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RESUMO
Os cães e gatos fazem parte da cadeia de transmissão de diversos agentes zoonóticos. Conhecer o tamanho da 

população desses animais e seus principais hábitos é fundamental para as ações de controle dessas zoonoses. Para obter 

informações sobre a população canina e felina do município de Campo Grande, MS, realizou-se uma pesquisa amostral, 

por residência. Foi encontrada uma população canina de 33,3% da população humana, e a proporção cão/gato foi de 

33,8%, percentuais acima dos usualmente utilizados. Considerando os aspectos reprodutivos, número e sobrevivência 

dos filhotes caninos, estimou-se uma taxa de reposição anual de 32,6%. As pessoas têm o hábito de soltar seus cães na 

rua e de alimentar animais de rua, isso traz riscos aos seres humanos e seus animais. Esses resultados servem de alerta às 

autoridades sanitárias quanto a medidas de controle da população canina e felina e ações de educação em saúde, para 

que se evitem maiores riscos de transmissão de zoonoses.

Palavras-chave: População canina e felina. Cobertura vacinal. Zoonoses.
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1        INTRODUÇÃO

Uma das zoonoses mais estudadas e que 

serve de base à estruturação das ações zoosani-

tárias dos Centros de Controle de Zoonoses é a 

raiva. A partir do surgimento de outras zoonoses 

no local, são criadas ou implementadas ações para 

seu combate, mas, como regra geral, a estimativa 

populacional canina e felina utilizada para o con-

trole da raiva serve de base às demais ações.

A raiva é uma doença de caráter endê-

mico em muitos países, podendo apresentar va-

riações endêmicas inclusive entre regiões de uma 

mesma área, como ocorre no Brasil, onde a doen-

ça ainda é um grave problema de Saúde Pública 

no Nordeste brasileiro e está controlada na região 

Sul do País (INSTITUTO PASTEUR 1999).

Experimentos demonstraram que, por 

diversas vezes, a causa do insucesso no controle 

da raiva urbana ocorreu por subestimativa das 

populações animais, ou ainda por considerá-la 

homogênea nas diversas regiões de uma área.

Segundo Acha e Szyfres (1986), a grande 

densidade de cães e a alta reprodução anual são 

fatores importantes para a epizootia da raiva na 

América Latina e outras regiões.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(1999) considera para estimar a população canina 

em países emergentes, a proporção média de 1:

10 a 1:6, ou seja, de 10% a 16,7 % da popula-

ção humana, podendo variar muito de município 

para município, ou até entre bairros. Recomenda 

então, para se evitar em erros de estimativa e 

cobertura vacinal, a realização de censo canino 

periódico ou inquéritos casa a casa.

A OMS (1999) preconiza também a ob-

tenção de dados sobre a população canina da 

região como: relações com a população humana, 

densidade, idade dos animais, rapidez de renova-

ção da população, habitat e relação com outras 

espécies reservatório de doenças.

O presente trabalho tem como objeti-

vo, por meio de um estudo amostral, estimar 

as populações canina e felina domiciliadas e 

conhecer alguns de seus hábitos no município 

de Campo Grande, MS.

2        MATERIAL E MÉTODO

Os dados foram coletados em 2.337 

imóveis sorteados aleatoriamente, respeitando a 

divisão urbana em micro-áreas, divisão adotada 

pela Secretaria Municipal de Saúde do Municí-

pio no Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e no Programa de Erradicação do 

Aedes aegypti (PEAa), realizado pelos Agentes 

de Saúde que atuam nesses programas. Para a 

coleta dos dados, foi usado um formulário, no 

qual se anotou o número de cães e gatos domi-

ciliados, condição de reclusão dos animais, os 

dados reprodutivos e as condições de sanidade. 

A amostra levou em consideração o número de 

imóveis atendidos por um agente, entre 100 a 

1.500 imóveis. A seleção dos imóveis a ser pes-

quisado de cada região dos agentes foi por meio 

do sorteio de dois números aleatórios, entre 0 e 

100, os quais serviram para indicar a seqüência 

das visitas, a cada centena de imóveis, de tal 

forma que garantissem a obtenção da amostra 

necessária de cada micro-área. A amostra foi 

equivalente a 0,9% dos imóveis residenciais e 

comerciais existentes no município. Dessa for-

ma buscou-se contemplar a chance de sorteio a 

todos os imóveis da micro-área, conforme reco-

mendações do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatstica (IBGE - 1990). 
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          RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, tem-se a distribuição percen-

tual dos imóveis visitados em cada Distrito Sanitário, 

e o número de pessoas residentes nos imóveis visi-

tados. Os formulários foram aplicados em 1% dos 

imóveis com exceção do Distrito Central (0,8%) 

que apresentou problemas. Por ser o Distrito, o local 

onde os agentes trabalham em um maior número de 

imóveis, em média 834 imóveis por agente e por ter 

maior número de residências fechadas, houve maior 

dificuldade para se aplicar os questionários por causa 

da carga de atividades.

O número de pessoas encontradas nos 

imóveis visitados correspondeu, em média, a 

1,2% da população total dos Distritos. Apenas 4% 

dos imóveis visitados tinham um habitante por do-

micílio, 32% tinham entre dois e três, 40% entre 

quatro e cinco e 24% possuíam mais de cinco.

Segundo dados do IBGE Censo 2000, a 

média para Mato Grosso do Sul é de 3,4 habitan-

tes por família; nesta pesquisa foram encontrados 

3,9 habitantes por imóvel residencial visitado.

Os imóveis visitados pelos Agentes Comu-

nitários em sua rotina de trabalho são classificados 

como: a) imóveis residenciais; b) imóveis comerciais; 

c) outros (escolas, igrejas, prédios públicos) e, d) ter-

reno baldio (área não-construída). Consideraram-se 

para esta pesquisa apenas as duas primeiras cate-

gorias. Como os imóveis apresentam características 

próprias para espaço e criação de animais, no formu-

lário aplicado, os tipos de imóveis foram classificados 

em: residenciais, comerciais, mistos (comércio e 

residência no mesmo local) e apartamentos. 

Na Tabela 2, está a distribuição dos tipos 

de imóveis visitados durante a pesquisa.

Segundo registros do Setor de Registro 

Imobiliário da Prefeitura de Campo Grande, 

no ano de 2001, o município possuía 215.347 

imóveis residenciais e 23.361 comerciais, repre-

sentando respectivamente, 90,2% e 9,8% do total. 

No total de imóveis visitados, foi encontrado um 

percentual de 89,3% para imóveis residenciais e 

apartamentos; somando-se os imóveis comerciais 

com os do tipo misto, encontraram-se 8,9%, valo-

res próximos aos dados oficiais. Portanto, os 2.337 

imóveis analisados representam 0,9% desses tipos 

de imóveis da cidade.

Na Tabela 3, estão os dados da presença 

ou não de cães e gatos, de acordo com o tipo de 

imóvel visitado. Em 71,3% dos imóveis visitados, 

havia a presença de cães ou de gatos, sendo que 

os cães estavam presentes em 64,7% dos imóveis 

e os gatos em 24,1%; ambos os animais foram de-

tectados em 17,7% dos imóveis. 

Nos imóveis do tipo misto, onde o pro-

prietário do imóvel reside e também exerce algu-

ma atividade comercial, havia a maior presença 

de animais: em 79,7% deles havia cães, em 33,9% 

havia gatos e os dois, em 25,4%. Em grande nú-

mero desses imóveis, a atividade comercial desen-

volvida no local estava relacionada a gêneros ali-

mentícios. A presença de animais neste local, sem 

a observação de hábitos higiênicos, pode ser um 

fator de risco à transmissão de algumas zoonoses. 

Apesar de os felinos serem considerados animais 

de estimação apropriados para apartamentos, os 

cães estão presentes em um número 29% maior 

nesse tipo de imóvel.

A proporção de cães por imóvel encontrada 

varia em torno de 1,2, sendo menor na área Central 

com 0,7 cães por imóvel visitado. Na Tabela 4, a pro-

porção homem / cão ficou em torno de 3:1.

Lima Jr. e Massad (1998), em trabalho re-

alizado na cidade de Recife, PE, no ano de 1993, 

estudando a razão de o município apresentar 
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persistência nos casos de raiva canina, chegaram 

a uma população não tão maior que a estimada, 

mas com uma densidade que variou de 200 a 

1.300 cães por quilômetro quadrado.

Com a proporção homem/cão, no cálcu-

lo normalmente usado para estimar a população 

canina de uma área, considerando os resultados 

encontrados na amostra da pesquisa, ter-se-ia 

uma população de 223.265 cães, uma estimativa 

76,7% maior que o número utilizado para a Cam-

panha de Vacinação Anti-rábica Animal de 2001 

(223.265 cães para 126.389 cães).

Dias et al. (2004), em estudo no muni-

cípio de Tabõao da Serra, SP, encontraram uma 

relação cão/homem de 1:5,14.

Matos et al. (2002) encontraram uma 

relação cão/homem de 1:5 num estudo em Serra 

Azul, Grande São Paulo.

Em um estudo realizado por Serrão et al. 

(2000), em Itacoatiara, no município de Niterói, RJ, 

que buscava levantar a epidemiologia da dirofilario-

se canina, após censo realizado em 1995, encon-

trou uma população de cães e gatos que correspon-

deu a 36% da população humana na época.

Em 1994, Nunes et al. (1997), realizando 

um censo canino casa a casa, após a ocorrência de 

um surto de raiva canina no município de Araça-

tuba, SP, em 1993, descobriram que a população 

animal do município estava subestimada. A rela-

ção cão/homem encontrada foi de 2,8:10, sendo 

2,8 vezes maiores que a usada para estimar a 

população animal a ser vacinada nas campanhas. 

As informações colhidas pelo censo revelaram que 

apenas 30,67% dos cães haviam sido anterior-

mente vacinados.

A relação número de cães x número de 

gatos nos Distritos Sanitários de Campo Grande foi 

a seguinte: Distrito Norte – 2,7; Distrito Sul – 3,2; 

Distrito Central – 5,0; Distrito Leste – 4,5 e Distrito 

Oeste – 2,4. A média para todos os Distritos soma-

dos foi de três cães para um gato. Esse resultado fi-

cou 66,5% acima do valor normalmente utilizado 

para cálculo dessa população nas estimativas de 

Campanha, ou seja, um gato para cinco cães.

A resposta dada por 96,6% dos proprie-

tários de animais sobre o local onde realizavam a 

vacinação anti-rábica de seus animais é apresen-

tada na Tabela 5: 16,7% dos proprietários disse-

ram vacinar seus animais contra a raiva somente 

em clínicas e lojas veterinárias. Esse dado não é 

notificado ao Serviço Público de Saúde, que con-

sidera a cobertura vacinal somente por números 

da Campanha de Vacinação Anti-rábica Animal. 

Considerando-se que a pesquisa encontrou um 

cão para cada três pessoas, 37.000 cães não de-

viam constar da estatística de vacinação, embora 

estivessem imunizados.

Entre os proprietários que afirmaram va-

cinar seus animais contra a raiva, quando lhes foi 

solicitado o comprovante de vacinação, ele não o 

apresentaram em 12,3% das declarações e 13,1% 

comprovaram apenas de alguns dos seus animais. 

Esse fato é indicativo de que há negligência na 

imunização dos animais por parte dos proprietá-

rios e que por algum motivo omitem esse fato, o 

que é importante em se tratando de raiva.

Em estudo em um bairro de Cuiabá, MT, 

Caramori Jr. et al. (2003) verificaram que 78% das 

residências possuíam cães ou gatos e a referencia 

a vacinar seus animais foi de 92,4% para os cães e 

86,9% para os gatos.

O Instituto Pasteur de SP (1999 e 2000) 

recomenda que a meta de vacinação anti-rábica 

canina seja de 80% da população estimada, con-

siderando que as outras ações do Programa de 
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Controle da Raiva sejam parcialmente seguidas 

por vários municípios. No presente trabalho, con-

siderando que todos os proprietários que declara-

ram vacinar seu cão contra raiva o tenham feito, 

a cobertura vacinal em Campo Grande seria em 

torno de 75%.

Nos imóveis visitados foram encontrados 

2.761 cães – 2.223 (80,5%) adultos e 538 (19,5%) 

filhotes (menores de 6 meses),e 932 gatos – 734 

(78,8%) adultos e 198 (21,2%) filhotes. 

Quanto ao gênero, 55,7% dos cães e 62,9% 

dos gatos eram machos, Tabela 5, semelhante aos 

dados do estudo de Caramori Jr. et al. (2003). 

Nas visitas aos imóveis, verificou-se que 

os quintais eram cercados, o que seria um indi-

cativo de uma barreira física para os animais não 

terem acesso à rua. Em 76% das residências, 61% 

dos comércios e 81% dos imóveis mistos, os quin-

tais eram totalmente fechados. 

Em 66,8% dos imóveis com quintais aber-

tos havia a presença de cães, o que significa que 

essa parcela de animais tem livre acesso às ruas, 

podendo ser classificados como cães semidomici-

liados (INSTITUTO PASTEUR 1999). 

Nos 1.513 imóveis que possuíam cães, 

73,1%  dos proprietários declararam manter seus 

animais sempre presos, em 21,2% os cães são sol-

tos às vezes e 5,7% ficam permanentemente soltos 

nas ruas. Referindo-se à mobilidade dos gatos, nos 

564 imóveis onde havia gatos, em apenas 12,1% 

deles há restrição diurna ou noturna dos animais, 

enquanto que 87,9% dos proprietários os deixam 

permanentemente soltos.

Quanto à presença de cães nas ruas, da 

condição de saúde desses animais e da existência 

de proprietário, 1.952 (83,5%) entrevistados res-

ponderam à pergunta.  Desses, 18,7% disseram 

não ver cães na rua; 32,8% declararam ver so-

mente cães saudáveis e que tenham proprietário; 

23,6% vêem somente cães doentes e abandona-

dos que, provavelmente, não tenham proprietário; 

e 24,9% vêem cães nas duas condições, doentes 

e saudáveis nas ruas, mas que tem proprietário. 

Esses resultados indicam a necessidade de intensi-

ficar a ações de captura de rua a animais semido-

miciliados, mas sobretudo a necessidade de ações 

de atividades educativas que conscientizem a po-

pulação quanto a práticas de posse responsável de 

seus animais, pois 57,7% das reclamações foram 

a respeito de cães que possuem proprietário. Isso 

significa que esses animais têm contato com outros 

na rua e posteriormente, retornam para suas casas, 

o que pode aumentar o risco de transmissão de 

doenças entre os animais e destes aos seus donos.

O estudo de Matos et al. (2002) concluiu 

que 95% dos animais estimados possuíam pro-

prietário e 59,2% dos animais estavam totalmente 

livres. Já para Caramori Jr. et al. (2003), o acesso 

livre a rua ocorreu em 37,2%.

A pergunta sobre o hábito de alimen-

tar cães de rua ou que estivessem nas ruas foi 

respondida por 2008 (85,9%) entrevistados, dos 

quais 14,0% responderam ter esse hábito. Embora 

uma parcela da população se sensibiliza com cães 

abandonados nas ruas, essa prática deve ser cuida-

dosamente analisada, pois as pessoas acabam de 

alguma forma mantendo contato com animais que 

têm procedência e sanidade duvidosas.

O objetivo da manutenção dos cães, nos 

1.513 imóveis em que estavam presentes, eram 

para companhia; em 47,4%, para guarda em 

44,9% e para guarda e companhia 7,7%.

Em 15,0% dos imóveis onde havia cães 

existiam filhotes, sendo que 31,2% do total de 

filhotes encontrados não estavam acompanhados 
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da mãe, o que os caracterizou como animais re-

cém introduzidos no imóvel.

Quanto ao número de cães por imóvel 

visitado verificou-se que, em 50,7% havia apenas 

um cão e em 7,8% havia 4 ou mais cães. Com os 

gatos, a presença de um animal foi de 65,2% e de 

4 ou mais foi de 8,9%. Esses dados indicam que 

há pequenas concentrações de animais em alguns 

imóveis, ou seja, pessoas que gostam de ter animais 

têm sob sua posse vários animais num mesmo es-

paço. Isso pode ser um agravante na transmissão de 

doenças entre os animais e destes para as pessoas, 

devido à maior contaminação do ambiente. 

Quanto ao estado sanitário dos cães, 

272 (9,9%) apresentavam aspecto de doente, já 

os gatos 74 (7,9%).

Em resposta à pergunta de um dos cães de 

sua propriedade ter agredido uma pessoa no último 

ano, 11% responderam ter ocorrido agressão. Das 

agressões informadas, 26,0% delas aconteceram 

na rua, e apenas 56,4% das vítimas procuraram 

um Centro de Saúde para atendimento. Esse dado 

pode ser um indicativo de subnotificação do núme-

ro de agressão por animal no município.

 Para avaliar a situação de reprodução 

dos cães no município, foram coletados dados de 

idade, número de partos, número de filhotes no 

último parto, filhotes sobreviventes e destino de-

les. O percentual de fêmeas encontrada entre os 

cães foi de 44,3%. Do total das cadelas investiga-

das, 40,9% delas nunca haviam parido, e dessas, 

26% eram maiores que 1 ano de idade. As cadelas 

de dois até seis anos, haviam parido em média 

1,5 vezes, as acima de 6 anos de idade haviam 

parido em média 2 vezes. Esses dados levam a 

crer que, de alguma forma, existe a preocupação 

dos proprietários em fazer algum tipo de controle 

reprodutivo de seus animais. 

A média de filhotes por parto por cadela 

foi de 4,7 filhotes. Dos 2.049 filhotes nascidos, 

apenas 1.358 sobreviveram, gerando uma taxa de 

mortalidade de 33,7%.

Para compor uma taxa de reposição anual de 

cães, cruzaram-se os dados de relação macho:fêmea 

(44,3% fêmeas), com 59,1% das fêmeas em procria-

ção, média de 0,4 partos/fêmea/ano, média de 4,7 

filhotes por parto, taxa de sobrevivência dos filhotes 

de 66,3%, chegou-se a uma taxa de reposição anual 

de (44,3 x 59,1% x 0,4 x 4,7 x 66,3%) = 32,6%

Quanto ao uso do Serviço Público para re-

colhimento de animais por parte da população, 187 

(8,0%) entrevistados disseram já o ter utilizado. Des-

ses, 45,4% utilizaram para recolher animal doente e 

de sua propriedade; 8,6% para recolher o seu animal 

saudável e 46,0%, animal agressor ou de rua.

4        CONCLUSÃO

Por meio deste trabalho foi encontrada 

uma população canina de 33,3% em relação à 

população humana e a proporção cão/gato foi de 

33,8%, esses resultados são superiores aos usual-

mente utilizados para estimar essas populações. 

Isso indica que o Serviço Público de Saúde está 

utilizando um número subestimado de animais 

para efetuar suas ações de controle de zoonoses.

O conhecimento dos hábitos da popula-

ção com relação aos seus animais de estimação, 

aqui obtido, poderia auxiliar na programação e 

no direcionamento das ações do Serviço Públi-

co de Saúde para o controle de zoonoses. É de 

fundamental importância à realização de ações 

de educação em saúde com a população no que 

diz respeitos aos seus hábitos de manejo com 

os animais para evitar o risco de contrair algum 

tipo de zoonose.
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ABSTRACT  
Dogs and cats are included in the transmission of 

various zoonoses and knowledge of their population 

sizes and principal habits is fundamental for any action 

aimed at controlling these zoonoses. To obtain details 

of the canine and feline populations in Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul State, Brazil, a residential sampling 

process was carried out. The canine population was 

found to be 33.3% of the size of the human population, 

and the proportion canine/feline was found to be 

33.8%, percentages in excess of those normally used. 

Taking into consideration reproductive factors, the 

number and survival of pups, an annual replacement 

rate of 32.6% was arrived at. People have the habit of 

releasing their dogs in the street and also feeding strays, 

which is dangerous for them, and for their animals. 

These results serve as an alert for sanitary authorities as 

to control measures for dog and cat populations, and 

health education campaigns to avoid greater risks in the 

transmission of zoonoses. 

Keywords: Canine and feline populations. vaccine 

coverage. zoonosis.
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