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� A castração (cães e gatos) em massa nas áreas de 
periferia traz grandes benefícios para a população local.

� A densidade populacional de cães está entre 10 a 20% da � A densidade populacional de cães está entre 10 a 20% da 
população humana.

� No bairro Ribeiro de Abreu, há 960 cães. Sendo que 
destes 3%  é de sororreagentes.



� Segundo normativas do Ministério da Saúde, cães 
positivos para Leishmaniose devem ser eutanasiados 
(ineficiente pela OMS).

� É importante esclarecer a população sobre as 
responsabilidades de se ter a guarda de um animal 
(Posse responsável).

� A esterilização, aliados à educação sobre a posse 
responsável de animais são as estratégias aceitas 
mundialmente.



� Diminuição do número vetores e reservatórios de 
zoonoses (como a Leishmaniose);

� Esclarecimento sobre a posse responsável de animais e 
sobre seu impacto na saúde humana;sobre seu impacto na saúde humana;

� Esclarecer a população sobre as responsabilidades de se 
ter a guarda de um animal.



� Diminuir no número de animais errantes; 

� Análise futura da situação de Leishmaniose canina pós 
castração na área de abrangência do CS Ribeiro de 
Abreu;Abreu;

� Criar na comunidade consciência de posse responsável.



� Levantamento de dados sobre o 
número de cães e sobre o número de 
cães positivos para Leishmaniose no 
bairro Ribeiro de Abreu.

� Distribuição de cartilha Informativa 
sobre as vantagens da castração, sobre as vantagens da castração, 
posse responsável e divulgação do 
serviço oferecido gratuitamente pela 
prefeitura.

� Cadastro e preenchimento de 
questionário dos moradores 
interessados na castração de cães e 
gatos

Cartilha Informativa sobre a posse responsável e 
castração, contendo informações sobre o 
agendamento.



� Agendamento no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 
regional Norte na disponibilidade da ambulância de 
castração para o bairro; divulgação do dia, horário e 
local onde a ambulância do CCZ realizará a castração

� Realização de palestra sobre posse responsável aos 
proprietários que levarem seus animais na campanha.



Ca st r a çã o Gr a t uit a  no Ba ir r o 
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INFORMATIVO

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), juntamente

com o Centro de Saúde Ribeiro de Abreu, tem o prazer

de convidar os moradores do bairro Ribeiro de Abreu

para castrar GRATUITAMENTE seus animaizinhos (cães

e gatos) de estimação.

O que eu tenho que fazer?

Quem quiser castrar seu bichinho de estimação deve ir 

até o Centro de Saúde Ribeiro de Abreu e preencher a 

MATERIAL UTILIZADO  NA MATERIAL UTILIZADO  NA MATERIAL UTILIZADO  NA MATERIAL UTILIZADO  NA 

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE 

NO CENTRO DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE 

RIBEIRO DE ABREU  RIBEIRO DE ABREU  RIBEIRO DE ABREU  RIBEIRO DE ABREU  

Quando?
Data:

Onde?
Local:

até o Centro de Saúde Ribeiro de Abreu e preencher a 

ficha de pré-agendamento.

Esperamos você e seu(s) animalzinho(s)!!

RIBEIRO DE ABREU  RIBEIRO DE ABREU  RIBEIRO DE ABREU  RIBEIRO DE ABREU  



A Castração
A castração ocorreu entre os dias 17/02/2014 ao dia 

25/02/2014 e teve a participação de todas as 
preceptoras e bolsistas do Pet Ribeiro de Abreu, 
juntamente com os Veterinários e funcionários do 
Centro de Controle de Zoonoses. Foram feitos 
anteriormente a esse período, agendamentos dos 
animais que seriam atendidos. No total,175 animais animais que seriam atendidos. No total,175 animais 
(cães e gatos) foram castrados. 

A adesão pela comunidade foi bastante positiva. 
Várias pessoas procuraram o Centro de Saúde 
posteriormente querendo agendar a castração, porém 
o período de agendamento já tinha terminado.



Funcionários do CCZ preparando os medicamentos e os animais para serem castrados.

Fila de espera para o atendimentoFila de espera para o atendimento.



� Conscientização da população do bairro Ribeiro de 
Abreu sobre posse responsável;

� Diminuição do número de cães errantes no bairro;� Diminuição do número de cães errantes no bairro;

� Diminuição do número de casos de Leishmaniose canina 
no bairro Ribeiro de Abreu.


