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Introdução: Animal errante é entendido como qualquer animal encontrado em lugares 

públicos sem o controle de seu detentor ou que apresente fortes indícios de estar em situação 

de abandono (1). Estes são comumente encontrados em ambientes de ensino acadêmico, em 

sua maioria gato e cachorro, onde são alimentados indevidamente e alojados sem uma 

supervisão legal, o que contribui para a sua multiplicação no interior dessas instituições. Este 

fator tem ocasionado grande problema de saúde pública por conta da facilidade de propagação 

de zoonoses. Estas, são definidas como doenças cujo agente etiológico é transmitido entre o 

homem e animais vertebrados, seja por contado direto, alimentar ou hídrico, correspondendo 

cerca de 60% das doenças infecciosas que atingem o homem (2). Grande parte dos casos 

dessas doenças está presente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde as 

informações necessárias para sua profilaxia são mais escassas à população, deixando-as mais 

expostas ao risco de contaminação. Tanto animais domesticados quanto errantes tem potencial 

probabilidade de transmissão, pois ambos podem ser contaminados por patógenos presentes 

em água, solo, comidas e etc. As principais zoonoses transmitidas por cães e gatos são cólera, 

raiva e toxoplasmose. Elas podem ser transmitidas por meio da via fecal-oral através da 

ingestão de água e alimentos contaminados, ou também pela mordedura ou arranhadura 

desses animais. A Lei municipal nº 8.498 de 04 de janeiro de 2006 em seu artigo 3º e inciso I 

preconiza: “prevenir, reduzir e eliminar a morbidade e a mortalidade, bem como os 

sofrimentos humanos causados pelas zoonoses urbanas prevalecentes” (3). Em soma, a Lei 

municipal nº 7.055 de 30 de dezembro de 1977 no capitulo IV e art. 100 diz: “para segurança 

e tranquilidade da população, a Prefeitura exercerá o poder de polícia no sentido de impedir a 

permanência de animais nas vias e logradouros públicos” (4). Toda via, a situação que se 

observa nesses centros públicos é totalmente diferente do que diz em lei, pois o número de 

errantes têm aumentado, e estes ocupam os lugares de frequente trânsito populacional. 

Objetivos: Relatar a experiência em quanto acadêmicos, referente ao risco de zoonoses 

transmitidas por animais errantes, em decorrência da alimentação e alojamento inapropriado 

desses animais no interior de centros acadêmicos de ensino. Descrição da Experiência: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A vivência ocorreu no decorrer 

do período letivo de 2019, em dois centros de ensino, público e privado, casualmente 

frequentados pelos estudantes. Estes puderam observar durante suas atividades acadêmicas, a 

problemática envolvida acerca do abrigamento indevido de animais desalojados. Foi 

identificado que os errantes que circulam nos meios institucionais, foram abandonados por 

seus antigos donos e acolhidos impropriamente pelos frequentadores dos referidos locais, 

onde eram alimentados e tratados como bichos domésticos, sem a correta orientação a 

respeito de sua nutrição e alojamento. A alimentação desses errantes era dispersada em local 

impróprio, estando malconservada e sujeita a contaminação externa, advinda tanto de restos 

fecais, quanto de alimentos encontrados nas lixeiras das instituições, como também dos 

roedores que se encontram por lá. Percebeu-se também que, a grande maioria deles, não se 
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sabe a situação vacinal, fator esse ignorado pelo público presente nas instituições. Outro fator 

importante a ser citado é o fato de que os animais realizam suas necessidades fisiológicas no 

interior desses centros, estando as fezes e urinas espalhadas não só pelos corredores coletivos, 

como também nos calçados dos frequentadores que as pisaram acidentalmente, muitas vezes 

sem perceber e, através disso, irão propagar a disseminação de microrganismo parasitados 

nesses restos fecais e urinários, expondo todos os indivíduos que rotineiramente adentram a 

instituição. Por fim, foi observado a presença de muitos filhotes desses errantes, o que 

demonstra a reprodução contínua dos mesmos. Resultados: Em primeiro momento, 

observou-se que os animais se encontram dispersos pelos corredores institucionais, onde 

alguns adentravam as salas de aula, levando consigo sujeiras e resto alimentares. Para 

aumento desse problema, os frequentadores das instituições, alunos e funcionários, os 

oferecem alimentos, tanto comida humana quanto ração animal, de maneira indevida, 

contribuindo para que estes circulem nesses locais. Acerca dessa alimentação, é necessário 

que se atente ao armazenamento e conservação corretos e obedeça aos padrões físicos e 

nutricionais particulares de cada animal, o que não é realizado pelas pessoas que os 

alimentam. Os alimentos destinados aos errantes eram colocados em vasilhas abertas, 

expondo-os a chuva, sol, poeira e proliferação de microrganismo, o que desgasta a qualidade 

alimentícia e coloca em risco a sua saúde, os deixando mais propícios ao desenvolvimento de 

zoonoses. Para sua alimentação correta é necessário obedecer a especificidade para cada 

espécie e idade, adequando-se as suas necessidades nutricionais, onde as rações devem ser 

abrigadas em ambiente físico adequado para tal finalidade e acondicionadas em recipientes 

próprios para sua conservação (5). Somado a isso, observou-se que os errantes são tratados 

como crias domésticas, recebendo gestos de carinhos e colocados no colo dos que frequentam 

as instituições, mesmo não apresentando higiene adequada, alimentação com aporte 

nutricional eficaz e com exposição a ambientes sujos e contaminados, feridas em 

determinadas partes do corpo, dentre outras características. O problema nisso se direciona ao 

fato de que eles mordem e arranham essas pessoas, mesmo que delicadamente, podendo a 

partir de então estar transmitindo determinadas doenças, pois esses errantes em sua maioria ou 

até mesmo totalidade, não se encontram vacinados, estando assim, suscetíveis a múltiplas 

zoonoses. Conclusão: Portanto, a realização desse estudo propiciou aos acadêmicos uma 

visão holística referente aos cuidados básicos necessários na prevenção de zoonoses, no que 

se refere ao manejo correto de animais errantes em ambiente de ensino, assim como as 

condições de risco que eles oferecem enquanto são alimentados e alojados inadequadamente. 

Ressaltamos o medo gerado nos acadêmicos ao frequentar esses locias propícios a zoonoses, 

por constatemente estarem expostos aos riscos de infecção. Por isso, é essencial que se atente 

às medidas cabíveis no alojamento e nutrição desses animais, a fim de dirimir a difusão de 

zoonoses e também que seja criado políticas públicas a fim de conscientizar a população 

acerca do risco de contaminação de doenças transmitidas por animais e a importância da 

vacinação dos mesmos. 

Descritores: Errante, Zoonose, Saúde pública. 
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