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Um factor importante, a saber-se, é que os abrigos “não letais” (que não matam os animais) raramente 
têm os recursos necessários para tanto animal necessitado. E que muitos dos animais recusados por falta 
de meios, acabam maioritariamente em abrigos camarários, que os mata. 
Umas das soluções apresentadas são os programas de esterilização em massa. Programa esse que desvia 
fundos, que seriam usados no melhoramento das instalações e aumento das mesmas. As instituições que 
apoiam esta forma de diminuir o sofrimento e o número de animais abandonados, defendem-na dizendo 
que a esterilização em massa levará ao objectivo final de parar com o nascimento de animais 
“indesejados”. (Ninguém deseja ter de fingir que não viu um cão ou gato em necessidade, ou aceitar que 
não tem como ajudar mais animais) 
Os métodos usados por grande parte dos abrigos “não letais” são a castração e a histerectomia. Este 
procedimento é doloroso e provoca desequilíbrios hormonais prejudiciais. Razão pela qual os humanos só 
em último recurso se submetem a esses procedimentos. 
Alternativas mais éticas são, vasectomias e bloqueamento de trompas, que tem pouca ou nenhuma 
consequência médica prejudicial. 
A razão principal para recorrer a métodos mais indesejados, pelos abrigos “não letais”, é unicamente 
económica, que tem consequências, no número de animais adoptados.  
As vasectomias e bloqueamento das trompas é mais caro porque não são prática comum e muitos 
veterinários não são treinados para isso. 
Os abrigos que apoiam a esterilização, devem pedir ao estado que mais verbas sejam usadas para criar 
condições para que se possa recorrer a processos de esterilização, que menos cruéis, e um caminho que 
proteja os interesses dos animais. 
 

ANIMAIS! NÃO DESEJADOS? 
 
O objectivo da campanha de esterilização em massa é acabar com as mortes através do compromisso de 
prevenir o nascimento de animais indesejados. A diferença entre animais indesejados e animais desejados, 
é que ambos são propriedade de alguém. 
Animais desejados são propriedade de individuais, normalmente comprados ou cedidos por falta de 
condições do antigo proprietário.  
Animais não desejados são propriedade do estado, e considerados infestações. 
Por outras palavras vender e comprar animais de estimação será aceitável desde que não haja animais não 
desejados, nas ruas. Que levará á continuação da violação dos direitos dos animais. 
Todos os animais têm direito à vida, não só aqueles adaptados por nós, humanos. 
Por isso deve-se condenar as políticas que perpetuam a matança de animais saudáveis, e também a 
esterilização em massa como principal objectivo. Deve-se sim educar, esclarecer o indivíduo e forçar o 
estado apoiar leis e condições justas para os animais indesejados e desejados. 
Pode-se defender como genocídio e meio de extinção de uma espécie ou raça, a esterilização em massa de 
um grupo. 
A esterilização em massa é a única resposta que muitos amigos dos animais vêem como a única saída para 
o problema dos animais abandonados. Mas não a mais correcta e ética para o direito á liberdade de 
procriar e viver livremente 

SOFRIMENTO DOS ANIMAIS NÃO HUMANOS vs SOFRIMENTO HUMANO 
 

De certo a esterilização em massa, dá resultados mais rápidos ao olho e sofrimento humano. Mas poderá 
perpetuar um comportamento imoral, repetido pelo homem há milénios, a criação de animais para 
comércio, que leva a que os cães e gatos que queremos proteger fiquem à mercê de pessoas sem 
escrúpulos, os criadores: 
 

A) Animais presos em instalações fechadas para procriação, a aquisição de uma linha genética 
favorável á exploração. 

http://www.webanimal.com.br/cao/index2.asp?menu=esterilizacao.htm


B) Animais submetidos a esterilização artificial intensiva, a perpétua exploração de ninhada. 
 

Pode-se comparar esta solução para os animais indesejados, com o movimento racista Eugenia.  
O movimento Eugenia, era o nome dado a uma campanha de esterilização obrigatória para seres humanos 
“indesejáveis”. Que tinha como intenção a melhoria de uma raça e a eliminação de seres imperfeitos. 
O movimento tem 3 conceitos: 

1) Luta pelo aperfeiçoamento da raça branca 
2) Responsabilidade da enfermeira em relação ao tema 
3) Não há solução para os males sociais fora das leis da biologia 

 
Os cães indesejáveis recolhidos, se forem de raça, bonitos ou bebes tem uma boa hipótese de serem 
adoptados. Se forem velhos, sem aptidão nenhuma especial (caça, guarda, dócil, etc. dificilmente voltarão 
a ser animais desejáveis. Serão impedidos de procriar.  
Quando se batalha tanto para preservar espécies no meio selvagem, pede-se para extinguir raças no meio 
social humano. A responsabilidade das “pragas” sejam na selva ou na cidade são dos nossos antepassados. 
A falta de consideração para com os outros seres contínua patente no comportamento humano, e é 
responsabilidade do movimento de libertação animal alertar e pedir para parar. E se hoje continua é 
devido á escolha, errada, de como resolver o problema dos animais indesejados. 
È errado continuar a pensar que se pode resolver tudo por meios biológicos, o comportamento do 
homem em relação a natureza é que tem de mudar. 
O crescimento da civilização não está a deixar espaço para os animais não humanos.  
Os animais abandonados já tiveram donos, a falta de controlo eficaz, leis e condições para que as penas 
sejam executadas é que leva a que o mau trato e abandono dos animais fique impune.  
E muitos dos que hoje escapam imunes, aproveitarão o fim de animais indesejados, para melhorar os seus 
ganhos com a exploração de animais desejados, com valor comercial e sem inspecção séria. Pois se as 
pessoas só não querem os cães indesejados tragam sofrimento humano, o que se passa dentro de muros, 
fica dentro dos muros. 
Só se mostra o resultado “desejável”, os indesejáveis continuarão a existir apenas não são vistos nas ruas. 

 
A esterilização em massa não vai acabar com a exploração, a violência e a crueldade para 
com os cães e gatos, vai só esconde-la.             

     
  Gatos esterilizados em massa ($)        Cadela (maquina de procriação) ($) 
 
Os gatos estão anestesiados, não mortos.  Pois, o que dizer? Para quem conhece um  
Esta foto foi tirada num veterinário.   canil que não mata, é uma imagem   
O momento, a comemoração da quantidade comum  e preocupante, mas esta imagem 
de animais esterilizados, importante dizer  vem de um criador, esta cadela é uma 
que a foto não os tem todos em exposição  “Proletária” não humana, o seu trabalho 
apenas 1/5       procriar  


