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Resumo 
 

Magnabosco C. População domiciliada de cães e gatos no Município de São Paulo: 

perfil obtido através de um inquérito multicêntrico. São Paulo, 2006 [Dissertação 

de mestrado–Faculdade de Saúde Pública -Universidade de São Paulo]. 

 
 
 
 
Introdução: A relação entre cães, gatos e seres humanos é antiga e ainda polêmica 

,principalmente, nos aspectos referentes à questão da saúde. O desequilíbrio na 

população animal levou a excessos populacionais, que junto com a falta de saneamento e 

o crescimento desordenado das cidades, propiciaram a disseminação de zoonoses, 

principalmente, nas metrópoles. Ainda não é claro o risco dos animais à população 

humana frente aos benefícios possíveis. Justificativa: As freqüentes interações entre o 

homem e animais de estimação propiciam surgimento de novas zoonoses, tornando 

fundamental o conhecimento da dinâmica populacional de cães e gatos nas diferentes 

cidades brasileiras. A análise desses parâmetros, através de um inquérito domiciliar, 

abrirá um novo leque de opções, que permitirá novos conhecimentos técnicos e poderá 

ser um norteador de políticas públicas para essa área tão carente de informação. 

Objetivo:  Analisar o perfil da população domiciliada de cães e correlacionando com as 

condições dos domicílios e do seu entorno e o nível sócio- econômico dos proprietários 

de animais.  Material e Método: Foram utilizados dados de estudos de corte transversal 

e base populacional, com uso de questionários aplicados em entrevistas domiciliares. A 

área estudada foi o município de São Paulo, as entrevistas foram realizadas em 2003, 

como parte do “Inquérito de Saúde no Município de São Paulo – ISA - CAPITAL”. O 



 

 

 

presente projeto analisou o bloco de entrevistas que versa sobre a questão de cães e gatos 

nos domicílios. A análise geral dos dados foi realizada pelos softwares SPSS e STATA. 

Resultados: Em 42,77 % dos lares há  presença de cães e/ou gatos. A média de idade 

dos cães nas residências é de 4,28 anos e a dos gatos é de 3,44 anos. Houve 

predominância de fêmeas na população felina e de machos na canina.  Foi notada uma 

alta porcentagem, 90,13 % dos cães e 71,93% dos gatos, de vacinação contra a Raiva , 

nos últimos 12 meses. As clínicas particulares têm grande importância na vacinação 

contra a Raiva com 29,8 % dos cães vacinados em clínicas e 55,5 % dos gatos. 

Conclusões Finais: Há necessidade de um sistema de informação entre clínicas 

particulares e serviço público, principalmente no tocante à vacinação contra a raiva; 

maior número de estudos sobre a população felina na cidade; programas educativos para 

a população em geral e para os “cuidadores” de cães. 

 

Descritores: cães, gatos, estudos populacionais, inquéritos de base populacional



 

 

 

Abstract 
 

Magnabosco C. Populations of domestic dogs and cats of São Paulo city: profile gotten 

through  health survey  São Paulo, 2006 [Dissertação de mestrado–Faculdade de 

Saúde Pública -Universidade de São Paulo]. 

 

  

Introduction : The relationship between dogs or cats with human is ancient and 

nevertheless controversy. The imbalance in the animal population drove to an 

overpopulation that allied to the lack of sanitation and disordered increase of the cities 

enabled the dissemination of zoonoses especially in the metropolises. It is still not clear 

the risk of the animals to the human population compared to the plausible benefits.  

Justification: The frequent interactions between man and domestic animals results in 

new zoonoses emergences, and in this context the information of dog and cats 

population dynamics in different Brazilian cities is crucial. The analysis of these 

parameters, through a health survey, will raise new options that could allow 

improvement in technical information. As an effect, this development could have a 

leading role in public politics for an area with such scarce knowledge.Objective: To 

analyze the profile of dogs an cats and its parameters related  (vaccination, population 

dynamics), with the household and surroundings conditions by making use of  a health 

survey. Materials and Methods: Transversal cut study and populational basis 

investigation with use of inquiries applied on household interviews were performed. The 

examined area was São Paulo city in 2003, as part of the “Health Survey in São Paulo 

municipality”- Inquérito de Saúde no Município de São Paulo – ISA - CAPITAL”. The 



 

 

 

present survey analyzed the segment of the interviews that comprised the information on 

the dogs and cats in the domiciles. The general data analysis was performed with the 

softwares SPSS and STATA. Results: Our results indicated that 42,77% of the 

domiciles have either dogs, cats or both. The average age of the dogs is 4,28 years and 

of the cats 3,44 years. There was a predominance of females in the canine population 

and males in the feline one. A high level of rabies vaccination was noticed (90,13 % of 

dogs and 71,93% of cats) in the last 12 months. The private practices were responsible 

for a significant participation in the rabies vaccination with 29,8% of the dogs and 

55,5% of the cats. Final conclusions: There is a need for an information network 

between private practices and public service specially regarding vaccination against 

rabies, and also a requirement for more studies on the feline population of the city, as 

well as educational programs for the general population and the animal caretakers.  

Keywords: dogs, cats, population studies, health survey  
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1. Introdução 

1.1 Animais e a Saúde Pública 

O convívio de animais e seres humanos é um tema controverso e que dentro da 

Saúde Pública ainda gera polêmicas. Podemos levar em consideração os benefícios 

trazidos por esta população animal e, portanto, estimular a convivência (DELTA 

SOCIETY 2004), ou considerar os animais como uma importante fonte de infecção, que 

em casos de ameaça à população humana devem ser eliminados. Temos mais de cem 

doenças que os animais domésticos podem transmitir, especialmente em pacientes com 

AIDS/HIV, diabetes ou câncer (MORRISON 2001, WONG 1999). 

Na Austrália foi examinada a relação entre possuir ou não animais e os riscos de 

doenças cardiovasculares, e concluiu-se que, proprietários de animais tinham menores 

fatores de risco de doenças cardiovasculares, do que os não proprietários de animais 

(ANDERSON 1992).  

As terapias assistidas por animais (TAA) são um fato nos asilos, creches e 

hospitais no mundo. Esse movimento começa a ganhar força no Brasil, apesar do 

preconceito na área de medicina, quanto ao uso de animais em hospitais. A psiquiatra 

Nise de Oliveira foi durante a década de 60, uma precursora ao usar gatos no tratamento 

da esquizofrenia, no Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, no Rio de 

Janeiro. Foi também, a primeira a chamar os animais de co-terapeutas, infelizmente, por 

não ter feito nenhuma publicação em revistas internacionais os créditos  para a terapia 

com animais, foi para o americano Boris Levinson. Apesar de termos uma precursora , 
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brasileira na prática da zooterapia, apenas na década de 80 a terapia com animais voltou 

a ser praticada de forma expressiva no Brasil (CÂMARA 2002). 

Na Espanha, um estudo mostra que, ao se usar a terapia assistida por animais em 

um asilo, tanto os internos como os profissionais que lá trabalham, se sentiam 

recompensados pela presença de cães no local. Os animais satisfaziam necessidades e 

carências presentes nos idosos. As necessidades "alternativas" (de se sentir útil, contato 

físico e estimulação tátil, afetividade, comunicação, encontrar um sentido para a vida e 

de cuidar de alguém) muitas vezes não são supridas pelas instituições tradicionais 

(FUREST 2001).     

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como: o completo bem– 

estar físico, mental, psicológico e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade (WHO 2006). Esse conceito clássico ainda encontra resistência, quando se 

contrapõe com a idéia de animais proporcionando o bem-estar ou o surgimento de 

zoonoses, provocando o desequilíbrio saúde-doença  

A partir do final do século XX, a evolução do conhecimento e da percepção do 

Homem, a respeito da natureza, tem resultado em uma visão holística e menos 

fragmentária do mundo. Temos uma relativização do antropocentrismo, com a inclusão 

de valores de bioética que procuram superar o modelo do Homem, como senhor e 

destruidor dos recursos naturais (LEITE 2002). 

Surge o conceito do antropocentrismo ampliado, onde há um aumento da 

responsabilidade do homem pela natureza, e uma justificativa deste, como guardião da 

biosfera (LEITE 2002). 
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Dentro desses conceitos surgidos na área do meio ambiente temos o confronto 

com o paradigma sanitário clássico. A saúde pública calcada na idéia de 

antropocentrismo foi o paradigma dominante até o final do século XX.  

No início da Era Moderna, que tem como marco, o período Tudor e Stuart na 

Inglaterra, a visão tradicional era que o mundo havia sido criado para o bem do Homem, 

e as outras espécies deviam se subordinar aos seus desejos e necessidades (THOMAS 

1988). Essa teoria era embasada por preceitos religiosos e filosóficos. A teoria cartesiana 

postulava que os animais são meras máquinas ou autônomos, tal como relógios., 

incapazes de falar, raciocinar e, segundo interpretações, até mesmo de ter sensações. 

Para Descartes o corpo humano também é uma máquina, a diferença dos animais para o 

homem é que os seres brutos (animais) não possuem alma, e, portanto só o homem 

combina matéria e intelecto. Ao longo do tempo o próprio Descartes reviu suas posições, 

e não estava disposto a concluir que os animais não apresentam sensações. Mas a teoria 

cartesiana foi preponderante na Idade Moderna com sua negação da alma animal e 

conseqüentes possibilidades de tratar os animais como máquinas (THOMAS 1988).  

Foi entre os séculos XVI e XVII que um maior número de pessoas começou a ter 

condições de sustentar criaturas sem valor produtivo, e os cães e gatos passaram a ser 

mais presentes nos lares de classe média (THOMAS 1988).       

A atual solidão das grandes cidades, o medo e a necessidade de se proteger levam 

as pessoas a possuir cães, já que estes oferecem amor, fidelidade e companheirismo 

(SCHOENDORFER 2001). Os gatos, pela sua independência e menor necessidade de 

espaço, tornaram-se animais ideais para solteiros e moradores de apartamentos 

(REICHMAN 2000).  
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Segundo BERGLER (1998), a redescoberta e os novos estudos sobre o 

relacionamento homem-animal, especificamente homem-cão, é o sinal da redescoberta 

de uma aliança que havia sido quebrada. No momento atual, o Homem que havia 

abandonado ou começado a questionar essa relação natural, volta a valorizar a relação e 

co-existência homem-animal (BERGLER 1999).  No século XXI emerge um novo 

paradigma calcado no respeito às formas de vida dentro do controle de zoonoses, já que 

a tradicional forma de controle de populações animais é a eliminação do suscetível ou da 

fonte de infecção para proteger a saúde humana. Essas medidas de eliminação se 

mostram ineficazes ao se contraporem com a visão da Sociedade que já incorporou os 

animais domésticos ao seu dia-a-dia e rechaça medidas autoritárias, não democráticas e 

éticas. Esse novo paradigma ganha força através da pressão da sociedade civil 

organizada. A habilidade de controlar a fertilidade de cães e gatos através da castração 

(que se torna mais trivial a partir de 1920, nos Estados Unidos da América) é com 

certeza  um fator de facilitação da mudança de relações entre cães/gatos e pessoas, com 

a constatação que a política de eutanásia não é mais o único método de controle 

populacional disponível (SLATER 2001). 

No Brasil, o movimento se inicia na década de 90, através das associações de 

proteção animal. Essas associações pressionam os Centros de Controle de Zoonoses e, 

muitas vezes, utilizam instrumentos de força, como os Termos de Ajustamento de 

Conduta (TACS) via Promotoria Publica Ambiental. Em um segundo momento, essa 

relação se torna mais harmônica quando esses movimentos se articulam dentro dos 

conselhos municipais de saúde e passam a utilizar os dispositivos legais de participação, 

para ter uma comunicação dialógica com os gestores municipais e propor mudanças 
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estruturais (MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA 2006, MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

SÃO PAULO 2006, MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE 2006).   

Essa evolução para uma conversa dialógica das associações  protetoras de 

animais  com o poder público é  característica do que  GOHN (2004) cita  como o 

empoderamento e a participação popular da comunidade que de um papel coadjuvante , 

torna-se protagonista de sua própria história dentro da Sociedade. A questão que se 

coloca no momento é como regular essas forças que se medem, sem cair no 

maniqueísmo, baseando-se em princípios científicos e epidemiológicos.         

 Cabe incentivar os profissionais da área de saúde, ou mais especificamente, da 

área de medicina veterinária, a estudarem o tema para uma regulação técnica dessa 

relação entre homens e animais.             
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 1.2 Origem dos Cães e Gatos 

 A interação entre os homens com os animais é extremamente antiga. Os lobos 

são considerados os primeiros animais a serem domesticados em conviver com os 

humanos.  Esta convivência, provavelmente, se iniciou com a aproximação dos lobos 

que consumiam restos de comida deixados nas cavernas pelos humanos. A domesticação 

dos cães data de antes dos chamados animais de produção, como gado, ovelhas, cabras e 

outros. Isso ocorreu ainda na fase caçador-coletor do Homem (BRISBIN 1997). A 

domesticação dos primeiros cães, animais da família Canidae deve ter ocorrido há 

12.000 anos. Esta data baseia-se na descoberta de um esqueleto de um filhote de cão, ao 

lado de um esqueleto humano em sítio arqueológico de Israel sugerindo um primórdio 

de interação homem – animal (DAVIS e VALLA 1978). A dispersão dos primeiros cães 

seguiu a dos humanos do Oriente Médio para o resto do mundo conhecido: sul da 

África, ao longo da Ásia subcontinental e no interior do sudoeste asiático. Nessa 

travessia, temos a perda de várias informações sobre novos canídeos sendo 

domesticados e suas dispersões (BRISBIN 1997). Acredita-se que a domesticação dos 

cães foi um evento simultâneo em várias partes de mundo, gerando diversos grupos de 

raças distintas. O cão sempre teve diversas funções práticas no dia a dia da Humanidade, 

servindo de vigias, puxando trenós e arados e ajudando no pastoreio de animais.      

O surgimento das raças de cães de forma organizada ocorreu há 200 anos, apesar 

de já termos cães selecionados para funções especificas desde a Antiguidade.   

O aumento do número de cães ocorreu na Era Moderna, e desde então, tivemos o 

descontrole da população, levando a disseminação de doenças.     



 

 

7 

Supunha-se que a domesticação dos gatos (Felis cattus) tivesse ocorrido há 

aproximadamente 2.500 anos no antigo Egito (LIMA 1998), mas evidências mostram 

que a data provável da domesticação é de aproximadamente 8.000 anos (VIGNE 2004). 

Os gatos já foram considerados deuses e demônios em sua trajetória junto ao Homem e 

não há como falar da divinização dos gatos, sem citar o Egito Antigo. Os gatos eram 

para aquele povo os animais que traziam os espíritos dos deuses para perto dos humanos, 

provavelmente, devido a sua função prática de proteger os silos que armazenavam 

cereais contra os ratos e camundongos. A deusa Bastet, divindade da fertilidade e 

felicidade, era representada por uma cabeça de gato em um corpo de mulher (BERGLER 

1988). O apogeu dos gatos ocorreu na cultura egípcia: os gatos eram tão importantes 

para a população egípcia, a ponto de serem encontradas diversas estatuetas e múmias de 

gatos, junto às de humanos, nas câmaras mortuárias e sendo guardado luto pelos donos 

de animais que morriam.  Com a invasão romana no Egito, os gatos foram levados para 

a Europa, sendo um  símbolo da vitória e havia leis que os protegiam. A situação de 

tranqüilidade dos gatos muda na Europa Cristã durante a Idade Média, quando os gatos 

são associados à bruxaria e passam a ser perseguidos. Alguns associam a morte maciça 

dos gatos, ocorrida nesta época, com a conseqüente proliferação de ratos e o surgimento 

da Peste Negra. O renascimento dos gatos, na cultura ocidental, vem junto com o fim da 

época das trevas. A primeira grande exposição de gatos aconteceu em 1871, em 

Londres, e esse interesse em expor gatos propagou-se por toda a Europa.     

É importante ressalvar que a melhoria da qualidade de vida da população a partir 

dos séculos XVI e XVII possibilitou sustentar criaturas sem função econômica 

(THOMAS 1988). 
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 1.3 Meio ambiente, zoonoses e descontrole populacional: 

O meio ambiente e a saúde não podem mais ser entendidos separadamente. O 

aquecimento global, destruição de mananciais, contaminação do solo e da água atuam no 

equilíbrio saúde-doença. Os processos produtivos do passado e do presente acumularam, 

em nível local, outros fatores: como disposição inadequada de resíduos industriais, 

contaminação de mananciais de água e más condições de moradia e trabalho. Esses 

fatores não raramente atuam em populações vulneráveis (BARCELOS  2006).  

Os efeitos na saúde, provocados pelas condições ambientais: como os efeitos do 

clima no balanço dos humores do corpo, os miasmas, as sujeiras e os odores, vêm 

preocupando o ser humano desde a Antigüidade. Essa preocupação parece se acentuar 

particularmente entre meados do século XVII e do século XIX, quando os problemas 

ambientais sobre a saúde estiveram associados aos efeitos do rápido e intenso processo 

de industrialização e urbanização, que passaram a incidir nas condições de vida e 

trabalho. Nesse período, as preocupações e estratégias sanitárias tinham por base a teoria 

dos miasmas, na qual as sujeiras externas e os odores detectáveis deveriam ser reduzidos 

ou eliminados para deter a disseminação das doenças. A higiene é introduzida como uma 

estratégia de saúde para as populações, envolvendo a vigilância e o controle dos espaços 

urbanos (ruas, habitações, locais de lixos, sujeiras e toxicidade) e de grupos 

populacionais (pobres, minorias étnicas e as classes trabalhadoras) considerados sujos e 

perigosos. O ambiente das cidades era identificado como “objeto medicalizável”, 

havendo a tendência de se patologizar determinadas regiões e lugares, que, habitados 
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pelos pobres, minorias étnicas e classes trabalhadoras, deveriam ser evitados pelos 

“cidadãos decentes” (FREITAS 2002). 

O movimento sanitarista, no principio do século passado, entendia o controle dos 

problemas ambientais, fundamentalmente, como o controle de vetores e o saneamento 

básico, entendido como a provisão de água e esgotamento sanitário. Nesse sentido 

promover saneamento se reduzia a fazer obras de saneamento, e em setores que 

permitiam um rápido retorno do capital investido por meio da tarifa. Abordar o 

saneamento urbano fora desse paradigma soa, ainda hoje, como uma utopia, embora 

exista vasta literatura e experiências indicando a viabilidade das chamadas intervenções 

não-estruturais. Essas intervenções são centradas na adoção de novos comportamentos 

em saúde e aliando padrões tecnológicos apropriados às condições socioculturais e 

econômicas dos usuários (BARCELOS 2006).  

 A visão sanitarista se amplia a partir da década de 50 e ganha maior impacto nos 

anos 60 e 70, através do surgimento e fortalecimento do movimento ambientalista. As 

ameaças e os perigos ambientais, provocadas principalmente pela poluição química e 

radioativa, para a saúde pública, passam a serem compreendidos como de maior escala, 

tendo se multiplicado e estendido no espaço, indo além dos ambientes locais da casa, da 

vila ou da cidade – e no tempo – com o alcance dos efeitos futuros sobre a saúde e a vida 

no planeta. São marco desse movimento, as conferências mundiais ambientais 

organizadas pela Organização das Nações Unidas. Em 1972, ocorreu a Conferência de 

Estocolmo e, em 1992, a Conferência do Rio de Janeiro. Emblemáticos deste processo 

são: Relatório Lalonde em 1974, que define as bases para o movimento de Promoção da 

Saúde e em que são incorporadas questões como a criação de ambientes favoráveis à 
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saúde; o Projeto: Cidades Saudáveis, lançado em 1986 pela Organização Mundial da 

Saúde; a definição na Agenda 21, da saúde ambiental como prioridade social para a 

promoção da saúde (FREITAS 2002). 

Uma demanda relativamente recente no Brasil é a incorporação da Vigilância 

Ambiental na Política Pública de Saúde do país. Vigilância Ambiental pode ser  definida 

como :  “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que 

interferem na saúde humana com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças, ou agravos relacionados à 

variável ambiental. Essas ações se incorporaram ao sistema de saúde nas secretarias 

estaduais e municipais de saúde, ora dentro dos departamentos de epidemiologia, ora em 

departamentos de vigilância sanitária, ora como departamentos autônomos” (CAMARA 

2003). 

Na rede básica de saúde, a atuação dos agentes de saúde dos Programas de Saúde 

da Família e de controle de endemias pode garantir a necessária capilaridade do sistema 

(BARCELOS 2006).  

Essa atuação dos agentes comunitários abre um enorme leque de possibilidades 

de intervenções ambientais,  já que temos um novo ator social,  o agente comunitário de 

saúde, atuando na Vigilância Ambiental -  indo de casa em casa para resolver o 

problema (CAMARA 2003). 

Dois fatores importantes de discussão são: a urbanização e a organização das 

cidades para o enfrentamento do acúmulo humano em seu território. Os séculos XIX e 

XX podem ser considerados de transição econômica e demográfica, pois, no geral, 
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exigiram uma mudança da sociedade agrária e rural, com altas taxas de mortalidade e 

fecundidade, para uma sociedade de cunho urbano e industrial, com redução das taxas 

vitais. Essa transição ocorre no mundo todo em diferentes velocidades e épocas, e 

prossegue hoje nos países em desenvolvimento (BELTRÃO 2004).  

Em relação a São Paulo, temos as mudanças demográficas só ocorrendo a partir  

dos anos cinqüenta, bem depois do ocorrido nas cidades americanas e européias, apesar 

das mudanças já ocorridas no início do século XX, de urbanização e industrialização 

(BUCHALLA 2003). 

As mudanças demográficas ocorridas nos países da América Latina, a partir da 

década de 60, consistiram em intensos fluxos migratórios rurais- urbanos, resultando em 

um "inchaço" das cidades. Estas não conseguiram dotar-se, oportunamente, de 

equipamentos e facilidades que atendessem às necessidades dos migrantes, entre as 

quais, incluem-se às de habitação e saneamento básico. Calcula-se que 75% da 

população da América Latina vivam em cidades (CIFUENTES 1988).     

No Brasil, o processo de urbanização intensa ocorreu nos anos 60 e 70. Temos a 

migração de 13,5 milhões de pessoas dos campos para as cidades nos anos 60, e 15,6 

milhões nos anos 70. No ano de 2000, temos 81% da população brasileira morando nas 

cidades (CUNHA 2003).   

O Município de São Paulo após um processo de crescimento acentuado, mostra 

na década de 90 uma tendência de aumento, mas já não mais tão acentuado. Enquanto o 

Município cresceu na década de 90 menos de 1% ao ano, sua região metropolitana teve 

um incremento de 2,8 % ao ano (CUNHA 2003). Não, coincidentemente, é nessa região 
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que temos epidemias de dengue em 2002 e 2003 e as maiores incidências de leptospirose 

(CVE 2006). 

O crescimento das cidades, rápido e desordenado, leva a  uma mudança radical  

no fluxo de energia e material do espaço urbano (FRANCO 1999).  Um reflexo dessa 

dificuldade é o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, que se mostram 

insuficientes ou inadequados nas periferias das grandes metrópoles (MIRANDA 2003).  

A análise do saneamento básico  feito pelo Ministério da Saúde em 2004, 

mostrou que a infra-estrutura de saneamento no país ainda é desigual, estando 

concentrada nas áreas urbanas e nas regiões dos estados com maior desenvolvimento 

econômico. Apesar disso, ocorreu uma melhora acentuada no acesso da população aos 

serviços de saneamento básico em todo o país. O censo de 2000 identificou que a 

cobertura dos serviços: de abastecimento público de água e coleta de resíduos, atendia a 

mais de 75% da população brasileira. Porém a cobertura dos serviços de rede geral de 

esgotamento sanitário ainda se encontra distante da universalização, com apenas 44% de 

cobertura populacional em 2000. Em relação ao tema da cobertura de esgotamento 

sanitário, é importante considerar que a fossa séptica ainda é uma modalidade de 

saneamento muito utilizada. Os Estados da região Sul do país, especialmente Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, mostraram um importante percentual de uso deste modelo 

de esgotamento doméstico (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2004). 

 A produção de resíduos sólidos nas cidades é intenso, poucas cidades, 

especialmente no Brasil, se dotaram de programas de informação e educação que 

enfatizassem o “não desperdício” e separação adequada de resíduos. No lixo existem 

alimentos disponíveis, condição oportuna para aumento da população de animais 
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sinantrópicos e domésticos, especialmente os cães, gatos e roedores, e isso aumenta a 

chance de transmissão de diversas doenças e inclusive zoonoses ( PHILIPPI JR 1996).  

É interessante pontuar que a urbanização não é responsável direta por problemas 

sanitários ou diminuição de saúde da população residente. Em muitos países a saúde é 

melhor nas cidades do que nas áreas rurais, embora as áreas urbanas sejam, ainda, o 

local das maiores iniqüidades da saúde (VHAHOV 2005). O que temos é uma ocupação 

de áreas antes desprezadas, devido a um déficit de moradias, levando a um tipo de 

urbanização, que pode facilitar a disseminação de doenças que se associam a fatores 

ambientais existentes ou criados artificialmente, como é caso da esquistossomose 

(SILVA 1985).   

Segundo PALOMINO (1973) citado por SALLUM (2005)  dentre os fatores que 

influenciam a incidência da Raiva urbana, temos a grande quantidade de cães em zonas 

periféricas ou suburbanas, que acabam se concentrando em determinados locais para a 

reprodução e alimentação, e vivendo soltos nas ruas, tornando, extremamente, amplos 

seus raios de ações. A análise da região entorno das moradias pode ajudar a entender a 

relação homem –animal.  
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1.4. Avaliação  da população de cães e gatos 

1.4.1 Avaliação numérica 

 Um passo fundamental para o controle de zoonoses é a quantificação dos cães e 

gatos. Em muitos países, foi percebido, principalmente nos últimos quinze anos, que a 

falta de dados tem sido a limitação da eficiência e praticabilidade dos projetos de 

controle da Raiva (SLATER 2001).  

Segundo REICHMANN (2000) diversos métodos são propostos para o 

dimensionamento da população canina e felina. Temos como exemplos desses métodos : 

� Censo animal: é a contagem um a um, desenvolvida em um curto período 

de tempo e com periodicidade definida. Diante das dificuldades de 

operacionalização e custos envolvidos no processo, principalmente nas 

grandes cidades brasileiras, é uma opção para municípios pequenos ou 

áreas restritas. 

� Amostragem: análise da população animal através da avaliação de 

amostras representativas dos diferentes estratos populacionais. 

� Questionários: levantamentos especificamente elaborados para avaliação 

do número de animais de determinada região, para estabelecer taxas de 

reprodução, coeficientes por faixas etárias e outros. 

� Registros de fontes diversas: neste caso, utilizar-se-iam informações e 

registros de órgãos públicos e particulares, como por exemplo, 

profissionais, estabelecimentos comerciais, indústrias de ração, criadores 

de animais.  
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Quando há a impossibilidade de se utilizar os métodos acima listados, a 

Organização Mundial de Saúde considera, em países emergentes, a proporção média de 

1:10 a 1: 6 ,  ou seja, de 10,0 a 16,7 %  da população humana, como a população canina, 

e 20% da população estimada canina, como a população total felina (REICHMANN 

1999). 

Um exemplo dos problemas na estimativa da população animal é  observado no 

Estado de Minas Gerais, onde, de vinte e oito Diretorias Regionais de Saúde, dezoito 

delas apresentam coberturas vacinais acima de 100%, sendo a cobertura oficial do 

Estado de Minas Gerais de 108,31 % da população canina estimada para aquele Estado 

(MIRANDA 2003).  

   Para tentar corrigir essa distorção, a partir de 1997,  foi adotado no Estado de 

São Paulo o novo padrão sugerido pela OMS para países emergentes de 1 cão para 7 

pessoas (WHO 1992), mesmo assim, este novo valor não expressa as diferentes 

realidades locais. Cada região tem padrões culturais e de urbanização que levam a 

diferentes números de relação homem-animal. Pensando nessas diferenças, a partir do 

ano de 2000, novos estudos regionais são desenvolvidos com a finalidade de elaborar 

mensurações mais fidedignas da população animal e suas interações em cada unidade 

gerenciadora (PARANHOS 2003; DIAS 2004; DIAS 2001).   

 Uma forma de se medir as populações é identificar os diferentes grupos dentro da 

população canina e felina. Esses grupos apresentam diferentes níveis de acessibilidade e 

de contato com os humanos e, conseqüentemente, diferentes níveis de transmissão de 

doenças. Cada um exige uma abordagem diferenciada. Nesse estudo utilizaremos para os 

cães a divisão conforme o estado de domiciliação proposto pela WHO (1992): 
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� Cães supervisionados ou controlados: totalmente dependentes e 

controlados; 

� Cães de família: totalmente dependentes e parcialmente controlados; 

� Cães de vizinhança ou comunitários: parcialmente dependentes e 

parcialmente controlados ou sem controle; 

� Cães selvagens: independentes, sem qualquer controle.  

Estaremos trabalhando nessa dissertação com a população acessível a nós, ou 

seja, a de animais supervisionados, de família e comunitários.  

 

1.4.2 Riscos 

1.4.2.1 Mordeduras 

Os dados sobre acidentes de mordedura de animais em humanos indicam uma alta 

incidência e refletem a sua importância, devido a ser este o ferimento que serve de porta 

de entrada a diversos patogênos, especialmente o vírus da Raiva, sendo causadores de 

altos custos médicos diretos e indiretos. As mordeduras são agravos de notificação 

compulsória no Brasil e em grande número de países, já que,  essa notificação e todas as 

ações tanto de saúde humana, quanto animal que se seguem constituem uma parte 

importante dos Programas de Controle e Prevenção da Raiva (PALACIO 2005).   

Segundo a WHO, em locais onde as estatísticas são disponíveis, existem evidências 

que entre 30 % e 60% das vítimas de mordidas de cão, em áreas endêmicas de raiva, são 

crianças menores de 15 anos (WHO 2005).  
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Segundo CIAMPO (2000), em um estudo realizado em Ribeirão Preto, a faixa de 

idade mais acometida por mordeduras é de 5 a 10 anos (38,6%), seguida de 10 a 15 anos 

(33,7%) e de 1 a 5 anos (27,6%). Neste mesmo estudo foi diagnosticado que 87,4% dos 

cães mordedores eram conhecidos de suas vítimas. 

Na Espanha, os menores de 14 anos correm um risco quatro vezes maior de serem 

mordidos do que as outras faixas etárias (PALACIO 2005).  

Em Guarulhos, LIPPOLIS (2004) relata que no período de janeiro de 1997 a 

dezembro de 2003 tivemos 12.209 pessoas agredidas por animais, sendo 93,2% por 

ataque de cães, 5,4 % de gatos e 1,4 % por outros animais. As crianças na faixa etária de 

0 a 14 anos foram as mais atingidas com 46,2%, sendo 59% do sexo masculino. Dados 

semelhantes aos de Ribeirão Preto, onde 89 % dos animas eram conhecidos das vítimas, 

sendo 72% das agressões ocorridas em vias públicas (CIAMPO 2000).   

 

  1.4.2.2. Zoonoses  

A definição mais comumente aceita de zoonoses é que são as enfermidades 

naturalmente transmitidas entre os animais e os homens (WHO 1997). 

Nos anos mais recentes, as zoonoses têm sido objeto de maior atenção em todo o 

mundo. A intensificação das mudanças sociais e demográficas propicia a entrada do ser 

humano em ecossistemas novos, onde não se conhece com exatidão a fauna existente. 

Essa entrada expõe o ser humano a um maior número de animais e conseqüentemente às 

infecções que estes podem transmitir (ACHA 2003). 
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Apesar das zoonoses terem uma conceituação clássica temos um novo conceito 

surgindo: o das zoonoses emergentes. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu em uma consulta conjunta com 

a Food and Agriculture Organization (FAO) e a World Organization for Animal Health 

(OIE – Office International des Epizooties), no período de 3 a 5 de maio de 2004 , em 

Genebra, as zoonoses emergentes  como : “uma zoonose que foi recentemente   

reconhecida,  ou recentemente envolvida, ou que tem ocorrido rotineiramente, mas 

mostra um aumento de incidência ou expansão de ocorrência geográfica, de hospedeiros 

ou vetores. As doenças emergentes apresentam um sério potencial de provocar danos à 

saúde humana e prejuízos econômicos” (WHO 2006). 

Exemplos de zoonoses emergentes do primeiro tipo são: a influenza aviária, a 

Encefalite Bovina Espongiforme (BSE) e o vírus Nipah. O Vírus Nipah infecta os 

morcegos insetívoros asiáticos passando para os porcos e, eventualmente, para o 

homem. Já entre as zoonoses que não conseguimos, ainda, erradicar, nos seus locais de 

origem, e têm aumentado sua área de influência, temos: a brucelose, raiva canina e 

doenças parasitárias, como o complexo cistecercose / teníase (WHO 2006). 

Mudanças ambientais, na demografia humana e animal, e mudança de patogênos 

são alguns dos fatores que influenciam a dispersão e emergência das zoonoses. Têm 

importância também, fatores sociais e culturais tanto quanto hábitos alimentares e 

crenças religiosas. 
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Apesar de por definição as zoonoses serem classificadas como envolvendo 

qualquer animal vertebrado, vamos nos dedicar, nessa dissertação, às que implicam cães 

e gatos. MORISON (2001) conseguiu listar mais de uma centena dessas doenças em 

cujo quadro epidemiológico fazem parte animais de estimação, sendo vinte delas 

consideradas as mais prevalentes. Entretanto, TAN (1997) associa trinta doenças direta 

ou indiretamente ligadas aos animais. 

As principais zoonoses bacterianas são: 

• As infecções transmitidas pelas mordidas dos cães e gatos: cerca de cinco 

a quinze por cento das mordidas dos cães e gatos podem infeccionar (TAN 

1997).  Os principais patogênos envolvidos são a Pasteurella multocida, 

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebaterium e o anaeróbicos 

(MORRISON 2001;  PALACIOS 2005).         

• Doença da arranhadura do gato: durante anos os microbiologistas não 

identificaram o agente etiológico da doença e suspeitaram de diversos 

microrganismos como vírus, clamidias e vários tipos de bactérias. Entretanto 

foi isolado um bacilo gram negativo que atende todos os postulados de Koch 

para ser o agente etiológico da doença da arranhadura do gato. Esse bacilo é 

denominado de Afipia felis (ACHA 2003). A Bartonella henselae , foi 

descrita também como  causadora da doença  (TAN 1997) e não deve ser  

ignorada.   

• Brucelose: com grande importância nos animais de produção, devido a 

perdas econômicas associadas a questões reprodutivas. Geralmente, nos cães 
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e gatos a infecção pela Brucella é benigna, com sintomas leves  de 

linfoadenopatias, orquites e abortos relacionados a Brucella cannis (TAN 

1997). 

• Campilobacteriose: considerada a principal causa de enterites e de 

diarréias em humanos, principalmente nos países em desenvolvimento 

(ACHA 2003). Os principais surtos ocorrem com a ingestão de água, 

alimentos e/ou leite contaminados. Por outro lado, temos mais de 28% de 

cães, com diarréia, apresentando essa bactéria, principalmente nos filhotes.   

• Leptospirose: com grande importância no meio urbano, devido à sua 

incidência e letalidade, a leptospirose é uma importante zoonose com 

transmissão via animais silvestres, sinantrópicos e domésticos. Os ratos e os 

cães são, no meio urbano, importantes vinculadores da doença. Apesar da 

doença ser causada por uma única espécie de bactéria, existem cerca de 200 

sorotipos diferentes da Leptospira interrogans, conforme suas propriedades 

antigênicas. Tais sorotipos são, atualmente, agrupados em 20 sorogrupos. 

Tais variantes não possuem especificidade por determinados hospedeiros, 

mas possuem certas preferências. Por exemplo, o sorogrupo 

Icterohaemorrhagiae é o mais importante em termos de saúde pública, tendo 

como hospedeiro preferencial o rato de esgoto (Rattus norvegicus). Já, o 

sorogrupo Pomona tem tropismo pelos suínos e o Hardjo, por bovinos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 1995). 
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• Tularemia: a bactéria responsável pela doença é a Francisella tularensis. 

Ganha importância como arma de bioterrorismo. Temos focos naturais da 

doença no hemisfério norte, sendo difícil saber sua real dispersão no mundo 

(ACHA 2003). Os seres humanos podem se infectar através das mordidas de 

carrapatos, moscas, mosquitos ou pela inalação de partículas no ar.  

• Salmonelose: causada pela Salmonella enteritidis.Entre 10% e 27% dos 

cães apresentam infecção pela Salmonella,, geralmente, com sorotipos 

similares ao dos humanos. Cães e gatos são, raramente, fontes de infecção 

para o homem (ACHA 2003).     

• Peste: a infecção pela Yersinia Pestis é transmitida para os humanos, cães 

e gatos pela picada de pulgas infectadas. Gatos podem, também, se infectar 

ao se alimentarem de ratos doentes (ACHA 2003).      

• Clamidiose: a transmissão de aves para humanos é bem conhecida, mas 

tivemos achados da Chlamydia psittaci em gatos, alertando para a 

transmissão através desses animais para o homem (ACHA 2003). 

As riquetessíoses; 

• A febre Q: com distribuição mundial, é causada pela Coxiella burnetti. 

Apesar de termos transmissão pela picada de carrapatos nos animais, nos 

humanos, a principal forma é pelo manuseio, ingestão e inalação de aerossóis 

de materiais contaminados, principalmente, placentas e outros tecidos. 

Contato intenso ou situações de manuseio de vísceras de aves podem ser 

causa de contaminação (ACHA 2003).  
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• Erliquiose: as espécies associadas com doenças em humanos são: a 

E.chaffee e E. can. Muito conhecidas na medicina veterinária, mas pouco 

estudadas na medicina humana. Sempre são transmitidas por carrapatos. 

Muitas vezes a infeccção pode ser confundida  com a Febre Maculosa 

(ACHA 2003).   

• Febre Maculosa (FM): tem aumentado o interesse pela FM, graças aos 

recentes surtos, em 2005 no Brasil. O coeficiente de incidência da FM subiu 

de 0,01 por 100.000 habitantes em 1999, para 0,11 em 2005 (CVE 2006). O 

agente etiológico da doença é Rickettsia  rickettsi, e o vetor: o carrapato 

Amblyomma cajennensis (CVE 2006).       

Entre as zoonoses parasitarias temos: 

• As larvas migrans cutanêa e visceral: larvas migrans visceral e cutânea 

são zoonoses parasitárias causadas pela infecção da larva de Toxocara sp. e 

Ancylostoma sp, respectivamente. A grande importância dessas zoonoses é a 

contaminação de locais públicos, praças e escolas (CASTRO 2005). 

• Criptosporidiose: é reconhecida mundialmente como uma zoonose 

emergente. É uma doença intestinal causada por um parasita, chamado 

Cryptosporidium parvum, um protozoário coccídeo. Causa diarréia 

autolimitada e aguda - de 3 a 20 dias, com duração média de 10 dias - em 

crianças e adultos imuno competentes, evoluindo para a cura espontânea. 

Sendo um parasita oportunista, causa diarréia (enterite grave), acompanhada 

de desnutrição, desidratação e enfermidade fatal em pacientes 



 

 

23 

imunologicamente comprometidos ou imunossuprimidos, como portadores 

de HIV, pois nessa situação podem ser atingidos os pulmões, trato biliar ou 

causar infecção disseminada (ACHA 2003). 

• Hidatidose cística: causada pelo Echinococcus granulosus e 

Echinococcus multilocularis. Os cães são hospedeiros definitivos, e os 

humanos se infectam ingerindo comida e água contaminadas pelos ovos do 

parasita (ACHA 2003).     

• Dirofilaríose: o parasita (Dirofilaria immitis) se aloja no coração  de 

cães, sendo o mosquito o hospedeiro intermediário da filária. Humanos são, 

raramente, infectados e podem ter sintomas como febre, tosse persistente e 

freqüentemente hemoptise (ACHA 2003).  

• Toxoplasmose: os gatos são responsabilizados por grande número de 

casos de toxoplasmoses, já que são os hospedeiros completos do Toxoplasma 

gondii, mas a maior parte das pessoas, na Europa e Estados Unidos, infecta-

se pelo consumo de carne mal cozida ou verduras mal lavadas (TAN 1997).    

• Giardíase: a infecção pela Giardia lambdia causa gastroenterites de 

difícil diagnóstico em humanos. Cães e gatos portam o protozoário e 

contaminam a água de consumo humano (ACHA 2003).   

 

 Temos ainda os casos de infestação por ectoparasitas, como a pulga e a 

sarna sarcóptica. Apesar de parecerem problemas menos importantes, devido à alta 

prevalência dessas duas patologias, muitos animais são descartados nos centros de 
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controle de zoonoses pelos seus proprietários por estarem apresentando essas 

enfermidade. Temos pulgas específicas da espécie humana, canina e felina, 

respectivamente, a Pulex irritans, Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis , mas 

não há uma especificidade restrita para as espécies com os seus hospedeiros. O combate 

desses vetores depende muito das ações no meio, já que os ovos e pupas nele 

permanecem (ACHA 2003).  

Para finalizar podemos citar as infecções fúngicas como as pelo Microsporum 

canis e os casos de esporotricose.  O Microsporum canis é um agente comumente 

encontrado na tinha de cabelo. Os dermatófitos zoofílicos determinam lesões nas áreas 

expostas do corpo (couro cabeludo, braços, mãos e pés) por contato direto com animais 

domésticos (cães e gatos) ou com seus pêlos depositados no meio ambiente da casa. O 

Microsporum canis determina normalmente lesões tegumentares nos cães, mas os gatos 

podem ser portadores ou apresentar pequenas lesões. A transmissão inter-humana do 

Microsporum canis é, extremamente, rara (ACHA 2003).  

Esporotricose é uma micose subcutânea causada pelo fungo Sporothrix schenckii, 

que acomete o homem e uma grande variedade de animais. Geralmente, é encontrado no 

solo, crescendo em plantas, cascas de árvores, vegetais e material em decomposição, 

estando, preferencialmente, presente em ambientes quentes e florestas úmidas. A 

distribuição da esporotricose é mundial, ocorrendo, principalmente, em áreas tropicais e 

subtropicais, como o nosso país ( ACHA 2003). 
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 Vamos detalhar, neste trabalho, duas zoonoses que são de notificação 

compulsória e causam importantes impactos econômicos e sociais no nosso meio: a 

Raiva e a Leishmaniose. 

 

A)  RAIVA 

 A Raiva é uma doença conhecida desde a Antiguidade, os primeiros relatos 

datam de 5000 a.C., na Índia. Homero, na Ilíada, já se refere a ela, quando fala de Sirius, 

a constelação de cão maior de Orion, que exerce influência na Humanidade, trazendo 

doença e morte. Descreve seu personagem Heitor, como um cão raivoso graças à 

influência de Sirius. Demócrito, em 500 a.C., nos deixou o primeiro registro sobre a 

raiva, e Aristóteles já associava a doença a cães raivosos (SCHNEIDER 1994). 

Os gregos associavam a patologia raiva à loucura, de onde vem seu nome Lessa 

ou Lylta, que significa loucura. Celsus, em 100 a.C., relacionou a Raiva com mordedura 

de animais, achando que havia um veneno na língua dos cães. 

A primeira epizootia entre cães ocorreu na Itália, em 1708 (VILA NOVA 1996). 

Surtos de Raiva, na Idade Média, levaram à lenda dos lobisomens e vampiros. A 

epidemia de Raiva Canina que, entre  1721-1728, acometeu cães, lobos e animais 

silvestres na Hungria, provavelmente, originou a lenda de vampiros na Europa. Para 

apoiar essas suposições temos a descrição de  determinados sintomas da Raiva, como 

sendo também, característicos dos vampiros como agressividade, hipersexualidade, o 

“medo de espelhos” associado à fotofobia, intolerância a líquidos e o sangue escorrendo 

da boca após a morte (GOMEZ – ALONSO 1998). 
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A Raiva é uma doença viral, causada por um RNA vírus, da família 

Rhabidoviridae. Acomete todos os mamíferos e está presente no mundo inteiro, com 

exceção da maior  parte  da Oceania. Não há uma distribuição uniforme de prevalência e 

incidência nos países de ocorrência, tendo áreas livres, de baixa e média endemicidade e 

com surtos epidêmicos (ACHA 2003). 

Tradicionalmente, temos a divisão da Raiva em dois ciclos: urbano e silvestre. 

No ciclo urbano, a mais importante fonte de infecção para os humanos é o cachorro.  A 

maior parte dos casos humanos registrados no mundo tem vínculo com mordidas de cães 

raivosos. No ciclo silvestre da doença, a importância no Velho Mundo é dos carnívoros 

selvagens como lobos e raposa, e no Novo Mundo, temos a importância do morcego 

hematófago. Alguns autores falam de ciclo aéreo ao se referirem à raiva que tem como 

reservatório os morcegos, e ao ciclo terrestre na Raiva que tem no ciclo os cães (ACHA 

2003).  

A Raiva canina pode ser eliminada, como foi demonstrado na América do Norte, 

sudeste europeu, Japão e muitas áreas da América do Sul. Entretanto, ela é ainda 

dispersa, ocorrendo em 80 países e territórios, predominantemente, em países em 

desenvolvimento. 

Segundo a WHO (2006), mais da metade da população humana vive em áreas 

endêmicas de raiva canina e, portanto, de risco.       

Nos anos 80, foi colocado como meta da Organização Panamericana de Saúde, 

para os seus países membros, a eliminação dos casos humanos de raiva transmitidos por 

cães. O esforço para atingir essa meta fez com que na América Latina, no período de 

1982 a 2003, houvesse uma redução de 355 para 35 casos humanos, ou seja, uma 
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redução de 91%. A Raiva em cães diminuiu de 15.686 para 1.131 casos no mesmo 

período, sofrendo uma excelente redução de 93%.  O ano de 2004 caracteriza-se por ter 

menor número de casos de raiva humana transmitida por cães; ter o maior número de 

casos transmitidos por morcegos, e pela primeira vez, na serie histórica do Programa, os 

casos de animais silvestres superaram os de cães. (SCHNEIDER 2005).  

A Raiva Humana no Brasil vem em decréscimo, tendo uma concentração maior 

de casos nas Regiões Norte e Nordeste. O número de casos caiu de 173, em 1980, para 

17 casos em 2003 (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2004). 

Pode-se detectar uma mudança no perfil epidemiológico da doença no Brasil, 

havendo um deslocamento para os ciclos rural e silvestre terrestre, além dos já 

tradicionais ciclos rurais e urbanos. Exemplos desse deslocamento são os casos  

humanos na região Amazônica Brasileira nos anos de 2004 e 2005. 

A principal estratégia para o controle da raiva canina permanece sendo a 

vacinação em massa parenteral. A eliminação dos cães, desassociada de outros 

elementos, não é efetiva no controle da raiva. O principal desafio é assegurar adequada 

cobertura vacinal nos cães, reservatórios da doença na população. Estudos coordenados 

pela OMS, com populações caninas, têm mostrado que, em muitas comunidades da 

África, Ásia e América Latina, no mínimo  60 a 75% da população é acessível para 

vacinação parenteral. Em locais onde não há acesso a esta população, por exemplo, onde 

temos muitos cães sem dono, a vacina oral pode ser a estratégia, alternativa, potencial. 

Coberturas vacinais em torno de 70% têm sido suficiente para controlar a raiva canina 

em vários locais, mas o nível exato de cobertura requerida varia de acordo com a 
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demografia, comportamento e características espaciais da população canina (ACHA 

2003) . 

Para uma cobertura efetiva, os programas de vacinação devem considerar a 

ecologia local da população envolvida. 

 O Programa de Controle Animal deve incorporar três elementos básicos, com a 

prioridade variando de acordo com fatores sociais, culturais e econômicos da 

comunidade. Os elementos básicos são: epidemiologia (vigilância), vacinação em massa 

e controle da população canina. Todos eles requerem participação da comunidade, 

habilidades gerenciais e legislação (CIFUENTES 1988). 

 

B) LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR): 

As pesquisas indicam que a Leishmaniose Visceral (LV) era, originariamente, 

uma infecção que circulava somente entre animais selvagens (cães e roedores), e que 

depois incluiu cães domésticos e, provavelmente, no futuro se converterá numa 

transmissão intra-humana, como acontece, atualmente, com o Calazar na Índia. A alta 

susceptibilidade dos cães ao parasita, pode ser um indicador que eles são um hospedeiro 

novo na Historia Natural da Doença (ACHA 2003). O homem não é um elo obrigatório, 

mas eventual da doença, já que o ciclo natural da doença pode ocorrer sem a sua 

presença  (CAMARGO 2003). 

No Brasil, a leishmaniose visceral é  causada pela Leishamania chagasi, espécie 

muito semelhante a Leishmania infantum, agente etiológico encontrado em alguns países 

do Mediterrâneo e da Ásia. Somente, em 1959, foi reunida a primeira casuística sobre 
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LV no Brasil, indicando uma ocorrência de 5.989 casos, 67% deles no Ceará 

(CAMARGO 2003).   

Há controvérsias se a Leishmaniose Visceral é autóctone ou foi introduzida no 

Novo Mundo na época da colonização européia. A alta taxa de infecção em canídeos da 

Amazônia reforçam a tese da autoctonia, mas estudos bioquímicos e moleculares 

consideram a L.chagasi e  L. infantum  uma única espécie, e reforçam a   hipótese  de 

introdução na colonização (GONTIJO 2004). 

Noventa por cento dos casos novos de leishmaniose visceral provêm de cinco 

países: Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão (ACHA 2003), sendo que no Novo 

Mundo, o Brasil concentra 90% dos casos. A leishmaniose parece obedecer a padrões 

geográficos, mas no Brasil e Israel, estão se definindo novas áreas de abrangência. 

Freqüentemente, a prevalência nos cães e no Homem segue a mesma magnitude em 

determinada área. No Estado de São Paulo, casos importados de leishmaniose visceral 

americana (LVA) são detectados todos os anos. Data da década de 1970 a identificação 

do primeiro caso autóctone de LVA em uma criança de dez meses, nascida no município 

de Diadema na Grande São Paulo, cuja investigação epidemiológica apontou a infecção 

em pelo menos duas outras crianças vizinha ao caso. No entanto, o vetor não foi 

encontrado (IVERSSOW et all 1979). Também datam, desta década, os primeiros 

registros da ocorrência do vetor - Lutzomyia longipalpis - em regiões restritas, formadas 

pela extensão da Serra da Mantiqueira, a leste do Estado (FORATTINI et all 1976). A 

partir de 1997, este vetor foi identificado na região oeste do Estado, onde sua presença 

era desconhecida, seguida do encontro da infecção por Leishmania chagasi em cães e, 

posteriormente, em 1999, a ocorrência de casos humanos. Desde então, medidas de 
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controle vêm sendo implementadas, visando reduzir a morbi-mortalidade humana por 

LVA no Estado (CAMARGO – NEVES 2001). 

De qualquer maneira no nosso meio, o cão é importante reservatório e diferente 

da raiva não há imunização especifica para a doença e nem a proteção da domiciliação 

torna os animais livres de ser infectar.  A ameaça de um grande número de casos na 

região da Grande São Paulo é uma preocupação de todos os sanitaristas veterinários.       
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2. Justificativa 

  A mensuração correta do número de cães e gatos e sua dinâmica dentro das 

cidades é fator fundamental para a tomada de decisões no controle de zoonoses, e para a 

formulação de políticas públicas no setor de controle de animais. As dificuldades para a 

realização de censos animais exclusivos, devido ao custo e empecilhos operacionais, 

indicam a oportunidade e necessidade de inclusão destas questões em inquéritos 

domiciliares de base populacional. 

 Os inquéritos de saúde são ferramentas de grande utilização em todo o mundo e 

têm extrema utilidade para obtenção de diversos tipos de informação como, por 

exemplo: necessidades individuais, comportamento, atitude, conhecimento, morbidade, 

dificuldades, inaptidões, uso e gastos com saúde, e utilização ou não de serviços por 

quem tem acesso ou não ao serviço de saúde (WHITE 1985). 

 Conforme salienta CAMPOS (1993), citando WHITE 1985, a função mais 

importante do inquérito de saúde é ser dirigido, particularmente, àqueles que não têm 

contato com o sistema de saúde.  

Os inquéritos são importantes para geração de quatro itens: determinação de 

prioridades, tomada de decisões, acompanhamento e comparações (WHITE, 1985). 

Ao pensarmos no objeto do nosso estudo, interações entre populações humanas e 

animais, fica ainda mais clara a frase de NORDERBERG (1988), que os inquéritos 

buscam detectar “necessidades invisíveis”, para CAMPOS (1993) os inquéritos de saúde 

“são um instrumento que permite priorizar as necessidades sanitárias das populações, 
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tendendo a subordinar, em médio prazo, substituir a dinâmica do mercado pela lógica da 

epidemiologia”. 

 A utilização de inquéritos de saúde de base populacional é antiga nos países 

desenvolvidos, apenas recentemente vem sendo empregada nos países em 

desenvolvimento (CESAR e TANAKA, 1996). Os inquéritos populacionais contínuos 

vêm sendo aplicados, desde a década de 1960, nos paises industrializados (VIACAVA 

2002). Na Inglaterra tem-se o exemplo do General Health Survey (GHS), aplicado desde 

1971, e mais recententemente, o Health Survey of England (HSE), desde 1993. Nos 

Estados Unidos da América, o National Health Interview Survey (NHIS), que foi 

realizado em 1957, pela primeira vez, e o National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHES), desde 1971. Ao longo da década de 1990, foi desenvolvido pela 

regional da Organização Nacional de Saúde da Europa o EUROHIS, voltado para 

formulação de instrumentos e métodos comuns para serem aplicados em inquéritos de 

saúde na Europa (VIACACA, 2002). 

Nas últimas décadas, diversos inquéritos de base populacional vêm sendo 

desenvolvidos na América Latina. Uma base de dados sobre Inquéritos Domiciliares 

realizados na América Latina e Caribe, implementada pela Organização Panamericana 

da Saúde, contabilizou 106 pesquisas, incluindo apenas as realizadas entre 1985 e 1999. 

Desses inquéritos, seis foram realizados no Brasil e igual número no Chile e na 

Colômbia. No Peru foram realizadas quatorze pesquisas, na Bolívia  dez  e na Argentina 

apenas uma. A maior parte dessas pesquisas é constituída por Demographic and Health 

Surveys (DHS com 24 pesquisas) e Living Standards and Measurement Surveys (LSMS 

com 23 pesquisas) (CESAR 2005). 
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A aplicação do inquérito, pioneiro, de base populacional: sobre morbidade 

referida e uso de serviços de saúde, de âmbito municipal no Brasil, foi iniciado em 

Ribeirão Preto (SP), em 1974-75. Seguem-se os de Botucatu (1983-1984) e de 

Itapecerica da Serra (1989/90). Esse último envolveu oito municípios num convênio 

entre Universidade de São Paulo e a Secretaria Estadual de Saúde, com significativos 

achados sobre o uso de serviços de saúde sendo publicados a partir deste inquérito 

(CESAR 2005). 

Têm grande importância  no Brasil as Pesquisas Nacionais por Amostras de 

Domicílios (PNADs). As informações da PNAD retratam a situação sócio-econômica 

brasileira e possibilitam acompanhar, desde o âmbito nacional até o metropolitano, a 

evolução ocorrida no País em termos demográficos, educacionais, de habitação e 

trabalho. Essas pesquisas, que tiveram início em 1967, são realizadas anualmente e hoje 

abrangem todos os estados brasileiros, só não incluindo a área rural da Região Norte. 

Mais de 100.000 domicílios são visitados a cada ano (VIACAVA 2002). 

Apesar da potencialidade da PNAD para a realização de inquéritos de saúde, já 

ter sido identificada na década de 70, apenas em 1981, foi realizada uma PNAD, com 

um complemento de Saúde. Os complementos de saúde, que têm gerado informações 

importantes em termos nacionais, foram aplicados em 1981, 1986, 1988 e 1998. Este 

último complemento, financiado pelo programa REFORSUS do Ministério da Saúde, 

cobriu informações sobre estado de saúde, morbidade, planos de saúde, acesso e uso de 

serviços de saúde e internações, entre outros (CESAR 2005). 



 

 

34 

Inúmeros inquéritos são realizados em bairros de municípios brasileiros, em 

populações de área de abrangência de serviços; são realizadas muitas pesquisas sobre 

temas específicos, que enfocam subgrupos específicos de sexo e idade ou ocupação, mas 

pesquisas de morbidade, uso de serviços e prevalência de fatores de risco de base 

populacional, de maior abrangência, ainda não são comuns no país. Temos nessa linha o 

exemplo da pesquisa realizada em 1996/97 pelo IBGE, a Pesquisa sobre Padrão de Vida 

(PPV), que cobriu 5.000 domicílios das regiões Nordeste e Sudeste. O Instituto Nacional 

do Câncer, com financiamento da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, vem 

realizando o Inquérito de Tabagismo em Escolares (VIGESCOLA) e o Inquérito 

Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e 

Agravos não-transmissíveis (CESAR 2005).   

A utilização de inquéritos de base populacional ainda é inexplorada em alguns 

campos, como o do controle de zoonoses. Mais recentemente ainda, tem havido a 

adaptação da metodologia às características específicas de uma sociedade multiétnica 

onde há uma rápida mudança social e cultural, com grandes variações entre as escalas 

sócio-econômicas e com vários níveis de serviços médicos, inclusive, tradicionais 

(KROEGER  1986). 

A utilização de um inquérito, como o desenhado neste estudo, que conta com 

diferentes blocos temáticos, possibilitou o cruzamento das informações relacionadas  a 

animais domésticos com as demográficas da população, permitindo avaliar as 

correlações possíveis entre nível sócio-econômico, condições da residência e do entorno 
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com a dinâmica populacional animal, propiciando a identificação de um perfil mais 

adequado e norteador de políticas públicas para a área.
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3. Objetivos 

Geral: 

• Analisar o perfil da população domiciliada de cães e gatos 

correlacionando com as condições dos domicílios e do seu entorno e 

o nível sócio-econômico dos proprietários de animais, utilizando 

dados de um inquérito domiciliar de base populacional. 

 

Específico: 

• Estimar a população de cães e de gatos no Município de São Paulo 

e sua relação numérica com a população humana.    

• Estimar a proporção de cães e gatos vacinados contra a Raiva no 

Município de São Paulo.  

• Estimar relação entre sexos na população animal estudada. 

• Estimar a idade média da população de cães e gatos. 

• Avaliar as condições do domicílio e do entorno do domicílio e sua 

relação com a presença de animais. 

• Analisar a relação entre o nível sócio-econômico dos entrevistados 

e a presença e características dos animais.
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Material e Métodos 

4.1 Delineamento geral 

 Estudo de corte transversal e base populacional, com uso de questionários 

aplicados por meio de entrevistas domiciliares. Estes questionários são parte do 

Inquérito de Saúde do Município de São Paulo, ISA-Capital.   

4.2 Área de estudo 

 A área estudada foi o município de São Paulo, sendo as entrevistas realizadas 

durante o ano de 2003. 

4.3 Amostragem 

Foi utilizada uma amostra probabilística da população residente na área urbana 

do município de São Paulo, estratificada por conglomerados em 2 estágios: em um 

primeiro momento selecionaram-se os setores censitários e a seguir os domicílios.   

A amostra mestra da PNAD 2002 foi  base para o sorteio dos setores censitários. 

Esta amostra contempla 264 setores censitários urbanos, e 15 rurais do município de São 

Paulo. Dos 264 setores urbanos não pertencentes ao estrato de novas construções, foram 

sorteados 60 setores para compor a amostra do ISA-Capital.  

O número mínimo, esperado para cada grupo sexo/idade, foi de 420 entrevistas 

tendo sido, no total, esperadas 3360 entrevistas. Os grupos de sexo/idade foram:  

menores de um ano, de um a onze anos, mulheres de doze a dezenove anos, homens de 

doze a dezenove anos, mulheres de vinte a cinqüenta e nove anos, homens de vinte a 

cinqüenta e nove anos, mulheres com mais de sessenta anos e homens com mais de 

sessenta anos.  
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 Após o sorteio dos setores censitários, para se garantir no mínimo sete 

entrevistas por cada grupo de sexo/idade de interesse, foram sorteadas 8,75 pessoas por 

cada grupo de sexo/idade, considerando-se a perda de 20% por não resposta. Assim 

obteve-se o número de entrevistas necessárias.  

O presente trabalho usou como unidade amostral final: o domicílio e não os 

entrevistados. Isto, porque em um mesmo domicílio pode ter ocorrido mais de uma 

pessoa entrevistada, e isso não nos interessava, já que traria uma replicação de respostas 

sobre domicílios. Portanto, a partir do banco de dados digitado das entrevistas totais, que 

estava replicado para as questões relativas ao domicílio, fizemos o caminho inverso e 

retomamos o banco de dados original  sem replicação.   

 As informações detalhadas sobre o plano de amostragem estão expostas no 

ANEXO 1. 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados e conteúdo temático da pesquisa 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário organizado em 

vinte e uma grandes áreas temáticas, indo do Bloco A, que colheu informações gerais 

sobre a composição familiar, até o bloco V, que estudou as populações canina e felina.  

Os blocos apresentaram o seguinte detalhamento: 

• Bloco A: informações gerais sobre a composição familiar; 

• Bloco B: instrumento de controle para a realização das visitas, 

registrando-se as razões para eventuais não realizações das entrevistas. 
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Este bloco descreve a identificação do entrevistado, incluindo sexo e 

idade. 

• Bloco C: estuda a morbidade referida, onde se descrevem as situações 

de saúde/doença experimentadas nos últimos 15 dias, com possibilidades 

de destaque para as causas externas. Além dessa identificação, procura-se 

trabalhar com a demanda gerada aos serviços de saúde e da satisfação da 

mesma.  

• Bloco D: levanta informações sobre a presença de diagnósticos de 

doenças crônicas, com ênfase naquelas de maior importância e 

prevalência. Temos dois sub-blocos o D1 que trata de hipertensão e D2 

que trata de diabetes.    

• Bloco E: a freqüência de incapacidade e suas conseqüências, e 

demanda de serviços de saúde sobre os entrevistados 

• Bloco F: investiga as questões relativas a acidentes e violências nos 

últimos doze meses e suas repercussões sobre a saúde 

• Bloco G: utilização de serviços de saúde por outras motivações, 

independentes daquelas levantadas nos blocos anteriores. 

• Bloco H: utilização de exames preventivos segundo gênero e faixas 

etárias; 

• Bloco I:  esquemas vacinais e conhecimento sobre a dengue; 

• Bloco J: consumo de medicamentos pela população estudada; 
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• Bloco K: as hospitalizações ocorridas no último ano de vida do 

entrevistado.  

• Bloco L:  questões referentes ao estilo de vida,que inclui hábitos 

alimentares, atividade física, fumo e álcool.  

• Bloco M: faz-se uma exploração da saúde emocional da população, 

aplicando-se o inquérito SRQ-20, para identificação de “transtornos 

mentais comuns” ; 

• Bloco N: faz-se um uso direto da versão validada para o Brasil do 

inquérito sobre qualidade de saúde medida, ou seja, o questionário de auto 

-avaliação de saúde (SF-36). O aproveitamento da versão original é feito 

de modo integral, mantendo-se todas as questões, respeitando-se seu 

conteúdo. 

•  Bloco O:  caracterização sócio-econômica do entrevistado; 

• Bloco P : caracterização da família e do domicílio; 

• Bloco Q: caracterização sócio-econômica do chefe da família; 

• Bloco R: procura-se apurar o gasto mensal familiar com a saúde nesse 

grupo estudado ; 

• Bloco S:  estudo  da saúde materno-infantil  

•  Bloco T : Programa Saúde da Família 

• Bloco V:  caracterização da população de cães e gatos, que será o 

bloco trabalhado com maior especificidade nesta dissertação.   

 



 

 

41 

Temos, portanto a divisão em Informações Gerais: Bloco A e Bloco B, Estado 

de Saúde : Blocos C, D , F , M e N; Uso de serviços de saúde: Blocos C, G , H , 

I . J e K ; Estilo de vida: Bloco L; Condições de vida : Bloco O , P, Q,  e R  e 

Temas especiais : o bloco S , T e V.  

Foram utilizadas nesta dissertação as seguintes questões por bloco: 

• Bloco A :  

o A07 : Tipo de domicílio 

o A08: Número de famílias no domicílio 

• Bloco P (características da família e do domicílio) 

o P09: Caracterização do domicílio, 

o P10: A sua casa é: cedida, alugada, própria quitada, própria 

quitando, outros. 

 

• Bloco Q (características sócio-econômicas) : 

o Q05: Onde o senhor nasceu? 

o Q07: Há quanto tempo o (a) sr.(a) mora neste município ? 

o Q08: Até que ano da escola o (a) sr.(a) completou? 

• Bloco R: (gastos com saúde) :  

o R03 : com mensalidade de planos de saúde 

 

• Bloco V (informações sobre a presença de animais) : 

o V01 : Algum morador deste domicílio possui cão ? 
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o V02: Quantos cães ? 

o por resposta positiva da V01: 

• V03 : Qual sexo? 

• V04: Qual idade? 

• V05: O cão foi vacinado contra a Raiva nos últimos 12 

meses? 

• V06: Onde tomou a vacina? 

o V07: Algum morador desse domicílio cuida de cão de rua 

o V08: Quantos cães? 

o V09 Quantos cães foram vacinados contra raiva nos últimos 12 

meses? 

o De V10 a V18, questões semelhantes a v01 a v09, só  aplicadas a 

gatos. 
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5  Resultados: 

Características das famílias da amostra: 
 

Foram entrevistadas 2575 famílias no ISA capital. Utilizaremos para a análise 

algumas características da família e do chefe de cada uma dessas famílias, como 

naturalidade, sexo, escolaridade e renda. 

A maior parte das famílias mora, isoladamente, no domicílio. Em 98,46 % dos 

domicílios mora, somente, uma família, em 1,33 % moram duas famílias e em 0,21 % 

moram três famílias. A maior parte dos chefes de família é do sexo masculino, 

75,95%. Se considerarmos a situação conjugal do chefe de família, temos que 72,77 % 

apresentam um parceiro/parceira fixo (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Situação Conjugal dos Chefes de Família na amostra ISA – 

CAPITAL, São Paulo, 2003 

 

 

 

 

Situação Conjugal Freqüência Porcentagem Cumulativo 
Casado 1.425 56,23 56,23 

União conjugal estável   404 16,54 72,77 
Solteiro   173   8,56 81,33 

Separado     170      6,79    88,12 
Desquitado/ Divorciado      86      3,45    91,57 

Viúvo    284    8,4    99,97 
NS/NR       2      0,03               100,00 
Total   2.544  100,00   
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A escolaridade do chefe de família foi dividida em categorias: nunca estudou e 

/ou estudou até menos de quatro anos, de quatro a sete anos de estudo, de oito a onze 

anos de estudo, doze anos ou mais de estudo. A distribuição das freqüências de 

escolaridade está no quadro 2. 

Quadro 2: Escolaridade dos Chefes de Família na amostra ISA – 

CAPITAL, São Paulo, 2003 

Escolaridade chefe Freqüência Porcentagem (%) Cumulativo 
nunca ou até 3 anos 513 15,91 15,91 

4 a 7 anos 815 29,85 45,76 
8 a 11 anos 809 32,79 78,55 

12 anos ou mais 399 20,37 98,92 
ns/nr 35 1,081 100,00 
Total 2.571 100,00   

 

Ao analisarmos a naturalidade do chefe de família, categorizamos a variável 

entre nascidos no município de São Paulo e não nascidos no município. Temos 34,44 % 

dos chefes de família nascidos em São Paulo e 65,56 % nascidos fora de São Paulo. 

  
A renda per capita das famílias foi contabilizada em salários mínimos: menos de 

meio salário, de meio salário a um salário, de mais de um a dois e meio, de mais de dois 

e meio a quatro salários e de mais de quatro salários. A distribuição da renda está 

separada conforme o quadro três abaixo: 
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Quadro 3 : Distribuição da renda familiar per capita em salários 

mínimos, na amostra ISA – CAPITAL, São Paulo, 2003: 

 

Renda familiar per capita em SM Frequência 
Porcentagem 

(%) Cumulativo 
menos de  0.5 660 22,46 22,46 

> 0,5 a 1 586 20,70 43,16 
> 1 a 2,5 781 29,96 73,13 
>2,5 a 4 225 9,594 82,71 

> 4 323 17,29 100,00 
Total 2.575 100,00   

 

 

A estrutura do questionário permitiu a análise da morbidade referida dos quinze 

dias anteriores à entrevista e os dados sobre hospitalização nos últimos doze meses. Em 

nenhum desses itens houve referência sobre agressões, mordeduras ou arranhaduras por 

cães e ou gatos. 

 
 
Características dos domicílios: 
 
 Os domicílios podem ser classificados segundo determinadas características, 

como se é casa ou apartamento, se é coletivo ou particular e tipo de entorno do local  que 

podem auxiliar na categorização e na análise de risco. 

 Os domicílios foram divididos em coletivos ou particulares. O número de 

domicílios coletivos é de três na amostra.  
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Uma importante caracterização é o tipo do domicílio: casa, apartamento, barraco 

e outros. Na nossa amostra foram encontradas que a maioria dos lares paulistanos são 

estruturados em casas, seguidos de apartamentos (quadro 4) 

 Quadro 4 : Características  dos domicílios da amostra ISA – 

CAPITAL, São Paulo, 2003: 

 

Característica do Domicílio Frequência Porcentagem Acumulativo 
Casa 2.196 80,91 80,91 

Apartamento 321 17,07 97,98 
Barraco 6 0,32 98,30 
Cortiço 17 0,69 98,99 
Outros 2 0,06 99,05 
NS/NR 22 0,95 100,00 
Total 2.564 100,00  

 

 

Em relação ao estado do imóvel, se alugado, cedido ou próprio, temos a maior 

parte dos chefes de família paulistanos, morando em casa própria quitada (quadro 5).  

 

Quadro 5 : Tipo de propriedade dos imóveis da amostra ISA – 

CAPITAL, São Paulo, 2003: 

 

 

  

 

 

Tipo de propriedade Frequência Porcentagem Acumulativo 
Cedida 248 9,62 9,62 
Alugada 640 27,68 37,3 

Própria quitada 1.421 52,08 89,38 
Própria quitando 144 6,01 95,39 

Outros 101 4,06 99,45 
NS/NR 17 0,55 100,00 
Total  2.571 100,00   
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A condição da habitação e do seu entorno foram categorizadas em adequadas ou 

inadequadas. Foram consideradas habitações com condições adequadas: as moradias 

constituídas por casas ou apartamentos, dispondo de rede interna de água ligada à rede 

pública, instalação sanitária interna ligada ao sistema público de esgoto e com 

iluminação artificial elétrica. Na ausência de uma ou mais destas condições a habitação 

foi categorizada como inadequada. O entorno da habitação foi considerado adequado 

quando a rua estava pavimentada e com guias e sarjetas, havia iluminação pública, rede 

pública de esgoto e coleta pública regular do lixo. Na ausência de uma ou mais destas 

condições o entorno da habitação foi considerado como inadequado (CESAR 2005).  

   A maior parte dos domicílios da amostra apresenta condições adequadas e o 

entorno adequado,  sendo um indicador positivo de qualidade de vida (quadro 6). 

 

Quadro 6 : Entorno e domicílios adequados ou não da amostra 

ISA – CAPITAL, São Paulo, 2003: 

entorno adequado 
domicílio  Sim Não NS/NR Total 
adequado 76,71 5,87 0,70 83,28 

inadequado 6,44 8,24 0,13 14,81 
ns/nr 0,65 0,91 0,34 1,91 
Total 83,8 15,03 1,17 100,00 
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Presença de Animais: 
 

 

  Se analisarmos a presença de animais na amostra estudada, temos os 

seguintes valores: com a presença de pelo menos um cão na residência temos 

40,04% dos lares paulistanos, com pelo menos um gato temos 8,39 %. Temos ainda 

as residências que têm tanto cães, quanto gatos, totalizando 4,49 % da amostra. 

Exclusivamente cães são 35,5 % dos domicílios e exclusivamente gatos são 3,9 %. 

Os entrevistados que afirmaram que ninguém do domicílio possuía cão e ou gato 

foram 55,73 %  (Figura 1). 

Figura 1: Distribuição dos Animais por domicílios, São Paulo, 2003: 
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A média de cães e gatos por residência foi de 1,43 e 1,66, com número máximo 

de onze e nove animais, respectivamente para cães e gatos (quadro 7).    

 

 Quadro 7 :  Média de cães e gatos por residência, São Paulo, 2003: 

 

Espécie  Média Intervalo de Confiança (95%) 

Cão 1,43 1,37 - 1,49 

Gato 1,66 1,46-1,86 
 
 

 

 

A análise de sexo mostra uma predominância de machos na população canina e 

de fêmeas na felina. Temos 42,98 % (IC 95% de 36,84 – 49,35%) de gatos machos e 

52,8% de cães machos (IC 95% de 48,2% -57,3%). A relação entre machos/fêmea é de 

1,11 para cães sem diferenças estatisticamente significativas e entre felinos é de 0,75, 

mostrando um ligeiro predomínio de fêmeas na amostra. Foram perdidas seis respostas 

sobre o sexo da população felina e sete respostas na população canina. (figuras 2 e 3 ). 
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Figura 2: Distribuição da População Canina, segundo Sexo São Paulo, 

2003: 
 

47%53%
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Figura 3: Distribuição da População Felina, segundo Sexo, São Paulo, 

2003 : 
 

57,02
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A distribuição etária dos animais mostra uma população jovem. Até 54 % da 

população canina têm menos de três anos e 61,59 % da população felina tem essa 

característica (figura 4). A média de idade dos cães é de 4,28 anos e dos gatos é de 3,44 

anos.  
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Figura 4: Distribuição etária de cães e gatos, São Paulo, 2003:  
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A porcentagem da presença de animais para domicílios uni ou multi- familiares, 

é de 43,74 % , 0,36 % e 0,03 % para respectivamente, uma , duas ou três  famílias. Não 

há diferença estatística significativa entre o sexo do chefe de família e a presença de 

animais no domicílio. 

Os diferentes cruzamentos não demonstraram existir diferença, estatisticamente, 

significativa entre a escolaridade do chefe e a presença de cães e gatos no domicílio, ou 

mesmo entre ter preferência na escolha do sexo do animal de estimação. 

Em relação à renda percebemos que as famílias classificadas na maior categoria, 

acima de quatro salários mínimos têm uma porcentagem menor de cães, 15,41% se 

comparado com as outras categorias (quadro 8).  Apesar disso a  análise dos intervalos 

de confiança indicam que não há diferença, estatisticamente, significativa entre as 

categorias de renda. 
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Quadro 8 : Renda familiar per capita e freqüência da presença 

de animais da amostra ISA – CAPITAL, São Paulo, 2003: 

 

Renda familiar per capita em 
SM 

Freqüência da 
presença de animais Porcentagem (%) 

<= 0.5 288 22,66 
> 0.5 a 1 275 22,12 
> 1 a 2.5 365 29,67 
>2.5 a 4 96 9,54 

> 4 134 16,01 
Total 1.158 100,00 

 

Não há diferença estatística significativa entre possuir cães machos ou fêmeas 

dentro das diferentes categorias de renda. Na população felina parece não ocorrer 

nenhuma diferença estatística importante na categoria renda, seja em relação à posse dos 

animais, seja em relação ao sexo do animal escolhido.   

Temos uma porcentagem maior de nascidos em São Paulo com cães do que entre 

não nascidos. A diferença para proprietários de felinos é muito pequena, de 8,46 % para 

8,35 %, para os proprietários de cães a diferença é mais acentuada de 38,5 % para não 

nascidos na capital paulista, para 42,9 % dos nascidos. Ao se considerar a presença 

conjunta de animais, essa diferença se dilata (figura 5). 
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Figura 5: Presença e Ausência de Animas conforme naturalidade 

do chefe da família, São Paulo, 2003: 
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  Um fator interessante de ser analisado é o tempo de moradia daquela 

família naquele domicílio. Percebemos que há um aumento progressivo da presença de 

animais conforme uma maior permanência no domicílio, e após esse aumento há uma 

tendência de queda, após mais de 30 anos na mesma casa (figura 6). 
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Figura 6: Freqüência da Presença de Animas conforme tempo de 

permanência no domicilio, São Paulo, 2003: 
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De todas as pessoas que responderam ao questionário três moravam em 

domicílios coletivos, destes, dois apresentam animais. 

De todos os que responderam que tinham cães em sua residência, a maioria mora 

em casas, 90,71 % das respostas. Mesmo assim temos 8,01 % dos entrevistados morando 

em apartamento com seus animais, 0,8% em cortiços e 0,05 % em barracos. Os 
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domicílios com gatos também são casas na sua maioria, mas já percebemos uma maior 

importância dos apartamentos para proprietários de gatos do que de cães, com 12,99 % 

de respostas (figura 7).  

 
Figura 7: Presença de cães e gatos, por tipo de moradia São Paulo, 

2003: 
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A categoria “barracos” nos interessa por ser um local inadequado para a 

manutenção de animais, devido à falta de portão e limites definidos, podendo estimular o 

vagar e, conseqüente, brigas e cruzamentos entre os animais. Temos um número 

estimado de 26.721 animais vivendo em barracos no Município de São Paulo. 

   Saber se a habitação é alugada ou própria é interessante, considerando 

que muitas vezes o motivo de descarte de animais é a mudança de endereço e não ter 

onde deixar seu animal. A maior parte dos entrevistados, com posse de animais, mora 
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em casa própria (57,68 % IC 95% de 51,87 % a 63,29%). Mesmo assim temos uma 

porcentagem morando em local alugado, 22 % (figura 8). 

Figura 8: Qualificação da moradia segundo propriedade ou não, São 

Paulo
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 As características da moradia, e do entorno não influenciam a escolha de 

cães ou gatos, machos ou fêmeas, pelos proprietários. E também não há diferença 

significativa entre morar em local inadequado e ter animais ou não. 

Já que nos interessa o risco, é importante analisarmos os animais que habitam em 

piores condições ambientais. Do total de casas com cães, 14,62 % (IC 95% de 9,38 % a 

22,05 %) têm um entorno inadequado e um número ainda maior de gatos vivem nessas 

condições: 16,73% (IC 95% de 9,58 % a 27,59 %).  
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Figura 9: Proporção de residências com cães e gatos segundo 

característica do domicílio, São Paulo, 2003: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animais Comunitários: 
 

Foram incluídas no questionário questões sobre o cuidado com animais 

comunitários.  Cuidam de cães de rua, moradores de 2,42 % das residências com IC 95%  

de 1,63 % a 3,56 %. Através da amostra sabemos que são cuidados 120 animais. A 

maior parte dos residentes cuida de um cão. A pessoa que mais cuida de cães, cuida de 

dez animais. É significativo que o fato do entrevistado já ter cão estimula a cuidar de 

cães comunitários. Dentre os que cuidam de cães, 70,07 % possuem pelo menos um cão 
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em sua residência (IC 95% de 53.11% - 82.88%). Dentre os que não tem um cão na 

residência apenas 29,93% cuidam de cão de rua.  Um fator de destaque e que mostra os 

cuidados parciais com esses animais é que, apesar de se dizerem cuidadores dos cães de 

rua, 56,66 % não sabem informar se o animal foi vacinado contra a Raiva nos últimos 

doze meses.   

 Na parte felina temos uma porcentagem muito menor de pessoas que cuidam de 

gatos 0,70 % (IC 95% de 0.49 % a  1.98 %).O número máximo de gatos cuidados por um 

morador é de 20 animais.  

  Em relação à vacinação contra a Raiva a maior parte dos entrevistados 62,51 % 

não sabe informar se os animais foram ou não vacinados. Novamente, idêntico aos cães, 

o fato de possuir um gato estimula cuidar de animais de rua, com 66,7% das pessoas 

com gatos cuidando de gatos de rua. 

 O fato: morar em casa estimula o cuidar de animais de rua. Moram em casas 83,9 

% e 87,61 % dos cuidadores de cães e gatos respectivamente.    

 

Estimativas numéricas 
 

A análise da razão homem-animal permite uma série de mensurações que são 

utilizadas nos programas de controle de diferentes zoonoses. 

Foi calculada a razão de 7,28 humanos para um cão e de 29,49 humanos para um 

gato. Considerando-se a população estimada pelo IBGE de 10.710.997 pessoas, teríamos 

1.471.291 cães e 437.362 gatos para o Município de São Paulo em 2003. 
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Vacinação: 
 

A vacinação contra a Raiva é um importante instrumento para avaliação de 

cuidados e risco dos animais para a população humana. Foi feita uma separação entre 

vacinação em local público e privado. A dicotomização da variável permitiu uma melhor 

avaliação dos locais escolhidos para a imunização dos animais.   

A primeira questão é saber qual a porcentagem de animais vacinados contra a 

raiva nos últimos 12 meses. Foram encontrados os valores de 90,13 % de vacinados (IC 

95%   de 87,01% - 92,56%)  e de 71,93% ( IC 95% de  59,02  a  78,12%), para cães e gatos 

respectivamente. A maior parte dos cães, 68,32 %, foi vacinada em órgãos públicos 

(campanhas e serviços públicos) com um IC 95% de 63,9 % - 74,91%. No caso dos gatos 

não há diferença, estatisticamente, significativa entre vacinar em local público ou 

privado, sendo 52,18 % vacinado em local público e 47,82 % em local privado (Figura 

10). 
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Figura 10: Local de vacinação público ou privado de  cães e gatos, São 
Paulo, 2003 
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Ao analisarmos o fato de se vacinar contra a raiva em relação à escolaridade do 

chefe da família, renda, entorno e características do domicilio não percebemos 

diferenças estatísticas significativas entre as diferentes classes. Entretanto, encontramos 

na amostra uma grande diferença entre os que moram em casa e ou apartamento e os que 

moram em barraco em relação à vacinação contra raiva. Entre as pessoas que moram em 

barracos somente 37,5 % (IC 95% 15,06% - 59,39%) vacinaram seus cães contra a raiva. 

Esse número contrasta com a proporção de 89,56% (IC 95% de 86,42% - 92,04%) dos 

que moram em casa e apartamento e vacinam seu cão. No caso de gatos temos 31,38 % 

de respostas dos moradores de barraco que vacinaram contra a raiva, um número, 

expressivamente, inferior ao dos que moram em casas ou apartamentos (67,89% com IC 

de 58,27 %- 76,35%).     
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Outro dado sobre os moradores de barraco é que eles são usuários exclusivos do 

serviço público, no quesito vacinação, e não se utilizam em nenhum momento da rede 

privada.   

 

Figura 11: Vacinação contra a Raiva e característica do Domicilio onde 
residem cães e gatos, São Paulo, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renda exerce forte influência no local de vacinação dos animais. Quanto maior 

a renda menos se vacina no serviço público e mais no particular. Temos uma inversão da 

vacinação em local público, entre os que recebem mais de quatro salários mínimos  em 

relação às demais categorias (Figura 12).    
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Figura 12: Porcentagem de vacinados contra a Raiva conforme a 
renda, São Paulo, 2003: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A vacinação contra a raiva não sofre influência da escolaridade do chefe, não 

existindo diferenças estatísticas significativas entre as diferentes classes.          

Em relação aos locais de vacinação, os proprietários de gatos vacinam, 

indiscriminadamente, em locais públicos ou privados independente da escolaridade do 

chefe da família. Já em relação aos cães, as categoria de zero a quatro anos de 

escolaridade, de quatro a sete anos e de oito a onze anos apresentaram uma maior 

prevalência de vacinação em locais públicos, com respectivamente  83,07% (IC de 74,9 

% - 88,9 %), 73,05 % ( IC de 62,7 –81,3 % ), 70,69 % ( IC de 62,45 % - 77,7%). 
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Ao analisarmos o entorno percebemos que no caso de felinos há uma influência 

na escolha do local público ou privado,com ligeiro predomínio de vacinação em locais 

privados de moradores com entorno adequado (Figura 13).      

Figura 13: Influência do Entorno Adequado ou não na escolha do local 
de vacinação de gatos, São Paulo, 2003: 
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 Em relação aos cães (Figura 14) não há diferença entre as  duas categorias, 

moradores de locais com entorno adequado e inadequado, mas notamos a predominância 

de vacinação em locais públicos pelos moradores em locais com entorno inadequado. 
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Figura 14: Influência do Entorno Adequado ou não na escolha do local 
de vacinação de cães, São Paulo, 2003: 
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Os moradores classificados em residências com domicilio inadequado 

apresentam ligeira tendência de vacinar na rede pública em relação aos que apresentam 

domicilio adequado, mas sem diferença, estatisticamente, significativa. 

 O questionário apresenta um bloco sobre gastos da família com saúde. Deste 

bloco destacamos a questão que pergunta: qual o gasto no último mês com plano de 
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saúde e cruzamos com a informação se o cão havia utilizado o serviço público ou 

privado para vacinação.  

 Podemos observar que os donos dos animais utilizam para seus pets a mesma 

lógica que para sua saúde. As pessoas que se utilizam plano de saúde privado também 

tendem a levar seus animais em clinicas particulares e as famílias sem plano de saúde 

usam mais o serviço público (quadro 9).      

 

Quadro 9 : Porcentagem de famílias com plano de saúde e local da 

vacinação contra a Raiva  de cães e gatos,  São Paulo, 2003: 

 Cães  Gatos 

  Local De Vacinação Local De Vacinação 

Plano de Saúde Publico (%) Privado ( %) Publico (%) Privado ( %) 

Sim 32,24 63,32 31,3 56,86 

Não 67,76 36,68 68,7 43,14 

Total 100 100 100 100 
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6. Discussão 

 Um ponto importante a ser destacado no início dessa discussão é que, conforme  

descrito por LIMA (1999): a abundância da população canina depende, além da 

disponibilidade de alimento, água e abrigos, da influência dos padrões de colonização, 

distribuição de lixo/resíduos, e práticas culturais. Esses aspectos culturais de colonização 

são muito importantes de serem entendidos e analisados, e serão um parâmetro que 

diferenciará os resultados dos estudos de diferentes regiões e países.  

A porcentagem de domicílios: com animais, por depender de diversos fatores,  

varia muito de região a região. Um relatório da WHO (1998), cita que em áreas do 

Equador, Tunísia e Sri Lanka entre 60% e 87 % dos domicílios possuíam cães (LIMA 

1998), número superior ao de 35, 5% encontrado no nosso estudo (figura 1). Na Tunísia 

encontramos entre área rural e urbana uma grande diferença, na área rural 80% das 

residências tem cães e na área urbana entre 20 e 10 % (WANDELER 1993), reforçando 

a importância da micro análise para entendermos a população animal.   

 A análise dos países europeus e dos Estados Unidos mostra uma proporção 

menor de cães que nos países africanos e latinos americanos. Na Suécia, por exemplo, 

temos 15,5% das residências com cães (EGENVAL 1999). 

 No Brasil diversos estudos na última década abordam o tema. No Estado de São 

Paulo o Instituto Pasteur no período de maio a dezembro de 2002, pesquisou 41 

municípios, divididos em 100 setores censitários e encontrou a proporção de 52,5 % dos 

domicílios com cães (ALVES 2005). 
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Uma vez que as diferenças regionais são um importante fator para compararmos 

resultados, devemos tentar obter locais semelhantes. Consideraremos os dados de 

PARANHOS (2003) que também foi realizado no Município de São Paulo. No trabalho 

de PARANHOS temos a proporção de 39,7 % com cães e de 36,94% de domicílios só 

com cães, ambos são números muito semelhantes aos encontrados no presente estudo de 

40,02% e 35,55%, respectivamente, para somente  cães, e cães e gatos na residência 

(Figura 1) . 

Diante do resultado obtido de 40,02 % dos lares com cães, não podemos ignorar 

a importância desses animais no dia a dia das famílias, independente de renda e 

escolaridade. Pudemos avaliar que as famílias cuidam dos seus animais com a mesma 

lógica que  cuidam da sua  própria saúde. Se possuírem plano privado de saúde, tendem 

a levar seus animais para serem vacinados em clínicas privadas, se não possuem plano 

privado de saúde, levam seus animais para serem vacinados em órgãos e campanhas 

públicas (Quadro 9). Esse fato corrobora a conclusão de que os animais são entendidos 

como membros da família, recebendo os mesmos privilégios e sofrendo as mesmas 

necessidades que os humanos.      

Em relação à população felina os estudos não são tão freqüentes. Os cães têm 

tradicionalmente uma maior importância, devido ao seu potencial de causar injúria e 

matar crianças e adultos, sua habilidade para viver em vida livre, sua importância maior 

na transmissão na raiva até metade do século XX e sua visibilidade mais acentuada em 

áreas onde convivem com gatos (SLATER 2004). 
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  SLATER (2004) discute na atualidade uma nova realidade e adequação da 

importância dos gatos. São citados pelo autor alguns indicadores dessa mudança de 

status dos gatos: 

1- O incremento do número de gatos que são entregues nos Centros de Controle de 

Zoonoses e abrigos superando o número de cães em alguns países, como o Estados 

Unidos da América; 

2- O movimento de “não matar”, desenvolvido pelos protetores de animais que 

defendem a filosofia de que a eutanásia de animais não é viável ou aceitável no dias 

atuais; 

3- A superação, nos países europeus e na América do Norte, do número de gatos em 

relação aos cães como animais de estimação; 

4-  A diminuição do número de áreas onde temos grande quantidade de cães soltos; 

5- O aumento da incidência de Raiva nos gatos e conseqüente maior perigo de 

transmissão aos humanos da doença através do contato com essa espécie animal. 

Os estudos nacionais comparados com os internacionais apresentam uma 

disparidade de números em relação à presença de gatos nas residências, sendo que os 

estudos internacionais apresentam números maiores que os nacionais. Nos Estados 

Unidos da América do Norte, conforme a região geográfica (nordeste, sul, meio-

oeste e oeste) a proporção de gatos por residência varia de 27 % a 35,8% (NASSAR 

1991). A tendência mundial  é de  que o  principal animal de estimação  seja o gato, 

superando o cão. No Brasil essa inversão ainda não ocorreu, apesar do aumento no 

número de gatos nos domicílios, principalmente, nas grandes cidades como São 

Paulo. Essa tendência se associa a verticalização das cidades, vida agitada que exige 
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um animal que demande menos cuidados e passeios, e a própria estrutura familiar 

que se tornou menor. Podemos constatar isso ao analisarmos que maior número de 

proprietários de felinos moram em apartamentos, se comparado aos cães. São 

encontrados 12,99 % dos gatos morando com seus donos em apartamentos e 8,01 % 

dos cães (Figura 7). 

No Estado de São Paulo a proporção encontrada foi de 12,6 % dos domicílios 

com gatos. (ALVES 2004). PARANHOS (2002) encontrou um total de 6,36 % dos 

domicílios com gatos no Município de São Paulo. A detecção de 8,39 % dos 

domicílios, na amostra ISA CAPITAL com gatos (figura 1) nos aponta a tendência 

mundial de aumento desses animais como pets e coloca uma nova preocupação para 

os sanitaristas veterinários: como acessar essa população para ser vacinada e 

monitorada.  

As dificuldades de se lidar com a população felina são enormes, se comparadas 

com a população canina, já que o gato não permite uma domiciliação, tão clara, e 

tendem a vagar por várias casas. O hábito de predador dos gatos os faz caçar 

morcegos, considerado hoje o principal transmissor da Raiva para humanos no nosso 

meio. Os morcegos não hematófagos encontraram vários abrigos artificiais na cidade 

de São Paulo e habitam todos os bairros da cidade, desde os centrais até os 

periféricos. Estes morcegos ao se contaminarem com o vírus da Raiva, têm como um 

dos principais sintomas, a paralisia de asas, o que os leva a serem encontrados de dia 

em locais acessíveis e iluminados. Esse fato os torna alvo fácil dos felinos, que 

acabam brincando ou até se alimentando desses animais. Essa possibilidade de 
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exposição torna os gatos, uma fonte de preocupação dentro dos programas 

específicos de vacinação anti-rábica. 

As campanhas públicas  de vacinação contra a Raiva foram idealizadas para cães. 

Nelas temos postos nas ruas das cidades, a céu aberto, com tráfego de carros 

próximo e presença de vários cães colocando em risco os gatos que para lá são 

levados e, principalmente, estressando os animais. Essas dificuldades de acesso 

explicam porque 47,8 % dos proprietários de gatos optam por levar seus pets a 

clínicas particulares para a vacinação contra a Raiva (figura 10). Uma forma de 

estimular os proprietários de gatos a vacinarem seus animais nas campanhas, seria a 

presença de uma  estrutura separada para felinos, seja através de uma diferença de 

dias entre a campanha de cães e gatos, seja com locais específicos, exclusivos para 

gatos, onde o proprietário tivesse segurança que seu animal sofreria um menor 

estresse e possibilidade de injúrias .        

 A média de animais por residência seja cães ou gatos, não sofre grande variação 

nos estudos nacionais ou internacionais sobre o assunto. A média encontrada dos 

cães por residência é de 1,43 e a média de gatos é de 1,66 (Quadro 7).   

 A divisão por sexo nos auxilia no planejamento das atividades de controle 

populacional (SALLUM 2005), e segundo PALOMINO (1973) cães machos 

estariam mais sujeitos a raiva, por seus hábitos de dominação e disputa por fêmeas. 

Na amostra tivemos um ligeiro predomínio de machos na amostra de cães, sem 

importância estatística e de fêmeas na amostra felina (figuras 2 e 3).  Podemos 

considerar a população de cães e gatos equilibrada em termos de gênero.     

Um fator importante para avaliação de risco é a idade da população animal. 
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O ideal é que a população envelheça, já que sabemos que quanto mais velha ela 

for, maiores serão as chances de estar imunizada contra a Raiva.  Diversos fatores tanto 

intrínsecos, quanto extrínsecos ao animal, influenciam a imunização. Entre os fatores 

intrínsecos temos : o estado nutricional, a presença de patologias infecciosas ou não, 

verminoses, idade da primovacinação e dos reforços. Um importante fator extrínseco é o 

tipo de vacina aplicada. As campanhas de vacinação realizadas pelo serviço público 

utilizam a vacina Fuenzalida – Palácios, que sabidamente não produz titulação protetora 

após a primeira aplicação. Os animais respondem melhor após a segunda dose de vacina, 

ou seja, há relação entre doses aplicadas e resposta imune humoral. (ALMEIDA 1997). 

Como a maioria dos proprietários de animais usa o serviço público que realiza 

campanhas anuais, temos um intervalo de até dois anos para  a imunização de animais 

ingressantes na população. Um animal que nasceu em setembro de determinado ano só 

terá, aplicada, a primeira dose de vacina aos 11 meses de vida, já que as campanhas 

públicas são rotineiramente no mês de agosto. Como são necessárias no mínimo duas 

doses para imunização, este animal só terá títulos protetores para a Raiva com uma idade 

aproximada de dois anos.  Há hoje clara a recomendação do Instituto Pasteur de se fazer 

um reforço de vacina nos primovacinados, um mês após a primeira dose aplicada. 

Infelizmente poucos proprietários seguem essa recomendação e normalmente as doses 

são aplicadas em intervalos anuais. Esse fato fará com que se acumule uma massa de 

susceptíveis que irá favorecer o surgimento de epizootias de Raiva com o passar dos 

anos. 

Um outro ponto a ser avaliado é que com a nova política de castração para o 

controle de super população de cães e gatos o investimento, em cada individuo, é alto. O 
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procedimento de castração é cirúrgico, exige mão de obra especializada e uma série de 

materiais e medicamentos específicos. Portanto, o não envelhecimento da população e 

reposição de animais castrados por não castrados é um grande prejuízo econômico, além 

de inviabilizar a política de castração como um dos métodos de controle populacional. 

Por isso, todo projeto de castração deve ser correlacionado a um Programa de Posse 

Responsável de Animais. Neste Programa devem ser enfatizados a importância da 

domiciliação, registro e diversos valores positivos que agreguem valor a esse animal e 

reforcem que o animal deve permanecer com seus donos o tempo de vida total da sua 

espécie.       

Semelhante ao que ocorre com a população humana, temos uma pirâmide etária 

animal com a base larga nos países em desenvolvimento e uma pirâmide menos 

triangular em países desenvolvidos. A  idade média da população canina na Suécia é de 

5,7 anos (EGENVAL 1999), nos Estados Unidos da América é de 4,5 anos 

(WANDELER 1993). 

Em Araçatuba um estudo feito mostrou que 20,21 % dos cães eram menores de 

um ano e essa alta proporção de animais tão jovem foi avaliado como um dos fatores de 

insucesso no controle da Raiva Urbana no Município (NUNES 1987). 

Uma população abaixo de três anos está no auge da fase reprodutiva. o que 

dificulta o controle reprodutivo. No nosso estudo concluímos que 54% da população 

com menos de três anos e 61,59 % da população felina está nessa categoria (Figura 4). 

A taxa de jovens e de filhotes não é mais alta por conta da pressão das doenças 

infecciosas (WANDELER 1998), que faz com que ocorra um grande número de mortes 

nas ninhadas de cães e gatos, senão teríamos uma pirâmide com a base ainda maior. 
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Doenças como cinomose, parvovirose e mesmo as maciças infestações de vermes são 

responsáveis por grande mortalidade de filhotes (BIAZZONO 2001) 

  No presente estudo houve a correlação entre os fatores da família e do domicílio 

com a posse de animais. Ter um animal representa um vínculo entre os membros da 

família e sua vizinhança. A presença, principalmente, de cães revela uma tendência de 

permanência no local. Isso reflete no predomínio de animais, entre os chefes de família 

nascidos no Município de São Paulo, em comparação com os não nascidos, os chefes de 

famílias paulistanos têm seu local de inserção social mais claro na cidade facilitando a 

posse de animais (Figura 5).   

Outros fatores interessantes nessa linha de análise são o tempo de permanência 

no mesmo domicílio e se o domicílio é alugado, próprio ou cedido. Quando analisamos 

o tempo de permanência no domicílio, percebemos uma freqüência menor de cães no 

primeiro e segundo ano de moradia que vai crescendo, com flutuações, e uma tendência 

de queda nos anos mais elevados de permanência (Figura 6). Se novamente pensarmos 

na questão de inserção da família no meio, constatamos que essa é tendência natural da 

posse de animais, seguindo a própria dinâmica familiar. A queda no final da curva 

possivelmente aponta a questão de famílias já de  idosos e ou meia idade que tendem a 

ter menos desejo de possuir um animal em casa.  

Quando analisamos o tipo de moradia onde os proprietários de animais vivem 

(Figura 7), temos a maior parte deles morando em casas e apartamentos. As favelas se 

encontram hoje em dia em grande parte urbanizadas o que faz com que muitos 

moradores de favela, estejam listados como moradores de casas e não barracos, mas 

mesmo essa população, mais a margem, apresenta cães. Segundo o Censo de 1991 
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66,5% das casas de favelas tinham paredes externas de alvenaria e 87,5% cobertura de 

telado ou laje, segundo a FIPE os números seriam ainda maiores com 74,2% em casa de 

alvenaria e 97,1%  com telhado ou laje  (PASTERNARK 2002). 

Em relação ao status do domicilio, se a casa é alugada, própria ou cedida, a 

presença de animais é nitidamente maior na casas próprias. Mesmo assim temos 22% 

dos possuidores de animais vivendo em casas alugadas (Figura 8). Isso preocupa, devido 

ao fato de ser a alegação de mudança de domicilio, um motivo freqüente de descarte de 

animais sadios. A constante reclamação de vizinhos é o fator que leva os proprietários de 

imóveis a pedirem que os locatários se mudem ou que se desfaçam dos cães e gatos. A 

verticalização, entendida como uma mudança de uma casa para um apartamento, 

também é um fator alegado para o descarte de animais nos Centros de Controle de 

Zoonoses.        

A associação renda e presença de animais mostra um dado que confirma um 

pensamento intuitivo, de associar o  maior número de cães à menor renda. Há uma 

porcentagem menor de cães entre os que possuem renda familiar acima de quatro 

salários mínimos.  Concluímos, então, que pessoas que têm um maior poder aquisitivo 

para  sustentar animais, têm um menor número de animais (Quadro 8).  

A análise de outras características domiciliar e da família não demonstrou serem  

significativas para a posse de animais. O que nos leva a crer que a presença de animais é 

freqüente no município de São Paulo e são fatores ligados à renda, escolaridade, fatos 

importantes na escolha de onde vacinar seu animal  e não em ter ou não animais.  
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Nas grandes cidades temos uma figura, um novo grupo, emblemática do excesso 

populacional de cães e gatos: o “Cuidador de Animais” . Essas pessoas tomam para si  a 

tarefa de cuidar de animais sem dono das rua, transformando-os em animais 

comunitários. Conseguimos detectar que este grupo de “cuidadores” geralmente 

apresenta um outro animal de estimação além do cuidado na rua  e mora em casa. Esta 

maior possibilidade de se cuidar de um cão e gato de rua, quando já se tem algum animal  

é fator que coloca mais em risco a população e o próprio animal do cuidador. Ao 

interagir com um animal de rua ele levará para seu animal patogênos zoonoticos ou não, 

que podem contaminar seu “pet” domiciliado e transmitir doenças para a família.   

  A única forma de abordagem dessa população de cuidadores de animais é a 

educacional, orientando sobre a posse responsável e enfatizando a importância da 

domiciliação desses animais que vivem nas ruas.  

Os animais comunitários por não terem um domicilio fixo “trafegam” por várias 

casas,  recebem alimento e abrigo de diferentes famílias. Por serem cães conhecidos da 

comunidade a população não tende a vê-los como ameaça e por isso não os rejeita. 

Assim eles conseguem ter abrigo fácil e em caso de serem portadores de doenças 

possuem alta capacidade de disseminação. Um fator que mostra a dificuldade de lidar 

com essas populações é que a atividade de captura se torna ineficiente neste grupo de 

animais, já que a população protege e não permite sua remoção pela “carrocinha”.  

A relação homem-animal é utilizada para a mensuração dos parâmetros do  

Programa  de Controle da Raiva. É através dessa relação que sabemos qual o número de 

animais a serem vacinados, quantos devem ser enviados para exame laboratorial da 

Raiva, quantos devem ser castrados. Além disso, serve de avaliação da eficiência e 
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eficácia dos programas dentro dos Centros de Controle de Zoonoses, como o de 

Leishmaniose Visceral, das medidas de castração e de registro e identificação de 

animais.   

 NUNES et all  (1997) acharam uma razão de  3,58 homem para 1 cão. DIAS 

(2001), utilizando o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e setores censitários no 

Município de Guarulhos, encontrou, em 2001, a razão de 5,52 para homem e cão e 24,31 

para homem e felino. Em 2004 o mesmo pesquisador, desta vez trabalhando em Taboão 

da Serra e novamente utilizando o SIG e setores censitários, encontrou a razão 

homem/cão de 1 cão para cada 5,14 homem e homem/gato de 1 gato para cada 30,57 

homens (DIAS 2004). 

Pesquisadores do Instituto Pasteur desenvolveram uma técnica denominada 

Técnica Pasteur. A Técnica Pasteur foi desenvolvida para buscar alternativas que 

permitissem o dimensionamento e classificação da população canina a partir de estratos, 

definidos segundo grau de dependência e restrição. É uma técnica pioneira no sentido de 

trabalhar com a população domiciliada e não domiciliada, permitindo obter informações 

da população com rapidez, simplicidade e baixo custo, o que permite a reprodução da 

técnica em diversas realidades sócio– econômicas, especialmente, em pequenas cidades. 

(MATOS 2004). Os resultados desse estudo para a razão homem  cão foi de 4,0 :1.  e de 

homem  gato de  16:1 (ALVES 2005).  

PARANHOS (2002). utilizando um corte transversal e pesquisando 1007 

domicílios, chegou a uma razão entre populações canina e felina e a humana no 

Município de São Paulo de razão homem/cão de 7:1 e razão homem/gato de 46:1. 
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Podemos perceber que a relação homem-cão do nosso estudo e do de 

PARANHOS é muito semelhante. A disparidade no número de felinos é esperada, 

considerando que a relação de propriedade com os esses animais é mais indireta. Muitos 

gatos utilizam a casa para alimentação e abrigo, mas não apresentam uma relação de 

domiciliação clara, podendo levar alguns membros da família a não considerá-lo como  

efetivamente pertencente a aquele lar. 

A vacinação contra a Raiva é um fator que pode ser escolhido para a mensuração 

de outros padrões de cuidado do proprietário com seu animal e de risco desse animal à 

comunidade. A vacinação contra a Raiva é para grande porcentagem dos proprietários o 

primeiro, e único, cuidado que se deve ter com os animais sob sua responsabilidade. A 

disseminação de agosto como o mês do cachorro louco, junto com o fator da gratuidade 

da vacina, e décadas de campanhas públicas construíram para a população esse conceito 

da necessidade de vacinar, ao menos uma vez ao ano, os cães e gatos. É comum a idéia 

de que essa é a única vacina a ser aplicada aos animais. Temos aliado a isso, o medo da 

Raiva, presente até hoje devido a ser doença mortal e que casou muitas vítimas até a 

década de 70. Um proprietário que ignora a vacinação contra a raiva será displicente 

com outros cuidados mínimos com seus animais e com o meio em que vive.  

 São preconizadas pelos Programas de Controle da Raiva: coberturas mínimas de 

vacinação para evitarmos a transmissão da doença. A Organização Mundial de Saúde 

recomenda no mínimo 70% de cobertura vacinal para prevenir surtos de Raiva. Esse 

número, aparentemente, foi obtido empiricamente, através do consenso de veterinários 

de Nova Iorque nos anos 40. A Organização Mundial de Saúde passou, então, a 

reconhecer esse número levando em consideração a cobertura vacinal ao longo do 
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mundo e a diminuição dos surtos de raiva quando atingidos os 70% (COLEMAN 1996). 

A avaliação da cobertura vacinal se baseia em dois fatores para poder ser considerada 

real ou representativa: da correta estimativa da população alvo a ser vacinada e da  

mensuração dos resultados. Os elementos da correta estimativa populacional já foram 

discutidos aqui. A amplitude e cobertura dos resultados da vacinação são feitas através 

dos informes das Prefeituras e dos estados. Mas são ignorados os valores feitos pelas 

clínicas particulares. Tivemos na amostra ISA- CAPITAL uma resposta de  90,13% dos 

proprietários de cães e 71,93% dos proprietários de gatos que vacinaram seus animais 

nos últimos 12 meses. Essa alta proporção tem dentro de si um componente, geralmente, 

não analisado: a vacinação realizada nas clinicas particulares. Foram vacinados em 

clínicas particulares 31,68% dos cães e 47,8 % dos gatos (Figura 10).   

Na atualidade o mercado chamado de “pet”, que engloba todos os produtos e 

serviços relacionados a cães e gatos, é um dos mais promissores da economia. O 

barateamento das rações comerciais fez com que a classe C e D passasse a consumir 

ração comercial, impulsionando também o mercado de vacinas e acesso às clinicas 

veterinárias. Esse crescimento distancia o veterinário que atua nos serviço público do 

que atua no meio particular. Não há, de forma rotineira, boletins de informação 

sistemáticos, ou um Sistema de Informações Ativo que permita ao clínico informar o 

quanto vacinou de animais contra a Raiva. Esse número, simplesmente, é perdido. Ao se 

analisar a cobertura vacinal “oficial” sempre se depara em um número que reflete 

,teoricamente,  uma população não acessível ou sensibilizada.  Durante anos se pensou 

na forma de acessar a população para uma maior cobertura vacinal, mas a possível 

resposta para a baixa cobertura vacinal pode ser a não contabilização das vacinas feitas 
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em clinicas particulares. Teríamos então a resposta para o  porque, apesar das baixas 

coberturas, não temos epizootias de raiva no meio urbano. Se pensarmos nos felinos essa 

importância é ainda maior, já que o peso das clínicas particulares é de 47,8 %. Uma 

análise correta da cobertura vacinal só poderá ser realizada se incluirmos as clínicas 

particulares como fonte de dados.  

A escolaridade e renda do chefe da família exercem influência nos locais onde os 

animais são vacinados, seja no serviço público ou privado, mas não no fato de vacinar 

ou não. É sabido que a escolaridade tem influência no poder aquisitivo e acesso a 

serviço. As pessoas com escolaridade maior conseguem ter acesso aos serviços de 

veterinário particular e assim vacinar seus animais com este profissional, não sendo 

dependentes do  serviço público.  

Não podemos deixar de citar que as campanhas são ainda: o local onde as 

pessoas de menor renda têm acesso ao serviço, bem como as que vivem em locais com 

entorno inadequado, sejam as donas de cães e ou gatos (Figuras 12,13 e 14) . 

Podemos dizer que os estudos internacionais e nacionais apontam para a mesma 

tendência que observamos em relação à posse e presença de animais nos domicílios de 

São Paulo. A análise do risco que essa população potencialmente pode causar a 

população humana, por ser multi-fatorial, exige estudos mais amplos, principalmente, 

sobre a população semidomiciliada e não domiciliada. Por ser uma doença imuno-

previnivel a Raiva tem fatores de riscos mais claros, sendo o primeiro o fato de vacinar 

ou não seu animal. No estudo a população vacinada se mostrou maior do que a 

divulgada nas campanhas de vacinação. Esta cobertura mais alta torna portanto a 

população teoricamente mais protegida.  A idade é também outro fator importante  já 
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que a imunidade depende dela. Temos o sexo, segundo PALOMINO, como um fator 

importante para o risco de raiva, sendo os machos mais afetados pela doença, por sua 

competitividade pelas fêmeas e disputa territorial.  

Os fatores de risco para LVA, devido a sua transmissão vetorial, estão 

relacionados aos fatores de entorno que podem ser propícios ou não à proliferação dos 

vetores. Temos, portanto, o entorno com um importante papel. O clássico ambiente para 

a transmissão da doença, não é característico no município de São Paulo, mas uma  

preocupação é o ingresso de animais de áreas endêmicas do Estado no município. 

Portanto, se torna fundamental a educação sanitária dos proprietários para que entendam 

a dinâmica da transmissão da doença e os riscos que estão sujeitos a sua família e os 

seus animais em relação à essa zonnoses emergente.     
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7 Conclusões 

• A presença de animais é freqüente nos lares paulistano, 

independente de renda, escolaridade e naturalidade, os cães e gatos estão 

presentes em 44,27 % dos lares; 

• As características da moradia, e do entorno não influenciam a 

escolha de cães ou gatos, machos ou fêmeas pelos proprietários. E 

também não há diferença significativa entre morar em local inadequado e 

ter animais ou não. 

• A população estimada para o município de São Paulo é de 

1.471.291 cães e de 437.362 gatos. Sendo a relação numérica de 7,28 

humanos para um cão e 29,49 humanos para um gato; 

• A análise de sexo mostra uma predominância de machos na 

população canina e de fêmeas na felina. Temos 42,98 % (IC 95% de 36,84 

– 49,35%) de gatos machos e 52,8% de cães machos (IC 95% de 48,2% -

57,3%); 

• A média de idade dos cães é de 4,28 anos e dos gatos é de 3,44 

anos. 

• Possuir animal de estimação estimula a cuidar de animais 

comunitários; 

• Tivemos 90,13 % dos cães e 71,93 % dos gatos vacinados contra a 

Raiva nos últimos 12 meses ; 
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• As campanhas de Vacinação, contra a raiva, públicas são um fator 

de eqüidade fazendo com que as pessoas que normalmente não teriam 

acesso ao serviço privado, possam vacinar seus animais; 

• A cobertura vacinal contra a Raiva só será representativa da 

realidade se considerarmos os números produzidos pelas clínicas 

particulares. Esses números ficam sem registro e só modelos como do 

presente estudo permitem descobri-los; 

• Os animais que vivem em locais com entorno inadequado e de 

proprietários de baixa renda  e menor escolaridade se utilizam mais do 

serviço de vacinação pública. 

 

Recomendações:  

• Desenvolvimento de um trabalho educativo para diminuir taxa de 

reposição de animais e aumentar a permanência dos animais nos lares 

paulistanos;  

• Criação de um Sistema de informações entre clínicas particulares 

e serviço público que permita a troca de informações sobre agravos e 

principalmente vacinação contra a Raiva; 

• Campanhas de vacinação contra as Raivas específicas para felinos, 

em dias e com estrutura diferente da de cães;  

• Trabalho educativo e informativo específico, para os “cuidadores” 

de animais; 
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• Maior produção de trabalhos científicos com ênfase na dinâmica 

da população felina ; 

• A colocação de questões sobre posse de animais em outros 

inquéritos domiciliares de base populacional.
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ANEXO I 

ISA-CAPITAL 

PLANO DE AMOSTRAGEM 

 

 

A população de estudo refere-se à população residente em área urbana do 

município de São Paulo, no período de realização do inquérito.  

Considerando os objetivos da pesquisa, foram fixados oito domínios de estudo 

formados pelos grupos sexo/idade: menores de um ano, de 1 a 11 anos de idade, 

mulheres de 12 a 19; 20 a 59 e 60 ou mais, e homens, nas mesmas faixas etárias. Para 

cada um desses domínios, foi planejada a realização de 420 entrevistas, perfazendo um 

tamanho de amostra total de 3360 indivíduos (Tabela 1 e Anexo II). 

 

Tabela 1. Tamanho de amostra planejado, 
segundo grupo sexo/idade. ISA-Capital, 2002. 

Grupo sexo/idade No. Pessoas 
Menor 1 ano 420 
1 a 11 anos 420 
Mulheres de 12 a 19 anos 420 
Homens de 12 a 19 anos 420 
Mulheres de 20 a 59 anos 420 
Homens de 20 a 59 anos 420 
Mulheres de 60 anos ou mais 420 
Homens de 60 anos ou mais 420 
Total 3360 

 

 

A amostra foi sorteada em estágios: setores censitários e domicílios. O município 

foi estratificado segundo escolaridade do chefe de família, considerando o percentual de 

chefes com nível universitário em três níveis: até 5%, 5% (inclusive) a 25% e 25% ou 

mais, conforme divisão utilizada no ISA-SP. 

O ponto de partida para o sorteio foi a PNAD-2002 que amostrou no município 

de São Paulo 264 setores censitários urbanos, não pertencentes ao estrato de novas 
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construções, entre os quais foram sorteados 60 setores para compor a amostra do ISA-

Capital, sendo 15, 28 e 17, respectivamente, nos estratos 1, 2 e 3. Essa partição seguiu a 

distribuição dos setores censitários da PNAD pelos estratos. 

Em cada setor, planejou-se a obtenção de 7 entrevistas de cada grupo sexo/idade 

de interesse e para se precaver da perda de 20% de unidades da amostra em função da 

não resposta, foi previsto o sorteio de 8,75 pessoas em cada grupo sexo/idade 

(7/0,8=8,75).   

 Considerando as razões pessoas/domicílios observadas no Censo-2000 (Tabela 

2), foi determinado o número de domicílios que precisariam ser visitados para se 

encontrar o número planejado de pessoas. Com base nos domínios menos freqüentes, o 

de homens de 60 anos ou mais no estrato 1 e o de menores de um ano nos estratos 2 e 3, 

foi determinado que seriam visitados 130, 170 e 245 domicílios, nos estratos 1, 2 e 3, 

respectivamente, valores que correspondem à divisão de 8,75 pelas razões 0,07; 0,0518 e 

0,0362 (arredondados para cima). 

 
 

Tabela 2. Razão pessoas / domicílios, segundo estrato e grupo idade/sexo. 
Município de São Paulo, 2000. 

Grupo Estrato 
Idade/sexo 1 2 3 
<1 0,0879 0,0518 0,0362 
1 a 11 0,9298 0,5626 0,3865 
12 a 19-M 0,3085 0,2467 0,1873 
12 a 19 – F 0,3388 0,2531 0,1918 
20 a 59 – M 1,0189 0,9160 0,8421 
20 a 59 – M 1,0487 1,0354 1,0000 
60 e + - M 0,0700 0,1563 0,1822 
60 e + - F 0,1005 0,2182 0,2706 
Total 3,903 3,439 3,097 

      Fonte: Censo 2000. 

 
Na Tabela 3 estão indicados os números de unidades de amostragem sorteadas. 

 
 

Tabela 3. Unidades de amostragem sorteadas, segundo estrato. 
ISA-Capital 
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Estrato Setores Domicílios Pessoas 
(%ch.NU)  por setor na amostra  
<5% 15 130 1950 1092 
5% – 25% 28 170 4760 1972 
25% 17 245 4165 1206 
Total 60  10875 4270 

Essa amostra de 10875 domicílios foi denominada amostra principal. Porém, 

para que no conjunto desses domicílios fosse selecionado somente o número planejado 

de pessoas de cada domínio, foram calculados os intervalos de amostragem a serem 

utilizados em novo sorteio de domicílios dentro da amostra principal (Tabela 4). Esses 

números (intervalos amostrais) indicaram a fração de domicílios nos quais as pessoas 

dos diferentes domínios deveriam ser buscadas. Como exemplo, no estrato 1, foram 

selecionados os homens de 20 a 59 anos que residiam em um a cada 13,2837 domicílios 

da amostra principal.  

 
Tabela 4. Intervalo entre os domicílios da amostra principal para seleção 
de pessoas nos domínios.  

GRUPO  ESTRATO  
 1 2 3 
Menor 1  1,2560 1 1 
1 a 11  13,2837 10,8511 10,6667 
Homens / 12 a 20 4,4083 4,7360 5,1696 
Mulheres / 12 a 20 4,8408 4,8820 5,2924 
Homens /20 a 59 14,5571 17,6657 23,2398 
Mulheres / 20 a 59 14,9827 19,9691 27,5965 
Homens / 60 e mais 1 3,014 5,0292 
Mulheres / 60 e mais 1,436 4,2079 7,4678 

 
 

Os estágios de seleção da amostra principal em cada estrato e as respectivas 

frações de amostragem foram: 

1º. estágio →  sorteio de setores censitários da PNAD (a1 setores) com probabilidade 

proporcional ao tamanho Mi, expresso pelo número de domicílios do setor no 

Censo2000, 
M

Ma
f i11= , sendo M o número de domicílios do estrato; 
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2º. estágio →  sorteio de setores censitários do ISA-Capital (a2 setores) com 

probabilidade fixa, 
1

22
a

a
f = ; 

3º. estágio →  sorteio de domicílios (b) com probabilidade inversa o tamanho atual do 

setor, 
iM

b
f

'
3 = . 

A fração global de amostragem foi: 
'

2
'

1

21

i

i

i

i

M

M

M

ba

M

b

a

a

M

Ma
f ⋅=⋅⋅= . 

Os domicílios da amostra principal foram selecionados com essas frações de 

amostragem. Para os domínios (grupos sexo/idade) em que houve novo sorteio de 

domicílios, as frações foram multiplicadas pelo inverso dos intervalos indicados na 

Tabela 4. 

Os dados da amostra foram ponderados para compensar as diferentes 

probabilidades de seleção. Na tabela 5 consta, para cada setor censitário, o peso 

referente ao emprego de distintas frações de amostragem nos estratos (peso1=
ba

M

2

) e à 

correção devida ao uso de medidas desatualizadas dos tamanhos dos setores censitários 

(peso 2=
i

i

M

M '

) e o produto entre eles, correspondente ao peso de cada setor na amostra 

principal.  

 
 

Tabela 5. Setores censitários sorteados e pesos.  

Código Setor Distrito Peso 1 Peso2 Peso am. 
 Distrito     principal 

1 13 17 Cachoeirinha 469,6031 1,3738 645,1416 
1 17 176 Campo Limpo 469,6031 1,1924 559,9603 
1 18 31 Cangaíba 469,6031 1,3493 633,6271 
1 19 51 Capão Redondo 469,6031 1,2632 593,1828 
1 22 177 Cidade Ademar 469,6031 1,2978 609,4287 
1 23 127 Cidade Dutra 469,6031 1,2308 577,9730 
1 30 244 Grajaú 469,6031 1,2828 602,3874 
1 36 246 Itaim Paulista 469,6031 1,0959 514,6572 
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1 36 188 Itaim Paulista 469,6031 1,2199 572,8835 
1 37 253 Itaquera 469,6031 1,0038 471,3886 
1 43 73 Jardim Ângela 469,6031 0,9794 459,9205 
1 44 153 Jardim Helena 469,6031 1,0881 510,9671 
1 76 115 Sapopemba 469,6031 1,1417 536,1302 
1 84 169 Vila Curuçá 469,6031 1,0302 483,8004 
1 3396 5292 Iguatemi/Lageado 469,6031 1,0964 514,8947 
2 1 29 Água Rasa 235,4261 1,1983 282,1054 
2 2 9 Alto de Pinheiros 235,4261 1,1495 270,6186 
2 4 45 Aricanduva 235,4261 1,1337 266,8939 
2 5 83 Artur Alvin 235,4261 1,1755 276,7508 
2 11 117 Brasilândia 235,4261 0,9159 215,6305 
2 14  Cambuci 235,4261 1,4356 337,9879 

Continuação 
2 21 14 Casa Verde 235,4261 1,0413 245,1544 
2 23 81 Cidade Dutra 235,4261 1,1627 273,7350 
2 24 6 Cidade Líder 235,4261 1,2232 287,9765 
2 27 84 Cursino 235,4261 1,1287 265,7284 
2 29 143 Freguesia do Ó 235,4261 1,1333 266,8162 
2 30 288 Grajaú 235,4261 1,2171 286,5383 
2 34 128 Ipiranga 235,4261 1,1883 279,7595 
2 42 5 Jaraguá 235,4261 1,1003 259,0448 
2 43 264 Jardim Ângela 235,4261 0,9292 218,7587 
2 46 98 Jardim São Luiz 235,4261 1,0683 251,4976 
2 59 166 Penha 235,4261 1,2791 301,1263 
2 63 71 Pirituba 235,4261 1,1255 264,9734 
2 68 170 Sacomã 235,4261 1,1214 263,9972 
2 72 9 São Lucas 235,4261 1,1895 280,0331 
2 77 170 Saúde 235,4261 1,2160 286,2781 
2 78 36 Sé 235,4261 1,6855 396,8068 
2 81 14 Tremembé 235,4261 1,2892 303,5109 
2 84 62 Vila Curuçá 235,4261 1,2346 290,6606 
2 86 10 Vila Guilherme 235,4261 1,7388 409,3602 
2 87 148 Vila Jacuí 235,4261 1,1369 267,6517 
2 89 86 Vila Maria  235,4261 1,2208 287,4160 
2 92 133 Vila Medeiros 235,4261 1,2560 295,6951 
3 7 26 Bela Vista 190,0262 1,3211 251,0508 
3 12 48 Butantã 190,0262 1,1856 225,3005 
3 26 48 Consolação 190,0262 1,1382 216,2843 
3 32 132 Moema 190,0262 1,4258 270,9358 
3 35 31 Itaim Bibi 190,0262 1,5221 289,2310 
3 38 180 Jabaquara 190,0262 1,2134 230,5805 
3 45 118 Jardim Paulista 190,0262 1,3808 262,3792 
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3 51 1 Mandaqui 190,0262 1,1704 222,4049 
3 53 47 Mooca 190,0262 1,1149 211,8535 
3 60 123 Perdizes 190,0262 1,2199 231,8050 
3 62 51 Pinheiros 190,0262 1,1729 222,8878 
3 66 86 República 190,0262 1,2193 231,6930 
3 70 34 Santana 190,0262 1,3563 257,7230 
3 79 40 Socorro 190,0262 1,1032 209,6277 
3 82 110 Tucuruvi 190,0262 1,1176 212,3822 
3 91 26 Vila Matilde 190,0262 1,1725 222,8124 
3 94 62 Vila Sônia 190,0262 2,0467 388,9252 

 
 

 
Os dados sofreram ainda outra ponderação referente ao ajuste de pós-

estratificação pela escolaridade (anos de estudo) dos chefes dos domicílios, 
considerando 4 grupos: com menos de 3, de 4 a 7, de 8 a 11 e com 12 ou mais anos de 
estudo. Essa ponderação visou ajustar a distribuição da amostra, já ponderada pelos 
pesos apresentados anteriormente, à observada no Censo-2000. Para isso, foram 
calculadas as razões entre as proporções de pessoas da amostra do ISA-Capital nos 
novos estratos criados e as observadas no Censo-2000 (Tabela 6).  

 
 

Tabela 6. Pesos para ajuste de pós-estratificação por escolaridade do chefe. 
ISA-Capital 

ANOS DE ESTUDO  ESTRATO  
 1 2 3 
Até 3 anos 0,7631 0,7498 0,6747 
De 4 a 7 anos 1,2298 1,1904 1,0714 
De 8 a 11 anos 1,0178 1,0656 0,9282 
12 ou mais anos 1,3598 1,4198 1,6509 

 
 

 

Na Tabela 7 estão indicados os números de pessoas entrevistadas. 

 

Tabela 7. Número de pessoas entrevistadas, segundo estrato e 
grupo idade/sexo. ISA-Capital. 

GRUPO ESTRATO  
IDADE/SEXO 1 2 3 Total 
<1 146 188 74 408 
1 a 11 132 216 87 435 
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12 a 19-M 137 197 106 440 
12 a 19 – F 126 183 98 407 
20 a 59 – M 125 159 98 382 
20 a 59 – M 139 193 81 413 
60 e + - M 151 175 95 421 
60 e + - F 148 207 96 451 
Total 1104 1518 735 3357 

 

 

 

Na Tabela 8 estão indicados os números de pessoas entrevistadas por domínio 

com a sua distribuição percentual, após a aplicação dos pesos finais (do delineamento e 

de pós-estratificação), e para fins de comparação, os percentuais observados no Censo-

2000. 

 
 

Tabela 8. Distribuição por idade/sexo e estrato. 
ISA-Capital e Censo-2000 

Grupo ISA-Capital Censo-2000 
Idade/sexo No. % ponderado % 
<1 408 1,51 1,64 
1 a 11 435 18,27 17,51 
12 a 19-M 440 7,64 7,21 
12 a 19 – F 407 7,41 7,40 
20 a 59 – M 382 25,25 26,67 
20 a 59 – F 413 29,51 29,87 
60 e + - M 421 4,13 3,93 
60 e + - F 451 6,29 5,77 
Total 3357 1 100,00 

 
 

 

 

 

 

São Paulo, 25 de março de 2006. 

Maria Cecilia Goi Porto Alves



 

 

98 

ANEXO II 

TAMANHO DA AMOSTRA 

 
Para calcular o tamanho da amostra, considerou-se a expressão algébrica 

utilizada na estimação de proporções: deff
zd

PP
n ⋅−=

20 )/(

)1(
. Os valores aplicados a ela 

foram:   z=1,96 o valor na curva normal reduzida, correspondente ao nível de confiança 
de 95%; d=0,06 a erro de amostragem admitido; deff=1,5 o efeito do delineamento e 
P=0,50 a proporção a ser estimada. Tomou-se esse valor para P por ser o que leva à 
obtenção de tamanhos de amostras conservadores, uma vez que várias proporções serão 
estimadas no estudo. Dessa forma, no =400. 

A seguir, fixou-se em 7 o número de pessoas a serem entrevistadas em cada 
unidade primária de amostragem (UPA), arredondando para 60 o número de setores a 
ser sorteado (400/7=57,2). Esses valores elevaram a amostra para 420 (60x7=420), 
significando um erro de amostragem de 0,0586.  

 
 

 

 

 

 


