Área Temática: Saúde
PROEXT-PIBEX 2015

Adote um vira-lata: ação educativa para inclusão dos não humanos e
prevenção da saúde
Centro de Ciências Biológicas – CCB / Dept-Histologia
Coordenador(a): Ariene Cristina Dias Guimarães Bassoli - Docente
Email: arienegb@hotmail.com
Objetivos
* Continuação do Núcleo de Extensão, Ensino e Pesquisa sobre Ética e Defesa Animal
(NEEPEDA), que, reunindo pesquisadores e defensores de animais, desenvolverá debates
sobre pesquisas e ações extensionistas a respeito do tema e contribuirá para
fundamentar as ações, bem como a criação de políticas públicas voltadas para animais
não humanos;
*Promover a saúde pública e animal pela construção de um novo
olhar sobre os animais não humanos, através de ações educativas em escolas públicas,
particulares e comunidades em situação de vulnerabilidade social, tratando de temas
essenciais em dois grandes eixos: saúde pública e responsabilidade social;
*
Continuar o projeto piloto de controle da população de cães e gatos do Distrito Sanitário
4 de Recife, através de cadastro, esterilização e chipagem em mutirões de castrações a
serem realizados no NEEPEDA/UFPE;
* Contribuir para o controle populacional em
outros distritos sanitários através da esterilização de animais resgatados, errantes, de
abrigos e/ou de comunidades em situação de vulnerabilidade social, em parceria com
clínicas veterinárias, Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE, CVA/Recife e
ONGs de proteção animal;
* Promover a adoção de animais que se encontram em
abrigos e lares temporários, bem como de animais errantes do campus de Recife da
UFPE/UFRPE, através da realização de eventos mensais de adoção (Evento Itinerantes
de Adoção de Cães e Gatos e Evento de Adoção de Cães e Gatos do Parque do Cordeiro)
e da divulgação em sites e e-mail;
* Divulgar para o público amplo as iniciativas de
proteção aos animais na RMR e fontes de informação sobre guarda responsável e
promoção da saúde, como trabalhos científicos e sites confiáveis.

Resumo
Na última década, a preocupação com os animais em situação de rua tornou-se
crescente, com ampla organização da sociedade civil, que passou a exigir do poder
público ações voltadas para o bem-estar desses animais. Em resposta, algumas
prefeituras criaram órgãos especializados para o enfrentamento da situação, que se
torna cada vez mais degradante, com o descontrole da natalidade dos animais
domiciliados ou não. Entretanto, verifica-se que o poder público não consegue
estabelecer ações efetivas, sendo ainda necessário pesquisar protocolos adequados para
a atuação neste problema e oferecer um suporte na busca por uma convivência ética e
saudável com os animais. A proposta de pesquisa-ação em tela é continuidade do
trabalho já desenvolvido pelo Núcleo de Extensão, Ensino e Pesquisa sobre Ética e
Defesa dos Animais (NEEPEDA), apresentando modelos para a implementação de
políticas públicas adequadas para o controle populacional de cães e gatos, a
manutenção da guarda responsável e promoção da saúde. Seguindo o que é preconizado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1992, o Adote um Vira-lata continuará
realizando mutirões de castração microchipagem e dos animais das comunidades em
vulnerabilidade social do entorno da UFPE, acompanhados de sessões educativas sobre
guarda responsável. Além disso, realizar-se-ão eventos de adoção, nos quais os animais
são doados castrados e microchipados, seguindo protocolo de entrevista e assinatura de
termo de adoção. Por fim, Oficinas Educativas oferecidas na Coordenadoria de Ensino
de Ciências do Nordeste (CECINE) para estudantes de escola pública, estimularão
reflexões éticas sobre a situação dos animais de estimação.

