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INTRODUÇÃO

 Segundo censo do IBGE em 2013, o Brasil possuía  

52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos;

 Sergipe apresentava 239.372  gatos e 396.586 de 

cães(IBGE 2013);

 Reprodução descontrolada;

 Problemas à saúde animal e pública;

 Acidentes de trânsito e maus tratos;



OBJETIVOS

✓ Gerais: 

Minimizar o índice de  natalidade de cães e gatos 

domiciliados, peri-domiciliados e errantes, a partir 

da esterilização  cirúrgica e conscientização dos 

tutores  desses animais nos municípios do estado 

de Sergipe/Brasil.

✓ Específicos:

Esterilizar cães e gatos do estado de Sergipe;

Promover saúde e bem-estar animal através de 

educação e posse responsável;

Diminuir o número de animais abandonados nos    

municípios atendidos e  na cidade universitária;

Incentivar a prática de adoção de animais 

castrados;



AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 Agendamento de consultas;

 Atendimento pré-operatório dos animais;

 Agendamento dos procedimentos cirúrgicos;

 Realização de anestesias;

 Realização de cirurgias;

 Acompanhamento de retornos pós-operatórios;

 Orientação dos tutores sobre posse responsável;



MOMENTO PRÉ-CIRÚRGICO

Avaliação clínica Orientação do tutor  

Avaliação geral e coleta de 

sangue para análise laboratorial; 

Orientação da tutora sobre 

posse responsável e 

cuidados pré e pós 

operatórios; 



MOMENTO TRANS-CIRÚRGICO

Indução e monitoração anestésica 

Indução e monitoração anestésicas  em pacientes atendidos no 

projeto;



MOMENTO TRANS-CIRÚRGICO

Prática cirúrgica de orquiectomia (remoção dos testículos) em 

cão atendido no projeto;



MOMENTO PÓS-CIRÚRGICO

Recuperação anestésica Retorno pós-cirúrgico 

Monitoração do retorno anestésico ; 
Reavaliação do animal e 

retirada dos pontos de 

pele ;



CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A esterilização cirúrgica é uma alternativa eficaz no 

controle populacional de cães e gatos;

 A partir da primeira consulta, os tutores 

demonstram maior  entendimento sobre os 

cuidados e posse responsável desses animais;

 A prática cirúrgica melhora o desempenho dos 

alunos na rotina clínica e cirúrgica no hospital 

veterinário universitário;



Obrigada!
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