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Este relato de experiência trata da parceria entre as atividades da servidora da 
Faculdade de Veterinária da UFRGS com o 30 Batalhão de Polícia de Exército (BPE) 
e o 30 Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG). A UFRGS, comprometida com o 
futuro e com a consciência crítica, prioriza a experimentação e reafirma seu 
compromisso com a educação e a produção do conhecimento, inspirada nos ideais 
de liberdade e solidariedade. As Forças Armadas, apoiada em estruturas sociais 
fortes, tem responsabilidades de cunho social que ajudam a melhorar a realidade de 
comunidades, nas áreas de assistência médica, sanitária, educacional e de 
infraestrutura. O 3º RCG possui um efetivo eqüino para cumprir suas missões de 
representação, garantia da lei e da ordem e atividades de instrução eqüestre. São 
em média 200 animais em uma rotina de trabalho com o permanente convívio com o 
homem. Com o objetivo de garantir a saúde do homem e do cavalo, a Seção 
Veterinária atua diuturnamente em zelar pelas melhores condições sanitárias e bem 
estar animal, além de prevenir as doenças transmitidas pelos animais. A Seção de 
Cães de Guerra é composta por 20 cães utilizados essencialmente como cães de 
serviço policial e no apoio tático-operacional, destacando-se a guarda de 
instalações, escolta de presos, patrulhamento e policiamento ostensivo, controle de 
distúrbios civil, varredura de área e faro de drogas e explosivos. A pesquisadora da 
FAVET/UFRGS participa na avaliação sanitária parasitológica de cavalos e cães, 
dando suporte no protocolo de controle de parasitoses, através de exames rotineiros 
ao longo de dois anos. Em termos de divulgação das ações, glorificam-se com a 
disseminação dos trabalhos em eventos de nível nacional, os feitos desta interação 
que engrandecem a FAVET/UFRGS e o Exército Brasileiro como parceiros no 
desempenho institucional de ambas, em benefício da saúde dos animais e 
cumprimento de missões. 
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