
Espaçopesamaisqueclassesocial
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Para pesquisador, famílias de todas as classes estão dispostas a pegar cães ou gatos, se houver área disponível

Segundo o professor e coorde-
nador do estudo da Faculdade
deMedicinaVeterinária eZoo-
tecnia da Universidade de São
Paulo (USP), Ricardo Augusto
Dias, osnúmeros ajudamades-
construir a “falsa impressão de
que exista mais cães na perife-
ria do que em regiões nobres”.
“Nãoexisteumarelação emter
mais oumenos cães comonível
socioeconômico. Acreditamos
que aquantidade está ligada ao
espaço disponível.”

Assim, bairros compostos
por imóveis (residenciaisouco-
merciais) com áreas externas
grandes abrigamamaior parte
da população canina. “Já em
áreas verticalizadas, indepen-
dentemente se ricas ou pobres,
a concentração de felinos é
maior”, completa Dias. Para o
levantamento, os pesquisado-
resdaUSPvisitaram12milresi-
dências.

Pela primeira vez, animais
em imóveis comerciais foram
contabilizados nesse tipo de
pesquisa. “Anteriormente, ani-
maisquecuidavamdeumterre-
no, empresa, loja ou imóvel
abandonado não eram conta-
dos. O que, além do crescimen-
tonaturaldaspopulações,pode
ter influenciado nas conta-
gens”,explicaRicardoAugusto
Dias, coordenador do estudo.
Alémda distribuição de cães

e gatos na cidade, o censo ani-
mal 2008 também servirá para
traçar um perfil da saúde das
populações animais. Agora, a
Prefeitura pretende utilizar os
dados para definir as próximas
campanhas de vacinação, con-
trole de doenças, castração e
adoção. “Eles (aPrefeitura) têm
umretratomacrosobreadistri-
buição de cães e gatos na cida-
de.Comasinformaçõesdecada
um dos 96 distritos será possí-
vel direcionar as ações e torná-

las aindamais eficazes”, afirma
o coordenador.
EmregiõescomoasdoItaim-

Bibi, Bela Vista, Consolação,
Moema, Jardim Paulista e Pi-
nheiros, 100% das populações
de cães e gatos são vacinados
em clínicas veterinárias parti-
culares. “O que torna inexpres-
sivasaçõesdevacinaçãonesses
bairros”, ressalta Dias.
Os cachorros paulistanos

têm em média 4,9 anos; 52,6%
sãomachos;16,7%estãoesterili-
zados; 36,1% são vacinados em
clínicas veterinárias particula-
res e 30,4% foram comprados.
Já os gatos têm em média 3,9
anos; 41,3% são machos; 40,6%
esterilizados; 32,5% vacinados
em serviços particulares e ape-
nas 8,7% comprados. “Com os
felinos nãohá amesmapreocu-

pação com a raça. Os sem raça
definidasãobemaceitos,aocon-
tráriodoscães”,dizRicardoAu-
gustoDias.“Avalorizaçãodara-
ça dos cachorros é puromodis-
mo. Não existe uma escolha
consciente e adequada da raça.
Aí, quando o animal cresce, o
dono o abandona.”
O professor ainda alerta pa-

ra um dado geral das popula-
ções: só 20,2% dos animais vão
pelo menos uma vez ao ano ao
veterinário (frequência siste-
mática). O distrito do Morum-
bi, na zona sul, concentra a
maioratençãoàsaúdecaninae
felina:69,8%dosanimaiscostu-
mam frequentar o veterinário.
EmJoséBonifácio, nazona les-
te, apenas 1,8%dosanimais são
acompanhados por especialis-
tas. ● FELIPEODA

RicardoAugustoDias
Professor daUSP
“Não existe uma relação em ter
mais oumenos cães comnível
socioeconômico. A quantidade
está ligada ao espaço disponível
para criar o cão”

“Já emáreas verticalizadas,
independentemente se ricas ou
pobres, a concentração de felinos
émaior”

“A valorização da raça dos
cachorros é puromodismo.Não
existe uma escolha consciente e
adequada da raça. Aí, quando o
animal cresce, o dono o
abandona”

DIRETRIZ–BrunaPessina,deCampoBelo, tememcasa3cãese1gata: censo traçaráperfil detalhado
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SERGIO CASTRO/AE

C8 CIDADES/METRÓPOLE SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 nov. 2009, Metrópole/Cidades, p. C8.




