
O PROGRAMA DE CÃES E GATOS DOADORES é um programa de extensão 
sem fins  lucrativos  que visa  dar  suporte  clínico  aos  veterinários  que  necessitem de 
hemocomponentes para promover a cura de seus pacientes. Nosso projeto tem como 
objetivos não só o auxilio clínico aos veterinários de nossa comunidade, mas também o 
desenvolvimento de pesquisas  nesta aérea para possibilitar uma melhor capacitação aos 
alunos  de  graduação  e  pós-graduação  e  informar  a  população  em  geral  sobre   a 
importância dessa pratica para a saúde dos animais.

O programa  utiliza  cães  e  gatos  clinicamente  saudáveis,  machos  ou  fêmeas, 
provenientes de canis e gatis da região da Grande Porto Alegre ou animais cadastrados 
por  seus  proprietários  em nossos  eventos  de divulgação,  que  são então  avaliados  e 
selecionados conforme critérios pré estabelecidos.

O método escolhido para difundir o conhecimento sobre a doação e transfusão 
sanguínea de cães e gatos para a população em geral foi a realização de palestras e 
workshops para alunos de ensino fundamental de escolas publicas federais, estaduais, 
municipais e escolas particulares de Porto Alegre e região metropolitana, a realização de 
eventos em parques da cidade que visaram informar aos frequentadores destes parques a 
prática da doação sanguínea e a hemoterapia na medicina veterinária. No ano de 2011, a 
fim  de  promover  uma  maior  difusão  do  programa  de  cães  gatos  doadores,  foram 
realizadas  inúmeras  parcerias  com diversos  meios  de  comunicação (televisão,  rádio, 
jornais,  blogs  e  sites).  Tais  parcerias  renderam  diversas  matérias  jornalísticas  que 
propiciaram  uma  ampla  divulgação  do  nosso  trabalho.  Essa  ampla  divulgação 
incentivou inúmeros  proprietários  a  cadastrar  novos animais  doadores  de  sangue no 
programa e estimulou muitos alunos do ensino médio e fundamental a se interessar pela 
ciência e pesquisa na área de medicina veterinária.

Como resultado desta ampla divulgação do PROGRAMA DE CÃES E GATOS 
DOADORES  através  do  programa  CIÊNCIA  NA  ESCOLA  E  CIÊNCIA  NA 
SOCIEDADE, tivemos no ano de 2012 um aumento significativo no numero de animais 
cadastrados  e  consequentemente  um  aumento  no  numero  de  bolsas  de  sangue 
coletadas.Este aumento representou um percentual de 25,19% em relação ao numero de 
animais avaliados no mesmo período do ano anterior.Com base nestes dados estatísticos 
fica comprovada a importância deste programa desenvolvido pela PROPESQ que alem 
de promover a popularização da ciência também serve de importante ferramenta para a 
divulgação dos projetos de extensão desenvolvidos dentro da nossa universidade.


