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O município de Porto Alegre apreende um grande número de comunidades 

vulneráveis em termos sócio-econômico-ambiental, sendo de fundamental importância a 

atuação da universidade, sob o ponto de vista educativo e sanitário. O projeto teve como 

objetivo, a atuação da universidade dentro destas comunidades, juntamente com a prefeitura 

da cidade, buscando contribuir na educação e na qualidade de vida dos moradores.  

No segundo ano do projeto, foram atendidas quatro comunidades; dentre elas a 

comunidade Arco Íris, localizada na zona norte de POA, apresentou destaque na atuação 

educacional, pois as atividades foram realizadas em conjunto com a creche local. O programa 

disponibilizou à comunidade palestras educativas e atividades interativas nas escolas, que 

abordaram os temas de saúde pública, bem-estar animal, zoonoses e medidas preventivas 

destas. No dia das crianças do ano de 2013, foi realizada uma atividade teatral na creche 

local, com a utilização de fantasias e maquiagens ilustrativas, tendo como tema a importância 

da higiene pessoal e como cuidar adequadamente dos animais de estimação. Esta ação visou 

atingir crianças de dois a seis anos, pois acredita-se que este público poderá contribuir para o 

desenvolvimento cultural destas comunidades. Além disto, foram realizadas atividades 

lúdicas, como uma gincana de perguntas e respostas abordando os temas citados, dobraduras 

de papel e pintura.  

Também visando transmitir conhecimentos para a população, em um período de dois 

meses em cada comunidade, semanalmente foram realizadas consultas veterinárias e trocas 

de informações relacionadas a bem estar animal e cuidados com a sanidade animal, pois estas 

refletem a saúde humana. Através de uma Unidade Móvel estruturada e equipada, realizaram-

se atendimentos clínicos, vacinações e vermifugações de cães e gatos da comunidade, de 

modo a diminuir a disseminação de doenças infectocontagiosas nos animais e de prevenir a 

possível introdução de zoonoses, além de promover a conscientização e ressaltar a 

importância da vacinação e sanidade animal. Também foi realizado um levantamento do 

número de animais existentes, coleta de sangue dos candidatos a esterilização, e esterilizações 

de animais no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS, visando a diminuição da 

população de animais soltos e “de rua”.  

Através de ações veterinárias de caráter multidisciplinar em creches e centros sociais, 

foi possível abordar assuntos de bem-estar animal, bem-estar social, educação sanitária e 

medidas profiláticas de zoonoses e doenças transmitidas por alimentos. Essas atividades 

promoveram aos docentes, técnicos e futuros profissionais da área a qualificação técnica e 

troca de experiências. 
 


