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Centro de Controle de Zoonoses de  

Itapecerica da Serra 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo Brasil é a grande 

quantidade de animais vivendo na rua. De acordo com dados recentes, 

divulgados pela Organização Mundial de Saúde, o país possui cerca de 30 

milhões de cães e gatos que sofreram com o abandono ou já nasceram sem 

um lar. Todos eles estão desprotegidos de doenças muito  graves e de 

fácil proliferação como a leptospirose  e a raiva. 

 

Você sabe como funciona? 

 

Centro de Zoonoses é opção adotada pelo governo para garantir o bem-

estar de animais e da população. Agindo no controle das zoonoses (doenças 

que podem ser transmitidas de animais para seres humanos) e na prevenção 

de epidemias. Tais unidades de saúde já podem ser encontradas hoje em 

todos os estados do País. Embora nem todo mundo saiba exatamente como 

funciona ou qual é o trabalho realizado pelo Centro de Controle de 

Zoonoses, muito se sentem mais familiarizados com o tema quando se fala em 

“carrocinhas”. 

Conhecida como a vilã em muitos filmes e desenhos animados onde o 

protagonista é um animal, as carrocinhas são uma das armas mais eficazes no 

controle de zoonoses, já que, retirando os bichos acometidos por doenças 

http://canaldopet.ig.com.br/cuidados/saude/2016-07-21/leptospirose-canina.html
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transmissíveis das ruas, a possibilidade de propagação de problemas pode 

diminuir consideravelmente. 

Mas nem só de carrocinhas vive um centro de controle de zoonoses, e as 

unidades presentes no País contam com treinamentos, cursos e estágios 

específicos para os profissionais da área, além de oferecer esclarecimentos e 

ajudar na educação do público em geral para que o controle da população de 

animais domésticos e sinantrópicos (como morcegos, pombos, ratos, abelhas e 

mosquitos, entre outros transmissores de zoonoses) seja feito. Tendo como 

objetivo principal o de impedir a propagação de zoonoses – doenças que 

incluem nomes como raiva, leptospirose, toxoplasmose, histoplasmose, 

leishmaniose e até a dengue – os centros de controle contam, também, 

com animais para adoção, como cães e gatos. 

Os animaizinhos disponíveis nestes locais contam com a vantagem de já 

estarem devidamente protegidos contra as doenças mais frequentes entre as 

zoonoses, e podem ser adotados com todas as vacinas necessárias 

administradas, castrados, vermifugados e com tratamento contra pulgas e 

carrapatos, além de contarem com identificação por meio de microship, em 

alguns locais. 

 

 

Como atua o Centro de Controle de Zoonoses? 

 

Agindo de maneira a extinguir do país algumas das principais e mais 

perigosas zoonoses – como a raiva e a leishmaniose – estes centros de 

controle também são responsáveis pela vacinação de animais e a educação 

populacional, direcionada para que a população em geral tenha informações 

suficientes para saber como se prevenir e evitar a propagação de doenças em 

animais e pessoas, 

https://www.cachorrogato.com.br/cachorros/raiva-canina/
https://www.cachorrogato.com.br/cachorros/adotar-um-cao/
https://www.cachorrogato.com.br/cachorros/identificacao-animais/
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Estas são algumas das principais responsabilidades do Centro de 

Controle de Zoonoses: 

 

 Inspeções Zoosanitárias - Programadas com base nas 

solicitações da população e de diferentes órgãos públicos, tais 

vistorias tem por objetivo averiguar os problemas trazidos pela 

população animal presente em determinado Município, visando 

impedir que o contato entre animais e humanos possa gerar 

riscos e doenças. Tais inspeções verificam denuncias de maus 

tratos, alojamento impróprio, falta de higiene, solicitações 

referente ao incomodo de vizinhança pelo barulho excessivo de 

animais, e também em relação á infestação de animais 

sinantrópicos  

 Controle de Animais Sinantrópicos e peçonhentos – esses 

são todos os animais conhecidos como "invasores" de 

residências, que se aproveitam, de alguma forma, da vida urbana 

para sobreviver. Ratos (capazes de transmitir leptospirose) e 

mosquitos da dengue são os principais entre os combatidos.  

 Vacinação anti-rábica – Direcionadas para cães e gatos a 

vacinação impede que a raiva seja contraída pelos animais, 

ajudando a controlar esta perigosa doença que, felizmente, já 

esta quase erradicada nos Pais. 

 Castração – Também voltado para a população de cães e gatos, 

o prjeto de castração impede a geração de uma superpopulação 

de animais – evitando problemas que ocorrem em função do 

grande numero de animais, como o abandono e a propagação de 

doenças das mais variadas. 

 Recolhimento de Animais – ocorre o resgate de qualquer animal 

que esteja em situação de rua e possua risco iminente de causar 

acidentes (como atropelamento) ou transmitir doenças. 
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 Controle de Dengue – Neste tipo de projeto, são identificados os 

locais com uma propensão maior para o surgimento do mosquito 

transmissor Aedes Aegypti, são feitas visitas nas casas de 

moradores com o objetivo de informar, orientar e averiguar a 

presença de condições para o desenvolvimento do problema e 

eliminar possíveis criadouros.  

 Verificação de reclamações – O Centro de Controle de 

Zoonoses é responsável por verificar todo tipo de reclamação que 

tenha relação direta com animais, buscando alternativas para 

solucionar os problemas no Município. 

 Acompanhamento de acidentes por Maus-tratos – Visa-se 

acompanhar e investigar todo tipo de denuncia de maus-tratos ao 

animais. 

 Monitoramento de Zoonoses – além do controle da população 

de animais e a possível interferência que ela tenha na vida das 

pessoas (doença ou perigo), é feita a verificação do surgimento 

de possíveis epidemias.  

O que são Zoonoses? 

Conforme explicado anteriormente, as zoonoses são todas as doenças que 

podem ser transmitidas aos animais vertebrados e ao ser humano, podendo 

contar com agentes de diversas origens e, inclusive, serem transmitidas por 

meio contato direto entre homem e animal. Conheça, a seguir, algumas das 

zoonoses mais conhecidas e temidas: 

 Raiva Transmitida pela mordedura de um animal raivoso, a doença, quando 

não tratada, pode levar a pessoa ao coma e até ao óbito. A transmissão da 

doença por cães já esta praticamente erradicada no País. 
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 Leishmaniose O mosquito chamado de Lutzomia Longipalpis é o seu principal 

agente, e se reproduz com facilidade em locais com acúmulo de sujeira, lixo e 

matas. Nos humanos, a doença causa uma série de sintomas de mal-estar, 

podendo gerar lesões em diferentes regiões do corpo, de acordo com o seu 

tipo específico. 

 Leptospirose Animais roedores e carnívoros são os principais agentes da 

doença transmitidos pelo contato direto com a urina do animal infectado ou 

água que contaminada. Pode causa uma infecção aguda, complicações renais 

e até meningite. 

Todos os serviços prestados têm isso como objetivo. A partir desse controle se 

torna muito mais fácil prevenir e lutar contra as doenças. 

Recolhimento de animais: ocorre o resgate de qualquer animal que esteja em 

situação de rua e possua risco iminente de causar acidentes (como 

atropelamento) ou transmitir doenças. 

 

Nosso Departamento realizou só neste ano de 2019, mais de 500 castrações, 

coleta de inquérito soro epidemiológico de leishmaniose com coleta de 100 

animais, desratização em todos os bairros do município, desinsetização em 

todas as escolas Estaduais e Municipais, além de órgão públicos, atendimentos 

animais errantes (cães, gatos eqüinos, bovinos  e silvestres) Muitos animais 

silvestres, como, veados, gambás, bichos preguiça, pássaros em geral, entre 

outros, após avaliados pela Veterinária responsável, são devolvidos  ao habitat 

natural. 

Tivemos cerca de 350 chamados relacionados a Abelhas, Marimbondos, 

Vespas, Morcegos, Pombos, etc. Todos os casos foram devidamente 

orientados e/ou solucionados por este Departamento. 
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Analise de animais com suspeita de raiva, são retirados os cérebros e 

encaminhados ao Instituto Pasteur para exames completos para identificação, 

ou não, do vírus. Morcegos são encaminhados para este mesmo órgão. 

Realizamos feiras de adoções, com animais vacinados, vermifugados e 

microchipados e castrados quando adultos, animais filhotes são adotados e 

castrados quando atingem a idade para tal procedimento. 

Animais peçonhentos são capturados e encaminhados para o Instituto Butantã. 

 


