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Introdução

A Guarda Responsável é apontada como 
principal forma de controle da superpopulação animal e 
dos riscos que este fato traz à Saúde Pública (CCZ -
Campinas [1]). Métodos de controle populacional que 
enfatizam educação e conscientização da população são 
vistos pelos profissionais envolvidos como medidas 
importantes e eficazes, haja vista que o esclarecimento 
e a instrução contribuem com o Bem-Estar Animal. A 
falta de responsabilidade dos proprietários é a principal 
causa da crescente população de animais errantes, e 
consequentemente dos problemas que esse fato gera 
para Saúde Pública, face ao risco de propagação de 
zoonoses. (MINZON [2]). A inexistência de políticas 
públicas não permite coordenar ações efetivas no 
controle de animais errantes. É de suma importância 
que o governo aliado a profissionais médicos 
veterinários, atue de forma eficiente para enfrentar a 
grave crise do bem estar animal, coordenando ações 
integradas e contínuas, que incluam educação em saúde 
juntamente com programas de esterelização cirúrgica 
(CARVALHO et. al. [3]).

A Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) enfrenta problemas relativos ao abandono de 
animais no campus da sua sede, devido, em parte a sua 
localização urbana, rodeada por bairros populosos.
Além da comunidade universitária, a UFRPE é 
frequentada funcionários terceirizados, além de pessoas 
da comunidade que fazem caminhadas e praticam 
esportes e trazem seus animais para atendimento no 
Hospital Veterinário (HOVET-UFRPE).

Os motivos aos quais os animais são 
abandonados no campus são diversos, sendo 
importante considerar que isso não lhes oferece melhor 
qualidade de vida, uma vez que a instituição não dispõe 
de abrigo para tais animais. 

A fim de esclarecer a comunidade “extra muro” que 
frequenta o campus Dois Irmãos da UFRPE, foi 
desenvolvido um trabalho de conscientização e
sensibilização sobre Guarda Responsável e Bem-Estar de 
animais de companhia com esta comunidade, com vistas à
redução da superpopulação e consequente abandono dos
mesmos.

Material e Métodos

Para realização do trabalho de conscientização e 
sensibilização do público alvo do projeto, foram realizadas 
pesquisas na literatura disponível sobre os temas Guarda 
Responsável, Bem-Estar de animais de companhia e 
zoonoses transmitidas por estes animais. Com as 
informações obtidas, pode-se elaborar panfletos educativos 
contendo informações sobre as causas e consequências da 
existência de animais soltos em vias públicas, inclusive os 
cuidados básicos para com animais de estimação, 
priorizando os cuidados de saúde, a fim de reduzir a 
transmissão de zoonoses, além da legislação vigente de 
proteção animal.

O processo educativo foi desenvolvido através de 
abordagens individuais, seguida de explanação verbal sobre 
os temas e distribuição do material informativo. Foram 
beneficiados com o projeto, os transeuntes do campus da 
UFRPE, principalmente os proprietários de animais 
domésticos que procuram o HOVET-UFRPE para tratar de 
seus animais. 

Resultados e Discussão

O projeto atingiu cerca de 500 pessoas que foram 
orientadas sobre a importância e os benefícios da Guarda 
Responsável e do Bem-Estar Animal. Através deste 
processo, pode-se incentivar também a comunidade 
universitária a envolver-se na busca de melhoria da 



qualidade de vida dos animais que circulam no campus, 
já que se pode apresentá-los o quão digno é o respeito 
aos animais.

Diversos motivos levam as pessoas a adquirirem um 
animal, entretanto, esta aquisição na maioria das vezes 
não é feita de forma orientada a respeito dos seus 
deveres como proprietário, resultando, com muita 
frequência em reproduções indesejadas e abandono dos 
filhotes. Segundo WHO [4], a superpopulação animal e 
seu crescimento exagerado representam um problema 
de Saúde Pública, principalmente em relação à 
transmissão de zoonoses e agressão por mordidas em 
seres humanos.

Em uma pesquisa realizada na 66º Exposição 
Nordestina de Animais e Produtos Derivados em 2007, 
por BARROS et. al. [5], sobre zoonoses transmitidas 
por cães e gatos, ficou constatado que apenas 47,79% 
dos indivíduos conheciam o termo zoonose, sendo 
47,86% mulheres e 47,70% dos homens. Foi verificado 
também que 93,58% dos homens e 92,85% das 
mulheres têm conhecimento de que os animais podem 
transmitir algum tipo de doença para os humanos, 
enquanto que 58,71% dos homens e 43,57% das 
mulheres afirmaram que os humanos também podem 
ser transmissores de enfermidades para os animais.

Ações efetivas para o controle populacional de cães 
e gatos – o registro e identificação, controle da 
reprodução, educação e legislações pertinentes, 
recolhimento seletivo e ações específicas para animais
comunitários – foram recomendadas pela primeira vez 
por um órgão estadual público no Brasil em 2005, bem 
como o manejo etológico em todas as ações
(SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO 
PAULO, 2006 [6]). Este controle está inserido na área 
de Saúde Pública Veterinária num campo de saber 
científico e âmbito de práticas. Essas últimas efetivadas 
principalmente por órgãos estatais, mas não se 
restringem a eles, sendo as ações relacionadas à 
promoção da saúde executadas tanto por órgãos
governamentais como por organizações não 
governamentais (FORTES; ZOBOLI, 2004 [7]).

Diante disso, torna-se evidente a necessidade de 
maior engajamento das autoridades competentes e 
profissionais ligados à causa em mais campanhas e 
programas de educação para esclarecimento sobre 

guarda responsável e bem-estar animal, para que a partir 
dessas ações incisivas, possam-se obter soluções mais reais.
É necessário um conjunto de ações de forma integrada e 
continuada para sua efetividade (SOTO et. al. 2006 [8]).

A introdução de novas idéias e conhecimentos no 
processo educativo da população foi de grande valia, já que 
esta demonstrou não possuir informações suficientes para o 
exercício da Guarda Responsável.
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