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RESUMO 

 

A estimativa populacional de cães e gatos é de fundamental importância para estudos 

sobre o controle da superpopulação dessas espécies, além do planejamento de 

programas em saúde pública. O objetivo deste estudo foi estimar o tamanho 

populacional de cães e gatos domiciliados e semidomiciliados na área urbana da 

cidade de Jataí, Goiás, Brasil, por meio de estimativa populacional, destacando 

algumas características desses animais, dentre estas, sexo e controle de mobilidade. 

Foi realizado um estudo observacional descritivo do tipo de levantamento amostral, 

por meio de sorteio de domicílios para aplicação dos questionários. Foram visitados 

385 domicílios, totalizando 1215 moradores. 63,63% dos domicílios possuíam pelo 

menos um cão e 11,17% possuíam pelo menos um gato. A razão cão: humano foi de 

1:2,92 e a razão gato: humano foi de 1:11,79. Em relação à população canina (416), 

37,02% eram machos (5,29% castrados e 31,73% não castrados) e 62,98% eram 

fêmeas (9,37% castrados e 53,60% não castrados). A população felina foi de 103 

animais, 39,80% eram machos (14,60% castrados e 31,47% não castrados) e 46,60% 

eram fêmeas (18,86% castrados e 37,08% não castrados). Alguns tutores não sabiam 

responder sobre o sexo dos felinos. Em relação ao acesso à rua, 32,93% dos cães e 

84,46% dos gatos eram semidomiciliados. A população estimada de caninos e felinos 

domiciliados e semidomiciliados, na região urbana da cidade de Jataí, Goiás, em 

2018, foi de 33.605 e 8.323, respectivamente. Esses resultados ressaltam a 

necessidade de implantação de estratégias para controle populacional associadas às 

ações de conscientização sobre a guarda responsável de animais.  

 

Palavras-chave: Caninos, Felinos, Controle animal, Controle de mobilidade, Guarda 

responsável 
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ABSTRACT 

 

The estimate population of dogs and cats is fundamental importance for studies about 

the overpopulation control of these species, besides the planning of programs in public 

health. The objective of this study was to estimate the population size of the domiciled 

and semi - domiciled dogs and cats in the urban area of the city of Jataí, Goiás, Brazil, 

through population estimates, highlighting some characteristics of these animals, 

among those gender and mobility control. A descriptive observational study of the type 

of sample survey was carried out, by the drawing of households for the questionnaires 

application. 385 households were visited, which totalled 1215 residents. 63.63% of the 

households were owners of at least one dog and 11.17% were the owners of at least 

one cat. The dog: human ratio was 1:2.92 and cat: human ratio was 1:11.79. With 

respect to the canine population (416), 37.02% were males (5.29% neutered and 

31.73% non-neutered) and 62.98% were females (9.37% neutered and 53.60% non-

neutered). The feline population was 103 animals, 39.80% were males (14.60% 

neutered and 31.47% non-neutered) and 46.60% were females (18.86% neutered and 

37.08% non-neutered). Some tutors did not know to answer about the felines sex. In 

relation to the access to street, 32.93% of the dogs and 84.46% of the cats were semi-

domiciled. The estimate population of canines and felines domiciled and semi-

domiciled in the urban region of the city of Jataí, Goiás, in 2018 was 33,605 and 8,323, 

respectively. These results emphasized the necessity to implementation of strategies 

for population control associated with the awareness actions on responsible pet 

ownership. 

 

Keywords: dog, cat, population control, mobility control, responsible pet ownership 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os animais domésticos vêm ganhando espaço na sociedade e na vida dos 

seres humanos. Muitos são estimados por sua capacidade de companhia, 

dependência, afeto e proteção aos seus tutores. Além disso, ter um animal de 

estimação promove diversos benefícios à saúde humana, tais como o auxílio ao 

tratamento da depressão, do estresse, da ansiedade, da hipertensão arterial; na 

prática de atividade física; na socialização de crianças e idosos, de deficientes físicos 

e mentais (BAHR e MORAIS, 2001).  

A relação entre o ser humano e o animal de companhia se desenvolve 

paralelamente às mudanças na sociedade, que tem optado por ter menor número de 

filhos, passando a considerar os animais como membros da família, com participação 

no orçamento familiar (SANTANA e OLIVEIRA, 2006). 

Apesar da crescente convivência de seres humanos e os animais de 

estimação, as condutas de guarda responsável não acompanharam esse 

crescimento, criando a antropomorfização, a qual não promove o respeito à fisiologia 

do animal, bem como uma integração harmoniosa com a sociedade (LAGES, 2009).  

Com o objetivo de promover a consciência para a posse responsável e o bem 

estar animal, foi realizada em 2003 a 1ª Reunião Latino-americana de Especialistas 

em Posse Responsável de Animais de Companhia e Controle de Populações Caninas, 

na qual ressaltaram que, pelo ponto de vista econômico, técnico e ético, capturar e 

eliminar os animais de rua é contraproducente, e reforça a irresponsabilidade dos 

tutores (WSPA, 2003). Sugeriram ainda que programas educativos sejam realizados 

para instruir os tutores sobre seus deveres, visando diminuir o número de animais nas 

ruas. BIONDO et al. (2007) também ressaltaram que esse recolhimento não era 

eficaz, pois a população de cães nas ruas se renovam rapidamente. 

Em 10 de setembro de 2012 foi homologada a lei nº 17.767 no estado de 

Goiás, que discorre sobre o controle reprodutivo de cães e gatos e veta a eliminação 

destes animais pelas Unidades de Vigilância em Zoonoses (UVZs), exceto em casos 

de animais que ofereçam risco aos humanos. 

A Portaria n°1.138 de 23 de maio de 2014, do Ministério da Saúde, em seu 

artigo terceiro faz, as seguintes definições: 

Art. 3° - São consideradas ações e serviços públicos de saúde voltados para a 
vigilância, a prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes 
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causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para 
a saúde pública: 
II - desenvolvimento e execução de ações, atividades e estratégias de 
educação em saúde visando à guarda ou à posse responsável de 
animais para a prevenção das zoonoses; 
IX - eutanásia, quando indicado, de animais de relevância para a 
saúde pública; 
X- recolhimento e transporte de animais, quando couber, de relevância 
para a saúde pública; 
 

A partir desta portaria as UVZs deixaram de fazer o trabalho da “carrocinha”, 

que recolhia os animais que estavam nas ruas, resultando no aumento de animais 

errantes.  

Assim, faz-se necessário o conhecimento cada vez maior sobre a guarda 

responsável. Segundo definição da Proteção Animal Mundial (WSPA), um tutor 

consciente precisa satisfazer as necessidades físicas, ambientais e psicológicas de 

seu animal, assumindo uma série de direitos e deveres, como: garantir uma 

alimentação de qualidade, controle de mobilidade (assistida por seu tutor) e evitar 

crias indesejadas. E essa responsabilidade se estende por toda a vida do animal de 

estimação, garantindo que tenha uma morte digna e adequada (WSPA,2003). De 

acordo com o art. 32 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, a prática de abuso, 

maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos tem pena de detenção (três meses a um ano) e 

multa, sendo essa a pena aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do 

animal. 

O controle populacional de cães e gatos constitui um método eficaz de 

diminuição dos animais errantes, desde que adotado de forma sistemática e em 

conjunto com a conscientização da população sobre a responsabilidade da guarda 

(VIEIRA, 2008; DOMINGUES e NEVES, 2012). Entretanto, para avaliar se o número 

de animais castrados e se as ações de conscientização tiveram algum impacto no 

local implantado, primeiramente deve-se conhecer o número e as caraterísticas da 

população de cães e gatos no município. 

Diante da necessidade de ações que auxiliem no controle da população 

canina e felina, faz-se necessário um estudo da região que permita conhecer a 

realidade local. As informações sobre a maneira como a sociedade cuida de seus 

animais e o conhecimento sobre bem-estar animal influenciam diretamente na 

dinâmica populacional.  
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O objetivo deste trabalho foi estimar o tamanho da população de cães e gatos 

domiciliados e semidomiciliados, na região urbana da cidade de Jataí/GO, por meio 

de estimativa populacional, bem como caracterizar estes animais e classificá-los 

quanto à sua mobilidade. 
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2. ESTIMATIVA POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, DOMICILIADOS E 1 

SEMIDOMICILIADOS, DA REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ, 2 

GOIÁS, BRASIL 3 

ESTIMATION OF DOGS AND CATS POPULATION, HOUSED AND SEMI-4 

DOMICILED, IN THE URBAN REGION OF THE COUNTY JATAÍ, GOIÁS, 5 

BRAZIL 6 

Resumo 7 

A estimativa populacional de cães e gatos é de fundamental importância para estudos sobre o 8 

controle da superpopulação dessas espécies, além do planejamento de programas em saúde 9 

pública. O objetivo deste estudo foi estimar o tamanho populacional de cães e gatos 10 

domiciliados e semidomiciliados na área urbana da cidade de Jataí, Goiás, Brasil, por meio de 11 

estimativa populacional, destacando algumas características desses animais, dentre estas, sexo 12 

e controle de mobilidade. Foi realizado um estudo observacional descritivo do tipo de 13 

levantamento amostral, por meio de sorteio de domicílios para aplicação dos questionários. 14 

Foram visitados 385 domicílios, totalizando 1215 moradores. 63,63% dos domicílios possuíam 15 

pelo menos um cão e 11,17% possuíam pelo menos um gato. A razão cão: humano foi de 1:2,92 16 

e a razão gato: humano foi de 1:11,79. Em relação à população canina (416), 37,02% eram 17 

machos (5,29% castrados e 31,73% não castrados) e 62,98% eram fêmeas (9,37% castrados e 18 

53,60% não castrados). A população felina foi de 103 animais, 39,80% eram machos (14,60% 19 

castrados e 31,47% não castrados) e 46,60% eram fêmeas (18,86% castrados e 37,08% não 20 

castrados). Alguns tutores não sabiam responder sobre o sexo dos felinos. Em relação ao acesso 21 

à rua, 32,93% dos cães e 84,46% dos gatos eram semidomiciliados. A população estimada de 22 

caninos e felinos domiciliados e semidomiciliados, na região urbana da cidade de Jataí, Goiás, 23 
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em 2018, foi de 33.605 e 8.323, respectivamente. Esses resultados ressaltam a necessidade de 1 

implantação de estratégias para controle populacional associadas às ações de conscientização 2 

sobre a guarda responsável de animais.  3 

 4 

Palavras-chave: Caninos, Felinos, Controle animal, Controle de mobilidade, Guarda 5 

responsável 6 

 7 

Abstract 8 

The estimate population of dogs and cats is fundamental importance for studies about the 9 

overpopulation control of these species, besides the planning of programs in public health. The 10 

objective of this study was to estimate the population size of the domiciled and semi - domiciled 11 

dogs and cats in the urban area of the city of Jataí, Goiás, Brazil, through population estimates, 12 

highlighting some characteristics of these animals, among those gender and mobility control. 13 

A descriptive observational study of the type of sample survey was carried out, by the drawing 14 

of households for the questionnaires application. 385 households were visited, which totalled 15 

1215 residents. 63.63% of the households were owners of at least one dog and 11.17% were the 16 

owners of at least one cat. The dog: human ratio was 1:2.92 and cat: human ratio was 1:11.79. 17 

With respect to the canine population (416), 37.02% were males (5.29% neutered and 31.73% 18 

non-neutered) and 62.98% were females (9.37% neutered and 53.60% non-neutered). The 19 

feline population was 103 animals, 39.80% were males (14.60% neutered and 31.47% non-20 

neutered) and 46.60% were females (18.86% neutered and 37.08% non-neutered). Some tutors 21 

did not know to answer about the felines sex. In relation to the access to street, 32.93% of the 22 

dogs and 84.46% of the cats were semi-domiciled. The estimate population of canines and 23 

felines domiciled and semi-domiciled in the urban region of the city of Jataí, Goiás, in 2018 24 

was 33,605 and 8,323, respectively. These results emphasized the necessity to implementation 25 
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of strategies for population control associated with the awareness actions on responsible pet 1 

ownership. 2 

 3 

Keywords: dog, cat, population control, responsible pet ownership 4 

 5 

Introdução 6 

A superpopulação de cães e gatos é uma realidade enfrentada pela grande maioria das 7 

cidades brasileiras, gerando graves transtornos para os habitantes, seja pela ocorrência de 8 

zoonoses, seja pelos maus tratos decorrentes do número crescente do abandono de animais. 9 

Dentre as doenças zoonóticas, pode-se citar a raiva, a leishmaniose, a toxoplasmose e a larva 10 

migrans. Também ocorre a proliferação de parasitas como pulgas, carrapatos e ácaros 11 

causadores de sarnas, infecção de microrganismos como fungos e bactérias, verminoses, além 12 

de agressões, acidentes de trânsito, poluição por dejetos, poluição sonora e outras perturbações 13 

(BORTOLOTI & D’AGOSTINO, 2007; DIAZ et al., 2018).  14 

Considerando-se que o aumento da população dos animais de companhia está 15 

relacionado a alta capacidade reprodutiva das espécies, ao não cumprimento dos conceitos de 16 

guarda responsável e a indiferença da população à problemática, devem-se efetivar políticas 17 

públicas buscando a diminuição desta superpopulação enquanto se trabalha a educação em 18 

saúde (WHO, 1990; LIMA & LUNA, 2012). 19 

O conhecimento do tamanho real da população de cães e gatos de um município é 20 

fundamental para a implantação de medidas efetivas na busca do equilíbrio destas espécies com 21 

os seres humanos. Assim, também são necessários conhecimentos sobre a realidade do local 22 

estudado, tais como: número de machos e fêmeas, estratificação entre as espécies, acesso dos 23 

animais à rua, número de animais castrados e não castrados (LAGES, 2009; CATAPAN et al., 24 

2015). 25 
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Na busca do quantitativo de cães e gatos de uma localidade, vários métodos foram 1 

referenciados, tratando-se, em sua maioria, de estudos baseados em estimativas populacionais 2 

a partir de uma determinada amostra (ALVES et al., 2005; DOMINGOS et al., 2007; 3 

CANATTO et al., 2012; CAPELLO et al., 2015; TRAPP et al., 2015; ÖZEN et al. 2016; 4 

MAUTI et al., 2017; DIAZ et al., 2018). 5 

Diante da crescente demanda pelo controle destes animais, da necessidade do 6 

conhecimento da população de cães e gatos buscou-se, com este estudo, estimar o tamanho da 7 

população de cães e gatos domiciliados e semidomiciliados, na região urbana da cidade de Jataí, 8 

Goiás, por meio de estimativa populacional, bem como algumas características destes animais 9 

e de seus tutores. Essas etapas são consideradas fundamentais para a instituição de políticas 10 

públicas eficientes, tanto para a saúde pública quanto para o bem-estar animal. 11 

 12 

Material e métodos 13 

O estudo foi realizado na cidade de Jataí, Goiás, Brasil, durante o período de março a 14 

julho de 2018 e caracterizado como prospectivo e observacional do tipo levantamento amostral, 15 

da mesma forma como o realizado por CATAPAN et al. (2015). Após a definição do tamanho 16 

da amostra e escolha dos domicílios, foi realizada visita in loco para aplicação de questionário 17 

de inquérito observacional. 18 

A equipe de trabalho a campo foi composta por 8 médicos veterinários e 11 discentes 19 

da graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 20 

Durante as entrevistas, os pesquisadores trabalhavam em duplas usando jalecos e crachás para 21 

identificação. Realizou-se treinamento com a equipe, com aplicação do questionário, para que 22 

as respostas não fossem tendenciosas. No que diz respeito a este estudo, foi questionado sobre 23 

a presença de cães e/ou gatos no domicílio e para as respostas positivas, os tutores respondiam 24 

sobre a espécie, a quantidade, o sexo (castrados ou não), o controle reprodutivo e a mobilidade 25 
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dos animais. Os entrevistadores foram instruídos a assinalar se havia barreira física no 1 

domicílio. Para participar da pesquisa, o entrevistado necessariamente precisava ter mais de 18 2 

anos de idade e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de 3 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás.  4 

 O cálculo da amostra foi realizado com base na fórmula: 𝑛0 =
1

𝐸0
2 , onde 𝑛0 é a primeira 5 

aproximação do tamanho da amostra e 𝐸0  é o erro amostral tolerável, seguida da fórmula: 𝑛 =6 

𝑁.𝑛0

𝑁+𝑛0
 , na qual n é o tamanho da amostra e N é o tamanho da população. Jataí é um município 7 

localizado na região sudoeste do Estado de Goiás, no Brasil. Segundo estimativas do Instituto 8 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta com uma população de 98.128 habitantes 9 

(IBGE 2016). Assim, para um erro amostral de 5%, chegou-se a uma amostra recomendada de 10 

400 domicílios, que foram distribuídos de forma proporcional ao número de edificações de cada 11 

bairro da área urbana da cidade, utilizando dados fornecidos pelo departamento técnico do 12 

município.  13 

Após a definição do número de domicílios por bairro, prosseguiu-se para o sorteio 14 

aleatório das quadras, utilizando site específico para a conduta (sorteador.com.br), fixando o 15 

padrão de que seria visitado o domicílio pertencente ao lote 10 da quadra selecionada. Em caso 16 

de não existência de domicílio, residencial ou comercial, ausência de moradores ou recusa em 17 

participar da pesquisa, os entrevistadores seguiam para o lote a esquerda até a aplicação do 18 

questionário.  19 

A análise estatística deste estudo foi executada em duas etapas realizadas com o 20 

software R no ambiente de desenvolvimento integrado RStudio (Version 1.0.143 – © 2009-21 

2016, RStudio, Inc.). A priori, foram apresentadas as distribuições das possíveis respostas de 22 

cada pergunta do questionário respondidas por todos entrevistados, utilizando-se estatísticas 23 

descritivas (porcentagem e frequência).  24 
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A posteriori, para inferir padrões de resposta foi realizada uma análise de 1 

correspondência múltipla (ACM; função “MCA” do pacote “FactoMineR” do R). A ACM se 2 

caracteriza por ser uma análise exploratória multivariada que utiliza o conceito básico do chi-3 

quadrado para padronizar as frequências das variáveis e formar uma base para correspondências 4 

(inter-relacionamento) entre variáveis categóricas (GREENACRE, 2010).  5 

Com intuito de evitar um desequilíbrio da distribuição das respostas, não foram 6 

incluídas na ACM a resposta “não respondeu” para o questionamento sobre o objetivo da posse; 7 

também foram excluídos os dados referentes aos entrevistados que não possuíam animais de 8 

estimação; e na pergunta sobre como prevenir crias indesejadas, a resposta “outro” com a opção 9 

“controle de mobilidade” foi agrupada com a resposta “outro”. Com esse ajuste no banco de 10 

dados, foi construída uma matriz, contendo as respostas do questionário (Tabela 1), e 11 

transformada em uma tabela de Burt (função “burt” do pacote “GDAtools” do R), a qual é 12 

representada pelo produto da multiplicação do inverso da matriz de dados com a própria matriz. 13 

Resultados e discussão  14 

A amostra foi definida de acordo com o proposto por CATAPAN et al. (2015), pois o 15 

cálculo gerou uma amostra exequível. Além disso, estes mesmos autores justificaram a 16 

inviabilidade de realizar um censo de animais, optando assim por utilizar uma amostra da 17 

população do município de São José dos Pinhais-PR para estimar a população de cães e gatos. 18 

Deste modo, julgou-se a metodologia adequada, pois, com o número amostral e subsequente 19 

sorteio, foi possível abranger áreas com diferentes perfis socioeconômicos, além de garantir 20 

uma distribuição territorial homogênea.  21 
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Tabela 1 – Nove questões e suas possíveis respostas oriundas do questionário original que foram 1 

ajustadas e utilizadas na análise de correspondência múltipla. 2 

Perguntas Possíveis respostas 

Barreira física no local? barreira.fisica ausente 

presente 

Caninos no domicílio cao castrado 

nao.castrado 

na  

cadela castrada 

nao.castrada 

na 

Caninos acesso à rua canino com.rua 

sem.rua 

na 

Felinos no domicílio gato castrado 

nao.castrado 

na 

gata castrada 

nao.castrada 

na 

Felinos acesso à rua felino com.rua 

sem.rua 

na 

O que faz para evitar crias 

indesejadas? 

crias.indesejadas castracao 

anticoncepcional 

separação 

outro 

nada 

 3 

Semelhante ao estudo de CANATTO et al. (2012), este trabalho considerou como 4 

domicílios tanto as residências quanto os estabelecimentos comerciais. Essa referência foi 5 
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necessária, pois alguns bairros de Jataí têm predominância de comércios sobre residências. 1 

Então, contabilizou-se também os comércios para não ser feita uma estimativa tendenciosa, 2 

uma vez que poderia superestimar a população de cães e gatos ao pesquisar apenas residências. 3 

O treinamento da equipe serviu para orientar os pesquisadores na condução das 4 

perguntas e evitar respostas induzidas, tal como ALVES et al. (2005); LAGES, (2009); 5 

LANGONI et al. (2011). Porém, algumas dúvidas da equipe surgiram durante o trabalho à 6 

campo, sendo imediatamente sanadas por contato telefônico ou aplicativo de mensagens, 7 

mostrando que, apesar do treinamento, foi importante o constante gerenciamento da equipe.  8 

Foram aplicados 400 questionários, entretanto, 15 foram excluídos das análises 9 

estatísticas, em virtude da ausência de assinatura dos termos ou inconsistências nas repostas. 10 

Assim, 385 questionários e domicílios foram considerados, totalizando 1.215 moradores e, uma 11 

média, de 3,15 pessoas por residência. Nos estabelecimentos comerciais (17/385) não foram 12 

contabilizados o número de moradores. 13 

Em 63,63% dos domicílios visitados, os moradores afirmaram possuir pelo menos um 14 

cão. Porcentagem maior que os resultados encontrados por ALVES et al. (2005) em municípios 15 

do interior do Estado de São Paulo (52,5% de domicílios com cães) e semelhante aos valores 16 

descritos por DOMINGOS et al. (2007) que relataram a presença de cães em 64,7% dos imóveis 17 

visitados em Campo Grande-MS e por LANGONI et al. (2011) em Botucatu-SP, 66,7%. Estes 18 

resultados demonstraram uma preferência da população pelos cães em relação aos gatos, os 19 

quais foram encontrados em 12,6%, 24,1% e 12,1%, respectivamente, dos domicílios 20 

entrevistados nos estudos de ALVES et al. (2005), DOMINGOS et al. (2007) e LANGONI et 21 

al. (2011), e 11,17% (43) neste trabalho. A preferência por cães em detrimento aos gatos pode 22 

ser explicada por vários motivos, dentre os quais estão a maior facilidade de comunicação entre 23 

cães e humanos, a maior percepção de proteção e de companheirismo que os tutores de cães 24 
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julgam ter, explicando um maior papel social do cão, além de justificativas como guarda e 1 

brincar com crianças (DAHÁS et al., 2013). 2 

Nos domicílios visitados, reportaram-se um total de 416 cães, e a razão cão: humano foi 3 

de 1:2,92. A proporção foi semelhante à encontrada por ALVES et al. (2005) e por CATAPAN 4 

et al. (2015), em municípios do interior de São Paulo e São José dos Pinhais-PR, 5 

respectivamente. Observou-se a importância da estimativa populacional realizada neste estudo, 6 

uma vez que a WHO (1990) recomendou as proporções cão: humano de 1:6 a 1:10 para países 7 

emergentes, e a encontrada neste estudo foi superior. O mesmo fato foi observado para a 8 

população felina, razão gato: humano de 1:11,79, que, apesar de ser menor que a canina, 9 

também apresentou valores superiores a maioria dos trabalhos aqui comparados. Um 10 

comparativo de razões animal: humano estão relacionadas na Tabela 2. 11 

Considerando que a recomendação da WHO é de 1:6 e que quanto menor essa razão, 12 

maior o número de animais por pessoa, os valores encontrados para a região urbana de Jataí 13 

(um cão para cada 2,92 pessoas) ressaltam a necessidade do planejamento de programas de 14 

controle populacional. Sendo assim, deve-se levar em consideração as atitudes dos tutores em 15 

relação aos seus animais, dentre elas o controle de mobilidade e controle reprodutivo; 16 

especificidades do local; e programas de incentivo à guarda responsável, com o intuito de que 17 

essas populações sejam reduzidas a médio e longo prazo, minimizando também o impactos 18 

ambientais e sanitários decorrentes da superpopulação canina e felina (DIAS et al., 2004; 19 

CANATTO et al., 2012; CATAPAN et al., 2015).  20 

Em relação aos felinos, encontrou-se um total de 103 gatos, e razão gato: humano foi de 21 

1:11,79. Este dado se aproximou do citado por CATAPAN et al. (2015) e ALVES et al. (2005), 22 

que encontraram as razões de 1:15,32 e 1:16,4, respectivamente. Também observou-se um 23 

número extremamente reduzido de domicílios com gatos, concentrados em apenas 43 (11,17%) 24 

residências.   25 
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Tabela 2 – Comparativo das razões cão: humano e gato: humano em estudos realizados no 1 

Brasil.  2 

Autor/ cidade 
Razão 

Cão: humano Gato: humano 

Dias et al. (2004)/ Taboão da Serra-SP 1:5,14 1:30,57 

Alves et al. (2005)/ SP 1:4 1:16,4 

Magnabosco (2006)/ São Paulo-SP 1:7,28 1:29,49 

Domingos et al. (2007)/ Campo Grande-MS 1:3,00  

Silva et al. (2010)/ Barbacena-MG 1:4,62 1:19,54 

Canatto et al. (2012)/ São Paulo-SP 1:4,34 1:19,33 

Domingues (2012)/ Pelotas-RS 1:2,00 * 

Catapan et al. (2015)/ São José dos Pinhais-PR 1:2,47 1:15,32 

Trapp et al. (2015)/ Jarapitã-PR 1:4,6 1:21,5 

Junqueira (2017)/ GO 1:3,1 1:10,8 

Dados obtidos (2018)/ Jataí-GO 1:2,92 1:11,79 

*Razão animal: humano 3 

O preconceito por felinos é cultural e histórico, e parece persistir na população de Jataí. 4 

MARTINS et al. (2013) também observaram essa preferência por cães em seus estudos. 5 

Entretanto, estudos internacionais apresentaram maior número de felinos nas residências, 6 

diferente dos resultados nacionais que mostraram populações caninas maiores. O gato tende a 7 

ser o principal animal de estimação no mundo, porém no Brasil essa inversão ainda não foi 8 

observada. MAGNABOSCO (2006) sugere que essa tendência esteja relacionada com a 9 

verticalização das cidades, com estruturas familiares menores e vidas mais agitadas, levando a 10 

preferência por animais mais independentes e que demandam menos cuidados, que corrobora 11 

os dados encontrados por NOLÊTO et al. (2017) em que 43,75% dos tutores de felinos 12 

relataram a independência de seus animais como principal característica. O menor número de 13 

domicílios com gatos pode refletir a indiferença da população com esta espécie, além da 14 
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preferência por cães. Foi também notada a queixa frequente sobre felinos errantes, o que 1 

aumentou ainda mais a percepção deste preconceito.  2 

A classificação das populações canina e felina estão descritas na Tabela 3. No que se 3 

refere ao total de cães (416), 62,98% (262) eram fêmeas e 37,02% (154) machos; sendo que 4 

5,29% (22) eram machos castrados, 31,73% (132) machos não castrados, 9,37% (39) fêmeas 5 

castradas e 53,60% (223) fêmeas não castradas. Quanto ao total de gatos (103), 46,60% (48) 6 

eram fêmeas, 39,80% (41) machos e para 13,59% (14) dos felinos, o entrevistado não soube 7 

responder, por serem filhotes ou por não terem contato direto com os animais. Dentre os felinos 8 

que os entrevistados responderam sobre o sexo (89), 14,60% (13) eram machos castrados, 9 

31,47% (28) machos não castrados, 18,86% (15) fêmeas castradas e 37,08% (33) fêmeas não 10 

castradas. Muitos gatos não apresentam uma relação direta com seus tutores, utilizando a casa 11 

como fonte de alimentação e abrigo, fazendo com que alguns nem sejam considerados 12 

pertencentes aquele lar (MAGNABOSCO, 2006).  13 

 14 

Tabela 3 – Classificação dos cães e gatos quanto ao gênero e capacidade reprodutiva. Jataí, 15 

Goiás, Brasil, 2018. 16 

Espécie 
Machos Fêmeas 

Castrados Não-castrados Total Castradas Não-castradas Total 

Canina 
22 132 154 39 223 262 

5,29% 31,73% 37,02% 9,37% 53,60% 62,98% 

Felina 
13 28 41 15 33 48 

14,60% 31,47% 39,8% 18,86% 37,08% 46,60% 

 17 

Os números encontrados referentes à população canina, quanto ao gênero, aproximou-18 

se dos dados de MOLENTO et al. (2007) (41,5% fêmeas e 58,5%) . Já a população felina foi 19 

semelhante aos resultados de TRAPP et al. (2015) (44,2% fêmeas e 55,8% machos). O 20 



15 
 

conhecimento da proporção entre machos e fêmeas é importante para o planejamento e 1 

estratégias de controle populacional, levantamento dos custos da esterilização cirúrgica e 2 

projeção da dinâmica populacional.  3 

Em relação aos 245 entrevistados com cães, 14,69% (36/245) possuíam fêmeas e 4 

machos não castrados no mesmo domicílio; sendo que 33,33% (12/36) relataram utilizar 5 

anticoncepcionais para evitar crias indesejadas, 33,33% (12/36) separação, 8,33% (3/36) 6 

castração, 5,56% (2/36) outro e 19,44% (7/36) nada. Quanto aos 43 tutores de felinos, 20,93% 7 

(9/43) deles possuíam fêmeas e machos não castrados no mesmo domicílio; destes, 33,33% 8 

(3/9) relataram utilizar anticoncepcionais para evitar crias indesejadas, 33,33% (3/9) castração, 9 

11,11% (1/9) separação, 11,11% (1/9) outro e 11,11% (1/9) nada. Em seu estudo BASTOS 10 

(2013) observou que 58,59% das cadelas eram confinadas durante o cio para evitar crias 11 

indesejadas. A proporção de proprietários que utilizam anticoncepcionais e separação para 12 

evitar as crias indesejadas dentro do próprio domicílio foram iguais para ambas espécies. Porém 13 

observou-se uma maior porcentagem de tutores de cães que relataram não fazer nada para o 14 

controle reprodutivo de seus animais. Estes dados são de extrema relevância para estudos sobre 15 

a dinâmica populacional, uma vez que os animais não castrados estão aptos à reprodução, e 16 

considerando ainda que cadelas e gatas são pluríparas e com gestações curtas, podendo gerar 17 

várias e numerosas proles. 18 

Neste trabalho foi questionado o acesso dos animais às ruas. Em casos de resposta 19 

positiva estes eram caracterizados como semidomiciliados que, conforme descrito pela WHO 20 

(1990), são animais completamente dependentes e com acesso semi-restrito. Essa descrição foi 21 

semelhante à proposta por LANGONI et al. (2011) e diferente da definição utilizada por 22 

CANATTO et al. (2012), que classificaram esse acesso em restrito, semi-restrito ou livre.  23 

Para coleta dos dados sobre o acesso à rua, as perguntas foram direcionadas por espécie, 24 

e os entrevistados afirmaram que em caninos (416), 66,10% (275) eram domiciliados, 32,93% 25 
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(137) eram semidomiliciados e para 0,96% (4) os entrevistados não responderam. Para o total 1 

de felinos (103), 84,46% (87) eram semidomiciliados e 15,54% (16) eram domiciliados. As 2 

porcentagens de animais com acesso à rua foram maiores que os encontrados por CANATTO 3 

et al. (2012), que relataram tal comportamento para 64% dos cães e 42,5% dos gatos.  4 

É necessário ressaltar que a parcela referente aos semidomiciliados pode ser a mais 5 

importante causa do aumento do número de animais errantes, uma vez que possui alimento e 6 

proteção, porém com a liberdade de acesso à rua e maior possibilidade de crias indesejadas 7 

(MARTINS et al., 2013). Além disso, esses animais podem gerar transtornos nas ruas (como 8 

por exemplo, mexendo em lixos e envolvendo em acidentes de trânsito) e ainda favorecer a 9 

transmissão de doenças, inclusive aquelas de potencial zoonótico, pelo contato indesejado com 10 

outros animais ( DOMINGOS et al. 2007; LANGONI et al., 2011 ). 11 

Esta conduta pode estar relacionada com o hábito dos moradores em permitir que seus 12 

animais saiam para rua sem uso de guias e coleiras, para que possam “passear” e fazer suas 13 

necessidades, assim como observado em outros estudos (DOMINGOS et al. 2007; LANGONI 14 

et al., 2011; MARTINS et al., 2013 ). E, apesar de não constituir uns dos questionamentos deste 15 

estudo, foi frequente o relato de ninhadas de cães e gatos abandonados, podendo supor que 16 

grande parte são frutos de crias indesejadas, oriundos de animais com acesso à rua, que 17 

acasalam indiscriminadamente. 18 

A Análise de Correspondência Múltipla (ACM), mostrou correspondências 19 

significativas entre as respostas do questionário que foram interpretadas como corretas, 20 

incorretas ou neutras, sendo que a partir destas interpretações foram observados três patrões de 21 

resposta: positivos, negativos e misturado (Tabela 4). Vale destacar que, as correspondências 22 

formadas por respostas “na” (não se aplica) não foram apresentadas.  23 
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Tabela 4 – Correspondências significativas apresentadas pela análise de correspondência 1 

múltipla. As siglas das perguntas e possíveis respostas estão apresentadas em sequência e 2 

separadas por um traço abaixo. 3 

Correspondências Interpretação 
Padrões de 

resposta 

barreira.fisica_ausente  crias.indesejadas_nada Incorreta Negativo 

cao_castrado 
cadela_castrada Correta 

Positivo 
crias.indesejadas_castracao Correta 

cao.nao_castrado crias.indesejadas_nada Neutra Neutro 

cadela_castrada crias.indesejadas_castracao Correta Positivo 

cadela.nao_castrada 
crias.indesejadas_anticoncepcionais Neutra 

Positivo 
crias.indesejadas_separacao Correta 

gato_castrado 

gata_castrada Correta 

Misturado 
felino_com.rua Neutra 

felino_sem.rua Correta 

crias.indesejadas_castracao Correta 

gato.nao_castrado 

gata.nao_castrada Incorreta 

Misturado felino_com.rua Incorreta 

felino_sem.rua Correta 

gata_castrada 
felino_com.rua Neutra 

Misturado 
crias.indesejadas_castracao Correta 

gata.nao_castrada 

felino_com.rua Incorreta 

Misturado felino_sem.rua Correta 

crias.indesejadas_anticoncepcionais Neutra 

 4 

O padrão de resposta positivo pode indicar que tutores praticam conhecimentos 5 

importantes sobre bem-estar em seus animais de estimação, visto que estes estão associados ao 6 

controle reprodutivo e de mobilidade. Os padrões negativo e misturado podem sugerir que uma 7 

parte da população amostrada ainda desconhece ou não aplica os conceitos de guarda 8 

responsável. Estas posturas precisam ser abordadas em outros contextos para direcionar as 9 
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ações educativas e avaliar o quanto os fatores econômicos e culturais influenciam na maneira 1 

como a sociedade cuida de seus animais.  2 

Em 2016, a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás lançou um 3 

memorando com metas para campanha estadual de vacinação antirrábica. Neste, foi relatado 4 

um número de 15.374 caninos e 1.537 felinos, o que corresponderia a 80% da população, urbana 5 

e rural, estimada para Jataí-GO. Levando em consideração as razões encontradas neste estudo, 6 

humano: cão de 1: 2,92 e humano: gato de 1: 11,79, a população estimada de cães e gatos 7 

domiciliados e semidomiciliados da região urbana do município de Jataí-GO no ano de 2018 8 

foi de 33.605 e 8.323 respectivamente. Foi possível verificar uma população canina e felina 9 

74% e 333%, maior que a utilizada na campanha de vacinação. 10 

Estes dados ressaltam a importância da caracterização de cada região em que se deseja 11 

instituir programas de controle populacional e também avaliar a real abrangência das 12 

campanhas de vacinação antirrábica e demais ações de educação em saúde. 13 

 14 

Conclusões 15 

 Com o presente estudo foi possível concluir que, a população estimada de cães e gatos 16 

domiciliados e semidomiciliados da região urbana da cidade de Jataí, Goias, Brasil, no ano de 17 

2018, foi de 33.605 e 8.323, respectivamente, com prevalência de fêmeas não-castradas em 18 

ambas espécies. Quanto à mobilidade, foi maior a porcentagem de felinos com acesso à rua em 19 

relação aos caninos.  20 

A razão entre a população humana e de cães e gatos, foi respectivamente, de 2,92 e 21 

11,79. Esses valores foram superiores ao indicado pela Organização Mundial da Saúde para 22 

países emergentes, mostrando que a estimativa para cada município deve ser realizada de forma 23 

criteriosa, a fim de conhecimento da população e aplicação de programas de saúde. 24 
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A partir destes dados poderá ser realizado o delineamento de estratégias de educação 1 

ambiental e em saúde, com o intuito de melhorar a relação entre os seres humanos e seus 2 

animais, bem como a planejamento de programas de controle populacional. 3 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo demonstrou que, assim como foi relatado em vários 

trabalhos realizados no Brasil, a razão cão: humano e gato: humano pode variar para 

cada região, tornando necessário o conhecimento da população canina e felina a ser 

inferida. 

Observou-se também uma baixa proporção de cães e gatos castrados, que, 

associados ao livre acesso à rua, favorecem o aumento descontrolado destas 

espécies, trazendo grandes transtornos à saúde pública. Ações de conscientização 

sobre guarda responsável e benefícios da castração cirúrgica serão necessárias para 

auxiliar no controle destas populações.  

Com os dados deste trabalho obteve-se uma caracterização, quantitativa e 

qualitativa, da população canina e felina deste município. A partir destas informações 

será possível traçar estratégias de controle populacional, bem como servir de 

referência para estudos futuros, como avaliar o impacto dos programas de castração 

que vem sendo realizados.
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