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Resumo. Este trabalho teve por objetivo relatar a experiência da 
utilização de esterilizante químico à base de gluconato de zinco e 
dimetilsulfóxido (DMSO) como método contraceptivo definitivo 
em cães machos de regiões periféricas do Município de America-
na- SP. A castração química foi efetuada nos animais de proprie-
tários cadastrados e de forma rotineira no Núcleo de Controle de 
Zoonoses. A aplicação do esterilizante foi oferecida gratuitamen-
te aos cães dos munícipes. Os cães foram submetidos a um e-
xame clínico, microchipados e aqueles que estavam em condi-
ções de saúde insatisfatória/regular ou com alteração nos testí-
culos foram excluídos da aplicação do produto. No período de 
maio de 2009 a dezembro de 2012, foram esterilizados pelo mé-
todo químico, 1207 cães. Deste total, ocorreram sete relatos dos 
proprietários destes animais de ocorrência de prenhez em cade-
las que acasalaram com cães esterilizados com o método quími-
co. Concluiu-se que a experiência com a esterilização química em 
cães machos utilizando produto a base de gluconato de zinco e 
DMSO apresentou a campo, efetividade e segurança clínica, e 
tem se demonstrado uma ferramenta útil como método contra-
ceptivo definitivo para auxiliar no controle da população de cães 
no Município de Americana-SP. 
Palavras-chave: cães machos, esterilização química, gluconato 
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Abstract.  The present work aimed to report the 
use of a chemical sterilizer with zinc gluconate and 
dimethilsulfoxide (DMSO) as a definite contracep-
tive method in male dogs from peripheral regions 
of Americana, Sao Paulo State, Brazil. Chemical 
castration was carried out routinely in enrolled an-
imals at the Nucleo de Controle de Zoonoses. Citi-
zens’ dogs were given the chemical sterilizer free 
of charge. Dogs were clinically examined, received 
a microchip, and those that did not present satis-
factory health conditions or had testicle disorders 
were not given the product. From May 2009 

through December 2012, a total of 1,207 dogs 
were chemically sterilized. From the total amount, 
seven cases of pregnancy were reported with 
chemically sterilized males. A conclusion of the ex-
perience is that it is effectively and clinically safe 
to chemically sterilize male dogs with zinc gluco-
nate and DMSO. Furthermore, such method has 
been a useful tool as a definite contraceptive to 
help control the population of dogs in Americana, 
Sao Paulo State, Brazil.     
Keywords: male dogs, chemical sterilization, zinc 
gluconate, dimethilsulfoxide. 
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1 Introdução  

As populações de cães podem representar um problema para a saúde pública e para o 
bem- estar animal em qualquer parte do mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1992; 
WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION ANIMAL, 1999). 

Ações para seu controle têm sido centradas em programas de esterilização cirúrgica de 
fêmeas, posse responsável e legislação específica (CLEVENGER & KASS, 2003; GOMES et 
al.,2003).  

A esterilização cirúrgica, apesar de ser uma boa medida para a redução de nascimentos 
e para contribuir com programas de controle das populações animais, apresenta limitações 
para a sua execução, como: alto custo, riscos no pós-operatório, ambiente controlado e núme-
ro reduzido de animais esterilizados por dia (IMMEGART & THRELFALL, 2000; SOTO, 2003; 
SOERENSEN et al., 2007). Há necessidade de que uma expressiva porcentagem de cães seja 
submetida a este método por amplos períodos de tempo (AMAKU et al., 2009). Tais medidas 
nem sempre são possíveis de serem desenvolvidas sistematicamente nos municípios, com-
prometendo assim a sua eficácia (IMMEGART & THRELFALL, 2000; SOTO, 2003; SOERENSEN 
et al,. 2007).  

O município de Americana oferece rotineiramente desde 2006, castrações de cães para 
a população, prioritariamente a de baixa renda. Porém, a demanda sempre foi maior que a ca-
pacidade de castração pelo método cirúrgico gerando fila de espera de até três anos.  

A castração com a utilização do gluconato de zinco como principio ativo tem sido pro-
posta como mais uma ferramenta para contribuir com os programas de controle populacional 
canino de animais machos em áreas urbanas (WANG et al., 1993; TEPSUMETHANON et al., 
2005).  

Este trabalho teve por objetivo relatar a experiência da utilização de esterilizante quí-
mico à base de gluconato de zinco e dimetilsulfóxido (DMSO) como método contraceptivo de-
finitivo em cães machos de regiões periféricas do Município de Americana- SP. 

 

2 Material e métodos 

O estudo foi efetuado no Município de Americana - SP, no período de maio de 2009 a 
dezembro de 2012.   

Inicialmente, a castração química foi efetuada nas instalações do Núcleo de Controle de 
Zoonoses (NCZ) nos animais de proprietários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde. 
Posteriormente, a castração química passou a ser disponibilizada de forma rotineira no NCZ, 
em mutirões nos bairros de maior população animal e em animais de rua monitorados com 
microchip. 

Uma equipe técnica composta por um médico veterinário, um estagiário estudante de 
medicina veterinária e um agente de controle de zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde 
fez a aplicação do produto nos animais, mediante a prévia capacitação do método de utiliza-
ção do fármaco nos cães. Os proprietários, que concordaram na aplicação do fármaco esterili-
zante em seu animal, assinaram um termo de autorização.   
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A aplicação do esterilizante cujo princípio ativo era o gluconato de zinco e DMSO (In-
fertile®) foi oferecida gratuitamente aos cães dos munícipes. Os cães cujos proprietários au-
torizaram a utilização do esterilizante foram submetidos a um exame clínico, microchipados e 
aqueles que estavam em condições de saúde insatisfatória/regular ou com alteração nos testí-
culos, como orquite, por exemplo, foram excluídos da aplicação do produto. Estas informações 
foram também registradas na ficha cadastral. O esterilizante (Infertile®) foi utilizado confor-
me recomendações contidas na bula do produto. Cuidados gerais pós-aplicação foram trans-
mitidos aos donos dos cães.  Todos os dados gerados com a aplicação do produto foram com-
pilados e foi utilizado o Programa Microsoft Excel (2003) para o cálculo dos resultados.  

 

3 Resultados e discussão 

No período de maio de 2009 a dezembro de 2012, foram esterilizados pelo método 
químico, 1207 cães no Município de Americana (Tab. 1). Deste total, ocorreram sete relatos 
dos proprietários destes animais de ocorrência de prenhez em cadelas que acasalaram com 
cães esterilizados com o método químico.   

Destes sete casos, quatro proprietários procuraram o NCZ na época do ocorrido e os 
outros três casos foram identificados após contato telefônico com os proprietários. Somente 
em dois dos casos em questão houve interesse dos proprietários em esclarecer a paternidade, 
sendo que dos testes realizados (DNA e histopatológico), obteve-se um resultado positivo e 
um negativo. Portanto, a soma dos relatos que se comprovaram como positivos (um) e os não 
esclarecidos (cinco) representaram 0,50% do total de cães que receberam o produto, proje-
tando então o mínimo de 99,5% de efetividade a campo. 

Quanto à segurança clínica, foram relatados quatro casos de lesão por lambedura (irri-
tação por possível extravasamento do produto durante aplicação), ou seja, 0,33% de lesões 
pós-aplicação. 

 
Tabela 1 - Número de cães esterilizados com produto à base de gluconato de zinco e DMSO (Infertile®) no 
período de maio de 2009 a dezembro de 2012 no Município de Americana - SP.         

 

Ano Número de cães esterilizados  

2009 340 

2010 287 

2011 417 

2012 163 

Total 1207 

 

4 Considerações finais 

Concluiu-se que a esterilização química em cães machos utilizando produto a base de 
gluconato de zinco e DMSO apresentou a campo segurança clínica e tem se demonstrado uma 
ferramenta útil como método contraceptivo definitivo para auxiliar no controle da população 
de cães no Município de Americana-SP. 
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