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RESUMO

A superpopulação de cães abandonados acarreta diversos transtornos e doenças como raiva, leishmaniose e outras zoonoses. Para minimizar tais problemas, é necessário que

haja diversos cuidados, com a posse responsável dos animais. O presente trabalho tem como objetivo reduzir a quantidade de animais abandonados no entorno da Universidade

Estadual de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ibirité. Para tanto, será realizada um trabalho de conscientização e educação desenvolvido com os alunos do projeto escola integrada

da Fundação Helena Antipoff (FHA) e um levantamento cadastral de cães abandonados para futuras adoções. O trabalho foi dividido em duas etapas: uma voltada para

realização do mapeamento e levantamento dos cães abandonados no Campus da UEMG/Ibirité, através de fichas cadastrais e fotos, bem como a instalação de caixas coletoras

de doações de ração. A outra etapa voltada para a educação das pessoas, por meio da promoção de palestras educativas, elaboração de atividades e materiais didáticos para a

conscientização das crianças e jovens do projeto escola integrada FHA. Todo o trabalho vem sendo realizado com o apoio da FHA. Como resultados preliminares, obtivemos: o

cadastramento de 32 filhotes e 49 adultos e dos animais adultos, 30 passaram por teste rápido Dual Path Platform (DPP) para detectar Leishmaniose no início do ano, dos quais

7 foram positivos para Leishmaniose e foi feita a eutanásia, ouve também o óbito sem causa indefinidas de 16 cães. Como uma das ações realizadas pela equipe do projeto, vem

sendo organizadas campanhas de adoções periódicas na UEMG/Ibirité, onde 6 cães adultos e 25 filhotes foram adotados. Realizou-se também a castração de 11 cães 3 machos

e 8 fêmeas. Com relação ao processo da educação, foram estabelecidos os temas a serem abordados nas palestras com os alunos. Com isso, pode-se observar um maior

cuidado para com os cães abandonados na UEMG/Ibirité, favorecendo assim a qualidade de vida destes, além das adoção responsável.
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