
Evento Salão UFRGS 2015: II SALÃO EDUFRGS

Ano 2015

Local Porto Alegre - RS

Título Faculdade de Veterinária e Brigada Militar: processos de trabalho 
para a integridade sanitária de cães e segurança da comunidade

Autores SANDRA MARCIA TIETZ MARQUES
Guilherme Miranda de Faria
Cesar Vinicius Boeira Rodrigues
Jorge Luis Nascimento de Brito
Evaldo Dornelles da Silva
Gustavo Eugenio Cabreira
Narciso Correa
Marcelo Mendes Pereira
Luiz Fernando Barragan Ferreira
Alicio Abilio da Silva Stabel



Faculdade de Veterinária e Brigada Militar: processos de trabalho para a 
integridade sanitária de cães e segurança da comunidade 
 
Sandra Márcia Tietz Marques1, Guilherme Miranda de Faria2, Cesar Vinicius Boeira 
Rodrigues2, Jorge Luis Nascimento de Brito2, Evaldo Dornelles da Silva2, Gustavo 
Eugenio Cabreira2, Narciso Correa2, Marcelo Mendes Pereira2, Luiz Fernando 
Barragan Ferreira2, Alicio Abilio da Silva Stabel2 

 
1 Médica Veterinária, Dra., Departamento de Patologia Clínica Veterinária, Faculdade 
de Veterinária (FAVET), UFRGS;  2 Militares do 1° Batalhão de Operações Especiais 
(BOE), Brigada Militar, Porto Alegre, RS 
 
Este relato abrange uma parceria em pesquisa desenvolvida pela Faculdade de 
Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2012 
com a Brigada Militar (BM). Neste contexto, a UFRGS é transformadora para a 
universidade e sociedade. Responsável pela troca de saberes, pela superação do 
discurso de hegemonia acadêmica, interação de modelos e conceitos 
complementares. A Brigada Militar tem a missão de preservar a ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Entretanto, não se limita a policiar, mas 
estar presente sempre que a segurança e o bem-estar da sociedade estiverem 
ameaçados. Para isso conta com as unidades de policiamento ostensivo, rodoviário, 
ambiental, aéreo, operações especiais, atendimento a turistas, em área de fronteira 
e bombeiros. A BM mobiliza-se na direção do aperfeiçoamento e ampliação de sua 
logística para garantir bases sólidas em suas operações de segurança, para isso 
conta com cães militares adestrados no Canil Central do 10 Batalhão de Operações 
Especiais (10 BOE), dando suporte para trabalhos de busca e apreensão de drogas 
e explosivos, proteção e segurança de ambientes públicos, enquanto o Corpo de 
Bombeiros conta com cães militares em missão específica de busca, salvamento e 
resgate. A pesquisadora da FAVET/UFRGS participa na avaliação sanitária 
parasitológica destes cães, dando suporte à BM no protocolo de controle de 
parasitoses, através de exames rotineiros, com uma média anual de 360 exames 
parasitológicos e na avaliação de eficácia da medicação anti-helmíntica.  Em termos 
de divulgação das ações, glorificaram-se, com a disseminação dos trabalhos em 
eventos de nível nacional, os feitos desta interação que engrandecem a 
FAVET/UFRGS e a Brigada Militar como parceiros para a melhoria de práticas no 
desempenho institucional de ambas e em benefício da sociedade civil. 
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