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Prefácio Terceira Edição

O Guia Prático foi construído para orientar os participantes dos Cursos de Medicina
Veterinária do Coletivo e de Formação de Oﬁciais de Controle Animal (FOCA) durante as
aulas práticas e também como suporte de pesquisa para o trabalho diário deles com os
animais. Ele está inserido, portanto, dentro do contexto do Curso FOCA e é parte integrante
desse.
As informações contidas no Guia Prático para a realização do manejo etológico levam em
consideração o comportamento dos animais, a análise da situação (incluindo avaliação
ambiental, interação com a comunidade outros animais e tratador/cuidador) e a atitude do
proﬁssional, a ﬁm de que o trabalho com os animais possa ser realizado com segurança,
tendo em mente o bem-estar do Oﬁcial de Controle Animal e do animal.
Com os conceitos básicos sobre o manejo etológico e com a experiência adquirida, cada
Oﬁcial de Controle Animal vai desenvolver a sua maneira de trabalhar, podendo haver
mudanças das sequências, formas ou posturas indicadas por esse Guia Prático.
O Guia Prático está em construção e as colaborações para a sua melhoria poderão ser
encaminhadas para a Coordenação dos Cursos FOCA (cursos@institutomvc.org.br). A sua
colaboração e experiência são muito importantes para apoiar outros proﬁssionais na sua
rotina, melhorando as condições de trabalho direto com os animais.

Sua mente, seu coração e suas mãos são suas melhores e mais importantes ferramentas
de trabalho.
Coordenação Cursos FOCA
Janeiro, 2022
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1) EQUIPAMENTOS DE RECOLHIMENTO, CONTENÇÃO E MANEJO

I) Coleira (diferentes tipos), guia/corda (cordinha) ou laço de contenção
Pode ser tecido em ﬁbra de algodão ou outro material macio, resistente e maleável, com espessura
mínima de 1,5 cm (para não ferir o animal).

II) Mordaça
Corda macia em ﬁbra de algodão, com 1,5 m de comprimento, utilizada para cães.

III) Gaiola ou caixa de transporte
Confeccionada em material leve, lavável, preferencialmente
impermeável, resistente e com ventilação, sistema externo de
fechamento seguro e alças para facilitar o transporte. Sendo utilizada
para o alojamento temporário ou transporte do animal recolhido. O
tamanho da caixa ou gaiola deve ser compatível com o do animal, de
forma a permitir movimentos naturais e transporte confortável.

IV) Luvas
Podem ser confeccionadas em diversos materiais, tais como raspa de
couro, borracha, silicone, tecidos tipo lona ou mistos. Devem ser
utilizadas as confeccionadas em material resistente, espesso, macio e
ﬂexível, podendo apresentar diferentes comprimentos de cano, curto a
longo, e ser aprovadas pelo Ministério do Trabalho. São empregadas
na contenção de animais como proteção individual, devendo ser
utilizadas para atividades de recolhimento de animais de pequeno
porte, ﬁlhotes, gatos adultos em locais de difícil acesso ou com
pequeno espaço para manipulação, em especial de animais
agressivos ou arredios, a ﬁm de evitar mordeduras e arranhaduras.

V) Puçá
Rede de malha de algodão trançado, ﬁxa a um aro de material leve e
rígido, com cabo, geralmente confeccionado em alumínio. Este
equipamento é utilizado para manejar gatos em situações especiais e,
também, alguns animais silvestres de pequeno porte.
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VI) Redes com aro
Rede de malha de algodão trançado, ﬁxa a um aro de material leve e
rígido, geralmente confeccionado em alumínio. Este equipamento
pode ser utilizado tanto para o recolhimento de cães como de gatos, em
especial em ambientes abertos.

VII) Redes sem aro
Rede de malha de algodão trançado, com pequenos pesos nas bordas
para manter a rede esticada. Pode ser utilizada em grandes áreas
abertas, auxiliando na limitação da área de circulação do animal, em
especial cães. Ao retirar o animal deve-se observar se suas unhas não
estão presas à malha e utilizar luvas de material resistente (borracha
grossa ou raspa de couro) para evitar acidentes.
Em ambos os casos deve-se sempre observar o tamanho da malha e a
resistência e tamanho da rede em relação ao porte do animal a ser
recolhido.

VIII) Mão mecânica
Utilizada para contenção de gatos ou cães de pequeno porte.

IX) Zarabatana
Equipamento auxiliar para contenção química de animais em situações em que a aproximação está
impedida por barreiras físicas, pelo comportamento arredio ou arisco do animal ou em que outras
técnicas de contenção não sejam aplicáveis ou já tenham sido empregadas sem sucesso. Consiste
no emprego de um tubo rígido e leve, em geral de alumínio, cobre ou PVC, com espessura da seringa
por onde se introduz um dardo com substância tranquilizante ou sedativa para o animal. O dardo é
arremessado contra o animal pelo sopro do operador no tubo. Seu emprego exige habilidade no
preparo do dardo, na deﬁnição da quantidade do fármaco a ser empregado e na mira. O uso de
zarabatana é restrito e deverá ser muito criterioso, especialmente em situações que envolvam felinos
em locais elevados. O risco de acidentes com queda do animal poderá contraindicar o emprego deste
recurso. Recomenda-se o uso de dardos de contenção apenas para animais com mais de 15 kg.

X) Padiola
É um equipamento utilizado para transportar animais feridos, uma
espécie de maca.
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XI) Gaiola de contenção
Utilizada para administração de medicamentos injetáveis ou
tratamento de ferimentos. Possui parede retrátil para restringir ao
mínimo a movimentação do animal.

XII) Armadilha
Confeccionada em material leve, lavável, preferencialmente
impermeável, resistente e com ventilação, sistema externo de
fechamento seguro e alças para facilitar o transporte. O tamanho da
armadilha deve ser compatível com o do animal, de forma a permitir
movimentos naturais e transporte confortável. O uso de iscas
alimentares é necessário como atrativo para que o animal entre mais
facilmente e ali se mantenha até que a porta seja fechada. Podem ser
empregados diversos modelos, sendo mais efetivos aqueles que
utilizam iscas alimentares. É utilizada para resgate de animais ferais ou
arredios e de gatos em telhados ou outros locais de difícil acesso. Sua
instalação deverá ser feita de forma criteriosa, observando as
características do local de instalação. A ﬁm de se evitar acidentes,
deve-se alertar os frequentadores do local sobre a ﬁnalidade da
armadilha e a necessidade de não ser tocada, esteja ou não o animal
em seu interior. É aconselhável que, na primeira etapa, a armadilha
seja mantida desarmada, com fornecimento da isca alimentar, para que
o animal a visite por alguns dias e adquira conﬁança no equipamento.
Após se constatar a visita do animal, a armadilha deverá ser armada.

XIII) Focinheira
Devem ser de material ﬂexível, macio e adaptáveis aos diferentes tipos
de focinhos, mantendo a respiração e salivação normais. Seu emprego
será necessário em diversas situações e existem no mercado vários
modelos.

XIV) Cambão
Trata-se de um tubo rígido produzido com diferentes materiais,
resistente ao peso dos animais, devendo ser leve, revestido na
extremidade de contato com o animal por borracha ou outro material
não traumático e macio. No interior do tubo rígido é inserida uma corda
de material ﬂexível, como couro, algodão, aço, borracha ou outro
similar. A corda, quando de aço, deverá ter um revestimento de material
não traumático, resistente. Deverá, preferencialmente, possuir uma
trava de segurança para facilitar o manejo e evitar o enforcamento do
animal. O material deve ser leve e ergonômico.
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2) PROCEDIMENTOS PARA CÃES
Em cada situação deve ser avaliado o comportamento do animal a ser recolhido para que possa ser
realizada a escolha da melhor forma de manejo no momento do recolhimento. Existem diferentes
formas de abordagem e contenção de maneira segura visando a garantia de segurança ao oﬁcial de
controle animal e minimizando riscos aos animais.
Em um primeiro momento podemos utilizar o alimento como isca, jogar comida para distrair o animal.
Se o animal parar para comer, diminui-se o potencial momentâneo de agressividade podendo-se
então pensar na melhor forma para abordá-lo. Se o cão for agressivo e ignorar o alimento, deve-se de
imediato proteger-se e a partir daí, já em segurança, avaliar como abordar o animal.
Filhotes de cães devem ser recolhidos manualmente ou com uso de redes, luvas e/ou puçás, sendo
reprovável o uso de cambão.

a) Técnica de recolhimento com cordinha (1,2,3)
I) Observação e aproximação:

Evelyn Nestori Chiozzotto

Observar o comportamento do cão para uma melhor abordagem.
O oﬁcial deve fazer uma aproximação lenta, mantendo-se tranqüilo, sem fazer barulho ou
movimentos bruscos, podendo conversar com animal em tom de voz baixo. A aproximação deve ser
feita sem olhar diretamente nos olhos do animal, pelo lado (não de frente para ele) e com uma postura
corporal não agressiva para o animal (ﬁcar encurvado, com a cabeça baixa ou agachado, diminuindo
o tamanho corporal).

II) Observação e interação:

Evelyn Nestori Chiozzotto

Veriﬁcar inicialmente, a possibilidade do animal se aproximar ou ser atraído por meio de iscas
(alimento) e sempre se dirigir a ele em voz baixa.
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III) Observação e colocação da cordinha:

Evelyn Nestori Chiozzotto

No caso de animais que demonstram mais resistência para a colocação da cordinha, podemos
oferecer a isca (alimento) já passando a mão por dentro da cordinha, desta forma facilitando sua
colocação no momento em que o animal vem se alimentar. Deve-se realizar a aproximação do animal
calmamente, acompanhando seus movimentos, mantendo a corda feito um arco na mão direita.

Quando o animal estiver mais tranqüilo, passar o laço por sua cabeça até o pescoço e puxar
rapidamente a ponta livre para segurar o animal, deixando que ele ande alguns metros para se sentir
seguro.

Evelyn Nestori Chiozzotto

Observar a posição do nó da cordinha em relação à posição da cabeça do animal, pois ele deve estar
posicionado na nuca ou na lateral do pescoço. Deve-se lembrar sempre de segurar com o dedo o nó
para que não corra e cause desconforto ou enforque o cão.
A volta da cordinha em direção ao focinho do animal necessariamente deve iniciar em direção ao lado
oposto do nó de forma que a cordinha ﬁque travada, sem correr livre no elo formado pelo nó.
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IV) Observação e imobilização inicial:

Evelyn Nestori Chiozzotto

Evelyn Nestori Chiozzotto

Segurando o nó deve-se passar a cordinha primeiro por baixo do focinho e depois por cima para
completar a primeira volta.

Evelyn Nestori Chiozzotto

Dar a segunda volta, repetindo o movimento passando a cordinha por baixo e por cima do focinho.
Para completar, dê uma terceira e última volta exatamente como as anteriores
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Evelyn Nestori Chiozzotto

Para terminar, na última volta, deve-se continuar passando a cordinha por baixo do focinho
terminando a mordaça passando a cordinha por cima do pescoço e segurar a corda junto ao nó
inicial. Nessa última volta, deve-se posicionar o braço embaixo da cabeça do animal. Segurar as
duas pontas da corda com a mão direita; libera-se a mão esquerda, que passa embaixo do ventre do
animal para pegá-lo no colo.
Nas duas fotos abaixo e a esquerda pode-se veriﬁcar que o fechamento da mordaça está incompleto
possibilitando que a qualquer movimento do animal a cordinha afrouxe ou solte. Ao colocar a
cordinha deve-se tomar muito cuidado para que a mesma não passe pelos olhos e orelhas do animal
a ﬁm de não feri-lo durante a contenção e transporte conforme mostra a foto abaixo e a esquerda.

Evelyn Nestori Chiozzotto

A ﬁm de que o animal se sinta seguro e que o OCA também tenha mais segurança durante o
recolhimento o animal deve-se conduzi-lo até o veículo ou local necessário carregando-o no colo.

Evelyn Nestori Chiozzotto

Ao pegar o animal para carregá-lo no colo deve-se apoiar o abdômen (barriga) do mesmo para que
ﬁque mais confortável ao levantá-lo do chão.
Tomar cuidado com a cabeça e pescoço sempre apoiando sem apertar demais.

Quando as fêmeas são recém esterilizadas (castradas) seja por incisão na linha ventral ou lateral,
será melhor (se o tamanho permitir) apoiar o trem posterior, ou seja, abraçar do peito às coxas do
animal como mostra a foto acima e a direita.
Em alguns cães, ao carregá-los no colo como nas duas fotos acima e a esquerda podemos gerar
ansiedade e irritabilidade.
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b) Técnica de uso do cambão
O uso de cambão tem a ﬁnalidade de conter e efetuar o recolhimento de um cão que não pode ser
contido pela guia (cordinha), ou seja, deve ocorrer somente no caso de cães agressivos ou de
comportamento violento, sendo que o animal deverá ser conduzido pelo funcionário por meio do
cambão, nunca arrastado.
É essencial manejar o animal com o mínimo de estresse, com muito respeito e cuidado tendo-se em
mente que o cambão deve ser utilizado em último caso e com clareza de que é uma ferramenta, não
uma arma, não é necessário o uso de força e sim de paciência, jeito e postura.

I) Observação e aproximação:

Evelyn Nestori Chiozzotto

Aproximar-se de preferência pelo lado do animal conversando com o cão em tom baixo, tranquilo
porem ﬁrme e constante, se possível abaixado, caso contrário caminhar de modo ﬁrme, mas
tranquilo.

Evelyn Nestori Chiozzotto

Nunca chegar com o cambão de frente, posicioná-lo atrás dos corpo para não chamar a atenção do
animal.
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II) Colocação do cambão:

Evelyn Nestori Chiozzotto

Sempre se aproximando pelo lado, colocar o cambão e ajustá-lo ao pescoço do animal sempre com a
ponta distal do cabo do cambão na nuca, direcionando e conduzindo naturalmente o animal sem usar
força e brutalidade.
A ponta distal deve ﬁcar sempre na nuca do animal porque caso ﬁque na frente o animal conseguirá
morder o cambão e pode se ferir machucando a boca (ferindo a gengiva e muitas vezes até
quebrando os dentes).
A posição do oﬁcial de controle animal ao guiar o cão deve ser utilizando uma perna como apoio, (foto
na página anterior, abaixo e a esquerda) com corpo sempre atrás do cambão (foto na página
anterior, abaixo e a direita) e procurar andar ao lado do animal como se fosse uma coleira com guia.
Se posicionar com um pé para frente e outro mais para trás de forma que possa ter apoio conforme os
movimentos que o animal ﬁzer.

Para conduzir o animal na direção necessária não é preciso usar força e brutalidade. Se o animal se
movimenta muito, de um lado para o outro, ao invés de arrastá-lo, o que pode machucar o pescoço e
ser muito doloroso, você muda de posição com o cambão e o empurra para frente, conduzindo-o
como uma guia e não o arrastando atrás de você. Se ele não quiser se mexer, pode-se mudar de
direção (gira-se o cambão e o coloca-se na direção desejada, movimenta-o com o próprio impulso do
animal, sem arrastá-lo). Se o cão resiste muito e não anda, pode-se colocá-lo logo a sua frente com o
cambão e dar pequenos toques em sua traseira com uma das mãos. Para que o OCA possa se
movimentar com maior comodidade e segurança, deve se posicionar sempre entre o animal e o
cambão a ﬁm de guiar o animal para o local necessário.
Quando o animal é muito grande deve-se pedir ajuda ao colega para erguê-lo e se o animal é muito
bravo deve-se fazer a mordaça ou colocar a focinheira antes de erguê-lo. Ao se colocar a focinheira
ou cordinha há mais segurança para trabalhar e mais conforto para o animal ser carregado, pois caso
contrário, por medo os funcionários terão como tendência levantar o animal pelo pescoço,
independente de um ou dois oﬁciais.
No caso da necessidade do OCA trabalhar em dupla (animais muito grandes e pesados), se uma
pessoa pegar o animal por trás para carregar e a outra levantar o animal pelo cambão, vai “enforcar” o
animal ao levantá-lo devido ao peso do mesmo.
O mais seguro é um manter o animal com o cambão enquanto o outro coloca uma focinheira ou faz a
mordaça para então levantar o animal, sendo que um levanta pelo abdômen e o outro pelo tórax.
O ideal é não trabalhar sozinho, porém se eventualmente isso acontecer deve-se avaliar as
condições do momento e escolher o melhor equipamento e manejo adequados (gaiola / armadilha,
caixa de transporte e outros). Preferencialmente deve-se pedir auxílio aos colegas do mesmo setor
ou até de outras instituições como, por exemplo, bombeiros, policia ambiental e outros.
Em caso de animal acidentado e agressivo pode-se colocar o cambão para se ter maior segurança ao
manejar o animal, facilitando a colocação da focinheira ou da mordaça.

14
GUIA PRÁTICO - Formação de Oﬁciais de Controle Animal

Evelyn Nestori Chiozzotto

Ins tuto de Medicina Veterinária do Cole vo
Ins tuto Técnico de Educação e Controle Animal - ITEC

Evelyn Nestori Chiozzotto

Na foto abaixo (esquerda) pode-se observar o cabo que deve ser puxado para ajustar o cambão no
pescoço do animal e a direita como se deve segurar a extremidade do cabo antes de puxar o engate
para liberar o animal do equipamento.
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2) PROCEDIMENTOS PARA GATOS
A utilização de focinheira, toalha ou luva no gato tem como objetivo garantir a segurança do
proﬁssional que está manipulando o animal, porém esses equipamentos nem sempre são
necessários, sendo muito importante saber avaliar seu comportamento para poder fazer a melhor
escolha para cada situação.
O cambão NUNCA deve ser utilizado em gatos, pois pode causar sérios traumatismos no animal por
não ser um equipamento adequado para esta espécie.
No caso de gatos, a gaiola ou caixa de transporte deve ser conduzida pelo oﬁcial de controle animal
até o local do recolhimento, facilitando a acomodação do animal. Os gatos devem ser colocados
cuidadosamente nas gaiolas ou caixas e levados até o veículo, reduzindo-se desta forma o risco de
fugas e de acidentes;
No caso de animais muito agressivos ou assustados, a gaiola ou caixa de transporte deve ser
recoberta com pano, deixando seu interior mais escuro, o que reduz o estresse do animal.
a) Técnica de contenção, imobilização pela nuca do animal

Humane Society of Broward County
Fort Lauderdale, Florida, USA

Para a contenção adequada de um gato, por exemplo, para proceder à vacinação/medicação, ou até
mesmo transporte para uma gaiola/caixa de transporte, deve-se segurá-lo com ﬁrmeza pela nuca e
apoiar com a outra mão em seu posterior (foto abaixo e a direita) segurando as patas traseiras entre
os dedos da mão e o antebraço do proﬁssional deve preferencialmente apoiar a coluna do animal. É
necessário muito cuidado para não forçar a coluna do gato, pois a esticando demais há risco de
causar problemas sérios como, por exemplo, fraturas ou deslocamentos.

Nestor Calderon

Na foto abaixo e a esquerda, nota-se que há risco do proﬁssional sofrer acidente por arranhadura
através das patas traseiras do animal caso este tente reagir tentando uma fuga ou se defender de
uma vacinação/medicação, por exemplo.
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Nestor Calderon

Nas fotos abaixo podemos observar, que sem a contenção com uma das mãos na nuca do animal e a
outra segurando suas pernas, há sério risco do oﬁcial de controle animal sofrer uma agressão por
mordedura já que a cabeça do gato está livre e pode facilmente atingir o braço (esquerda) ou o rosto
(centro) do proﬁssional. Já na foto abaixo e a direita observa-se que as patas traseiras estão
contidas, porém a cabeça está livre para atingir o proﬁssional.

Gatos que possuam temperamento tranquilo e não estejam em
ambiente que proporcione stress no momento da manipulação, podem
ser transportados carregados no colo como mostra a ﬁgura ao lado.

Kate Pullen - Kathy Strouse

b) Técnica de contenção, imobilização para gatos com temperamento calmo

c) Técnica de contenção e imobilização com toalha

Vânia Plaza Nunes

Nestor Calderon

Vânia Plaza Nunes

Pode-se utilizar uma toalha de rosto ou pano largo dobrado, colocado ao redor do pescoço, e unidas
suas pontas pela mão do funcionário no alto da cabeça, mantendo as patas imóveis por outro
operador. Deve-se sempre observar que as narinas do animal permaneçam livres.
Uma alternativa é envolver todo o corpo do animal com a toalha de forma que suas patas ﬁquem
encobertas e seguras não atingindo o proﬁssional.
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d) Técnica de contenção/imobilização com “escudo”

Kate Pullen - Kathy Strouse

Este equipamento permite, por exemplo, a aplicação de medicamentos de forma segura para o
proﬁssional no caso de animais agressivos pois interpõe uma barreira física com orifícios que
possibilitam o contato direto com o corpo do animal.

e) Técnica de recolhimento com sacos de algodão ou ráﬁa
Para o transporte de animais a curtas distancias pode-se utilizar sacos de algodão ou ráﬁa.

f) Técnica com sacos especiais para contenção

Néstor Calderon

Os sacos especiais para contenção conferem uma grande segurança em relação a proteção das
patas do animal evitando-se dessa forma acidentes por arranhadura.
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g) Técnica com caixas de contenção com parede dupla

Kate Pullen - Kathy Strouse

Essas caixas permitem a aplicação de medicamentos/vacinas em animais muito agressivos.

h) Técnica de contenção com focinheira

Néstor Calderon

O uso da focinheira protege o proﬁssional contra os acidentes por mordedura permitindo um maior
direcionamento para a preocupação em conter as patas do animal.

i) Técnica de recolhimento com puçá

Kate Pullen - Kathy Strouse

Dra. Flavya Mendes de Almeida

O puçá deve ser utilizado no caso de animais agressivos e que necessitam de um certo
distanciamento no momento do recolhimento.

Ao retirar o animal da malha deve-se escolher ambiente calmo e fechado e utilizar luvas de material
resistente (borracha grossa ou raspa de couro) para evitar acidentes com unhas ou dentes de felinos.
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