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RESUMO  
 

Diferentemente dos gatos domésticos (Felis catus), os gatos ferais são assim 

denominados por não terem contato direto com o homem, dessa forma sobrevivem sem 

o auxílio do mesmo, através de caça no meio selvagem; esses animais tem baixa taxa 

reprodutiva, pressuposto as suas restrições ambientais; a forte competição por recursos 

dentro da espécie, e com outras do mesmo meio, como a fauna silvestre, gerando outro 

fator preocupante, a transmissão de doenças, muitas dessas sendo zoonoses; o contagio 

pode ser direto ou indireto como por água contaminada com fezes desses animais ferais; 

o crescente aumento de animais ferais se dá principalmente pelo abandono dos felinos 

domésticos; sendo assim, a posse responsável, associada a castração e educação 

continuada, visam proteger a saúde dos animais, consequentemente a população humana 

no contexto de saúde única.    
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INTRODUÇÃO  
 

O termo utilizado para se referir a gatos que são opostos aos de estimação é a 

denominação “feral”, no qual se refere a dependência desse animal em relação ao homem 

para sua sobrevivência, podendo ter uma ampla variação, sendo o grau máximo a vida 



totalmente livre e independente de contato humano (GENARO, 2010). Os gatos 

obtiveram grande sucesso em sua adaptação em diversos tipos de ecossistemas e com 

isso, tornando-se ótimos predadores em diversas ilhas, áreas de mata suburbanas e áreas 

urbanas. No entanto, os felinos mostram uma considerável flexibilidade comportamental 

e ecológica, tendo dependência do homem ou não (OLIVEIRA e GENARO, 2012).   

Os gatos, em geral, podem ser classificados em três grupos, levando em 

consideração o local e a maneira em que vivem: 1) Gatos Domésticos, são animais que 

estão sob atenção de um tutor ou uma família, no qual, os mesmos fornecem as suas 

necessidades; 2) Gatos Errantes, são animais encontrados andando em cidades e/ou 

propriedades, podendo depender de recursos fornecidos pelos humanos, no entanto, não 

vivem com essas pessoas; 3) Gatos Ferais, estes animais vivem e se reproduzem em 

estado selvagem, ou seja, sobrevivem por meio de caças e procura de alimentos 

descartados pelos humanos, de forma que suas necessidades não são satisfeitas de forma 

intencional pelo homem (FERREIRA, OLIVEIRA e GENARO, 2012; RAMOS, 2015). 

Essas classificações dos grupos são flexíveis, pelo fato desses animais poderem circular 

livremente de uma classificação para outra. Vale sempre ressaltar que o aumento de gatos 

errantes e ferais ocorre de forma irresponsável, pelo abandono de animais adultos e 

filhotes (FERREIRA, OLIVEIRA E GENARO, 2012).   

Os animais ferais, possuem hábitos solitários, são animais pouco tolerados pela 

sociedade e sua sobrevivência depende diretamente de alimentos, água, abrigos e além de 

possuírem baixa taxa de reprodução. O fato de ser uma baixa taxa reprodutiva se dá pela 

falta de proteção que sua ninhada terá e as restrições ambientais (FIGUEIREDO, 2006). 

Os animais ferais e errantes, levaram a União Internacional para Conservação da Natureza 

(IUCN) a colocá-las na lista global das 100 piores espécies invasoras (LOWE et 

al., 2000). Neles, ocorrem competição interespecífica pelos recursos (alimentos, 

parceiros e territórios), além disso, esses animais competem também com outras espécies, 

como aves e répteis. Outro fator importante e preocupante são os impactos que os gatos 

ferais causam à fauna silvestre, a qual podem ocorrer transmissão de doenças 

(CARVER et al., 2016). 

O objetivo do estudo é advertir a importância do cuidado com os gatos ferais com 

informações sobre sua etologia, os impactos que podem causar, as doenças de caráter 

zoonótico envolvidas com a espécie e suas implicações com a saúde única  

 

   

METODOLOGIA  



 

Estudo realizado com base em bibliografias online em base de dados como Scielo, 

Google Acadêmico e PubMed; nos idiomas inglês, português e espanhol, visando 

expandir a fundamentação para a base teórica da pesquisa.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

A população de animais ferais representa problemas de saúde pública e bem-estar 

animal, devido a sua relação com as possibilidades de transmissão de zoonoses, podendo 

trazer maiores riscos de doenças infectocontagiosas para outros animais e humanos 

(SOTO, 2004; GILHOFER et al., 2019).   

O gato doméstico é um animal totalmente estabelecido e adaptado na relação 

homem-animal, e foi muito utilizado como controlador de pragas ao longo da história da 

humanidade, por ser um exímio caçador, todavia sua reprodução carreia diversos 

problemas como o aumento dos gatos ferais o que corrobora com o trabalho 

de Rochlitz em 2002, onde relata que os gatos ferais com acesso em diversos ambientes 

podem atuar como vetores de diversas doenças de caráter zoonótico ao entrarem contato 

com outros animais e com Genaro em 2012 que descreve que animais ferais representam 

uma ameaça para animais domésticos, selvagens e humana, devido as suas zoonoses que 

podem transmitir, já que estudos indicam, esses gatos como potenciais disseminadores de 

doenças contagiosas como: toxoplasmose, sarcosporidiose, raiva, imunodeficiência viral 

felina, leucemia felina, etc.  

As principais zoonoses se dão pelo contágio de alimentos ou água contaminada 

por fezes de gatos ferais (COSTAS et al., 1999). A raiva é uma das principais zoonoses 

causada pelo vírus Rhabdovírus e traz consequências sérias e caráter incurável (BECK, 

1975). Sobre as doenças virais, são doenças sistêmicas, imunomediadas, de péssimo 

prognóstico e vitalício, no qual trazem grande impacto a saúde e bem-estar a todos 

infectados (STURGESS, 2007). As principais doenças causadas são a leucemia viral 

felina (FeLV) e a imunodeficiência viral felina (FIV), podendo afetar todos os tipos de 

felídeos; o coronavírus entérico felino pode ser transmitido, e se no indivíduo afetado 

ocorrer a mutação viral, pode acarretar na peritonite infecciosa felina (PIF) (STURGESS, 

2007). Ainda sobre doenças de caráter zoonótico, existem agentes etiológicos como 

bactérias, fungos, vírus, helmintos e protozoários (RODRIGUES et al., 2018).   

A esporotricose é uma doença infecciosa que afeta tanto gatos quanto humanos, 

que é causada pelo fungo do gênero Sporothrix. Nos gatos, os sinais clínicos são lesões 



cutâneas que se tornam úlceras e secretam secreções seropurulenta, geralmente na região 

da cabeça, próximo ao focinho e orelhas, a contaminação se dá pela inserção do fungo na 

pele, onde há alguma lesão (BARROS et al., 2010). Nos humanos, a transmissão desta 

doença de caráter zoonótico se dá pelo contato com as secreções e lesões destes gatos 

onde a pele da pessoa esteja com alguma ferida, além da forma de arranhaduras e 

mordeduras de gatos infectados (SANTOS et al., 2018). Outra zoonose é a toxoplasmose, 

causada pelo agente etiológico Toxoplasma gondii, um protozoário. Esse parasito é 

comum em locais em que se habitam gatos, pois são hospedeiros definitivos desse 

parasito, pois os felídeos são os únicos que permitem o protozoário completar sua fase 

sexuada, porém, há diversos hospedeiros intermediários, um deles sendo o humano 

(HILL et al., 2005).  

Nos ambientes urbanos, o crescimento de gatos ferais vem causando problemas e 

preocupações para os governantes responsáveis pela saúde pública, devido as suas 

questões sanitárias, pois a vacinação desses animais é reduzida (COELHO, DINI, 

MILMAN & OLIVEIRA, 2001).   

Conforme informações do Centro de Zoonose de São Paulo, no país há cerca de 

25 milhões de cães e 11 milhões de gatos de estimação. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, o Brasil conta com 14.144 mil 

domicílios com gatos, sendo 10.523 mil na área urbana; e 3.612 mil na área rural; 

comparando com cães, onde temos mais de 33 mil domicílios com cães no total; desses 

animais apenas 28.404 mil foram vacinados contra a raiva, com esses dados vemos que 

além do crescente aumento da população, a vacinação ainda não consegue ser empregada 

em massa mesmo nos gatos domésticos, com o difícil acesso aos animais ferais, não tendo 

informações precisas sobre a vacinação dos mesmos, encontramos um ponto muito 

relevante para a saúde pública, tendo em vista que a raiva é uma zoonose (IBGE, 2019).  

      Como descrito no trabalho os gatos ferais estão relacionados com 

desestruturação populacional. Segundo trabalhos publicados, este grupo populacional se 

alimenta principalmente de aves, na qual pode levar o declínio e a extinção de espécies 

nativa, portanto, a grande distribuição de gatos ferais pode gerar diversos problemas de 

diminuição de animais silvestres (desequilíbrio ambiental) e problemas de saúde pública, 

contratempos que devem ser considerados como pilares nas gestões das cidades 

(CAMPOS, 2004; PADILHA, 2009; PAIXÃO & MACHADO, 2015)  

Devido aos hábitos de vida, como ato predatório, conformação populacional, 

comportamento social, faz com que a espécie felina seja muito importante na propagação 



de doenças de caráter zoonótico (SILVA, 2020), o que confirma os dados descritos no 

presente trabalho, portanto medidas sanitárias e educativas, devem ser adotadas visando 

o bem-estar animal e a saúde humana.  

Para que ações relacionadas a posse responsável sejam efetivas é importante que 

um plano de educação continuada seja estabelecido, pois segundo Wilson, 1991 

orientações sobre a saúde e a presença de animal de estimação podem ser, muitas vezes, 

conflitantes. Donos de animais ignoram, de maneira assídua, conselhos de profissionais 

para evitar assim a posse de um animal de estimação mesmo quando estes podem ser 

potenciais transmissores de doenças.  

Tais afirmações estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que 

reforça que um dos mais importantes desafios do futuro é transformar o conhecimento 

existente em ação, fazendo-se necessária a transferência das evidências científicas para a 

rotina da população (WHO, 2005).  

A posse responsável de animais é uma estratégia que pode ser aplicada, 

colaborando assim para a saúde pública, onde tutores, devidamente orientados, teriam a 

correta conduta com esses animais, por meio de avaliação de um médico veterinário, o 

qual vai instruir o tutor as devidas vacinas que devem ser realizadas no animal, assim 

como a castração, visando garantir a integridade da saúde do animal, assim como controle 

populacional, respectivamente (SILVA, 2020).   

O ato da castração, é de grande relevância para a manutenção da saúde pública, 

mesmo os gatos ferais tendo sua taxa de reprodução diminuída, ainda é uma medida 

necessária, afim de diminuir ninhadas de animais errantes e ferais, assim como diminuir 

o número de animais possíveis disseminadores de zoonoses e outras doenças infecto 

contagiosas; estudos também expõe a mudança comportamental que a castração trás, 

devido a influência endócrina; diminuindo a demarcação territorial pelos machos, assim 

como brigas por território e acasalamento, fazendo com que esses animais consigam ter 

um melhor convívio (MELO, 2017; MACHADO, FERREIRA E GENARO, 2018; 

SILVA, 2020).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com o grande número de abandono de gatos domésticos, e consequente aumento 

na população de gatos ferais, fatalmente temos o aumento significativo da proliferação de 

doenças e o desequilíbrio ambiental consequentemente um grave problema para a saúde 



pública. Para tal, ações educativas e sanitárias devem ser adotadas como medidas públicas 

preservando tanto a saúde animal como humana.   
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