalho, sendo que a maioria dos problemas e a 

consequente visibilidade seja dada às poucas colónias que ocupam parques e instituições 

públicas (Levy et al., 2003a). 

No entanto, tem havido algum debate sobre o impacto dos gatos de rua no ambiente, 

na saúde dos próprios gatos e como reservatório não só de doenças felinas mas também 

zoonóticas. Infelizmente, existem poucos dados científicos para que se possam tirar 

conclusões sólidas. É também difícil conseguir separar o impacto dos gatos de exterior com 

dono e dos gatos sem dono (Miller and Zawistowski, 2013). 

 

As queixas que chegam ao Serviço Veterinário Municipal de Évora passam pelo 

desagrado da população com os comportamentos associados à reprodução, como, por 

exemplo, o barulho durante as lutas, miados durante o cio e o consequente nascimento das 

ninhadas na rua.   
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Há também queixas de carros riscados, dejetos, cheiro a urina e a existência de 

comida na rua com consequente atração de pragas. Existem ainda colónias com localizações 

incompatíveis como aeródromos, junto a hospitais e a restaurantes, passando a ser um 

problema não só de saúde mas também de segurança pública.  

 

➔ Como podemos solucionar os problemas associados a colónias? 

 

A eutanásia de gatos saudáveis por motivos de sobrepopulação não é ética e é 

proibida em Portugal. A sua remoção de um local também pode ser complicada. Visto que as 

colónias são formadas onde existe abrigo e alguma fonte de comida, se os gatos forem 

removidos, outros gatos podem ocupar novamente o local, ocorrendo o chamado “efeito 

vácuo”.  

A recolha de todos os gatos pelo canil municipal para adoção não é viável na medida 

em que, mesmo que fossem todos sociáveis, não haveria espaço nem adotantes suficientes 

para tantos animais. Para além disso, as infraestruturas normais de um gatil não permitem 

que estes gatos, habituados aos estímulos do exterior, tenham todas as suas necessidades 

comportamentais satisfeitas.  

A solução passa por capturar, esterilizar e devolver os gatos ao local de origem da 

colónia. Só assim se consegue estabilizar o número de animais e evitar o nascimento de 

novos membros.  

 

O projeto Pegar e Largar 

 

  
Figura 119 – Logotipo do projeto “Pegar e Largar” do CME. 
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O projeto Pegar e Largar do Canil de Évora teve início em 2013 com uma queixa sobre 

a presença de gatos no aeródromo de Évora. “Pegar e Largar” foi o nome dado ao programa 

CED instaurado, que tem como objetivos não só a esterilização dos gatos de rua, mas também 

a educação da população sobre esta problemática. Neste momento, tem já doze colónias 

onde todos os gatos já foram esterilizados e seis que estão ainda a ser intervencionadas..  

 

➔ Objetivos do projeto:  

 

1. Redução e controle da população de gatos assilvestrados da cidade de Évora 

através de programa CED, reduzindo os problemas associados à sua permanência junto dos 

moradores do concelho;  

2. Educação da população acerca da importância dos programas CED e sobre como 

lidar com gatos assilvestrado, de forma a minimizar incómodos;  

3. Criação de uma nova colónia, de carater educativo no Alto de S. Bento, com 

recolocação de gatos sempre que seja inviável a sua permanência no local de origem, 

nomeadamente no caso dos gatos assilvestrados do aeródromo municipal;   

4. Educação de crianças e jovens que visitem o Alto de S.  Bento, sobre o que são e 

como vivem os gatos assilvestrados e qual a importância dos programas CED. 

 

➔ Execução do projeto 

 

O cuidador ou o queixoso começa por fazer um pedido por carta ou por email para a 

câmara municipal. As colónias referenciadas pelos munícipes como problemáticas são 

identificadas, sujeitas a CED e monitorizadas pelo Serviço Veterinário Municipal (SVM) em 

parceria com os cuidadores (munícipes já envolvidos na alimentação dos animais). 

No caso de se tratar de uma queixa, pode ser distribuído um folheto à vizinhança. É 

ainda necessário recolher os dados completos do cuidador da nova colónia identificada e são 

explicadas as informações relativamente à captura, esterilização, corte de orelha e os 

cuidados pós-operatórios dos gatos que forem intervencionados.  

É ainda necessário fornecer informação aos cuidadores sobre como realizar a 

manutenção e a monitorização diária da colónia. São necessárias algumas regras para que a 

saúde pública seja preservada e os conflitos com os vizinhos sejam evitados.  

✓ Deixar comida no local atrai outros animais: é necessário manter a zona 

minimamente limpa, sem restos de comida de dias anteriores e com água à 

disposição.  
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✓ Não alimentar com restos de refeições, mas antes com ração específica para 

gatos.  

✓ O ideal será disponibilizar o alimento no mesmo local, à mesma hora, todos os dias 

e retirar ao fim de meia hora.  

✓ Manter alguma distância dos animais enquanto comem: os gatos assilvestrados 

têm receio das pessoas e por isso não se vão aproximar nem comer. 

 

A equipa do projeto “Pegar e Largar” é constituída pelos tratadores do canil, 

cuidadores, administrativos, voluntários, médicos veterinários (voluntários ou contratados) e 

enfermeiros, auxiliares e estudantes de medicina veterinária. 

É muito importante que se envolvam os cuidadores, de forma a desenvolver-se uma 

relação de confiança e para que se consiga coordenar da melhor maneira as capturas e o 

transporte. Os tratadores auxiliam nesta logística, sendo eles quem normalmente coloca as 

armadilhas. Os administrativos registam as entradas e saídas, intervenções e o registo da 

identificação eletrónica. O material necessário, para a captura e o transporte, consiste em 

armadilhas, comida húmida, caixas transportadoras e jaulas de contenção.  

A maioria dos gatos que participam neste programa são assilvestrados. Alguns podem 

ser adotados, em vez de voltarem à colónia, se as características comportamentais do gato 

assim o permitirem, sendo que a taxa de adoção até aos 3 meses de idade é de cerca de 

80%. A procura de adotantes para estes animais é feita por iniciativa de alguns dos 

cuidadores, sendo que não é obrigatória.  

 

➔ Plano de ação do programa CED num gato de colónia 

 

1. Agendamento da data de esterilização com o cuidador 

2. Colocação das armadilhas no espaço da colónia sendo que, no dia da captura, os 

gatos não podem ser alimentados.  

3. No início do dia seguinte, as armadilhas com os gatos capturados são tapadas com 

um lençol ou um cobertor e são transportadas para o CME.  

4. Registo da entrada do gato no CME, com identificação da colónia de origem, cuidador 

e descrição do animal.  

5. Passagem do gato da armadilha para a “crushing cage” (jaula de contenção). 

6. Contenção na jaula e administração da anestesia, via intramuscular.  

7. Esterilização. 

8. Corte da ponta da orelha esquerda. 

9. Desparasitação com fipronil e ivermectina. 
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10. Administração da vacina da raiva. 

11. Aplicação do microchip de identificação eletrónica.  

12. Colocação do animal embrulhado numa manta, numa caixa transportadora do 

cuidador ou numa emprestada pelo CME, durante o recobro.  

13. Na manhã seguinte, é colocado um pouco de comida e água em cada caixa 

transportadora, especialmente em gatos jovens, até que o cuidador os venha buscar. 

14. Libertação dos gatos na sua colónia de origem.  

 

É importante ainda referir que todos os gatos são esterilizados, inclusivamente gatas 

gestantes ou lactantes, bem como as suas crias. São utilizadas técnicas de esterilização 

minimamente invasivas nas fêmeas, com o uso do gancho através de uma pequena incisão 

no flanco esquerdo. Esta técnica tem as seguintes vantagens: 

✓ É realizada uma incisão mais pequena com a qual o peso das vísceras não 

interfere, permitindo uma recuperação mais rápida e a libertação da gata no dia 

seguinte à cirurgia. 

✓ É mais económica, visto que utiliza menos fio sendo que, com o mesmo 

financiamento, podem ser castrados mais animais.  

✓ A ferida pode ser monitorizada à distância, sem que seja necessário capturar 

novamente a gata, algo que não seria possível se a esterilização fosse realizada 

através de uma incisão na linha média abdominal. 

 

➔ Colónia do Alto de S. Bento 

 

A colónia do alto de S. Bento foi criada como uma solução de realojamento dos gatos 

que viviam no espaço do aeródromo de Évora. Nesse local, há um conjunto de moinhos, 

sendo que um deles foi adaptado para ter espaços de repouso, esconderijos e pontos de água 

disponíveis.  

Todos os dias, a cuidadora da colónia faz uma visita aos animais para colocar comida, 

durante 30 minutos, limpar o espaço e verificar se há sinais de ferimentos ou doença, ou se o 

número de gatos sofreu alguma variação. A rotina de alimentação por um breve período de 

tempo e a remoção do seu excedente é muito importante para que não existam restos que 

atraiam pragas.  

Neste momento, todos os gatos estão castrados sendo que, se aparecer algum inteiro, 

este é reconhecido pela falta de corte de orelha e é intervencionado. São ainda lá colocados 

gatos que deram entrada no gatil do CME mas que, devido ao seu comportamento 

assilvestrado, tornaram a sua adoção inviável.  
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Para que os animais recentes se adaptem à sua nova colónia, estes ficam confinados 

ao moinho durante um mês. Há uma rotina de alimentação com comida húmida e sardinhas, 

enriquecimento com esconderijos e camas e dá-se ainda a habituação à cuidadora durante 

esse período.  

 

➔ Colónias do Polo da Mitra da Universidade de Évora 

 

As colónias do Polo da Mitra da Universidade de Évora formaram-se recentemente, 

com o desaparecimento dos cães de guarda que existiam neste espaço. Neste momento 

existem três, sendo que, quando visitámos uma das colónias, verificámos que alguns gatos já 

teriam sido esterilizados, através da observação do corte da orelha esquerda. Estas 

intervenções foram realizadas por uma médica veterinária, docente do curso de Medicina 

Veterinária que é lecionado neste polo.  

 

  

Figura 120 e Figura 121 – Gatos de uma das colónias do Polo da Mitra da Universidade de Évora (foto 
da autora). 

 

A nossa visita foi feita uns dias antes das I Jornadas de Controlo Populacional de Cães 

e Gatos, para estimarmos o número de gatos que teriam de ser capturados durante o 

workshop prático sobre capturas. Os participantes do workshop foram distribuídos por três 

equipas, tendo sido destinada uma colónia a cada uma delas. Os gatos capturados, que não 

tinham o corte de orelha, foram esterilizados no dia seguinte durante a fase A da campanha 

“Esterilizar Solidário”.  

 



2. Gestão e controlo populacional 

92 
 

 

Figura 122 – Passagem de um gato de colónia da armadilha para a caixa de contenção (foto da autora).   

 

2.4.5. Campanha “Esterilizar Solidário” 

 

O Canil Municipal de Évora, em parceria com a ARPA, o Hospital Veterinário da 

Universidade de Évora (HVUE) e a Associação de Estudantes de Medicina Veterinária 

(AEMVUE) promoveu uma campanha de castração com o nome “Esterilizar Solidário”. Esta 

realizou-se no HVUE, nos meses de outubro e novembro de 2018, e contou com voluntários 

das diferentes entidades mencionadas. 

Participaram nesta iniciativa animais de munícipes residentes em Évora em situação 

de carência económica, gatos de colónias sinalizadas pelo projeto Pegar e Largar do CME, e 

ainda de três colónias do Polo da Mitra da Universidade de Évora que ainda não tinham sido 

intervencionadas. 

Todos os animais presentes foram esterilizados. Para além disso, no caso de não 

possuírem identificação eletrónica, boletim sanitário, vacinação contra doenças infeciosas ou 

raiva (esta última apenas em cães e gatos de colónia) ou desparasitação (interna e externa), 

a situação seria corrigida. 

 

 

Gráfico 8 – Percentagem de tutores (n=33) e de cuidadores (n=12) de colónias de gatos que 
participaram na campanha. 

Tutor
73%

Cuidador
27%
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Gráfico 9 – Número de animais inscritos por cuidador (média de 4,8 animais) e por tutor (2,8 animais). 

 

A campanha decorreu em três fases. A fase “A”, no dia 28 de outubro, foi só para gatos 

com tutor e de colónia. A fase “B”, no dia 25 de novembro, recebeu cães com tutor e também 

alguns gatos com tutor que não tiveram vaga na fase A. A fase “C” foi aberta exclusivamente 

para tutores que, por motivos que lhes foram alheios, ainda não tinham beneficiado da 

campanha e teve lugar no CME. 

 

 

Gráfico 10 – Número total de animais que participaram na campanha e a sua distribuição pelas fases 
da mesma. A maioria eram gatos (85,4%). 

 

Organização das equipas  

 

Para que a campanha decorresse da melhor forma, todos os voluntários foram 

divididos por equipas, cada uma supervisionada por pelo menos um médico veterinário. As 

equipas distribuíram-se pela receção, sala de anestesia, sala de preparação cirúrgica, sala de 

cirurgia e sala após cirurgia e recobro.  
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Receção  

 

Nas fases em que a campanha decorreu dentro do Hospital Veterinário, na receção, 

ficaram 3 voluntárias que receberam os animais com tutor no dia da campanha e os gatos de 

colónia no dia anterior a esta.  

O seu trabalho consistiu no preenchimento da ficha individual de animal e na 

identificação das caixas transportadoras e/ou coleira. Certificavam-se ainda que todos os 

tutores preenchiam o termo de responsabilidade anestésico/cirúrgico e entregavam uma folha 

informativa sobre os cuidados pós-operatórios a ter em casa. Era entregue ainda uma senha, 

que correspondia ao número da ficha individual para que, quando regressassem no final do 

dia, a identificação do seu animal fosse mais fácil e rápida.   

 

  

Figura 123 – Receção da campanha, onde foram entregues os animais para esterilização e foi feito o 
preenchimento da ficha individual de animal (fase A) – foto gentilmente cedida pelo CME.  
Figura 124 – Gatos inscritos na campanha, dentro de uma gaiola de coelho (fase A) – foto gentilmente 
cedida pelo CME.  

 

Durante a entrevista aos tutores, foi avaliada a necessidade de identificar, vacinar ou 

desparasitar os animais, que foi registada em ficha individual. Nessa ficha não foram 

registados eventos anteriores relativamente a vacinação ou desparasitação, mas apenas a 

necessidade de os realizar nesta ocasião. Foram ainda anotadas informações relativamente 

à cirurgia e outras observações consideradas relevantes. 
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Assim, foi possível caracterizar a população de animais que participou neste iniciativa: 

 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos animais quanto à entidade que os inscreveu. 61,6% tinham tutor, estando 
nesta categoria todos os cães. 

 

 

Gráfico 12 – Distribuição de gatos e cães por intervalo de idades, em meses. Não foi possível apurar a 
idade dos gatos de colónia. 

 

 

Gráfico 13 – Distribuição através do sexo, não só no total de animais como em cada espécie sendo 
que a maioria eram fêmeas (58,7%). Não ficou anotado o sexo de um gato de colónia. 
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Os dados obtidos da secção “Dados do Animal” mostraram que apenas 7% dos gatos, 

todos com tutor, teriam a desparasitação interna em dia. No caso dos cães, 41% não 

possuíam identificação eletrónica, e 54,5 % não tinham a vacinação antirrábica atualizada. 

Estas informações referem-se a apenas 9 em 129 gatos (7%) e a 14 em 22 cães (64%).  

 

 

Gráfico 14 – Apuramento da percentagem de animais que teriam Identificação Eletrónica bem como a 
desparasitação interna e externa, vacinação antirrábica e contra as principais doenças infeciosas em 
dia. 

 

 

Gráfico 15 – Número de animais, em 156, que já teriam 1 a 5 dos procedimentos discriminados no 
gráfico 14. 

 

Anestesia 

 

Previamente à anestesia propriamente dita, a equipa desta sala verificava o estado 

geral do animal e confirmava com o leitor a informação que constava na ficha sobre se o 

animal teria identificação eletrónica ou não.  
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Figura 125 – Sala de espera e de anestesia da fase A (foto gentilmente cedida pelo CME). 

 

O peso da maioria dos gatos foi apurado de forma subjetiva pela sua observação. Em 

caso de dúvida no caso dos gatos e em todos os cães, os animais foram pesados em balança. 

Estimou-se que o peso dos gatos variou entre 1 e 7 kg e o dos cães entre 2,5 e 38,3 kg, e o 

peso médio foi de 3,5 kg para os gatos e 14,9 kg para os cães.  

 

  

Gráfico 16 – Distribuição dos gatos segundo alguns intervalos de peso, em kg. 
Gráfico 17 – Distribuição dos cães segundo alguns intervalos de peso, em kg. 

 

A anestesia foi administrada segundo tabelas de peso, com a dose correspondente, 

disponibilizadas. A anestesia para os gatos, foi preparada num frasco único e continha 

acepromazina, xilazina, tramadol, ketamina e diazepam. 

 

7%

35%

39%

18%
1%

Gatos

≤ 1,5 > 1,5 e ≤ 3

> 3 e ≤ 4,5 > 4,5

Sem dados

13%

41%

14%

18%

14%

Cães

≥ 2,5 e ≤ 5 > 5 e ≤ 10

> 10 e ≤ 20 > 20 e ≤ 30

> 30 e ≤ 40



2. Gestão e controlo populacional 

98 
 

 

Figura 126 – Frasco com os fármacos para a anestesia dos gatos, com a indicação do peso e do volume 
correspondente (foto da autora). 

 

Tabela 21 – Protocolo anestésico para cães e cadelas. 

 Cão Cadela 

Pré-anestesia Tramadol: 0,3 ml/10 kg, via SC Tramadol:  0,4 ml/10kg, via SC 

Anestesia  
(20 min depois) 

Ketamina: 0,5 ml/10 kg, via IM 
Xilazina: 1 ml/10 kg IM 

Ketamina: 1 ml/10kg, via IM 
Medetomidina: via IM 

 

Tabela 22 – Volume de medetomidina e de ketamina administrado às cadelas, por via intramuscular.  

Peso 

(kg) 

Medetomidina 

(ml) 

Ketamina 

(ml) 

Peso 

(kg) 

Medetomidina 

(ml) 

Ketamina 

(ml) 

2 0,15 0,2 14 0,6 1,4 

3 0,15 0,3 16 0,6 1,6 

4 0,2 0,4 18 0,7 1,8 

5 0,2 0,5 20 0,8 2 

6 0,3 0,6 25 0,9 2,5 

7 0,3 0,7 30 1 3 

10 0,5 1 35 1,2 3,5 

12 0,5 1,2 40 1,2 4 

 

Se a cadela não atingisse o plano anestésico necessário à cirurgia após 10 minutos, 

era ainda administrado 25% da dose de ketamina para o seu peso e 0,05 ml/kg de diazepam, 

ambos por via intravenosa.  
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Após a anestesia era colocada fita adesiva na cauda do animal com o número da ficha 

individual, que acompanhou o animal durante todo o processo.  

 

Preparação para a cirurgia 

 

Estando o animal já no plano anestésico, a equipa que preparava o animal para a 

cirurgia teria as seguintes funções: 

 

Tabela 23 – Lista de tarefas dentro da área de preparação dos animais para a cirurgia.  

Gatos Cães 

 Colocar cateter IV. 

Tricotomia 
- Fêmea: desde a última costela até ao 
fémur e desde a coluna vertebral até à 
glândula mamária 
- Macho: escroto e zona caudal das coxas 

Tricotomia 
- Fêmea: desde o apêndice xifóide até ao 
último par de glândulas mamárias, e até 5 
cm lateralmente às cadeias mamárias 
- Macho: escroto e zona medial das coxas 

- Esvaziar bexiga 
- Desinfetar a pele com solução de iodopovidona 

- Cortar ponta da orelha esquerda (apenas 
nos gatos de colónia) 

 

- Confirmar que o animal não possui microchip 
- Aplicar o microchip e colocar vinhetas dentro da mica da ficha individual  
- Colocar soro nos olhos 
- Administrar o antibiótico e o anti-inflamatório  

- Antibiótico com penicilina G benzatina e penicilina G procaína: 0,1 ml/kg 

- Anti-inflamatório: meloxicam, 0,05 ml/gato, 
por via SC 

- Anti-inflamatório: meloxicam, 0,1 ml/10kg, 
por via SC  

- Transportar o animal e a sua ficha para a sala de cirurgia, apontar a hora de início, o 
médico veterinário responsável e os reforços anestésicos administrados. 

 

  

Figura 127 – Área de preparação para a cirurgia, com alguns gatos da fase A (foto gentilmente cedida 
pelo CME). 
Figura 128 – Tricotomia de um cão que participou na fase B (foto gentilmente cedida pelo CME). 
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Cirurgia 

 

As cirurgias foram realizadas por médicos veterinários e estudantes de medicina 

veterinária sob supervisão e treinados para este efeito.  

 

  

Figura 129 – Sala de cirurgia do hospital veterinário com que teve vários veterinários a trabalhar ao 
mesmo tempo (fase A) - foto gentilmente cedida pelo CME.  
Figura 130 – Orquiectomia de um gatinho (fase A) - foto gentilmente cedida pelo CME.  

 

  

Figura 131 – Todas as gatas foram esterilizadas com uma técnica da ovariohisterectomia através do 
flanco esquerdo (foto gentilmente cedida pelo CME).  
Figura 132 – Ovariohisterectomia numa cadela (fase B) - foto gentilmente cedida pelo CME.  

 

Entre o exame físico antes da anestesia e até ao final da cirurgia foram detetadas 

algumas alterações fisiológicas e patológicas que foram registadas na ficha individual. Os 

dados do gráfico seguinte referem-se a 18 animais onde estes "incidentes" foram observados.  

Para além destes, por palpação mamária detetaram-se algumas massas suspeitas de 

poderem ter origem tumoral. Infelizmente este facto não foi mencionado nas fichas pelo que 

não nos é possível quantificá-lo. Estas informações foram transmitidas mais tarde aos tutores 

ou cuidadores dos animais em causa.  
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Gráfico 18 – Incidentes observados durante a campanha “Esterilizar Solidário”, que ocorreram em 
11,9% dos animais. 

 

  

Figura 133 – Gato com várias lesões de alopecia na cara (fase B) - foto da autora.  
Figura 134 – Foto dos locais de incisão cirúrgica num cão adulto, boxer, que era criptorquídeo (fase B) 
- foto da autora.  
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Sala pós cirurgia 

 

A equipa que recebia o animal após a cirurgia teria as seguintes funções: 

 

Tabela 24 – Lista de tarefas a realizar dentro da área posterior à cirurgia.  

Gato Cão 

- Limpeza da ferida cirúrgica com água oxigenada 

- Colocar pomada cicatrizante na ferida cirúrgica 

- Administrar Duphalyte® nos gatos jovens, 
por via subcutânea 

Administrar atipamezol se necessário: ½ da 
dose de medetomidina, por via IM 

- Administrar vacina CHP 
- Administrar vacina contra a raiva (apenas 
nos gatos de colónia) 

- Administrar vacina DHPPi/L 
- Administrar vacina contra a raiva 
(caso não possuam) 

- Aplicar spot-on: fipronil e 
praziquantel/emodepside 

- Aplicar spot-on: fipronil 

- Limpar e forrar a transportadora com 
resguardo/jornal, antes de colocar o animal 
lá dentro (ambos têm o mesmo número) 

 

- Levar o animal para o recobro 

 

  

Figura 135 – Sala onde era limpa a ferida cirúrgica e eram administrados os desparasitantes e as 
vacinas (fase A) - foto gentilmente cedida pelo CME.  
Figura 136 – Cadela que estaria a receber os cuidados pós cirúrgicos, ainda com a fita adesiva 
identificadora na pata visto que não possuía cauda (fase B) - foto gentilmente cedida pelo CME.  

 

Recobro 

 

Os gatos faziam o recobro dentro da sua caixa transportadora. Os cães ficavam 

enrolados em mantas e cobertores trazidos pelos próprios tutores ou fornecidos pelo Canil. 

Após a recuperação da anestesia, o animal era observado por um médico veterinário 

e era dada a alta. Se fosse o caso, os cuidadores ou tutores eram então informados sobre a 
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patologia ou complicação observada durante a campanha. Por vezes, foi aconselhada uma 

consulta em clínica privada para diagnóstico e/ou eventual tratamento. Todas as dúvidas 

sobre a recuperação da cirurgia nesse dia e nos dias seguintes foram esclarecidas também 

neste momento. 

 

  

Figura 137 – Área de recobro da fase A, onde era dada a alta aos gatos que iam recuperando da 
anestesia, por um médico veterinário (foto gentilmente cedida pelo CME).  
Figura 138 – Área de recobro da fase B, onde ficavam os cães a recuperar da anestesia, embrulhados 
em mantas e cobertores (foto gentilmente cedida pelo CME).  

 

Conclusões sobre a campanha “Esterilizar Solidário” 

 

A campanha “Esterilizar Solidário” foi realizada tendo em vista o controlo populacional 

dos animais do Município de Évora. Por isso, privilegiou a inscrição de animais que se 

poderiam reproduzir e originar ninhadas indesejadas, porque os tutores/cuidadores não 

possuíam os recursos financeiros para a castração. Verificou-se também que a maioria dos 

animais não estavam vacinados e/ou desparasitados, pelo que estas situações foram também 

corrigidas. 

Foram ainda detetados alguns casos de necessidade de cuidados de saúde 

diferenciados, a serem prestados em clínica ou hospital veterinário como, por exemplo, na 

presença de massas detetadas na região mamária e suspeitas de poderem ter origem 

tumoral. 

Conclui-se assim que estas campanhas de esterilização de animais de companhia e 

de gatos de colónia são muito importantes, não só para o controlo populacional mas também 

para a saúde individual, pois desta forma algumas importantes doenças podem ser 

prevenidas. Também a deteção de alguns casos potencialmente graves de doença pode 

ocorrer durante estas campanhas, tal como a educação sanitária dos tutores/cuidadores e a 

prevenção de zoonoses. Desta forma a importância dos médicos veterinários, enquanto 

garante da sanidade dos animais de companhia, sai também reforçada.
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3. Prevenção e controlo de doenças de origem 

vírica e parasitária 

 

3.1. Programas de profilaxia e controlo de doenças 

 

Os animais que entram num abrigo podem ter estatutos imunitários muito diferentes: 

➢ Têm anticorpos contras as doenças víricas, por terem sido vacinados no passado 

ou por já terem sido infetados e recuperaram da doença 

➢ Não têm anticorpos e encontram-se sensíveis 

➢ Estão infetados, mostrando sinais clínicos ou encontram-se ainda num período de 

incubação, podendo transmitir o vírus aos animais sensíveis. 

 

Por isso é necessário tomar algumas medidas preventivas, como a quarentena dos 

animais à entrada, de modo a detetar o início de sinais clínicos e/ou para os proteger de 

animais que estejam a transmitir o vírus, e a sua vacinação. A quarentena muitas vezes não 

é possível nos CRO visto que não há espaço suficiente para permitir o isolamento por alguns 

dias dos animais que entram. Em todos os CRO, os animais só são vacinados se estiverem 

aparentemente saudáveis. 

Os cães são vacinados contra a esgana (CDV), a parvovirose (CPV), a hepatite 

infeciosa canina e a traqueobronquite infeciosa canina (CAV-2), a parainfluenza canina (CPiV) 

e contra a leptospirose, provocada por L. canicola e L. icterohaemorrhagiae. A vacina 

destinada aos gatos é contra a panleucopenia (FPV), a calicivirose (FCV) e a rinotraqueíte 

infeciosa felina (FHV-1). 

 

No entanto, as doenças infeciosas não são a única preocupação dentro de um abrigo. 

A maioria dos animais que dão entrada não são desparasitados ou viveram na rua o tempo 

suficiente para serem infetados com parasitas internos e externos. Tal facto pôde ser 

comprovado com a quantidade de parasitas encontrados durante os estágios, informação que 

iremos desenvolver. 

Alguns dos parasitas podem causar sinais clínicos relevantes, são facilmente 

transmitidos e podem ter impacto na saúde pública. Torna-se assim importante a 

implementação de protocolos de eliminação destes parasitas. 
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3.1.1. O percurso de um animal no CMC 

 

Como o canil se encontra sobrelotado, as capturas de animais errantes seguem uma 

lista de prioridades, que vai sendo atendida, à medida que forem surgindo vagas:  

➢ Animais acidentados  

➢ Animais agressores 

➢ Animais doentes 

➢ Matilhas (preferencialmente fêmeas em cio) 

➢ Fêmeas prenhes 

➢ Ninhadas com mãe (1º captura-se a mãe e só depois a ninhada) 

➢ Outras situações: 

o Queixas 

o Pessoas que apanham animais das ruas  

o Quando não há outra opção para aquele animal (por exemplo, um animal cujo 

tutor faleceu ou se ausentou) 

 

Após a autorização de uma captura ou da entrega de um animal, à entrada, é sempre 

verificado, antes de tudo o resto, se o animal possui identificação eletrónica. Se sim, o seu 

tutor é contactado para que possa vir buscar o animal no prazo de 15 dias. Caso o animal não 

possua identificação eletrónica, é integrado no canil.  

Os cães são colocados numa jaula semicircular ou numa jaula do isolamento, 

dependendo do estado sanitário do animal e da disponibilidade de espaço. Após os 15 dias 

para eventual restituição, são desparasitados e são colocados numa jaula com visibilidade 

para o público que vem visitar o canil. Até serem adotados, são colocados em lista de espera 

para serem esterilizados, antes da sua saída.  

Quanto à vacinação, num dia em que há maior disponibilidade, é feita a recolha de 

todos os animais, no canil há mais de 15 dias, que ainda não estão vacinados ou necessitem 

da revacinação que é feita anualmente. Também se verifica quais são os animais que 

precisam de ser desparasitados. Assim, a vacinação e desparasitação vai sendo colocada em 

dia, por grupos. No dia da adoção, o animal é identificado eletronicamente e a vacina da raiva 

é administrada.  

A maioria dos gatos adultos que chegou ao CMC vinha com algum tipo de traumatismo, 

tendo a maioria morrido até ao dia seguinte. Nos restantes casos era realizado o teste para 

descartar a imunodeficiência ou a leucemia felina (FIV/FeLV) e os animais com um resultado 

positivo eram eutanasiados, visto que o gatil não possuía condições para separar gatos não 
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infetados dos infetados. Se o resultado for negativo, são vacinados, desparasitados e 

esterilizados antes de serem colocados no gatil comunitário.  

Os gatos muito jovens, têm prioridade sobre todos os outros para serem esterilizados, 

vacinados e colocados o mais depressa possível para adoção. São desparasitados à entrada 

ou antes de serem colocados no gatil comunitário. 

 

3.1.2. O percurso de um animal no CME. 

 

Tabela 25 – O percurso de um animal no CME, desde a entrada até à sua saída. 

Momento 
Cão Gato 

Adulto < 4 meses1 Adulto2 < 4 meses1 

Dia 0 

Verifica-se se o animal está 
identificado eletronicamente.3 

É colocado numa jaula no corredor de 
quarentena. 

Verifica-se se o animal está identificado 
eletronicamente.5 

É colocado numa jaula improvisada na 
antecamara da sala de ciurgia. 

Dia 1 

Exame físico4 e fotografia para ser divulgado no Facebook. 

Desparasitação com 
ivermectina e 

deltametrina (nos 
meses quentes) 

Desparasitação 
com Frontline 

spray 

Desparasitação com 
Frontline e Endogard 

Desparasitação 
com Fronline e 

Duelmint 

Vacinação 
CHPL 

Teste FIV/FeLV6 

Vacinação CRP 

Colocado com 
outros 

cachorros 

Se for aparentemente saudável é 
colocado no gatil. Gatos mais nervosos 
são inicialmente colocados numa jaula 

dentro do gatil até se adaptarem. 

Não é 
necessário 
esperar2 

(quando se sabe que 
houve abandono, 

não se esperam 15 
dias) 

Esterilização e identificação eletrónica 

Disponível para adoção 

A partir de 
dia 16 

Vacinação CHPL5 

- 

- 

- 

Castração, vacina 
antirrábica e teste de 

leishmaniose7 

Sai do corredor de 
quarentena e fica 
disponível para 

adorção 

Dia 21 - 
Nova dose de 
vacina CHPL 

Nova dose de 
vacina CRP 

Dia da 
adoção 

Endogard Duelmint 

Vacinação que possa estar em falta Vacinação que possa estar em falta 
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1 – a probabilidade de animais com menos de três meses terem tutor é muito baixa, visto que 

na maioria das vezes provêm de ninhadas abandonadas ou de ninhadas que nascem de 

animais de rua. Pela sua sensibilidade a doenças infeciosas e por estarem numa idade em 

que definem o seu comportamento e é necessário evitar problemas a este nível e é muito 

importante que sejam adotados e saiam o mais rapidamente possível do canil. 

2 – como há poucos gatos que são reclamados, regra geral não se esperam os 15 dias para 

se fazerem algumas intervenções, como acontece no caso dos cães. Quando há sinais de 

que tenha dono (uma coleira, por exemplo) o intervalo é cumprido.  

3 – se o animal tiver identificação eletrónica, o detentor é contactado para o vir buscar. Se não 

tiver, esperam-se 15 dias pelo contacto ou visita do detentor. 

4 – a maioria dos cães e gatos são apanhados pelo piquete após o fecho do canil e só são 

avaliados no dia seguinte. 

5 – se estiver a ocorrer um surto, os cães são todos vacinados à entrada. 

6 – é realizado previamente o teste rápido para descartar leucemia ou imunodeficiência felina 

nos animais com mais de 6 meses de idade. 

➢ Se o animal for “FIV e FeLV” negativo, entra no gatil comunitário. Se for assilvestrado, 

é libertado numa colónia. 

➢ Se o animal for apenas “FIV” positivo, é colocado numa jaula dentro do gatil 

comunitário. Se for assilvestrado e assintomático, é libertado numa colónia. Se 

apresentar sinais clínicos graves, é eutanasiado.  

➢ Se o animal for “FeLV” positivo, e o resultado é confirmado laboratorialmente, o animal 

é eutanasiado se apresentar sinais graves da doença. Se for assintomático, primeiro 

esgota-se a alternativa de se arranjar um adotante.  

7 – se o resultado no teste da leishmaniose for positivo e o resultado for confirmado 

laboratorialmente, o animal é eutanasiado. 
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3.1.3. O percurso de um animal no CIAMTSM 

 

Tabela 26 - O percurso de um animal no CIAMTSM, desde a entrada até à sua saída. 

 Entrada para sequestro Cão adulto Cachorro 

Dia 1 
É colocado numa jaula 

semicircular em 
sequestro antirrábico 

- 
Vacina CHPL1 

Desparasitação 

Dia 82 - 
Desparasitação e vacina 

CHPL 
- 

Dia 16 
É vacinado contra a 

raiva e volta para casa. 
A partir de dia 16 é 

castrado 
É castrado entre os 6 e os 8 

meses de idade3 

Dia da 
adoção 

- 
Identificação eletrónica e vacina da raiva (se tiver mais 

de 3 meses de idade) 

1 – administrada à entrada pela sensibilidade dos cachorros a doenças transmissíveis 

2 – num dia em que há maior disponibilidade, é feita a recolha de todos os animais, no canil 

há mais de 8 dias, que ainda não estão vacinados ou necessitem da revacinação que é feita 

anualmente. 

3 – se for adotado antes, volta para ser castrado ou é necessário apresentar prova de que a 

cirurgia foi realizada. 

 

3.2. Vacinação contra as principais doenças víricas 

 

A vacinação é um componente essencial dos programas de prevenção para abrigos. 

Os programas de vacinação, em combinação com um maneio que minimize o stress e reduza 

o risco da exposição aos agentes patogénicos, ajudam a manter a saúde individual de cada 

animal ou a reduzir a severidade dos sinais clínicos (Miller and Hurley, 2009). 

A maioria das doenças de origem viral com maiores taxas de mortalidade como a 

esgana, a parvovirose e a panleucopenia podem ser prevenidas se os animais forem 

vacinados antes da sua exposição ao vírus (Green and Schultz, 2006). 
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Figura 139 – Gatinho do CMC, com sinais de vómito e desidratação, compatível com panleucopénia 
(foto da autora).  

 

Num abrigo, a sensibilidade para estas doenças é comum e a exposição ocorre 

frequentemente logo na admissão ou muito pouco tempo depois. Por isso, a vacinação é muito 

importante em todos os animais que entrem para um abrigo (Miller and Hurley, 2009). 

No entanto, a tosse do canil e a síndrome respiratória felina (SRD) não são evitados 

só com a vacinação e são comuns, podendo ser muito graves, mesmo estando todos os 

animais vacinados (Schultz, 1999). Apesar disso, a vacinação é uma grande ajuda no maneio 

destas doenças ao reduzir a gravidade e a frequência dos sinais clínicos (Miller and Hurley, 

2009). 

 

    

Figura 140 – Gata do CMC com três meses, com sinais de conjuntivite e corrimento nasal (foto da 
autora). 
Figura 141 – Úlcera na lingua da gata da figura anterior (foto da autora). 
Figura 142 – Gato do CME com cinco meses, apático e com sinais de corrimento nasal e ocular (foto 
da autora). 
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Figura 143 – Gata do CME com quatro meses com quemose (foto da autora). 
Figura 144 – Gata do CME adulta com dificuldade respiratória (foto da autora). 

 

Os médicos veterinários que trabalham em abrigos têm um papel muito importante no 

aumento do número de animais vacinados numa população, visto que uma maior 

percentagem de animais vacinados afeta a imunidade de grupo e protegeria os animais 

sensíveis a estas doenças (Miller and Hurley, 2009). 

Mesmo que os animais apenas sejam vacinados uma vez (após as 16 semanas de 

idade) no canil/gatil e não voltem a uma clínica após serem adotados, a administração de 

vacinas atenuadas permite que a maioria dos animais fiquem imunes para toda a vida (exceto 

para a raiva), ou no mínimo, por três anos (Day et al., 2016). 

 

3.2.1. Protocolo de vacinação contra doenças infeciosas 

 

No CME, os cães adultos são vacinados após os 15 dias de restituição, momento em 

que o animal passa a pertencer ao canil e é alojado com outros cães. Os cães jovens, até 

cerca de 5 ou 6 meses são vacinados logo à entrada. A vacina só é repetida após 3 ou 4 

semanas nos animais jovens, e anualmente nos animais adultos. A vacina da raiva é 

administrada durante a esterilização e repetida anualmente se o cão permanecer no canil. Os 

gatos saudáveis são todos vacinados à entrada e antes de irem para o gatil comunitário. É 

apenas administrada a vacina da raiva aos gatos que serão libertados em colónias após a 

esterilização. 

No CMC e no CIAMTSM a vacinação vai sendo realizada regularmente mediante a 

disponibilidade do veterinário. Assim, num dia em que há essa disponibilidade, é feita a 

recolha de todos os animais no canil há mais de 15 dias, que ainda não estejam vacinados ou 

necessitem da revacinação que é feita anualmente. Nestes dois CRO, a vacina da raiva é 

administrada à saída, no dia da adoção. 
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Como o risco de ocorrência de um surto é bastante elevado dentro de um abrigo, as 

diretrizes para a vacinação de cães e gatos da World Small Animal Veterinary Association 

(WSAVA) recomendam protocolos de vacinação mais apertados e precoces para este tipo de 

ambientes (Day et al., 2016): 

 

Tabela 27 – Protocolos de vacinação segundo as diretrizes para a vacinação de cães e gatos da 
WSAVA. 

Vacina Animal Protocolo de vacinação 

CDV, CAV-2, 
CPV-2 

(vacinas vivas 
modificadas) 
com ou sem 

CPiV 

Cão adulto 
Administrar uma dose antes ou logo após a admissão e repetir 
após 2 semanas. 

Cachorro 

Administrar uma dose antes ou logo após a admissão, se o 
animal tiver o mínimo de 6 semanas de idade (4, na presença 
de um surto). Repetir a vacina de duas em duas semanas até 
às 20 semanas de idade, se o cachorro permanecer no canil. 

Bordetella 
bronchiseptica, 

por via 
intranasal 

Cão adulto 

São recomendadas duas doses com um intervalo de 2 
semanas de idade, sendo que a segunda dose deve ser 
administrada para uma maior proteção numa situação de alto 
risco.  

Cachorro 

Administrar uma única dose logo às 3 semanas de idade. Para 
melhores resultados, se for dada antes das 6 semanas, 
recomenda-se nova administração após as 6 semanas de 
idade. 

FPV, FHV-1 e 
FCV 

Gato 
adulto 

Administrar uma única dose no momento da admissão e repetir 
passado 2 semanas.  

Gatinho 

Administrar uma única dose antes ou no momento da admissão 
já às 4-6 semanas de idade. Depois a vacina deve ser repetida 
a cada 2 semanas até às 20 semanas de idade, se o gatinho 
continuar no gatil.  

 

As vacinas desenvolvidas para gatos não devem ser administradas na região 

interescapular, particularmente aquelas que possuem adjuvante, como a vacina contra a 

leucemia dos felinos e a vacina antirrábica. Isto porque as vacinas têm sido associadas ao 

desenvolvimento do sarcoma do local de injeção em felinos, apesar deste mecanismo ainda 

não ter sido comprovado (Kass et al., 1993). Como estes tumores têm uma natureza muito 

infiltrativa, normalmente é necessário fazer uma resseção cirúrgica radical das lesões, o que 

muitas vezes resulta numa recuperação muito prolongada, desfiguração e perda de função 

(Ladlow, 2013; Martano et al., 2011).  

Assim, a resposta a este problema, especialmente na América do Norte, tem sido a 

administração da vacina em locais anatómicos distintos (Scherk et al., 2013), que são mais 

acessíveis à sua remoção cirúrgica:  

✓ Vacina antirrábica: membro posterior direito; 
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✓ Vacina contra a leucemia: membro posterior esquerdo; 

✓ Vacinas fundamentais, “core”, (FCV, FHV-1 e FPV): membros anteriores, de forma 

alternada. 

 

Recomenda-se ainda que estas administrações sejam efetuadas o mais distalmente 

possível, visto que se verificaram alguns casos de sarcoma que atingiram o abdómen lateral 

direito ou esquerdo, por este ter sido afetado com o conteúdo inoculado no membro posterior 

(Shaw et al., 2009). Deve-se ainda referir no boletim sanitário o local de administração de 

cada vacina (Day et al., 2016).  

Um estudo recente, apesar de envolver poucos animais, mostrou que a administração 

das vacinas na cauda do gato teria a mesma eficácia e tolerância que os outros locais de 

inoculação (Hendricks et al., 2014). Participaram no estudo gatos adultos de um programa 

CED que receberam a vacina trivalente no terço distal da cauda e a vacina antirrábica 

inativada a dois centímetros de distância da primeira.  

A vacina contra a leucemia é considerada uma vacina não essencial, sendo que o uso 

desta deve ser decidido consoante o estilo de vida e o risco de exposição e a prevalência da 

infeção no ambiente local (Day et al., 2016).  

A vacina contra a imunodeficiência felina já foi considerada no passado como uma 

vacina “não recomendada”, visto que haviam dúvidas sobre a proteção que conferia 

(Bęczkowski et al., 2015; Coleman et al., 2014; Dunham et al., 2006; Hosie et al., 1995; 

Yamamoto et al., 2007), interferia com o teste de anticorpos usado no diagnóstico da infeção 

(Hosie and Beatty, 2007) e ainda porque são necessárias várias administrações (três doses 

na primovacinação e revacinação anual) quando possui adjuvante (Day et al., 2016). Neste 

momento está classificada pelas Diretrizes como sendo “não essencial”, visto que alguns 

estudos, mas nem todos, demonstraram a sua eficácia, e porque pode beneficiar algumas 

populações em risco de gatos com acesso ao exterior (Day et al., 2016). Por outro lado, já 

existem testes serológicos mais discriminatórios (Kusuhara et al., 2007; Levy et al., 2008; 

Westman et al., 2015) e testes PCR mais robustos para deteção do FIV (Arjona et al., 2007; 

Morton et al., 2012; Wang et al., 2010). A vacina não é comercializada em Portugal.  
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Figura 145 – Gato do CME “FIV” positivo. Como era meigo, o Freddy foi colocado para adoção (foto da 
autora). 
Figura 146 – Teste “FIV” negativo do gato Knight e teste “FIV” positivo do gato Trigo. Ambos foram 
negativos no caso do “FeLV” (foto da autora).  
Figura 147 – Gato “FIV” positivo. Como era assilvestrado, o Trigo do CME foi castrado e integrado 
numa colónia de Évora (foto da autora). 

 

3.3. Vacinação contra a raiva 

 

Atualmente, a raiva continua a ser uma importante preocupação no âmbito da saúde 

pública. As vacinas antirrábicas têm sido usadas durante muitos anos para controlar a raiva 

em cães, gatos e animais selvagens. A maioria das vacinas comercializadas para animais de 

companhia são vacinas inativadas (Jas et al., 2012). 

A presença de um adjuvante nestas vacinas inativadas levantou algumas 

preocupações quanto à sua segurança. Em alguns gatos com predisposição genética, a 

inflamação local pode desencadear o desenvolvimento de fibrossarcoma. Assim, foram 

desenvolvidas algumas vacinas sem adjuvante para gatos com uma maior segurança local. A 

ausência dos adjuvantes contribui para uma melhor tolerância local ao induzir uma menor 

inflamação no local da injeção. O recurso ao vetor “canarypox virus” tem sido usado para 

desenvolver várias vacinas veterinárias incluindo uma vacina antirrábica sem adjuvante para 

gatos (Day et al., 2016; Jas et al., 2012). 

Para um animal com tutor, a primeira vacinação deve ser feita após as 12 semanas de 

idade, e a revacinação 1 ano depois. Os títulos de anticorpos geralmente alcançam níveis 

protetores semanas após a vacinação (Day et al., 2016). 

A duração da imunidade (DI) após a vacinação, com produtos inativos e recombinantes 

comercialmente disponíveis, é de 3 anos (Jas et al., 2012), apesar de algumas bulas referirem 

uma DI entre 1 a 3 anos.  

A presença de anticorpos séricos de ≥0,5 UI/ml num cão imunizado ativamente acima 

da idade de 16 semanas está correlacionada com a proteção do mesmo. Atingir essa 
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concentração é também considerada uma exigência legal para que o animal de estimação 

possa viajar para alguns países, que incluem o teste serológico pós-vacinação nos seus 

protocolos de movimentação de cães, gatos e mustelídeos (Day et al., 2016). 

Em Portugal, as vacinas utilizadas são as vacinas inativadas. As vacinas inativadas 

são mais fáceis de manusear do que as preparações vivas, devido à sua estabilidade a 

temperatura ambiente e os acidentes de auto-inoculação não representarem um risco, como 

seria o caso das vacinas vivas modificadas (Day et al., 2016). 

 

3.3.1. Protocolo de vacinação contra a raiva 

 

As Diretrizes para a Vacinação de Cães e Gatos da WSAVA recomendam que a vacina 

contra a raiva seja administrada no dia em que o animal deixa o abrigo (Day et al., 2016). Esta 

política é feita tanto no CMC como no CIAMTSM.  

No entanto, no CME, a vacina é administrada mal haja essa possibilidade, após os 15 

dias de restituição, visto que vão existindo várias iniciativas que levam os cães a passear fora 

do canil. Para além disso, outro motivo passa por dar ao animal a hipótese de vir a ser adotado 

por uma família fora de Portugal, se não for adotado antes no nosso país. Até ao momento, 

sempre se verificaram títulos de anticorpos suficientes para a obtenção de passaporte. A 

vacina costuma ser administrada logo após a castração, para evitar o desconforto associado 

à contenção, prática que se enquadra na filosofia do Low Stress Handeling.  

A vacina antirrábica é obrigatória em gatos de colónia e, por isso, os gatos são 

igualmente vacinados após a sua esterilização, quando ainda se encontram a recuperar da 

anestesia. De outra forma não seria possível, nem seguro, vacinar gatos com um 

comportamento assilvestrado. Os resultados de um estudo em gatos assilvestrados sobre a 

vacinação no momento da esterilização, indicaram que a resposta imunitária à vacina 

antirrábica é excelente (Fischer et al., 2007). Estes resultados, quando foram comparados 

com as titulações de gatos com dono importados para o Reino Unido, mostraram que existe 

uma resposta semelhante entre a vacinação de gatos assilvestrados no momento da cirurgia 

(98%) e a vacinação de gatos com dono numa consulta de rotina (97,2%) (Fischer et al., 2007; 

Mansfield et al., 2004).  

É recomendado que a vacinação seja realizada após a conclusão da cirurgia, para 

diminuir a hipótese de a anestesia mascarar uma reação adversa à vacina, a qual requere 

intervenção médica (Fischer et al., 2007).  
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3.3.2. Campanha de vacinação antirrábica 

 

Durante os estágios curriculares, participei em campanhas de vacinação antirrábica 

do município de Coimbra e do município de Évora: 

✓ No Serviço Médico Veterinário do CMC, todas as terças-feiras, das 14h30 às 16h.  

✓ No Serviço Médico Veterinário do CME, todas as terças-feiras, das 9h às 11h. 

✓ Concentração no Largo do Café, Freguesia de N.ª Sra. de Machede, no município 

de Évora, dia 26/09/2018, às 9h30.  

 

Em 2017, foram vacinados 97.895 animais (Relatório anual no âmbito da Lei n.o 

27/2016, 2018) e em 2018 foram vacinados 75.033 animais contra a raiva (Relatório anual no 

âmbito da Lei n.o 27/2016, 2019). 

A vacinação antirrábica é obrigatória em Portugal para todos os cães com três ou mais 

meses de idade e voluntária para gatos e outras espécies sensíveis. Isto está determinado no 

n.º 1 do artigo 2.º das normas técnicas de execução regulamentar do PNLVERAZ, que 

constitui um anexo à Portaria n.º 264/2013 (Portaria n.o 264/2013, 2013). 

Segundo o Artigo 1.º do Capítulo I do Decreto-Lei n.º 317/85, o PNLVERAZ envolve o 

conjunto de ações sanitárias destinadas a manter indemne desta zoonose o espaço territorial 

português ou, no caso de eclosão da doença, a dar pronta execução às devidas medidas de 

profilaxia e de polícia sanitária pertinentes à sua extinção (Decreto-Lei n.o 317/85, 1985). 

A DGAV tem a possibilidade de determinar a execução de campanhas de vacinação 

antirrábica, de âmbito nacional ou local, sendo da sua competência promover, orientar e 

coordenar, através das Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária das Regiões 

(DSAVR) a execução das mesmas, pelos Médicos Veterinários Responsáveis pela Campanha 

(MVRC) (Portaria n.o 264/2013, 2013). 

Esta Portaria também prevê que os animais podem ser identificados eletronicamente 

nas campanhas, tal como está indicado no Decreto-Lei n.º 313/2003 (Decreto-Lei n.o 

313/2003, 2003; Portaria n.o 264/2013, 2013). 

 

As etapas da campanha de vacinação são as seguintes: 

1. A DGAV publica um Despacho no Diário da República. É o exemplo do Despacho 

n.º 5081/2018 de 22 de maio.  

2. A DSAVR, através dos seus serviços competentes, divulga-o por meio de Editais 

afixados nos locais públicos do costume. 
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3. Os MVRC apresentam um programa de trabalho com a indicação dos locais, dias 

e horas em que as concentrações terão lugar, bem como a quantidade de vacinas 

e restante material necessário.  

a. Os locais devem ser marcados preferencialmente na sede das freguesias 

e nos locais de maior concentração de canídeos. 

b. Devem ser ainda indicados os períodos de vacinação nos postos de 

vacinação oficiais ou noutro local previamente definido na área do 

município.  

4. Cada DSAVR avalia a calendarização das ações propostas pelo MVRC e valida-o 

através do envio do Edital, de modelo único aprovado pelo diretor-geral de 

alimentação e veterinária, e anexo, assinado pelo diretor de serviços de 

alimentação e veterinária da região, onde consta a programação com os locais, 

dias e horas das ações a desenvolver (ver Anexo I).  

5. As câmaras municipais e as juntas de freguesia divulgam os editais e anexo, 

afixando-os nos locais públicos do costume e pelos meios que achem mais 

convenientes, com a antecedência mínima de 15 dias do início da calendarização 

da campanha.  

 

As taxas são as mesmas em qualquer época do ano:  

➢ Boletim sanitário: 1,00€. 

➢ Identificação eletrónica: 13,00€ - inclui o valor do impresso.  

➢ Vacinação antirrábica: 5,00€. 

 

Durante a campanha de vacinação e identificação, são efetuados as seguintes 

observações e procedimentos: 

1. Verificar se o cão tem 3 ou mais meses de idade  

2. Se é a primeira vez que o animal se apresenta à campanha ou o dono não possui 

um boletim sanitário, deve ser entregue um devidamente preenchido, fornecido 

pela DSAVR, ou qualquer modelo aprovado pela DGAV.  

3. É feito um exame clínico1 ao animal, de forma a que se comprove que está em 

perfeito estado hígido.  

4. Verificar se o animal se encontra identificado ou não, através do uso de um leitor 

de microchips.  

5. Colocação da identificação eletrónica2 sempre que o tutor o pretender e em todos 

os casos onde é obrigatória, antes da vacinação (Decreto-Lei n.o 313/2003, 2003) 

a. animais nascidos após 01-07-2008  
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b. animais perigosos ou potencialmente perigosos 

c. animais utilizados no ato venatório 

d. animais em exposição, para fins comerciais ou lucrativos, em estabelecimentos 

de venda, locais de criação, feiras e concursos, provas funcionais, publicidade 

ou fins similares, a partir de 1 de julho 2004; 

6. Após a aplicação do microchip é colada a vinheta autocolante com o código 

numérico da identificação eletrónica no boletim sanitário ou passaporte, com o 

registo da data, carimbo e assinatura do MVRC nos locais destinados. 

7. É preenchida uma ficha de registo, onde é colocada também a etiqueta com o 

número de identificação em todas as vias da mesma. O original e duplicado são 

entregues ao tutor e o triplicado é arquivado pelo MVRC (de forma a ser utilizado 

para efetuar o registo no SICAFE no prazo de 5 dias). 

8. Após a vacinação é colado o selo comprovativo da vacina utilizada no boletim 

sanitário ou passaporte, com o registo da data, carimbo e assinatura do MVRC nos 

locais destinados (Portaria n.o 264/2013, 2013). 

9. Tendo em conta a duração da imunidade da vacina antirrábica inoculada, o MVRC 

regista no boletim sanitário ou passaporte a data da próxima vacinação, na forma 

“vacina válida até __/__/____” (Portaria n.o 264/2013, 2013). 

10. Emissão do recibo de cobrança. 

11. Até que se encontre disponível a base de dados para registo direto no sítio da 

internet da DGAV, o MVRC preenche a folha de registo mensal técnico – regime 

de campanha e mapa trimestral financeiro.  

a. Os modelos disponibilizados para o registo são enviados para a DSAVR 

respetiva, trimestralmente, até ao dia 10 do mês seguinte, com os duplicados 

dos recibos de cobrança e do comprovativo da entrega do montante cobrado. 

12. O produto do montante cobrado é enviado pelos MVRC, trimestralmente, de uma 

só vez, até ao dia 10 do mês seguinte ao trimestre que se reporta.  

 

1 se não estiverem em perfeito estado hígido, deve ser passada uma declaração sob a forma 

de atestado, em todos os casos que se entenda estar contraindicada a vacinação antirrábica, 

na qual deve constar a identificação do detentor e do animal, o motivo e o período durante o 

qual se deve manter a suspensão da vacinação. Terminado o prazo, a vacinação deverá ter 

lugar nos 15 dias seguintes (Portaria n.o 264/2013, 2013). 

2 recomenda-se que a inoculação do microchip seja efetuada no sentido dorsoventral, 

obliquamente, e sempre no centro da face lateral esquerda do pescoço. 
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3.3.3. A adoção e viagem para fora de Portugal 

 

Experiência do CRO de Évora  

 

O projeto “Fiel Out of Portugal” já promoveu a adoção de mais de 100 animais a partir 

de 2016 para a Holanda, Bélgica e também para a Alemanha. Tal foi conseguido graças à 

ajuda de alguns intermediários que fazem a ponte entre o Canil Municipal e as associações 

protetoras dos animais com que trabalham nesses países. 

Após serem dados a conhecer os animais para adoção através da internet, as famílias 

candidatas são primeiramente visitadas por um elemento dessas associações para se garantir  

que reúnem as condições para receber os cães, e só depois é que formalizam o pedido.  

Depois é necessário encontrar um parceiro de voo (normalmente é um voluntário do 

Canil de Évora ou da associação de proteção animal que promoveu a adoção no estrangeiro), 

que é o cidadão responsável pelo animal durante a viagem, visto que os animais não podem 

viajar sozinhos. Encontrado o parceiro de voo, os animais são transportados de Évora para o 

aeroporto e daí seguem de avião para os adotantes. 

Os cães são todos esterilizados, identificados eletronicamente, vacinados, 

desparasitados e testados para a Leishmaniose. Aplica-se a taxa de adoção de 16,74€, que 

é igual para as adoções feitas em Portugal. Podem ser ainda realizados testes de despiste de 

Ehrlichia, Babesia e Dirofilaria immitis ao encardo dos adotantes. 

 

Procedimentos necessários para a saída de um cão de Portugal  

(Regulamento de Execução (UE) n.o 576/2013, 2013; Regulamento de Execução (UE) n.o 

577/2013, 2013) 

 

1. Não pode circular um grupo com mais de 5 animais, com caráter não comercial. 

2. Tem de estar identificado (identificação eletrónica ou com tatuagem) 

3. Tem de ter mais de 12 semanas de idade 

4. Tem de estar devidamente vacinado contra a raiva 

5. Tem de ter passaporte 

6. (apenas é obrigatória a desparasitação com praziquantel 1 a 5 dias antes de viagens para 

a Finlândia, Reino Unido, Irlanda e Malta) 
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➔ Identificação eletrónica 

Considera-se que o animal se encontra identificado: 

✓ Mediante um sistema de identificação eletrónica (microchip) de acordo com a 

Norma ISO 11784 e utilizando uma tecnologia HDX ou FDX-B capaz de ser lido 

por um dispositivo de leitura compatível com a Norma ISO 11785. Caso contrário, 

o dono do animal deve dispor de meios que permitam a sua leitura. 

✓ Através de tatuagem claramente legível (opção válida para os animais identificados 

antes de 03-07-2011 e desde que apresentada prova escrita deste facto)  

 

A identificação dos animais (cães e gatos) permite fazer a correspondência com o seu 

estatuto sanitário individual, pelo que a data de vacinação contra a raiva nunca pode ser 

anterior à data de identificação (data de aplicação do microchip ou data da sua leitura, quando 

a data de aplicação não é conhecida. No caso de uma tatuagem, a data de leitura não pode 

ser posterior a 03-07-2011). 

 

➔ Vacinação antirrábica 

A vacinação antirrábica, correspondente ao enunciado no Anexo III do Regulamento 

da União Europeia (UE) n.º 576/2013 é considerada válida se: 

➢ A data de vacinação não preceder a data de introdução do microchip (ou 

tatuagem). Admite-se, todavia, que a vacinação seja efetuada na mesma data em 

que o animal é identificado; 

o Não há exceção a este requisito, mesmo que o animal já tenha sido vacinado 

anteriormente contra a raiva. 

➢ Tiverem decorrido pelo menos 21 dias desde a finalização do protocolo de 

vacinação requerido pelo fabricante para a primeira vacina efetuada ao animal 

nunca antes das 12 semanas de idade (primovacinação). 

o Caso o folheto informativo, da vacina utilizada, recomende mais de que uma 

administração para completar a primovacinação, o intervalo de 21 dias aplica-

se à última administração. 

 

E/ou: 

 

➢ A revacinação (reforço) foi efetuada, cumprindo os prazos preconizados pelo 

fabricante (anualmente ou não, conforme indicado nas especificações técnicas da 

vacina escolhida), caso contrário a vacinação a conferir ao animal deve ser 
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considerada como uma primeira vacina e terá de aguardar novamente 21 dias para 

que esta vacina seja considerada válida para trânsito. 

o Cumprido o prazo de validade da própria vacina, fixado nas respetivas 

especificações técnicas; 

o O prazo de validade da vacina administrada por um veterinário autorizado ou 

oficial for indicado no documento de identificação (certificado sanitário) que 

acompanha cada animal. 

 

➔ Passaporte de Animal de Companhia 

O Passaporte de Animal de Companhia (PAC) só pode ser adquirido por médico 

veterinário com cédula profissional válida emitida pela Ordem dos Médicos Veterinários 

(médico veterinário autorizado), que será responsável pelo respetivo preenchimento. 

O médico veterinário autorizado, emissor do PAC, deve manter um registo durante 

pelo menos 3 anos, onde conste o número do PAC, o número de identificação do animal, a 

localização do transponder e data de aplicação, outros dados respeitantes ao animal, nome e 

contacto do proprietário (dados da Secção I, II e III do PAC). 

 

3.3.4. Procedimentos de viagem para Portugal, a partir de países 

terceiros  

 

Experiência no CIAMTSM 

 

O CIAMTSM, a pedido da DGAV, recebe animais de países terceiros, como Angola, 

quando os seus detentores não apresentam provas de que o animal não está infetado com o 

vírus da raiva e na impossibilidade de o animal voltar para esse país.  

No CRO, é feita uma colheita de sangue para titulação de anticorpos. Se o resultado 

for positivo, o animal fica em quarentena durante três meses a contar da data de colheita de 

sangue. Caso esta titulação apresente resultado desfavorável, o animal é novamente 

vacinado contra a raiva, espera 30 dias para efetuar nova titulação e segue o procedimento 

já indicado. 
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Procedimentos necessários para a entrada de um cão em Portugal 

(Regulamento de Execução (UE) n.o 576/2013, 2013; Regulamento de Execução (UE) n.o 

577/2013, 2013) 

 

1. Não pode circular num grupo com mais de 5 animais, com caráter não comercial. 

2. Tem de estar identificado (identificação eletrónica ou com tatuagem) 

3. Tem de ter mais de 12 semanas de idade 

4. Tem de estar devidamente vacinado contra a raiva 

5. Tem de ter passaporte 

6. Se vier de um país terceiro, não constante da Parte I e Parte II do Anexo II do Regulamento 

de Execução (EU) n.º 577/2013, tem de: 

a. Estar acompanhado pelo tutor ou pessoa autorizada  

b. Ter titulação de anticorpos 

c. Ter certificado sanitário 

 

➔ Identificação eletrónica, vacinação antirrábica e passaporte: seguem as mesmas 

regras da saída de Portugal. 

 

➔ Titulação de anticorpos 

Quando os animais são provenientes de um país com risco de raiva (como é o caso 

dos países do continente Africano, do Brasil, da Venezuela, da Ucrânia, entre outros), é 

necessário garantir que não há risco de propagação da doença pelo que: 

➢ Pelo menos 1 mês após a data de vacinação contra a raiva e se os animais já se 

encontram identificados, tem de ser efetuada uma colheita de sangue para 

verificação do título de anticorpos (igual ou superior a 0,5 UI/ml) relativamente à 

doença, em laboratório aprovado pela UE; 

 

Se o animal abandonou o espaço comunitário europeu já com esta análise efetuada 

com resultado favorável, o animal pode circular para Portugal. Se o animal efetuar a análise 

fora da área comunitária antes de viajar, a circulação para Portugal só pode ser efetuada 3 

meses após a data de colheita de sangue.  

O teste é válido até ao fim da vida se a vacinação contra a raiva for efetuada, sempre, 

dentro dos prazos estabelecidos pelo laboratório de fabrico da vacina escolhida. 
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➔ Certificado sanitário 

São aceites cópias autenticadas (consideram-se por exemplo cópias autenticadas as 

reconhecidas como tal pelos próprios serviços emissores) do comprovativo da vacinação e do 

boletim de resultado da análise de sangue. Pretende-se sim, com esta referência, não obrigar 

os viajantes a deslocar-se com a documentação original. O modelo de certificado é obtido nos 

serviços oficiais (não num veterinário clínico) 

O Passaporte pode ser utilizado a partir de países fora da UE mas apenas para os 

animais que antes da saída da UE já cumpriam as condições sanitárias exigidas aos países 

de onde regressam e, por conseguinte, quando saíram foram acompanhados dos passaportes 

com essa informação neles averbada.  

Ou seja, um passaporte emitido na UE antes da saída do animal para um país fora da 

UE, onde foram registadas as condições sanitárias previstas para o regresso, é válido no 

regresso em substituição do certificado sanitário. 

Se houver alteração dessas condições sanitárias (identificação/vacinação/ 

revacinação contra a raiva/titulação de anticorpos da raiva) que modifiquem assim a 

informação que consta no passaporte, é necessário para a sua reentrada um certificado 

sanitário. 

Por sua vez, para entrada em determinados países fora da UE pode ser usado o 

passaporte, quando essa entrada não exige documentação específica (como é o caso dos 

EUA e Canadá, servindo também o Boletim de Vacinas). 

 

3.4. Desparasitação 

 

3.4.1. Controlo de Zoonoses (leishmaniose, sarna e 

dermatofitíases)  

 

Durante as campanhas de vacinação, quando os animais apresentam sinais que levam 

o VMRC a suspeitar de doença transmissíveis com potencial zoonótico, nomeadamente 

leishmaniose, sarna e dermatofitíases, os seus tutores devem ser notificados: 

a) Os resultados devem ser apresentados ao MVRC no prazo de 30 dias a contar da 

notificação respetiva.  

b) No caso da leishmaniose, realizar obrigatoriamente testes de diagnóstico 

➢ Os detentores dos animais que apresentem um resultado positivo à doença 

são notificados pelo MVRC para procederem ao tratamento médico do animal 

e apresentarem um comprovativo no prazo de 60 dias, sob pena do animal ser 
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sujeito a eutanásia (usando um método que não cause dor ou sofrimento 

desnecessários).  

➢ No caso dos detentores não cumprirem as determinações do MVRC, estes 

devem ser notificados, sendo-lhes instaurado um processo de 

contraordenação.  

c) No caso de outras doenças, como sarna e dermatofitíase, de acordo com a 

avaliação clínica do MVRC, realizar testes de diagnóstico ou o tratamento. 

➢ Os detentores dos animais que apresentem um resultado positivo são 

notificados pelo MVRC para procederem ao tratamento médico do animal e 

apresentarem um comprovativo no prazo de 30 dias.  

 

Todos os custos inerentes aos testes de diagnóstico e tratamentos destas zoonoses 

são suportados pelo tutor do animal. Os prazos previstos nas notificações para tratamento do 

animal podem ser prorrogados nos termos da lei, nos casos em que a duração do tratamento 

o justifique e se encontre devidamente comprovada.  

O incumprimento por parte dos tutores dos animais constitui uma infração, devendo 

ser-lhes instaurado um processo de contraordenação (Decreto-Lei n.o 314/2003, 2003; 

Portaria n.o 264/2013, 2013). 

O MVRC tem de dar conhecimento de todos os casos de doença transmissível com 

potencial zoonótico por si detetado e notificados através do preenchimento da folha de registo 

mensal técnico – regime de campanha. 

 

3.4.2. Controlo de Zoonoses (equinococose/hidatidose) 

 

Em Portugal também são feitas ações de controlo e monitorização da 

equinococose/hidatidose em algumas áreas da DSAVR: 

➢ do Alentejo e Algarve 

➢ de Castelo Branco e da Guarda 

➢ do Centro 

➢ do Norte, nomeadamente o Concelho de Vinhais 

➢ de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente o Concelho de Mação 

 

Assim, os MVRC destas regiões administram aos animais no local da campanha uma 

dose de comprimidos de desparasitante à base de praziquantel, de acordo com o peso do 

animal, de forma gratuita. É o caso da campanha realizada pela MVRC de Évora.  
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Figura 148 – Embalagem de comprimidos contendo praziquantel, para ser entregue de forma gratuita 
aos tutores que participam nas campanhas de vacinação antirrábica.  

 

3.4.3. Protocolos de desparasitação 

 

Os protocolos de desparasitação usados pelo CMC e pelo CME apresentam algumas 

diferenças e algumas semelhanças. Por um lado, utilizam marcas diferentes, sendo que 

algumas utilizam os mesmos princípios ativos. O espetro de ação é bastante semelhante, 

como se pode ver no Anexo II, quando observamos os desparasitantes exclusivamente 

internos ou externos. O CME acrescenta ainda ivermectina que tem atuação sobre alguns 

nemátodos e alguns ácaros que não são eliminados pelos restantes desparasitantes.  

No Anexo II, estão presentes os princípios ativos dos desparasitantes utilizados pelo 

CMC e pelo CME, bem como os parasitas de interesse veterinário em Portugal e a sua 

taxonomia. As células individuais da tabela, em azul claro, representam as espécies que 

afetam os gatos, em amarelo claro, as que afetam os cães, e em verde claro as que afetam 

gatos e cães. As colunas em azul representam os desparasitantes utilizados nos gatos, em 

amarelo os cães, e a verde os que são utilizados em ambas as espécies. As células sem 

texto, coloridas, indicam qual o princípio ativo que atua em que parasita.  

Esta informação foi retirada da bula de todos os fármacos utilizados, sendo que estes 

podem ter efeito em mais espécies de parasitas do que as descritas. Por exemplo, no caso 

do desparasitante interno com febantel, pirantel e praziquantel, foram acrescentadas algumas 

espécies de parasitas, e que, por isso, foram marcadas com uma cor mais carregada na tabela 

(Allen et al., 2005). 

 

Protocolo de desparasitação no CMC 

 

No CMC, após terem passado os quinze dias do período de restituição, os cães são 

desparasitados internamente e externamente. O desparasitante interno usado contém 

febantel, pirantel e praziquantel, e atua sobre: 
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✓ Nemátodes: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, 

Ancylostoma caninum e Trichuris vulpis. 

✓ Cestodes: Echinococcus spp (Echinococcus granulosus, Echinococcus 

multilocularis), Taenia spp. (Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia 

taeniaeformis), Dipylidium caninum  

 

Externamente é usado um spot on com dinotefurano, piriproxifeno e permetrina, que 

tem ação sobre: 

✓ Pulgas: Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis 

✓ Carraças: Rhipicephalussanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus 

✓ Flebotomíneos, mosquitos e moscas do estábulo: atividade inseticida sobre Aedes 

aegypti e Stomoxys calcitrans e adicionalmente atividade repelente sobre 

Phlebotomus perniciosus e Culex pipiens 

 

Aos gatos, pouco tempo após a sua entrada no CMC é administrado um 

desparasitante interno, com flubendazol, que atua sobre: 

✓ Nemátodes: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma 

caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala e Trichuris vulpis 

 

O desparasitante externo administrado contém dinotefurano e piriproxifeno, que tem 

ação sobre a pulga Ctenocephalides felis. 

 

Protocolo de desparasitação no CME 

 

No CME, os cães são desparasitados no dia da sua entrada, após se ter realizado um 

exame físico, se o animal não possuir identificação eletrónica e se não for possível contactar 

logo o seu tutor. É colocado deltametrina, spot on, que é um desparasitante externo com ação 

sobre: 

✓ Pulgas: Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis 

✓ Carraças: Rhipicephalus sanguineus e Ixodes ricinus. 

 

É ainda administrada ivermectina por via subcutânea, que tem uma atuação sobre 

endoparasitas e ectoparasitas que não são eliminados pela deltametrina:  

✓ Ácaros: Octodectes cynotis, Sarcoptes scabei, Demodex, Cheyletiella yasguri, 

Pneumonyssus caninum 

✓ Ancilostomídeos, ascarídeos e tricurídeos  
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✓ Outros nemátodos: Dirofilaria immitis, Capillaria e Strongyloides stercoralis 

 

Se, durante os 15 dias de restituição, forem detetados parasitas nas fezes, 

possivelmente cestodes, visto que não estão no espetro de ação da ivermectina, é ainda 

administrado um comprimido que é apenas endoparasiticida, e que tem ação sobre estes, 

para além de nemátodos de importância veterinária, e que possui como princípios ativos o 

febantel, pirantel e praziquantel: 

✓ Céstodes Taenia spp., Dipylidium caninum 

✓ Nemátodes: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, 

Ancylostoma caninum 

 

Quando o cão tem uma estadia mais longa, de meses, podem ser feitas mais 

administrações de desparasitantes. Os tratadores e os voluntários estão cientes de que, se 

virem parasitas nas fezes dentro da jaula ou durante os passeios, devem avisar a médica 

veterinária. À saída, quando o animal é adotado, é dada uma dose de desparasitante interno 

(com febantel, pirantel e praziquantel), se este não foi administrado há menos de 3 meses.  

 

Os gatos que serão colocados no gatil comunitário para adoção são desparasitados 

previamente, após o exame físico. Os gatos que são pertencentes a uma colónia e são 

esterilizados também são desparasitados. No entanto, os protocolos são diferentes, não só 

consoante o destino do gato mas também consoante o seu peso.  

Os gatos que serão colocados para adoção, no gatil comunitário, são meigos e 

permitem a administração de desparasitante interno na forma de pasta ou de comprimido. O 

ideal seria dar a pasta, mas quando o animal tem mais peso, é necessária uma maior 

quantidade e o gato consegue eliminar a maior parte do produto; assim o comprimido é a 

forma farmacêutica mais prática e que garante que o animal engoliu a quantidade adequada.  

Os gatos de colónia não permitem a sua manipulação e, por isso, é apenas 

administrado o desparasitante externo, spot on e um interno que seja injetável, enquanto estes 

estão anestesiados, após a sua esterilização, sendo, no caso deste canil, a ivermectina. A 

ivermectina é um desparasitante externo e interno, tendo a desvantagem de não atuar sobre 

os cestodes, sendo que neste momento é a única alternativa possível, ao alcance do CME. 

A ivermectina não é administrada a gatos muito jovens já que não deve ser 

administrada a gatos com menos de dezasseis semanas de idade. No entanto é um 

desparasitante muito importante visto que são muitos os casos de otites, para as quais a 

causa mais provável serão os ácaros.  

Assim, os protocolos utilizados são então os seguintes: 
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Tabela 28 – Protocolo de desparasitação de gatos seguido no CME. 

Tipo de 
desparasitante 

Gato adulto para 
adoção 

Gato jovem para 
adoção 

Gato adulto 
de colónia 

Gato jovem de 
colónia 

Interno 
Febantel, Pirantel, 

Praziquantel 
(comprimido) 

Mebendazol 
Praziquantel 

(pasta) 
- - 

Externo 
Fipronil  

(spot on) 
Fipronil  

(spot on) 
Fipronil  

(spot on) 
Fipronil  

(spot on) 

Misto 
Ivermectina 
(injetável) 

- 
Ivermectina 
(injetável) 

- 

 

3.4.4. Parasitas encontrados no CME 

 

Durante os estágios que foram realizados, apenas observámos alguns parasitas 

externos como pulgas e carraças e parasitas internos como os céstodes, sendo que o mais 

comummente encontrado é o Dipylidium caninum.  

 

   

Figura 149 – Presença de multiplas carraças na orelha de um cão que tinha entrado recentemente no 
CME (foto da autora).  
Figura 150 – Presença de múltiplas carraças no peito e membros anteriores de um cão que tinha 
entrado recentemente no CME (foto da autora). 
Figura 151 – Céstodo presente nas fezes de um cão do CME, provavelmente Dipylidium caninum na 
sua forma adulta (foto da autora).  

 

  
Figura 152 - Dipylidium caninum nas fezes de um cão (foto da autora). 
Figura 153 - Dipylidium caninum nas fezes de um gato (foto da autora). 
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Durante a necrópsia de um gato jovem de rua que foi atropelado, foram encontrados 

quatro ascarídeos dentro do estômago. O mais provável é que seriam da espécie Toxocara 

cati, devido à forma em seta da região anterior do parasita.  

 

  

Figura 154 – Toxocara cati a sair pelo cardia do estômago (foto da autora). 
Figura 155 – Toxocara cati a sair pelo cardia do estômago (foto da autora). 

 

3.4.5. Leishmaniose 

 

O número de casos de leishmaniose canina tem vindo a aumentar no nosso País, 

estando esta zoonose incluída, desde 2002, no grupo das doenças de declaração obrigatória 

durante as campanhas de vacinação antirrábica (Campino and Maia, 2010). É causado pelo 

protozoário Leishmania infantum, transmitido principalmente pelos vetores Phlebotomus 

perniciosus e P. ariasi, existentes em Portugal (Pires, 1984). 

A Leishmaniose é uma zoonose que constitui um grande problema veterinário e de 

saúde pública sendo que o cão é o principal hospedeiro e reservatório do parasita. Em 

Portugal, no final de 2006, 223 pessoas encontravam-se co-infetadas com leishmânia e o 

vírus da imunodeficiência humana (VIH). Estima-se que sejam diagnosticados 15 a 20 casos 

de leishmaniose visceral em indivíduos imunocompetentes todos os anos (Campino and Maia, 

2010). 

Nem todos os animais infetados desenvolvem o quadro clínico, sendo assintomáticos.  

No entanto, muitos destes animais revelam anticorpos anti-leishmania, apesar de serem 

aparentemente saudáveis, sendo potencialmente infetantes. Foram realizados dois estudos 

epidemiológicos na Europa que indicaram que metade dos animais parasitados eram 

assintomáticos mas teriam anticorpos contra o parasita  (Gradoni et al., 1980; Molina et al., 

1994; Solano-Gallego et al., 2001). Outros estudos experimentais observaram a ausência de 

anticorpos em animais parasitados, levando a crer que os testes de deteção de anticorpos 

circulantes podem não sinalizar todos os cães infetados (Campino et al., 2000). 
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O distrito de Évora é uma zona endémica da leishmaniose, sendo que um estudo 

serológico de 1995, realizado em 14 aldeias eborenses, revelou que 3,9% dos animais eram 

seropositivos.  

Assim, no CME, é realizado um teste rápido com técnica imunocromatográfica, onde 

é usado sangue do animal (normalmente retirado da veia cefálica enquanto este está 

anestesiado, após a esterilização) para deteção de anticorpos contra a leishmaniose. Foram 

realizados 27 testes sendo que todos apresentaram um resultado negativo. 

Neste momento as vacinas existentes ainda não provaram a sua eficácia na 

leishmaniose humana ou canina, sendo que a terapêutica tem eficácia reduzida, e as recidivas 

são frequentes (Croft, 2001). Por isso, e como a leishmaniose é uma importante zoonose, 

quando o teste é positivo, e o resultado é confirmado em laboratório, o animal é eutanasiado, 

respeitando sempre o período de restituição de 15 dias.  Para além disso, o facto de existirem 

animais que são adotados fora de Portugal, torna esta questão mais pertinente, na medida 

em que se quer evitar a disseminação do parasita.  



 

131 
 

4. Comportamento e bem-estar animal 

 

4.1. As 5 liberdades 

 

O conceito das 5 liberdades foi criado em 1965, no Reino Unido, após a publicação de 

um relatório da Comissão de Brambell (que mais tarde veio a chamar-se Farm Animal Welfare 

Council) que colocava algumas preocupações quanto ao bem-estar dos animais de produção. 

No entanto, as 5 liberdades têm aplicabilidade em todas as espécies e situações, inclusive 

dentro do CRO (Farm Animal Welfare Council, 2009). 

 

Tabela 29 – As 5 liberdades para o Bem-estar animal (Farm Animal Welfare Council, 2009). 

Liberdade de fome e sede 
Através do livre acesso a água potável e a uma 
alimentação que permita a manutenção da saúde e 
do vigor do animal. 

Liberdade de desconforto 
Providenciando um ambiente apropriado que inclua 
um abrigo e uma área de descanso confortável. 

Liberdade de dor, lesão ou doença 
Através da prevenção, ou um rápido diagnóstico e 
tratamento. 

Liberdade para expressar um 
comportamento normal da espécie 

Ao assegurar espaço suficiente, espaços apropriados 
e a companhia de animais da mesma espécie 

Liberdade do medo e do stress 
Ao assegurar condições e um maneio que evite 
sofrimento mental. 

 

4.2. O bem-estar animal 

 

Em Portugal, e na Europa, a preocupação pelo bem-estar e por melhores condições 

de alojamento foi crescendo ao longo dos anos, o que resultou na publicação de vários 

documentos legislativos. Nesses documentos, as exigências foram aumentando, sendo que 

o Decreto-Lei n.º 260/2012, que altera o Decreto-Lei n.º 276/2001, aproxima-se, através dos 

seus artigos, das cinco liberdades acima indicadas sem, no entanto, as mencionar. 

Os maus-tratos contra animais foram criminalizados pela Lei n.º 69/2014 e a Lei n.º 

8/2017 veio estabelecer um novo estatuto jurídico: “Os animais são seres vivos dotados de 

sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza” (Lei n.o 8/2017, 2017; 

Lei n.o 69/2014, 2014). 
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4.2.1. A mudança de paradigma nos CRO 

 

Como podemos ler na resposta de 2007 da Câmara Municipal de Évora à petição 

enviada à Assembleia da República sobre "Tratamento Condigno e Pelo Fim do Extermínio 

dos Animais em Canis/Gatis Municipais", o período máximo que um animal ficava alojado 

neste CRO seria de dois meses:  

 

“O abate visa todos os animais velhos e doentes em primeira análise, e todos os 

outros, caso não sejam adotados. Dependendo das características do animal, geralmente 

podem permanecer por um período que pode ir até dois meses”. 

 

Após a mudança de diretor técnico do CME, em 2012, a prática da eutanásia de 

animais saudáveis terminou e o número de dias que um cão fica alojado no canil até à sua 

saída aumentou. Os dados da tabela seguinte referem-se ao período de alojamento de um 

animal que entrou entre os anos de 2014 e 2019.  

 

Tabela 30 – Média, mediana e máximo de dias que um cão ou gato fica alojado no CME. 

Espécie 
Média (dias) 
2014 a 2018 

Mediana (dias) 
2014 a 2018 

Máximo (dias) 
2012 a 2019 

Cão 83 20 2154 

Gato 40 16 458 

 

Os animais apenas começaram a ser registados no sistema informático em meados 

de 2013 e, por isso, a média e a mediana dos períodos de alojamento dos animais que 

entraram antes de 2014 não foram consideradas, visto que que iriam influenciar os valores 

finais e não corresponderiam à verdade. Também não foram considerados os tempos de 

alojamento de animais que entraram em 2019, para esta estatística, visto que o ano se 

encontra a decorrer.  

Quanto aos animais anteriores a 2019, que continuam à espera de um tutor, foi definido 

que o final do período de alojamento seria dia 30 de abril de 2019, por motivos de calculo. 

Não foram considerados os animais que foram entregues para eutanásia, que participaram 

na campanha de castração e os que entraram e saíram no âmbito do programa CED “Pegar 

e Largar”. Foram incluídos os animais que entraram para sequestro antirrábico, os que foram 

capturados e entregues para adoção, e todos os que saíram porque foram adotados, 

reclamados, os que fugiram e os que morreram de forma natural ou foram eutanasiados por 

motivos de sofrimento.  
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Como podemos observar pela tabela 30, a média de estadia de um cão no CME é de 

83 dias, sendo que metade dos animais permanece menos do que 20 dias. Os gatos passam 

uma média de 40 dias no gatil, sendo que metade dos animais permanece menos do que 16 

dias.  

Isto significa que há mais animais para os quais se encontra mais fácil e brevemente 

um novo tutor e um grupo mais pequeno de animais, que permanecem no canil por muito 

tempo, um fosso que se verifica em especial no caso dos cães, tal como se pode observar 

pela tabela 30. Os cães mais antigos do CME são o Chocolate e a Noa, tendo entrado ambos 

no dia 6 de junho de 2013, e por isso são os animais que têm o maior período de alojamento. 

 

Tabela 31 – Número de cães e gatos que foram alojados no CME entre janeiro de 2014 e março de 
2019 e o número de animais que ficaram por adotar.  

Ano 
Cães Gatos 

Alojados Por adotar, em 2019 Alojados Por adotar, em 2019 

2014 214 1 75 0 

2015 219 5 100 0 

2016 237 3 100 0 

2017 226 8 117 0 

2018 251 14 243 1 

2019 82 39 54 19 

Total 1307 72 635 20 

 

 Concluindo, houve um aumento na média de dias que um animal é alojado no canil, 

sendo que o máximo do período de alojamento passou de dois meses para quase seis anos. 

Para além disso, o CME passou ainda a receber gatos num pequeno gatil comunitário 

improvisado em duas jaulas de cães.  

 Assim, houve não só a necessidade de se aumentar a capacidade do canil mas 

também melhorar os seus espaços e implementar um programa de enriquecimento ambiental, 

tendo em vista o bem-estar animal. É importante que seja dada relevância ao comportamento 

dos cães e dos gatos, na medida em que este deve ser natural e de acordo com a espécie, e 

que seja dada a devida atenção aos problemas comportamentais (adquiridos fora ou dentro 

do canil) para que estes sejam corrigidos de forma a que as probabilidades de uma adoção 

bem sucedida aumentem.  
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4.2.2. Legislação Nacional sobre bem-estar animal 

 

No nosso país, a publicação de legislação sobre proteção dos animais contra a 

violência e abandono iniciou-se em 1995, com a Lei n.º 92/95: “São proibidas todas as 

violências injustificadas contra animais, considerando-se como tais os atos consistentes em, 

sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um 

animal” (Lei n.o 92/95, 1995). 

A 17 de outubro de 2012 foi publicado o Decreto-Lei n.º 276/2001, que foi o resultado 

do compromisso feito pelos Estados-Membros do Conselho da Europa, na Convenção 

Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, aprovada pelo Decreto n.º 13/93 de 13 

de abril (Decreto-Lei n.o 276/2001, 2001). Este decreto-lei foi sendo alterado, sendo que no 

âmbito do tema do bem-estar animal, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 260/2012. 

No Decreto-Lei n.º 276/2001, alterado pelo Decreto-Lei 260/2012, estão referidos 

aspetos quanto às normas gerais de detenção, alojamento, maneio, intervenções cirúrgicas, 

captura e abate no capítulo II, normas para os alojamentos de hospedagem sem fins lucrativos 

e centro de recolha no capítulo IV e as dimensões mínimas para o alojamento de cães e gatos 

no Anexo III (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

 

Princípios básicos de bem-estar 

 

No Artigo 7.º do Capítulo II, o documento legislativo indica alguns princípios básicos 

para o bem-estar dos animais. Um animal só pode ser detido como animal de companhia se 

houver condições no alojamento para a manutenção e acomodação dos animais que 

salvaguardem os seus parâmetros de bem-estar animal e se estiver a adaptar-se bem ao 

cativeiro. Assim, os gatos assilvestrados, que ficam em stress mostrando sinais de 

agressividade quando são aprisionados, não podem ser detidos como animais de companhia 

(Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

Toda a violência sobre os animais é proibida, o que inclui atos que levem à sua morte, 

sofrimento ou lesões, mas também o seu uso para fins didáticos e lúdicos, de treino, 

filmagens, exibições, publicidade ou atividades semelhantes, se daí resultarem dor ou 

sofrimentos consideráveis (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

 

Condições de alojamento 

 

O alojamento deve ter uma área e altura que permitam que os animais possam suprir 

as suas necessidades fisiológicas o seu comportamento. 
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Tabela 32 – Alojamento individual de cães num CRO – retirado do Decreto-Lei n.º 260/2012. 

Unidade de detenção Superfície de base (metros quadrados) Altura (metros) 

Recinto fechado 2,23 (ou 1,22 m x 1,83 m) 1,80 

Recinto fechado exterior 2,98 (ou 1,22 m x 2,44 m) 1,80 

 

Num alojamento de um grupo de cães num CRO os animais precisam de ter, no 

mínimo, espaço suficiente para estarem de pé, deitados, para se virarem e sentarem 

normalmente, o que corresponde a uma área por animal de, pelo menos, 1,22 m × 1,22 m. 

Um recinto com as dimensões 1,50 m × 3 m não pode alojar mais de dois cães de raça média 

ou grande, ou três cães de raça pequena (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

As instalações devem ainda permitir a prática de exercício físico e estar equipado com 

materiais e equipamento que estimulem a expressão de comportamentos naturais, ou seja, o 

chamado “enriquecimento ambiental”, tema que será desenvolvido mais à frente neste 

capítulo. Deve ter à sua disposição locais de refúgio, para onde o animal possa fugir ou onde 

se possa esconder e proteger da agressão de outros animais (Decreto-Lei n.o 260/2012, 

2012). 

Os animais devem ser separados por espécies e as fêmeas e os machos inteiros 

também devem estar separados, a não ser que estejam esterilizados. As fêmeas com as 

respetivas ninhadas devem estar alojadas de uma forma que assegure o seu bem-estar, 

separadas dos outros cães (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

 

Condições ambientais e cuidados de higiene 

 

As jaulas devem ter ventilação, luminosidade (de preferência natural, e que respeite o 

fotoperíodo) e temperatura adequadas à espécie para que os animais tenham conforto e 

bem-estar, especialmente nos casos dos animais recém-nascidos ou doentes, e locais de 

abrigo de condições climáticas adversas (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

As instalações e as áreas adjacentes, incluindo estruturas de apoio ao maneio e 

tratamento dos animais, bem como todo o equipamento do dia-a-dia devem ser limpos com 

uma periodicidade adequada, de uma forma que não perturbe o bem-estar animal. Deve haver 

um bom sistema de drenagem da água suja e os detergentes devem ser apenas aplicados 

em concentrações que não sejam tóxicas para as espécies alojadas (Decreto-Lei n.o 

260/2012, 2012). 

Por exemplo, no CME, as jaulas eram limpas diariamente, durante a manhã, quando 

os animais estavam no parque de exercício. Há instalações, como o caso do CIAMTSM, que 
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permitem fechar os animais num dos lados da jaula para que cada parcela possa ser limpa 

sem estarem lá cães. 

Devem ser cumpridos os cuidados adequados de higiene dos tratadores e todas as 

pessoas que entrem em contacto com os animais. O Decreto-Lei refere ainda que “devem ser 

observadas rigorosas medidas de higiene em todos os espaços e utensílios usados na 

prestação de cuidados médico-veterinários e todo o material não reutilizável deve ser 

eliminado de forma adequada.” Deve ainda haver um plano de controlo de pragas de roedores 

e de insetos (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012) 

 

Alimentação e abeberamento 

 

A alimentação deve ser sempre distribuída numa quantidade e valor nutritivo adequado 

às necessidades alimentares dos indivíduos de cada espécie, de acordo com a sua idade, 

sexo, e ter especial atenção quando é uma fêmea gestante ou em lactação e deve haver 

sempre água potável disponível sem qualquer restrição (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

As refeições devem ser distribuídas de forma a que se adeque ao comportamento 

alimentar da espécie. Por exemplo, os gatos fazem várias refeições pequenas ao longo do 

dia, e por isso deve ser distribuída comida fresca numa maior frequência e numa menor 

quantidade de cada vez. 

Devem existir comedouros em número suficiente que permitam que todos os animais, 

especialmente em jaulas com vários, tenham acesso ao alimento sem haver demasiada 

competição (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

O documento legislativo refere ainda que “os alimentos devem ser preparados e 

armazenados de acordo com padrões estritos de higiene, em locais secos, limpos, livres de 

agentes patogénicos e de produtos tóxicos e, no caso dos alimentos compostos, devem, 

ainda, ser armazenados sobre estrados de madeira ou prateleiras” e que devem existir 

aparelhos de frio para quando for necessário conservar alimentos por essa via (Decreto-Lei 

n.o 260/2012, 2012). 

 

Maneio e cuidados de saúde animal 

 

Deve existir um plano de profilaxia médica e sanitária, supervisionado pelo médico 

veterinário municipal, que consiste em exames médico-veterinários de rotina, e a vacinação e 

desparasitação sempre que for aconselhado. A observação de todos os animais deve ser 

diária e o maneio deve ser feito de forma a não causar qualquer dor ou sofrimento, por pessoal 
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que possua formação teórica e prática específica ou sob a supervisão de uma pessoa 

competente para o efeito (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

Sempre que sejam detetados sinais que levem à suspeita que um animal está doente, 

lesionado ou com alterações comportamentais, devem ser prestados logo cuidados de saúde. 

Quando existir uma justificação para tal, os animais doentes (como no caso de uma doença 

transmissível) e os animais lesionados (que se encontrem fragilizados ou com aparelhos 

ortopédicos, por exemplo, após uma cirurgia) devem ser isolados em instalações adequadas 

e equipadas, com cama seca e confortável (Decreto-Lei n.o 260/2012, 2012). 

 

4.2.3. Agressividade entre cães 

 

Mesmo em CRO onde são tomadas todas as medidas de bem-estar e enriquecimento 

ambiental, podem ocorrer casos de agressividade entre animais. Por exemplo, um cão de 

raça podengo do CMC encontrava-se no parque de recreio com outros 3 cães, num grupo 

que se mantinha já há vários dias (figuras 158 a 168), e outro cão, o Francisco, do CME 

encontrava-se no parque com outros cães do canil, numa manhã de exercício e brincadeira 

normal naquele CRO (figuras 169 e 170). 

Devido à imprevisibilidade destes ataques, é necessário que haja uma observação 

diária, não só dos comportamentos dos animais em grupo, mas também de possíveis 

ferimentos que possam acontecem durante estas socializações. 

Em ambos os casos, retratados nas fotos, procedeu-se à administração de antibióticos 

(amoxicilina apenas ou com enrofloxacina) e de um anti-inflamatório (meloxicam), à limpeza 

diária das feridas e, no caso do podengo, à sutura das feridas de maiores dimensões. 
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➔ Cão, macho, podengo (CMC) 

 

 Dia 11/07/2018 

  

Figura 156 – Limpeza e sutura das feridas provocadas pelo ataque de um cão; nota-se na foto a 
inflamação no focinho do cão (foto da autora). 
Figura 157 – Limpeza de feridas provocadas pelo ataque de um cão (foto da autora). 

 

Dia 16/07/2018 

   

Figura 158 – Ferida no focinho do cão, após deiscência da sutura e remoção de tecidos mortos com 
bisturi: vista dorso-ventral (foto da autora). 
Figura 159 – Ferida no focinho do cão, após deiscência da sutura e remoção de tecidos mortos com 
bisturi: vista ventro-dorsal (foto da autora). 
Figura 160 – Ferida no pescoço do cão, após deiscência da sutura e remoção dos pontos (foto da 
autora). 
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Dia 16/07/2018 

  

Figura 161 – Segunda sutura realizada no pescoço do cão atacado no CMC (foto da autora). 
Figura 162 – Segunda sutura realizada no focinho do cão atacado no CMC, com fecho incompleto 
propositado para ajudar à drenagem da ferida (foto da autora). 

 

Dia 19/07/2018 

  

Figura 163 – Cicatrização da ferida do focinho (foto da autora). 
Figura 164 – Cicatrização da ferida no pescoço (foto da autora). 

 

Dias 25 e 26/07/2018 

  

Figura 165 – Aspeto da ferida do pescoço após a remoção dos pontos (foto da autora). 
Figura 166 – Aspeto da ferida do focinho após a remoção dos pontos (foto da autora). 
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➔ Francisco - cão, macho, raça indefinida (CME) 

 

  

Figura 167 – Ferida de mordedura na coxa de um cão do CME (foto da autora). 
Figura 168 – Ferida de mordedura na base da cauda de um cão do CME (foto da autora). 

 

4.2.4. Programa de Enriquecimento Ambiental  

 

O Programa de Enriquecimento Ambiental (PEA) do CME está interligado com o 

programa de voluntariado - “Projeto Fiel”. Esta iniciativa potencia a adoção de animais mais 

sociáveis e sem problemas comportamentais melhorando a integração do animal nas famílias 

e na sociedade. 

Assim, o programa visa a melhoria do bem-estar dos animais alojados através de 

atividades que reduzam o nível de stress associado ao confinamento, promovam a saúde e o 

bem-estar dos animais e a expressão do seu comportamento natural. Envolve ações de 

estimulação mental, exercício físico, educação e obediência básica e a socialização dos 

animais.  

Este programa permite ainda aliciar mais voluntários, estruturar o seu trabalho sempre 

em coordenação com o trabalho dos funcionários e aproximar a população eborense ao canil. 

 

Estruturas utilizadas: 

➢ Gatos: parque de recreio exterior com acesso sempre disponível e com estruturas 

fixas de enriquecimento ambiental como ramos, prateleiras, brinquedos 

suspensos, baloiços e esconderijos.  

➢ Cães: parque de recreio – neste momento é uma estrutura improvisada, nas 

traseiras do CME 

 

Atividades desenvolvidas no gatil:  

➢ Interação com tratadores e voluntários.  

➢ Estimulação mental através de brincadeiras com brinquedos específicos.  
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➢ Promoção da ligação homem-animal através de festas e distribuição individual de 

comida húmida ou biscoitos. 

 

Atividades desenvolvidas com os cães: 

➢ Parque de recreio: exercício físico e socialização diários, onde os cães são 

distribuídos por 4 grupos estáveis.  

➢ Passeios à trela: é definida previamente uma lista de cães prioritários a passear 

que não podem ir ao parque por não serem sociais com outros cães ou porque 

estão em recuperação de um problema ortopédico.  Depois destes, todos os cães 

que vão ao parque também podem ser passeados.  Esta atividade promove a 

relação homem-animal e habilita o cão a passear à trela sem puxar, através da 

aplicação de algumas técnicas de treino.  

➢ Brinquedos com comida: com o objetivo de estimular os animais mental e 

olfativamente, é distribuída diariamente uma garrafa plástica com ração, a cada 

cão.  

➢ Exercícios em jaula: com o objetivo de estimular os animais mental e olfativamente, 

são aplicadas algumas técnicas de treino com reforço positivo (luring e shaping) 

➢ Música ambiente: das 8h às 16h, de forma a reduzir o ruído e promover a 

estimulação mental 

➢ “Who let the Dogs out?”: saída de um cão do canil com um voluntário, com 

aprovação previa do SVM, durante o sábado ou todo o fim-de-semana, o que 

permite promover a socialização, relação homem-animal e a aproximação dos 

cães do canil à comunidade.  

➢ “Lê para mim”: para promover comportamentos de calma e fortalecer a relação 

homem-animal, existe um programa de leitura na jaula, por um voluntário.  

➢ “Cão à solta!” – vivência do dia-a-dia, com os trabalhadores, nas salas e espaços 

do canil, fora da jaula, dada a um a três cães. Estes são cães fixos, não reativos, 

que já se encontram no canil há muito tempo, aos quais se dá essa oportunidade. 

Quando um deles é adotado, é dada a oportunidade a outro que reúna as mesmas 

condições.  

➢ Parque dos cachorros: é um pequeno parque de recreio para cachorros 

enriquecido com um circuito específico adaptado à idade dos animais. A 

socialização nesta idade é crucial ao desenvolvimento do cachorro e aumenta a 

aproximação dos visitantes ao canil.  

➢ “Cachorro carente!”: é uma iniciativa que convida os voluntários, visitantes e 

crianças das escolas a brincar com os cachorros do canil.  
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4.3. Abandono, negligência e maus-tratos  

 

4.3.1. Legislação nacional sobre abandono, negligência e 

maus-tratos 

 

Em 2012, o Artigo 6.º - A do Decreto-Lei 260/2012 que altera o Decreto-Lei n.º 

276/2001, veio definir o que era considerado abandono: 

“Considera-se abandono de animais de companhia a não prestação de cuidados no 

alojamento, bem como a sua remoção efetuada pelos seus detentores para fora do domicílio 

ou dos locais onde costumam estar mantidos, com vista a pôr termo à sua detenção, sem que 

procedam à sua transmissão para a guarda e responsabilidade de outras pessoas, das 

autarquias locais ou das sociedades zoófilas.” 

O documento legislativo determinou ainda o valor de contraordenações e sanções 

aplicadas não apenas a esse ato, mas também à violência física e negligência (Decreto-Lei 

n.o 260/2012, 2012) 

Apesar disso, a medida parece não ter sido suficiente e em 2014 foi publicada em 

Diário da República a Lei n.º 69/2014 de 29 de agosto, que incluiu no Código Penal a 

criminalização dos maus trados a animais de companhia. Passou a ser um crime contra 

animais de companhia o ato de infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos 

e o ato de abandono, que possa colocar em perigo a alimentação e a prestação de cuidados 

a esse ser (Lei n.o 69/2014, 2014). 

Em 2017, os animais deixaram de ter um estatuto jurídico de coisas para passarem a 

ser considerados “seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em 

virtude da sua natureza” (Lei n.o 8/2017, 2017). 

 

4.3.2. O Abandono 

 

O abandono de animais infelizmente é um ato muito comum com o qual os CRO têm 

de lidar quase todos os dias. São vários os motivos que levam ao abandono de um animal. 

 

Fatores ligados ao tutor: 

➢ Mudança de habitação 

➢ Mudança de localidade ou de país 

➢ Nascimento de um bebé 
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➢ Doença ou morte do tutor 

➢ Desemprego 

 

Fatores ligados ao animal abandonado: 

➢ Uma fêmea ficou gestante 

➢ Nascimento de uma ninhada indesejada 

➢ Falta de recursos para tratar um animal doente 

➢ O animal larga muito pelo 

➢ O animal estragou algo lá em casa 

➢ O animal faz muito barulho 

➢ O animal mordeu uma pessoa ou um animal 

 

Observámos alguns casos de abandono nos vários estágios realizados. As fotos 

referem-se a alguns dos casos mais óbvios no CME. Muitas vezes, no caso dos gatos, os 

mesmos são colocados dentro de caixas de cartão fechadas à porta do canil. A Elvira e o 

Nando foram deixados dentro de uma caixa de areia com tampa, fechada com fita-cola. 

Há ninhadas que são encontradas dentro de caixotes do lixo, sendo que o papel dos 

voluntários é muito importante nesta fase em que as crias estão muito dependentes e 

necessitam de alimentação e cuidados a cada 2h. 

O gato preto foi entregue pela sua tutora à polícia, visto que este a atacou após a 

mesma ter levado para casa um gato mais jovem. 

 

   

Figura 169 – Dois gatinhos com cerca de um mês que foram recuperados do lixo (foto da autora). 
Figura 170 – Gatinho com alguns dias de vida, encontrado na rua (foto da autora). 
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Figura 171 – Ninhada de gatos encontrada na rua (foto da autora). 
Figura 172 – Gatos de ninhada que deu entrada no CME, após terem sido alimentados e cuidados por 
uma voluntária do CME (foto da autora). 

 

   

Figura 173 – Caixa de areia onde chegaram o Nando e a Elvira (foto da autora). 
Figura 174 – Elvira e Nando, dois gatos abandonados em conjunto à porta do CME (foto da autora). 
Figura 175 – Gato abandonado pela sua tutora, que referiu que o mesmo a atacou (foto da autora). 

 

4.3.3. A Negligência e os maus-tratos  

 

Infelizmente há ainda casos que, para além de serem casos de abandono, os animais 

foram algo de negligencia e violência. A negligência é visível através da baixa condição 

corporal, por alimentação insuficiente, pela quantidade de parasitas encontrados em alguns 

animais, pelo não tratamento de ferimentos ou doença ou pela falta de cuidados de higiene. 

A violência ou maus-tratos muitas vezes não é facilmente provada se não for detetada 

em flagrante ou se o animais não mostrarem sinais macroscópicos disso. No entanto no CME, 

foi possível observar-se o caso de um cão podengo ao qual infringiram cortes nas orelhas.
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Figura 176 – Dário, um cão que deu entrada no CME com uma condição corporal muito baixa (foto da 
autora). 
Figura 177 – Cão que deu entrada no CME, após denúncia de maus tratos, com uma baixa condição 
corporal (foto da autora). 

 

O Francisco era um cão de guarda de Évora que se encontrava acorrentado. Quando 

o seu tutor se apercebeu da ferida na orelha do cão, libertou-o e abandonou-o. 

 

   

Figura 178 – Aspeto da ferida na orelha do cão Francisco (foto da autora). 
Figura 179 – Presença de miíases na ferida do cão Francisco (foto da autora). 
Figura 180 – Cicatrização da ferida do cão Francisco após alguns dias de tratamento e limpeza (foto 
da autora). 

 

O Merlin mostra sinais de negligência no cuidado do seu pelo. Foi tosquiado, 

esterilizado e adotado rapidamente. 

 

  

Figura 181 – Merlin no dia em que entrou no CME (foto da autora). 
Figura 182 – Merlin, poucos dias antes de ter sido adotado (foto da autora). 
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O Jim foi o caso que apareceu com sinais evidentes de violência. Para além do mau 

aspeto do pelo, a orelha direita apresentava um furo e a esquerda foi parcialmente amputada. 

As figuras 183, 184, 186 e 187 foram gentilmente cedidas pela Sónia Henriques Cristóvão 

que encontrou o animal num descampado em Évora e o fotografou antes de chamar o serviço 

de recolha do CME.  

 

   

Figura 183 – Aspeto do pelo e pele da cabeça do Jim quando foi encontrado (foto gentilmente cedida 
por Sónia Henriques Cristóvão). 
Figura 184 – Aspeto do pelo quando o Jim foi encontrado (foto gentilmente cedida por Sónia Henriques 
Cristóvão). 
Figura 185 – Aspeto do pelo no final do tratamento contra a sarna (foto da autora). 

 

  

Figura 186 – Orelha esquerda do Jim com um furo (foto gentilmente cedida por Sónia Henriques 
Cristóvão). 
Figura 187 – Orelha direita do Jim, onde falta um pedaço (foto gentilmente cedida por Sónia Henriques 
Cristóvão). 

 

4.4. Programas de voluntariado nos CRO 

 

Os voluntários são um recurso humano muito importante para várias associações de 

proteção animal mas também para alguns CRO. São pessoas que podem proporcionar dias 

diferentes aos cães e gatos dos abrigos, através de passeios ou de festas e brincadeira. 

Podem ajudar ainda em campanhas de adoção dentro e fora de portas, em feiras e festas da 

zona, por exemplo, ou ainda a tirar fotos para divulgar os animais no sítio da internet ou nas 

redes sociais. Há voluntários que, por terem formação técnica em saúde animal, podem ainda 

ajudar nas cirurgias, a realizar os tratamentos diários e a administrar a medicação necessária. 
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No entanto, existem alguns CRO que colocam alguns receios devido a más 

experiências que já tiveram no passado. Algumas desvantagens serão: 

➢ Falta de formação em comportamento e saúde animal, que é algo que os deixa 

dependentes de um supervisor ou de formação, sendo que o abrigo normalmente 

tem poucos recursos humanos que possam fazer esse acompanhamento. 

➢ Há voluntários que questionam, criticam e põem em causa o trabalho feito pelos 

trabalhadores e pelo médico veterinário 

➢ Os voluntários podem divulgar informação relativamente a denúncias e a 

processos que estão em segredo de justiça. 

 

O local de estágio onde encontrámos um programa de voluntariado mais sólido e 

diversificado foi o do CME, o chamado “Projeto Fiel”. De seguida vamos descrever algumas 

das iniciativas nas quais participámos. 

 

4.4.1. O Projeto Fiel 

 

O CME tem um programa de voluntariado implementado há alguns anos. Para se ser 

voluntário do Projeto Fiel é necessário preencher uma folha de inscrição, realizar uma 

pequena entrevista e assumir o compromisso de dar 3h por semana do seu tempo ao canil. 

Para que se possa desenvolver da melhor forma, a Dra. Margarida Câmara colocou alguns 

objetivos a serem implementados: 

➢ Promover o recrutamento de voluntários através de entidades parceiras  

➢ Levantamento e organização dos recursos materiais disponíveis a utilizar pelos 

voluntários nas suas tarefas diárias  

➢ Elaborar e afixar informação relevante no que diz respeito ao cumprimento de 

regras básicas de funcionamento interno 

➢ Definir especificações pessoais - que competências/capacidades cada voluntário 

tem e ou precisa de adquirir 

➢ Elaborar e afixar informação motivacional acerca da importância do seu papel na 

organização  

➢ Promover o trabalho de equipa entre voluntários e funcionários através de uma boa 

comunicação de tarefas e regras e ações de formação em conjunto 

➢ Elaborar plano de formação específico para voluntários afetos a projetos especiais 

como o treino na prisão e terapias assistidas por animais  

➢ O pagamento de “subsídio” de almoço para aqueles que trabalhem mais de um 

período laboral é obrigatório por lei e não deve ser esquecido 
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Para além de trabalharem e desenvolverem o PEA, os voluntários do Projeto Fiel 

auxiliam em iniciativas esporádicas, e muitas vezes fora do Canil. São exemplos:  

➢ “Fiel na Prisão” 

➢ “Fiel Out of Portugal” 

➢ Campanhas de esterilização 

➢ Terapias assistidas 

➢ Feira de Natal 

➢ “Cãominhada” 

➢ “Chá Dançante”  

➢ Exposições com fotos dos animais para adoção 

➢ Visita de escolas ao CME 

➢ Workshops gratuitos de treino e obediência animal 

 

 

Figura 188 – Cartaz do Workshop Canino, realizado de forma gratuita (CME). 

 

Além destas iniciativas, o CME conta com alguns voluntários com formação na área 

da Saúde Animal, como Médicos Veterinários, Enfermeiros Veterinários e Auxiliares que 

ajudam nos tratamentos e nas esterilizações diárias, sendo também fundamentais nas 

Campanhas de Esterilização.  

Durante o estágio no CME participámos nas seguintes iniciativas: “Fiel na Prisão”, “Fiel 

Out of Portugal”, campanha de esterilização, feira de Natal, “Cãominhadas” e no “Chá 

Dançante”. 
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Fiel na Prisão 

 

A iniciativa “Fiel na Prisão” tem como objetivo levar os benefícios da relação homem-

animal aos reclusos do Estabelecimento Prisional de Évora e proporcionar treino de 

obediência básica e sociabilização aos cães do CME, promovendo assim a sua adoção e 

valorização.  

O projeto pretende atingir as seguintes finalidades: 

➢ Promover competências sociais, emocionais e humanas nos reclusos, como a 

responsabilidade, empatia, autocontrolo, orientação para atingir resultados e 

comunicação.  

➢ Promover interações afetivas de companheirismo e amizade com um animal 

➢ Promover a comunicação positiva e sem castigos e o conhecimento da linguagem 

canina 

➢ Valorizar o recluso enquanto membro ativo da sociedade 

➢ Reduzir a violência entre reclusos e comportamentos criminais recidivantes 

➢ Promover o conhecimento do cão enquanto ser social e emocional, valorizando o 

“cão de canil” 

➢ Promover atividades assistidas por animais.  

 

A iniciativa decorre por um período de oito semanas, com uma sessão semanal de 1h. 

As sessões são orientadas por uma médica veterinária especialista em treino e 

comportamento canino, que é acompanhada por 3 voluntários do canil. São escolhidos no 

máximo de 5 cães, para um máximo de 10 reclusos. O grupo de um cão para um par de 

reclusos mantem-se fixo do início ao fim das sessões.  

No final, os reclusos recebem um certificado de “Iniciação ao treino canino em positivo” 

e os cães recebem um certificado de “Cão educado, apto para a adoção”. 
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Figura 189 – Medalhas de mérito entregues aos cães que foram treinados pelos reclusos do 

Estabelecimento prisional de Évora e o Certificado entregue aos participantes. 

Figura 190 – Diana, uma cadela educada no Estabelecimento Prisional de Évora, apta para adoção 

(foto gentilmente cedida pelo CME). 

 

Feira de Natal 

 

A Feira de Natal é uma iniciativa da Câmara Municipal de Évora que acontece todos 

os anos num dos parques da cidade. O CME aproveita o convite para divulgar o seu trabalho 

e alguns dos seus animais. Conta com a disponibilidade dos seus voluntários e com a ajuda 

dos tratadores do canil para que tudo corra da melhor forma. O potencial adotante, para adotar 

algum dos animais, precisa de se dirigir depois ao CME para formalizar o processo. 

Os animais, que são diferentes todos os dias, ganham muito com a experiência 

porque, para além de aumentarmos a possibilidade de serem adotados, também lhe 

proporcionamos um dia diferente, fora das grades da sua jaula. 

A barraca possui ainda algumas atividades para as crianças pequenas, e informação 

de sensibilização contra o abandono e a favor da adoção de cães de abrigos, em vez da 

compra de animais de raça. Contava ainda com uma pequena exposição de fotos dos 

voluntários com alguns animais do CME. 
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Figura 191 – A gata Camélia no dia em que teve direito a ir à Feira de Natal (foto gentilmente cedida 
pelo CME). 
Figura 192 – Uma cadela e dois cachorros a brincar com os visitantes da Feira de Natal (foto 
gentilmente cedida pelo CME). 

 

  

Figura 193 – A visita do Boneco de Neve à barraquinha do CME na Feira de Natal (foto gentilmente 
cedida pelo CME). 
Figura 194 – A visita do Pai Natal à barraquinha do CME na Feira de Natal (foto gentilmente cedida 
pelo CME). 

 

Cãominhadas e outros passeios 

 

O Projeto Fiel incentiva quase todas as iniciativas que consistem na remoção cães do 

canil para os levar a passear pela cidade, sempre sobre a supervisão dos seus voluntários. 

Assim, durante o meu estágio houve várias “Cãominhadas” – caminhadas com cães –, todas 

elas integradas em praxes solidárias da Universidade de Évora, onde os caloiros e os seus 

doutores levam os cães a passear. Houve ainda uma um pouco diferente, promovida por uma 

associação cultural, que consistia em passear alguns cães do canil até ao local do lanche 

onde se passou a tarde a conviver e a dançar danças de grupo. 
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Figura 195 – “Cãominhada” integrada numa praxe solidária (foto da autora).  
Figura 196 – Chá Dançante: uma tarde de passeio e de convívio entre pessoas e cães.  
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5. Conclusão 

 

Esta dissertação teve como objetivo descrever e aprofundar qual seria a intervenção 

do médico veterinário em Centros de Recolha Oficiais de Animais de Companhia, através do 

acompanhamento dos referidos técnicos que trabalham neste tipo de instalações, e foi 

complementado e sustentado com a pesquisa bibliográfica realizada.  

Verificámos que a atuação do médico veterinário segue as linhas da Medicina de 

Abrigo que privilegia a gestão da população de animais como um todo, sendo necessário o 

domínio de áreas como a epidemiologia e a de doenças infeciosas. No entanto, como também 

são necessários cuidados individualizados, as áreas de medicina interna, cirurgia, cuidados 

de emergência e de saúde comportamental são também muito importantes. 

Para além disso, o médico veterinário tem ainda um papel fundamental na comunidade 

onde o CRO está inserido, na medida em que este deve garantir a saúde pública e a 

prevenção de zoonoses.  

Atualmente, os maiores desafios são a gestão e o controlo populacional, visto que os 

CRO se encontram sobrelotados e é proibido abater animais saudáveis. A solução parece 

estar na esterilização em massa dos animais de companhia. No entanto, a comunidade 

científica parece estar dividida, sendo que são apontadas várias vantagens e desvantagens 

a esta intervenção. Neste momento, e no nosso contexto de sobrepopulação animal, as 

vantagens ultrapassam as desvantagens mas é necessário complementar os conhecimentos 

atuais com estudos coorte.  

A sobrepopulação e o stress animal associado são fatores de risco para as doenças 

infeciosas. Por isso, o médico veterinário deve ter um plano de prevenção focado não só na 

vacinação mas também na instalação de uma quarentena para animais recentes e na rápida 

deteção e isolamento de animais doentes. 

As 5 liberdades devem ser sempre garantidas, sendo que o bem-estar animal pode 

ser otimizado através de programas de enriquecimento ambiental e um bom plano de 

voluntariado que melhore a qualidade de vida de cães e gatos.  
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Anexos 

ANEXO I - Edital da campanha de vacinação antirrábica de 2018, 

divulgado em Évora. 
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ANEXO II – Desparasitantes utilizados no CMC e CME e a sua ação. 
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S
e
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e
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Strongylida 
(Ancylostomatoidea) 

Ancylostomatidae 

Ancylostoma caninum     

 

    

Ancylostoma braziliense         

Ancylostoma tubaeforme         

Uncinaria stenocephala         

Ascaridida (Ascaridoidea) Ascarididae 

Toxascaris leonina     

 

    

Toxocara canis         

Toxocara cati (mystax)         

Rhabditida (Rhabditoidea) Strongyloididae Strongyloides stercoralis          

Spirurida 
(Filarioidea) Filariidae Dirofilaria immitis          

(Spiruroidea) Physalopteridae Physaloptera praeputialis                   

A
d
e

n

o
p
h
o
r

e
a

 

Enoplida 
(Trichuroidea) Capillaridae Capillaria                   

(Trichuroidea) Trichuridae Trichuris vulpis                   

P
la

ty
h
e
lm

in
th

e
s
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e
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Cyclophyllidea 

Dilepididae Dipylidium caninum                   

Taeniidae 

Taenia hydatigena                   

Taenia pisiformis                   

Taenia taeniaeformis                  
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Equinococcus granulosus                   

Echinococcus multilocularis                   

Pseudophyllidea Diphyllobothridae Diphyllobothrium                   

A
rt

h
ro

p
o
d

a
 

In
s
e
c
ta

 

Siphonaptera Pulicidae 
Ctenocephalides felis           

  
      

Ctenocephalides canis                 

Phthiraptera 
(Ischnocera) 

Trichodectidae Trichodectes canis                   

Diptera 
(Nematocera) 

Culicidae Aedes aegypti                   

Diptera 
(Brachycera) 

Muscidae Stomoxys calcitrans          

A
ra

c
h
n

id
a

 

Prostigmata 

Demodicidae 

Demodex canis                   

Demodex gatoi                   

Demodex cati                   

Cheyletidae 
Cheyletiella yasguri                   

Cheyletiella blakei                   

Astigmata 

Psoroptidae Otodectes cynotis                   

Sarcoptidae 
Notoedres cati                   

Sarcoptes scabei                   

Mesostigmata Halarachnidae Pneumonyssus caninum                   

Ixodida Ixodidae 

Dermacentor spp.           
  

      

Dermacentor reticulatus                 

Rhipicephalus sanguineus                   

Ixodes scapularis           
  

      

Ixodes ricinus                 

 


