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Relatório de atividades da APA/2014   

Associação Protetora dos Animais no Município de Jaboticabal 

Período: janeiro a dezembro de 2014 
 

Introdução 

A Associação Protetora dos Animais – APA de Jaboticabal, fundada em 2001 e 

reconhecida como organização filantrópica sem fins lucrativos e de utilidade pública 

municipal (Lei 3.193 de 07/10/2003) manteve em 2013 o Convênio com a Prefeitura 

Municipal de Jaboticabal para a esterilização gratuita de 384 animais ao ano das espécies 

canina e felina de ambos os sexos. Para esta atividade a APA desenvolveu continuadamente 

esterilizações no Centro de Esterilização da APA denominado CEAPA até outubro de 

2014, localizado no Campus Universitário da UNESP e posteriormente no Centro de 

Esterilização de Caninos e Felinos/UNESP (CECF). Estas atividades também são 

desenvolvidas durante o ano com parceria com a Clínica Veterinária São Francisco – CVSF 

de Jaboticabal.  

O controle populacional de caninos e felinos por meio de cirurgia de esterilização é 

a maneira mais eficaz atualmente e que atende as leis vigentes em nosso país. Nesse 

sentido, a APA desde sua criação, vem coordenando, executando e divulgando a 

esterilização como ferramenta principal para diminuir os gastos públicos com acidentes e 

preservar o bem-estar animal e a saúde pública. 

De acordo com a Lei Estadual n. 12.916/08 em seus artigos 1. e 7, há a 

obrigatoriedade por parte de Prefeituras de implantar e manter programas de controle 

populacional de caninos e felinos, como se pode verificar a seguir: 

A Lei Estadual 12.916/08 dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e 

dá providências correlatas: 

Artigo 1º - O Poder Executivo incentivará a viabilização e o desenvolvimento de 

programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de medidas 

protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção, e de 

campanhas educacionais para a conscientização pública da relevância de tais atividades, 

cujas regras básicas seguem descritas nesta lei. 

Artigo 7º - Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio e parcerias com 

municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não - governamentais, 

universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de 

classe, para a consecução dos objetivos desta Lei. 
 

Jaboticabal é uma das poucas cidades paulistas que atende os dispositivos desta Lei, 

pois mantém convênio com a APA desde 2005 para que esta execute o presente programa 

de esterilização de caninos e felinos, esterilizando 384 animais ao ano, animais estes 
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cadastrados pelo Setor de Zoonoses e encaminhados para o CEAPA e a CVSF na proporção 

de oito por semana.  

Metodologia 

No CEAPA e CECF, são realizadas esterilizações de caninos e felinos de duas a três 

vezes por semana, pela manhã e para esta atividade conta com a ajuda de voluntários que 

realizam os serviços de esterilização (médicos veterinários professores e alunos de pós-

graduação na UNESP e auxiliares graduandos em medicina veterinária) e pessoas da 

sociedade de Jaboticabal que realizam apoio técnico e logístico, como transporte de 

animais, esterilização de material, limpeza e auxílio técnico. 

As esterilizações ocorrem por meio de técnica cirúrgica chamada ovariectomia (em 

animais fêmeas jovens – pré-púberes) ou ovariossalpingohisterectomia, também conhecida 

por ovariohisterectomia em animais adultos e em machos pela técnica orquiectomia. São 

técnicas empregadas em todos os centros de esterilização. 

Os animais destinados a esterilização são previamente agendados ou no 

CEAPA/CECF ou no Setor de Zoonoses da PM de Jaboticabal. Os voluntários da APA 

localizam pontos cruciais onde vivem animais potencialmente reprodutivos e sem interesse 

para tal e após o agendamento os transportam para a esterilização. 

Além de esterilização, o CEAPA/CECF orienta proprietários para a saúde animal, 

bem-estar e realiza procedimentos viáveis quando estes necessitam, tais como tratamentos 

de TVT - tumores venéreos transmissíveis em caninos, tratamentos de doenças 

infectocontagiosas, zoonoses, endo e ectoparasitoses, tumores de pele, de mama, 

otohematomas, etc. Essas atribuições são feitas para amenizar o sofrimento dos animais 

quando os proprietários são considerados de baixa renda ou em animais errantes. Muitos 

animais são provenientes do Canil Municipal e acabam se beneficiando de tais 

procedimentos, uma vez que este não dispõe de tais procedimentos veterinários. 

A CVSF além de prestar serviços de esterilização aos animais encaminhados pela 

APA e pelo Setor de Zoonoses, também realiza tratamentos clínicos e cirúrgicos aos 

animais errantes e de proprietários de baixa renda quando autorizados pela APA, pois os 

custos recaem exclusivamente para esta organização. Também no Hospital Veterinário da 

Unesp são encaminhados animais doentes e atropelados cujos proprietários, quando 

existem, sejam de baixa renda.  
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Resultados 

Durante o ano de 2014, o Setor de Zoonoses encaminhou para a esterilização 438 

animais, ou seja, encaminhou 54 animais a mais que o acordado. Os animais foram 

esterilizados no CEAPA/CECF e na CVSF. 

Incluindo os animais esterilizados citados acima, a APA, por meio de um trabalho 

realizado por seus voluntários e aberto ao público em geral de qualquer classe social, dando 

sempre prioridade à classe de baixa renda e por agendamento prévio, realizou no ano de 

2014 o total de 2.223 esterilizações, ou seja, 1.785 animais agendados pela APA mais os 

438 animais enviados pelo Setor de Zoonoses. 

Para se ter uma ideia e com efeitos comparativos como este número é expressivo 

para nossa cidade, em 2013, foram esterilizados  2.185 animais, que já era um recorde 

absoluto, e neste ano de 2014,  foram 38 animais a mais, ou seja, 2.223 caninos e felinos 

sob a coordenação integral da APA, mesmo com as dificuldades financeiras existentes. O 

programa foi executado no CEAPA/CECF (Centro de Esterilização da APA/Caninos e 

Felinos) e na CVSF (Clínica Veterinária São Francisco).  

Esta quantidade, ou seja, 2.223 animais esterilizados em 12 meses representou em 

toda história da APA e de Jaboticabal um recorde absoluto que só pode ser comparado com 

grandes capitais que possuem esse serviço rotineiramente amparado por entidade 

governamental, o qual é realizado por médicos veterinários contratados, o que não é o 

nosso caso, pois todos são voluntários. A média mensal das esterilizações no CEAPA e 

CVSF ficou em 185, já no ano anterior havia ficado em 182.  

Para se alcançar esta meta um trabalho intenso, desgastante e muito laborioso foi 

realizado pelos voluntários da APA. Isto tudo em decorrência das necessidades de nossa 

cidade, pois o abandono de crias e animais prenhes pelas ruas ainda é grande, infelizmente. 

Pelos resultados obtidos observou-se que o maior número de animais esterilizados 

ocorreu em fêmeas caninas (43,1%) e felinas (29,5%) totalizando 1.618 animais (73%) 

como se pode verificar na Figura 01. 
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Figura 01. Distribuição das 2.223 esterilizações de caninos fêmeas e machos 

durante o ano de 2014 no CEAPA/CECF e CVSF. 

 

Os machos caninos e felinos representaram 27% (605 animais). Nos quadros a 

seguir há a distribuição das esterilizações realizadas por setores (CEAPA/CECF e CVSF) 

mês a mês e especifica também aquelas encaminhadas pelo Setor de Zoonoses da Prefeitura 

Municipal de Jaboticabal ao CEAPA/CECF e à CVSF.  

 

Esterilizações mensais de caninos e felinos encaminhados pela APA e Setor de Zoonoses para o 

Centro de Esterilização da APA (CEAPA/CECF) localizado na UNESP e Clínica Veterinária 

São Francisco (CVSF), de janeiro a dezembro de 2014. 
 

ESTERILIZAÇÕES EM JANEIRO: 

 CF CM FF  FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 86 13 73 23 195 16 07 01 07 01 
Clinica Veter. São Francisco 11 05 04 00 20 09 09 00 00 00 

Total 97 18 77 23 215 25 16 01 07 01 
 

ESTERILIZAÇÕES EM FEVEREIRO:  

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 85 25 57 26 193 26 08 09 07 02 
Clinica Veter. São Francisco 08 00 03 00 11 06 06 00 00 00 

Total 93 25 60 26 204 32 14 09 07 02 

 

ESTERILIZAÇÕES EM MARÇO:  

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 35 08 41 13 97 15 04 03 06 02 
Clinica Veter. São Francisco 15 02 00 00 17 09 07 02 00 00 

Total 50 10 41 13 114 24 11 05 06 02 
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ESTERILIZAÇÕES EM ABRIL: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 46 14 76 41 177 34 05 06 14 09 
Clinica Veter. São Francisco 21 00 04 01 26 26 21 00 04 01 

Total 67 14 80 42 203 60 26 06 18 10 
 

ESTERILIZAÇÕES EM MAIO: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 65 31 60 30 186 44 08 14 14 08 
Clinica Veter. São Francisco 19 02 02 00 23 13 13 00 00 01 

Total 84 33 62 30 209 57 21 14 14 08 
 

ESTERILIZAÇÕES EM JUNHO:  

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 39 22 49 41 151 37 15 05 12 05 
Clinica Veter. São Francisco 14 00 00 01 15 10 10 00 00 00 

Total 53 22 49 42 166 47 25 05 12 05 

 

ESTERILIZAÇÕES EM JULHO: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 96 26 91 37 250 40 19 02 13 06 
Clínica Veter. São Francisco 19 02 02 00 23 13 13 00 00 00 
TOTAL 115 28 93 37 273 53 19 02 13 06 

 

ESTERILIZAÇÕES EM AGOSTO:  

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 50 28 44 37 159 26 03 08 13 02 
Clinica Veter. São Francisco 19 02 02 00 23 10 10 00 00 00 

Total 69 30 46 37 182 36 13 08 13 02 

 

ESTERILIZAÇÕES EM SETEMBRO:  

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 76 31 42 20 169 03 02 01 00 00 
Clinica Veter. São Francisco 09 00 00 02 11 08 08 00 00 00 

Total 85 31 42 22 180 11 10 01 00 00 
 

ESTERILIZAÇÕES EM OUTUBRO: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 67 26 43 13 149 28 08 07 09 04 
Clinica Veter. São Francisco 10 00 01 02 11 11 10 00 01 00 

Total 77 26 44 13 160 39 18 07 10 04 
 

ESTERILIZAÇÕES EM NOVEMBRO: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 89 20 31 20 170 31 13 04 09 05 
Clinica Veter. São Francisco 12 00 00 00 12 12 13 00 00 00 

Total 101 20 41 20 182 43 25 04 09 05 

 

ESTERILIZAÇÕES EM DEZEMBRO: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 
Centro Esterilização CEAPA 68 25 22 18 133 09 01 06 01 01 
Clinica Veter. São Francisco 02 00 00 00 02 02 02 06 00 00 
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Total 70 25 22 18 135 11 03 06 01 01 

 

 

TOTAL DE ESTERILIZAÇÕES DE  JANEIRO  a  DEZEMBRO  de  2014: 

 CF CM FF FM Total SZ CF CM FF FM 

Centro Esterilização CEAPA 802 264 639 319 2.029 309 93 66 105 45 
Clinica Veter. São Francisco 159 13 18 04 194 129 12 02 05 01 
TOTAL  961 282 657 323 2.223 438 214 68 110 46 
 

Legenda: CM: caninos machos; FF: felinos fêmeas; FM: felinos machos; SZ: Setor de Zoonoses (animais 

cadastrados no SZ e encaminhados para a esterilização sob a coordenação da APA). 

 

 

Pelos quadros apresentados acima, pode-se notar que do total de animais 

esterilizados (2.223) pela coordenação da APA de Jaboticabal, 2.029 foram executados 

no CEAPA/CECF, que foram os locais onde a APA, com auxílios de médicos 

veterinários voluntários, realizou as cirurgias de esterilização. Esse valor representou 

91% das esterilizações realizadas, as demais foram realizadas na Clínica Veterinária São 

Francisco.  

O CEAPA encontrava-se localizado provisoriamente no Setor de Cunicultura do 

Departamento de Zootecnia da Unesp de Jaboticabal e, a partir do final de outubro, as 

esterilizações foram transferidas para o Centro de Esterilizações de Caninos e Felinos na 

UNESP e continuou contando com o auxílio de voluntários da Unesp e da sociedade civil 

de Jaboticabal, os chamados voluntários da APA. 

 

O Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Jaboticabal, atendendo ao Convênio celebrado entre a APA e Prefeitura para a 

esterilização de 384 animais no ano de 2014, encaminhou para a esterilização 438 

animais, sendo que, destes, 54 animais foram esterilizados a mais do acordado. Dos 

animais encaminhados pelo Setor de Zoonoses, ou seja, 48% do total de animais 

esterilizados, eram fêmeas caninas e 25% felinas, perfazendo 74% de fêmeas de ambas 

espécies. Esse fator é importante uma vez que são as fêmeas as que mais causam impacto 

negativo na superpopulação de caninos e felinos em cidades, contribuindo com crias 

indesejáveis de duas a três vezes por ano. 
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Na Figura 02 se pode acompanhar a evolução mês a mês da quantidade de 

esterilizações de caninos e felinos coordenadas pela APA de Jaboticabal em 2014:  

        

          

Figura 02. Distribuição mensal das 2.223 esterilizações de caninos e felinos em 2014 

no Município de Jaboticabal sob a coordenação da APA. 

 

 

A média mensal das esterilizações ficou na ordem de 185 animais, número este 

recorde em toda história da APA. Apesar de estes resultados terem sido altamente 

significativos as dificuldades foram inúmeras e só foram superadas pela insistência dos 

voluntários e a obtenção de suplementação financeira através de doações e promoções 

para angariar recursos realizados pelos voluntários da APA. Neste ano, os repasses 

mensais, objeto deste convênio e obrigatoriedade deste relatório, foram sistematicamente 

interrompidos, ou seja, não cumpridos por parte da Prefeitura Municipal, tornando as 

dificuldades financeiras cada vez mais intensas, apesar da APA ter cumprido o presente 

acordo e ter esterilizado 54 animais a mais, sem contar os outros animais esterilizados 

que foram cadastrados pela própria APA. 

Apesar dos problemas surgidos, é importante ressaltar que o programa de 

esterilização coordenado pela APA de Jaboticabal seja eficiente, é necessário que o 

objetivo principal seja alcançado, ou seja, que se esterilizem fêmeas de ambas as espécies 

com percentagem mínima de 70% dos casos atendidos. Os resultados alcançados em 

2014 apontam que 73% dos animais esterilizados eram fêmeas (1.618 animais), 

superando assim as metas estabelecidas, como se pode verificar na Figura 01.  
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Desde a sua criação em 2001 a APA de Jaboticabal já coordenou 16.197 

esterilizações de caninos e felinos no Município. Na Figura 03 se verifica a distribuição 

das 16.197 esterilizações em caninos e felinos realizadas sob a coordenação da APA desde 

o início de sua criação em 2001/02 até 2014. Nos últimos três anos houve um aumento 

significativo no número de animais atendidos para a esterilização. 

 

 

 
 

        

 
          

Figura 03. Distribuição das 16.197 esterilizações de caninos e felinos de 2001/02 a 

2014 em Jaboticabal. 

 
Nota-se que em 2014 as atividades da APA apresentaram um recorde absoluto em 

esterilizações, mantendo o aumento constante ano a ano de esterilizações indicando o 

sucesso do presente projeto de controle populacional de caninos e felinos em Jaboticabal. 

Os caninos estão em maior número, pois esta espécie é mais próxima do homem e é 

a que oferece maior problema em relação às zoonoses e consequentemente à saúde pública 

e necessita maiores cuidados, pois é humana-dependente. 

A APA também, sempre que pode, auxilia com assistência veterinária animais cujos 

proprietários sejam de baixa renda, animais errantes, atropelados ou provenientes do Canil 

Municipal. Nesse sentido, em 2014 foram assistidos 785 animais. A maior parte destes foi 

assistida na CVSF. Esta clínica trabalha em regime de voluntariado solicitando apenas as 

despesas que obteve com a reposição de medicamentos, não sendo remunerada por serviços 

veterinários, pois atua filantropicamente. Ocorre que essas reposições são de alto custo, 

uma vez que os atendimentos veterinários exigem, hoje em dia, exames laboratoriais, 

ultrassons, Rx, etc e estes são caros, o que acabam acarretando despesas significativas à 

APA todos os meses.  

No CEAPA/CECF os animais recebem tratamento gratuito, ficando as despesas por 

conta da APA e no HV da UNESP, quando estes são encaminhados pela APA, os serviços 
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veterinários, como consulta e procedimentos são cobrados a um preço mais baixo que o 

normal, mas o atendimento é restrito e depende de vagas diárias. 

Na Figura 4 pode-se observar a distribuição mensal dos atendimentos veterinários 

em caninos e felinos, como casos de cirurgia e casos clínicos. Dentre eles, só no 

CEAPA/CECF houve muitos atendimentos relacionados a doenças infecciosas, falências de 

órgãos, acidentes com espinhos de ouriços (8), tumores transmissíveis venéreos (19), 

cirurgias corretivas diversas (11), casos de hérnias (8), tumores de mama ulcerados ou não 

(22), tumores de pele (15), otohematomas (4), outros (9). 

Entre inúmeros serviços prestados pela APA, pode-se destacar adoção de animais, 

doação destes, vacinações preventivas as principais doenças, aconselhamento veterinário, 

medidas preventivas às doenças comuns, nutricionais e combate aos maus tratos aos 

animais. 

A média dos atendimentos clínicos e cirúrgicos, excluindo-se as esterilizações, 

ficou em 65,4 animais por mês, sendo que a maioria ocorreu na CVSF, seguido dos HV e 

CEAPA/CECF.  

 A APA recebe apoio de médicos veterinários residentes no HV da UNESP, de pós-

graduandos e de acadêmicos em seus serviços de esterilização, todos sob a coordenação e 

supervisão de professores da cirurgia e obstetrícia dos Departamentos de Medicina 

Veterinária e Reprodução Animal e da Clínica e Cirurgia Veterinária da UNESP de 

Jaboticabal.  

 

 

Figura 4. Distribuição mensal dos 785 atendimentos clínicos cirúrgicos de caninos e 

felinos em 2014. 
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Conclusões: 

Foram esterilizados 2.223 animais em Jaboticabal de janeiro a dezembro de 2014 no 

Centro de Esterilização da APA – CEAPA, na Clínica Veterinária São Francisco – CVSF, 

sob a coordenação da APA. 

 O maior número de esterilizações ocorreu em fêmeas das espécies caninas e felinas, 

com 73% dos casos. 

 O CEAPA foi responsável por 92% das esterilizações (2.029 animais). 

 O Setor de Zoonoses da Prefeitura Municipal encaminhou para esterilização 438 

animais, sendo 54 acima do acordo firmado pelo Convênio APA X Prefeitura para 384 

esterilizações gratuitas. 

Foram assistidos gratuitamente 785 animais com casos clínicos e ou cirúrgicos. 

Inúmeros animais foram doados e vacinados contra doenças zoonóticas e 

obrigatórias. 

 Os números apresentados indicam claramente a viabilidade deste serviço e sua 

importância no âmbito da saúde pública, graças ao desempenho e dedicação dos 

voluntários. 

 

Implicações: 

Houve diminuição de casos de nascimentos de caninos e felinos indesejáveis por 

meio da aplicação do programa de controle reprodutivo no Município de Jaboticabal 

coordenado e executado pela APA de Jaboticabal com total apoio da Municipalidade. 

 

Metas Alcançadas:   

A APA de Jaboticabal alcançou todas as metas propostas devidas a ela, pois o 

presente convênio foi cumprido com superávit de 1.839 animais beneficiando 

principalmente a população jaboticabalense com atendimentos de animais provenientes de 

população de baixa renda. 

 

Metas a serem alcançadas e devidas à Prefeitura Municipal: 

Ampliação do programa com atendimento de animais com alto potencial 

reprodutivo, principalmente animais errantes e ou de proprietários de baixa renda. Criação 

de um setor responsável pelo recolhimento de animais no cio e liberados após a 

esterilização. 
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Criação, por parte do poder executivo de um Centro de Referência no Controle 

Reprodutivo de Caninos e Felinos. 

Criação de um Pronto Atendimento Veterinário para assistir animais de pessoas de 

baixa renda e que não seriam atendidos em clínicas particulares. 

Criação de um Abrigo Público para animais errantes assistidos pela Prefeitura 

Municipal com apoio de ONGs de proteção animal, visando o bem-estar dos animais, a 

esterilização e a doação destes. 

 

Jaboticabal, 8 de janeiro de 2015 

Jeffrey Frederico Lui 

Jeffrey Frederico Lui 

Presidente da APA 

2013-2015 


