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O Projeto Bicho Amigo é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a
Faculdade de Veterinária da UFRGS.
O projeto tem como objetivo principal atender comunidades em situação de
vulnerabilidade sócio-econômica-ambiental, levando às mesmas os conhecimentos
sobre saúde pública - como bem estar social e animal, educação sanitária e medidas
preventivas para zoonoses. Estas sociedades caracterizam-se por possuir animais
domésticos, sejam caninos ou felinos, soltos e, muitas vezes, são veículos de doenças
transmissíveis aos humanos, além de eqüinos utilizados como tração animal.
O projeto, através de ações veterinárias de caráter multidisciplinar, procura modificar a
realidade das comunidades vulneráveis de Porto Alegre principalmente no quesito bemestar e qualidade de vida dando noções, não somente na relação humano-animal, mas
também relacionadas a sanidade. O trabalho realizou-se em creches e centros sociais, e
este contato proporcionou aos acadêmicos da universidade vivência da realidade dessas
sociedades.
No ano de 2012 foram atendidas quatro comunidades, sendo elas: Nova Chocolatão,
Santa Terezinha, Loteamento Bela Vista e Loteamento Arco Íris. Dentre as atividades
realizadas, visando a efetividade da atuação da universidade à comunidade, pode-se
citar: registro dos animais, realização de programas de vacinação e vermifugação,
atendimentos clínicos de animais domésticos, coleta de sangue e esterilização dos
animais. Todas, exceto a esterilização foram realizadas in loco, nas próprias
comunidades com a utilização de uma unidade móvel (ônibus adaptado e equipada para
atendimentos clínicos). Segundo dados coletados, foram realizados mais de 600
atendimentos. Já a realização da coleta de sangue destaca-se pois, além de descrever o
estado sanitário do animal também era realizada pesquisa da presença do parasito
Leishmania sp. O parasito Leishmania sp é uma zoonose de notificação obrigatória,
então saber se ele está presente em nosso meio é essencial para que possam ser tomadas
medidas que protejam a população. Nessas comunidades atendidas, foram esterilizados
cerca de 80 animais, em sua grande maioria da espécie canina, sendo esse trabalho de
grande importância para reduzir, à médio prazo, a reprodução deliberada desses
animais, que na sua maioria vivem soltos na sociedade. Essas três atividades são de
extrema importância não somente em questão de bem-estar animal, mas também com
relação à saúde pública, que pode ser prejudicada com as chamadas doenças zoonóticas.
Além do exposto acima, o projeto visa transferir conhecimento, em especial as crianças,
Para isto, foram realizadas palestras ilustrativas para as crianças das creches das
comunidades abordando os animais de estimação como amigos, que devem ser
respeitados e também ter boa saúde. Como conteúdo também foram citadas a higiene
pessoal e com os “cãezinhos”, melhor amigo do homem, visando a prevenção de
zoonoses.
Por isso, é necessário demonstrar à comunidade a necessidade de cuidados com os
animais domésticos em questão, pois a saúde deles irá refletir também na saúde da
comunidade.

