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O projeto Bicho Amigo tem como objetivo atender comunidades em situações de 
vulnerabilidade sócio-econômica-ambiental, levando às mesmas o conhecimento sobre saúde 
pública, educação sanitária e medidas preventivas para controle de enfermidades transmitidas 
por animais.  
Foram beneficiadas por este projeto cinco comunidades no município de Porto Alegre/RS 
(Arco-Íris, Bela Vista, Chocolatão, BSA e Santa Terezinha), com atividades como: registro de 
vacinação, vermifugação e esterilização dos animais das comunidades. Além disso foram 
realizadas coletas de sangue dos animais que, além de descrever o estado de saúde, teve como 
principal objetivo a pesquisa do parasito Leishmania sp., causador da doença Leishmaniose, 
uma importante zoonose. Este projeto está atuando deste 2012, tendo beneficiado mais de 700 
animais com atendimento veterinário e realizada a castração de em torno de 100 animais, 
incluindo cães e gatos. Esta esterilização possui benefícios principalmente na redução do 
número de animais em situação de abandono no município de Porto Alegre, pois estima-se 
que um casal de animais pode originar, em três anos, cerca de 2.200 filhotes. Além das 
atividades de controle sanitário dos animais moradores de comunidades do município de 
Porto Alegre, este projeto também possui como meta a conscientização da população sobre 
cuidados de higiene, sendo a principal ação o “Dia das crianças“ que ocorreu nas 
comunidades no mês de outubro, com atividades teatrais sobre conscientização de como 
cuidar do animal de estimação e a importância da visita ao veterinário, além de princípios de 
higiene como lavar as mãos após manuseio com os animais. Após o término das atividades, as 
crianças da comunidade ganharam brindes.  
O projeto contribuiu para informar as pessoas sobre os cuidados com seus animais de 
estimação, em especial as crianças. Através dele foi possível uma aproximação com a 
realidade das populações em situação de vulnerabilidade e um esclarecimento sobre os 
cuidados com seus animais de estimação,  além de proporcionar aos acadêmicos a 
aplicabilidade prática dos conteúdos aprendido em sala de aula. 


