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Resumo: O projeto de extensão “Clínica Veterinária Itinerante da UNIFIMES” visa estabelecer 

uma ação interativa em locais e áreas carentes, que não têm acesso ao sistema de saúde animal, 

do município de Mineiros (GO), que promoverá a saúde, tanto animal quanto do ser humano. 

O objetivo do projeto é a avaliação clínica a pequenos animais, como ferramenta para a 

educação continuada da população com relação a guarda responsável, bem-estar animal e 

prevenção das principais zoonoses. Será desenvolvida uma ação dividida em duas etapas: um 

grande mutirão de avaliação clínica veterinária e visitas domiciliares para entrega de resultados 

de exames, acompanhamento dos pacientes e diagnóstico situacional do ambiente residencial 

dos tutores. A avaliação clínica veterinária proporcionará uma melhora no status sanitário dos 

animais, que consequentemente interromperá a possibilidade de transmissão de zoonoses para 

seus tutores. Deve propiciar, ainda, o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, 

que irão interferir positivamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, 

favorecendo também o desenvolvimento educativo integral dos estudantes envolvidos. 

Palavras-chave: Atendimento social. Educação em Saúde. Medicina Veterinária. Saúde 

Coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

A relevância do convívio com os animais na atual organização social é algo indiscutível, 

que contribui diretamente para o bem-estar de cada indivíduo. Por mais que diversas espécies 

animais estejam ocupando espaço e passando a serem classificadas como animais de estimação, 

os cachorros e os gatos ainda são os mais quistos e o seus quantitativos se destacam na maioria 

dos domicílios (GRISOLIO et al., 2017). Ao optar pela domesticação desses animais, o ser 

humano torna-se totalmente responsável por proporcionar uma boa ou satisfatória qualidade de 

vida a eles. E para que exista uma relação mais harmoniosa e saudável entre o ser humano e os 

animais domésticos, é extremamente necessário que as ideias e conceitos de guarda responsável 

sejam postos em prática, gerando assim completo entendimento e responsabilidade 

(OLIVEIRA et al., 2017). 



 

 

Estão em vigência, no Brasil, inúmeras regulamentações e legislações que dispõem 

sobre guarda responsável e controle populacional animal. Entretanto, percebe-se que grande 

parte da população desconhece estas informações; desta forma, na maioria dos casos não há um 

oferecimento correto e adequado de cuidados básicos para os animais de estimação (PELLENZ 

et al., 2016). A prática da guarda responsável instrui que o responsável de um animal de 

estimação proporcione atendimentos integrais de saúde física, psicológica, ambiental, bem-

estar, além de garantir a prevenção de diversos riscos (tais como brigas e atropelamentos), 

agressões, transmissão de doenças e até danos a terceiros, que seu animal possa causar à 

comunidade ou ao ambiente. Assim, fica claro que todo indivíduo, ao escolher se tornar um 

tutor de animais de companhia, assume o compromisso cível ético de manter hábitos e posturas 

que traduzam o exercício consciente da cidadania (MORAES et al., 2013).  

A faixa de renda familiar e o nível de escolaridade têm influência sobre o conhecimento 

dos tutores acerca de guarda responsável, bem-estar animal e zoonoses. Desse modo, entende-

se que existem lacunas que precisam ser preenchidas por campanhas educativas sobre estes 

temas, principalmente para o público com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo 

(ALMEIDA, 2018). 

A inexistência dessas boas práticas na criação dos animais domésticos pode gerar 

problemas e ter impacto significativo à saúde pública, favorecendo a transmissão de doenças 

(especificamente as zoonoses), contaminação do meio ambiente com dejetos, dentre outros 

(ROSA JÚNIOR et al., 2012). O exercício da guarda responsável não deve ser restrito apenas 

aos tutores desses animais. É necessário que os profissionais das mais diversas formações, 

principalmente das áreas da saúde e educação, estejam empenhados em difundir e encorajar a 

adoção de posturas de guarda responsável, sem as quais ocorrem: abandono, aumento ou 

manutenção da população de animais nas ruas, além de constantes problemas para a sociedade, 

já citados anteriormente (GAZZANO et al., 2008). 

Neste contexto, a cidade de Mineiros (GO) apresenta grande quantidade de animais em 

convívio direto com as pessoas, deixando evidente o risco da iminência de problemas 

relacionados tanto à saúde animal, quanto à humana e do meio ambiente, caso não sejam 

aplicados e praticados os conceitos de guarda responsável, bem-estar animal e zoonoses. Com 

base nesse pressuposto, o projeto de extensão Clínica Veterinária Itinerante da Unifimes visa 

estabelecer uma ação interativa em locais e áreas carentes, que não têm acesso ao sistema de 

saúde animal, do município. Neste sentido, o curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES, no 

que tange sua contribuição para a Saúde Coletiva, visa estabelecer prevenção e controle da 

saúde dos animais, além de controle populacional e orientação sobre o guarda responsável, 



 

 

bem-estar animal e as principais zoonoses, por meio de intervenções nestas comunidades, pois 

consideram-nas imperativas para a Saúde Pública. 

 

METODOLOGIA 

Será desenvolvida uma ação por semestre durante o ano de vigência do projeto, em 

bairros do município de Mineiros (GO) em que a população não tenha acesso ao sistema 

particular de saúde animal. Cada ação será dividida em duas etapas: a) mutirão de avaliação 

clínica veterinária; e b) visitas domiciliares para entrega de resultados de exames e 

acompanhamento dos pacientes.  

Para a primeira etapa, será instalada, em um dia pré-determinado, uma estrutura 

itinerante de uma Clínica Veterinária em formato de tenda para a avaliação clínica de pequenos 

animais (leia-se cães e gatos), com todos os mobiliários, equipamentos e materiais necessários 

para consultas clínicas gerais básicas. O local de instalação da tenda será decidido junto aos 

representantes de bairros e da Prefeitura Municipal de Mineiros. O atendimento será por ordem 

de chegada. Durante as consultas, a serem realizadas pelos acadêmicos do curso de Medicina 

Veterinária e supervisionadas por médicos veterinários (docentes e técnico-administrativos 

participantes do projeto), devidamente registrados no órgão da classe, serão coletadas 

informações (nome do tutor e endereço, nome do animal, espécie, sexo, raça e idade) para um 

cadastro prévio para uma possível campanha de castração futura; seguindo-se da realização de 

exame físico completo dos animais (avaliação dos principais parâmetros fisiológicos, existência 

de lesões, presença de ectoparasitas) e, quando necessário, realização de exames laboratoriais 

complementares, fornecimento de ração, e administração de vermífugos, antipulgas, sarnicidas 

e medicamentos.  

A segunda etapa destina-se a visitas domiciliares, agendadas posteriormente, para 

acompanhamento do quadro de saúde dos animais avaliados, entrega dos resultados do exames 

e verificação das condições de moradia. 

Durante essas duas etapas serão realizadas ações educativas em saúde com os tutores, 

por meio de conversas informais e distribuição de panfletos, sobre guarda responsável, bem-

estar animal e as principais zoonoses que podem ser transmitidas pelo contato direto com os 

animais. 

Vale ressaltar que a proposta em questão já foi submetida ao Comitê de Ética no Uso de 

Animal (CEUA) da Instituição, registrado no protocolo 20/2018. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 



 

 

A avaliação clínica veterinária de animais provenientes de populações carentes e de 

baixa renda proporcionará bem-estar e melhora no status sanitário e nutricional dos mesmos. O 

que consequentemente deverá interromper a possibilidade de transmissão de enfermidades 

interespécies para seus tutores. Propiciará, ainda, o desenvolvimento de atividades de educação 

em saúde, que deverão interferir positivamente para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, favorecendo também o desenvolvimento educativo integral dos estudantes 

envolvidos, com a conciliação da teoria e da prática e obtenção de experiência nas áreas de 

pequenos animais e saúde pública veterinária.  

 

CONCLUSÕES  

 Espera-se com a criação da Clínica Veterinária Itinerante nos bairros do município de 

Mineiros, que os animais, de proprietários de baixa rendas, possam usufruir de um atendimento 

veterinária básico, proporcionando uma melhor qualidade de vida a esses cães e gatos. 

Juntamente com a possibilidade de trabalhar conceitos importantes que a longo prazo gerarão 

mudança de hábitos na população contribuindo significativamente para o desenvolvimento 

regional do município no âmbito da saúde. 
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