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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo avaliar o programa de adoção de cães do Município
de Ibiúna-SP. Para a sua realização, os cães foram adotados no canil da
Prefeitura com seleção de futuros proprietários. Foram realizadas visitas sem
prévio aviso aos proprietários de cães para avaliar as condições de saúde animal.
Após um período mínimo de três meses após a adoção, foi aplicado um
questionário para todos os proprietários dos cães adotados. A finalidade foi
avaliar os motivos da adoção, adaptação do cão no domicílio e proprietário do
mesmo, dificuldades encontradas e condições sanitárias e de saúde do animal.
No período avaliado, foram adotados 63 cães, representando 10,21% do total
recolhido, e a maioria destes foram machos. Mais de 90% dos proprietários
tiveram uma boa e ótima adaptação com o cão. Os motivos da adoção estiveram
centrados em gostar dos animais para 80,64% dos entrevistados. Doença foi a
maior dificuldade. As condições sanitárias em que os animais foram encontrados
nos domicílios estavam quase na totalidade em ótima e boa, representando
sucesso nas adoções.
Palavras-Chave: cães, adoção, proprietário.
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ADOPTION OF DOGS IN IBIÚNA- SP- BRAZIL : CRITICAL
ANALYSIS
ABSTRACT
This work had the objective to evaluate the program of adoption of dogs at the city
of Ibiúna-SP. For its fulfillment, dogs were adopted directly to the official kennel of
Ibiúna, with selection of future owners. Visits were made without previous notice to
the owners to evaluate the conditions of the animal health. After a minimum period
of three months after adoption, it was applied a questionnaire to all owners. The
objective was evaluate reasons for adoption, adaptation of dog in the home and
owner, difficulties demonstrated and sanitary conditions and health of animal. In
the period evaluated, 63 dogs were adopted, represented 10,21% of all removed
and the majority were males. More of 90% owners had a good and very good
adaptation with the dog. The motives of adoption had centralization in to like
animals for 80,64% of interviewed. Disease was the major difficulty. The sanitary
conditions in the animals were located in the homes were nearly in the totality in
very good and good, represented success in the adoptions.
Key words: dogs, adoption, owners.

LA ADOPCIÓN DE CANES EN EL MUNICIPIO DE IBIÚNA- SPBRASIL: ANÁLISIS CRÍTICO
RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el programa de adopción de canes en el
distrito de Ibiúna. Para su realización los canes fueron adoptados directamente del
canil de la municipalidad de Ibiúna, con la selección previa de los futuros
propietarios. Fueron ejecutadas visitas sin anuncio previo a los propietarios para
evaluar las condiciones de salud de los animales. Después de un período mínimo
de tres meses de la adopción, fue aplicado un cuestionario a todos los propietarios
de canes adoptivos. La finalidad fue la evaluación del motivo da la adopción, la
adaptación del can en el hogar del propietario, dificultades encontradas y
condiciones sanitarias y condiciones de la salud del animal. Durante el período de
evaluación fueron adoptados 63 canes, representando el 10.21% del total
recogidos y siendo la mayoría machos. Más del 90% de los propietarios tuvieron
una buena adaptación con el can. Los motivos de la adopción estuvieron
centrados en el gusto por los animales, 80.64% de los entrevistados. Problemas
de salud fueron las mayores dificultades apuntadas. Las condiciones sanitarias en
que los animales fueron encontrados eran en general buenas y óptimas,
demostrando, así, el éxito de las adopciones.
Palabras Claves: Canes, adopción, propietario.
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1. INTRODUÇÃO
As superpopulações caninas no mundo e nos municípios brasileiros
representam um grave problema de saúde pública e bem estar animal (WHO,
1992). Diariamente chegam ao serviço de controle de zoonoses dos municípios,
cães que foram abandonados pelos seus proprietários, agravando ainda mais o
problema (ARCA BRASIL, 2003). No Município de Ibiúna - SP, em média são
atendidas 300 notificações por ano, para recolhimento de cães nos domicílios ou
de proprietários que levam o animal diretamente ao Centro de Controle de
Zoonoses. Em 2003, SOTO identificou que a maior porcentagem e número de
cães que eram recolhidos no município tinham proprietários, não sendo
considerados animais de rua ou errantes. Identificou também que eram crescentes
as solicitações dos munícipes para este tipo de serviço, e que a maioria eram cães
saudáveis com uma parcela considerável de filhotes, muitos ainda sendo
amamentados, podendo ser adotados. Como conseqüência, o número de animais
em condição satisfatória de saúde que são eliminados, a cada ano, aumenta,
gerando problemas principalmente de bem estar animal e, ainda, psicológicos dos
funcionários municipais que eliminam estes animais com drogas letais dentro dos
princípios éticos.
Vários caminhos alternativos têm sido propostos para minimizar ou
controlar este problema, como trabalhos educativos de posse responsável com
proprietários de cães e crianças, leis rigorosas de controle animal, programas de
castração cirúrgica e química e adoção de cães (LARRIEU; ALVAREZ;
CAVAGION, 1990; NASSAR; MOSIER, 1980; ROWAN, 1994). Cabe também às
escolas de medicina veterinária trabalharem positivamente no sentido de
incrementar a adoção de cães e controlar a superpopulação canina, castrando
estes animais que são adotados (CLEVENGER; KASS, 2003). Somos ainda
carentes de estudos que comprovem a eficiência destes programas
(REICHMANN, 2000; SOTO, 2003).
Adoções bem sucedidas exigem a combinação entre proprietários e
cães individualmente, o que ajustará melhor seu estilo de vida com as
expectativas do proprietário do animal. As características de temperamento do
animal e o estilo de vida do proprietário devem ser considerados. Pessoas, que
adotam animais, devem ser preparadas para assumir um compromisso e
entenderem como ir ao encontro das necessidades comportamentais e de saúde
destes animais (HETTS, 1998).
Os proprietários necessitam ter expectativas realistas sobre a posse
responsável de animais e necessitarão ajuda profissional, não apenas para
cuidados médicos, como também para cuidados comportamentais (HETTS, 1998).

2. OBJETIVOS
- Mensurar o número de cães adotados sobre o total de recolhidos e a
taxa de eutanásia destes.
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- Avaliar o programa de adoção de cães no Município de Ibiúna-SP, em
relação a adaptação do proprietário com o cão adotado, motivos da adoção,
dificuldades encontradas pelo mesmo, e condições sanitárias e de saúde dos
animais adotados .

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Processo de adoção implantado
Este programa de adoção de cães no Município de Ibiúna-SP, foi
iniciado em janeiro de 2004, pelo Centro de Vigilância Sanitária e Controle de
Zoonoses do Município de Ibiúna-SP (CEVISA).
Os cães foram adotados somente no canil municipal do CEVISA. Não
foram realizadas feiras de adoção. Para todas as pessoas interessadas em adotar
um cão, houve uma entrevista realizada pelos médicos veterinários do CEVISA,
com finalidade seletiva e de escolha do futuro proprietário do animal, com foco na
posse responsável de cães. Houve também acompanhamento do cão com pelo
menos uma visita, no pós-adoção no domicílio do proprietário, sem aviso prévio.
Todos os animais adotados foram cadastrados em fichas individuais.
Os cães foram entregues aos proprietários devidamente vacinados contra raiva e
tratados contra ectoparasitos e endoparasitos. Os proprietários também
receberam informações sobre cuidados básicos de higiene, alimentação, saúde e
bem estar animal a ser dado ao cão, na forma oral e escrita.
Após um período mínimo de três meses de o proprietário estar com o
animal adotado, foi elaborado um questionário e este foi aplicado a todos os
proprietários dos cães.

Elaboração e aplicação do questionário
O questionário foi elaborado segundo metodologia de Boruchovitch et al
(1999) que descreveram em seus trabalhos que os processos de seleção de
variáveis e desenvolvimento de métodos apropriados de colheita de dados estão
entre os maiores desafios de um pesquisador. Sem métodos de alta qualidade, as
conclusões de uma pesquisa estão seriamente comprometidas. Na aplicação do
questionário, foram utilizadas questões abertas e fechadas, sendo entrevistados
proprietários da zona rural e urbana do município. Buscou-se analisar quatro itens
nas entrevistas: adaptação do cão no domicílio e proprietário do mesmo, motivos
da adoção, dificuldades encontradas e condições sanitárias e de saúde do animal.
Este último item foi avaliado através de exame clínico no cão adotado realizado
pelo médico veterinário do CEVISA.
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As entrevistas foram realizadas por dois entrevistadores, sendo um
médico veterinário do CEVISA. Estes foram orientados de como realizá-las
segundo metodologia de GERMANO (2002). Realizou-se entrevistas prévias a fim
de avaliar a metodologia a ser utilizada no trabalho e o questionário a ser aplicado
nos futuros proprietários dos cães adotados.

4. RESULTADOS
No período de janeiro a agosto de 2004, foram adotados 63 animais, do
total de 620 animais recolhidos neste período, representando uma taxa de adoção
de 10,16% e de eutanásia de 89,84%. A tabela 1 mostra o número de cães
adotados segundo o sexo durante esta avaliação.
Tabela 1- Número de cães adotados segundo o sexo no período de janeiro a agosto de 2004, no
Município de Ibiúna- SP.

Sexo dos animais/
total adotado
N° de animais
adotados
% de adoção em
relação ao sexo

N° de machos
adotados
45

N° de fêmeas
adotadas
18

N ° total adotado

71,43

28,57

100

63

Onde N°- número, %- porcentagem.

Na tabela 2, são apresentados os resultados obtidos nas 63 entrevistas
realizadas com os proprietários dos cães adotados em relação: a adaptação do
proprietário e do cão no seu domicilio, motivos da adoção, dificuldades
encontradas, condições sanitárias e de saúde do animal adotado.
Tabela 2. Porcentagem (%) de respostas obtidas dos proprietários de cães adotados no Município
de Ibiúna- SP, no período de janeiro a agosto de 2004, às questões relativas às
variáveis listadas e suas categorias.

Variável (questão)
Categorias da variável
Adaptação do proprietário e
Boa
do cão no seu domicilio
Ótima
Ruim
Motivos da adoção
Gostar de animais
Segurança
Companhia
Substituição do animal
Dificuldades encontradas
Sem dificuldades
Doença do animal
Temperamento do animal
Condições sanitárias e de
Boa
saúde do animal adotado
Ótima
Ruim

% de respostas obtidas
57,69
38,46
3,84
80,64
9,67
6,44
3,22
72,23
16,63
11,11
57,69
38,46
3,84
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Quanto ao destino dos cães, (65,78 %) dos proprietários ainda
permaneciam com o animal, (15,78%) dos cães adotados morreram, (10,52%)
foram doados para outras pessoas, (7,89 %) dos animais fugiram.

5. DISCUSSÃO
O trabalho mostrou que a grande maioria dos cães que foram entregues
ao serviço de controle de zoonoses, principalmente por proprietários, não foram
adotados, devendo estes ser eutanasiados. Esta porcentagem chegou quase a
90%. A eutanásia foi um mecanismo necessário para eliminar o excedente de
cães, na sua grande parcela, animais saudáveis. Beaver et al (2001) citaram que
este tipo de procedimento provoca nas pessoas que o executam um grande
desgaste psicológico, principalmente os funcionários do departamento de
zoonoses dos municípios. Entretanto, a eutanásia canina é ainda uma forma
primária de controlar zoonoses. Não há viabilidade para o poder público de manter
estes animais indefinidamente nos canis, devido ao custo de manutenção e a
grande quantidade de animais que é recolhida diariamente (SOTO, 2000). Chegar
a um ponto de equilíbrio entre bem estar animal e controle de zoonoses será um
grande desafio para todos nós (NOVA, 1998). Alguns autores mostraram que
podem ocorrer melhorias nas taxas de adoção de cães abandonados pelos seus
proprietários: Hughes et al (2002) trabalhando com programas de adoção de cães
observaram um aumento no número de cães adotados quando estes animais
eram esterilizados e consequentemente uma redução de animais eutanasiados.
Com base nos resultados obtidos, a maioria dos animais que foram
adotados no Município de Ibiúna foram machos. Este resultado segue a linha de
raciocínio de Wells (2003): que cães machos e fêmeas são populações distintas,
devido a comportamentos e condutas diferentes, e as pessoas têm uma clara
preferência pelo sexo do animal por parte dos proprietários. O programa mostrouse viável no aspecto do sucesso da adoção, pois a maioria dos proprietários ainda
permanecem com os cães e estes, em condições satisfatórias de saúde e bem
estar animal. O processo de seleção dos futuros proprietários pode ter sido um
aspecto relevante, quando se priorizou a posse responsável dos cães. Souza et al
(2002) descreveram num estudo desenvolvido no Município de Botucatu - SP, com
proprietários de cães, que eram poucos os que zelavam pela saúde e bem estar
animal, mostrando a necessidade de preparo destes proprietários com os seus
animais, no aspecto da posse responsável. O comprometimento do futuro
proprietário com o cão adotado em termos de posse responsável deve ser
valorizado (SOTO, 2003, 2005).
As pessoas esperam que o cão traga para o seu lar uma vida melhor,
com valores positivos, e estes são fundamentais na aquisição destes animais,
mesmo quando se pondera as vantagens e desvantagens de se ter um animal no
lar (BERGLER, 1988). Leslie et al (1999) obtiveram resultados semelhantes, em
que companhia, amor e afeição foram os motivos mais freqüentes para a
aquisição e reprodução dos cães. Mais informações são necessárias para ajudar a
entendermos melhor a complexa interação que existe entre as pessoas, cães e
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criadores. Estes dados são essenciais para delinearmos e promovermos a posse
responsável de cães na comunidade (PATRONECK et al, 1995).
A segurança foi também um fator importante, as pessoas buscam nos
cães a proteção dos seus lares. Isto se dá devido ao fato de o cão coexistir mais
estreitamente com o homem, e está relacionado com aspectos emocionais que
respondem a motivações e necessidades psicológicas (companhia), e físicas
(segurança) (SOTO, 2003).
A doença dos animais foi a maior dificuldade encontrada pelos
proprietários, e deve ser considerada, quando se observou que 15,78% dos
proprietários entrevistados, os animais adotados morreram. Patroneck et al (1997),
estudando a dinâmica populacional canina, mostraram que o destino de 33,8%
dos cães domiciliados em St Joseph County - EUA foi a morte do animal. Rowan
et al (1994) e Neidhart et al (2002), estudando proprietários de cães também nos
EUA, mostraram que a maior dificuldade dos proprietários destes animais estava
relacionada à doença do animal, com custos com veterinários.
Outra dificuldade relatada pelos proprietários entrevistados, foi o
temperamento do animal, este pode ser um fator importante no abandono do cão
e insucesso na adoção. Entretanto, Posage (1998) identificaram e relacionaram
outras causas com o insucesso da adoção, entre elas: o tamanho do animal e cor
da pelagem do mesmo.

6. CONCLUSÕES
1) Uma pequena parcela de cães recolhidos foi adotada, a maioria foi
eutanasiada.
2) Cães machos foram os mais adotados no programa de adoção.
3) Há uma clara preferência das pessoas do Município de Ibiúna- SP,
em adotar cães machos e rejeitar as fêmeas.
4) A seleção dos futuros proprietários de cães e acompanhamento no
pós-adoção no programa, foram ações que provavelmente melhoraram a
qualidade das adoções, principalmente nas condições sanitárias e de saúde em
que os animais foram encontrados nos domicílios visitados e a sua adaptação.
5) Apesar da maioria dos animais estarem em condições sanitárias e de
saúde satisfatórias, a doença dos cães foi a maior dificuldade relatada pelos
proprietários entrevistados.
6) Gostar dos animais foi o principal motivo para a adoção dos cães
abandonados.
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