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Resumo da Proposta:
A superpopulação de cães em gatos em situação de rua é um problema de saúde pública que se tornou alvo da
Organização Mundial da Saúde (OMS) desde meados do século XX. Na última década, algumas prefeituras brasileiras têm
reconhecido a importância de enfrentar permanente a questão, substituindo a ineficaz e antiética captura e morte de
animais pela esterilização cirúrgica. Essa tendência começou a se estabelecer em Pernambuco com a aprovação da Lei
14.139, em 2010, e a criação, em 2013, da Secretaria-Executiva de Direitos dos Animais pela Prefeitura do Recife.
Todavia, até o presente momento, as castrações vem sendo realizadas de forma centralizadas e insuficientes diante do
número de animais domiciliados ou não. As falhas desse modelo revelam a necessidade de ações mais efetivas, com
serviço descentralizado e maior quantidade de cirurgias por dia, garantindo a sobrevivência e o bem-estar dos animais.
Além disso, faz-se necessário aliar o controle populacional a ações educativas sobre prevenção às zoonoses e guarda
responsável, conforme preconizado pela OMS. O desenvolvimento de um protocolo capaz de realizar esses objetivos é
um dos principais objetivos do Programa Adote Um Vira-Lata, que realiza mutirões de castração microchipagem de
animais das comunidades em vulnerabilidade social do entorno da UFPE, acompanhados de sessões educativas. Este
projeto inclui mutirões de castração, eventos de adoção e ações educativas. As atividades são realizadas no formato de
pesquisa-ação, fornecendo dados a ser analisados no âmbito do Núcleo de Extensão Ensino e Pesquisa sobre Ética e
Defesa dos Animais.

Objetivos:
* Continuação do Núcleo de Extensão, Ensino e Pesquisa sobre Ética e Defesa Animal (NEEPEDA), que, reunindo
pesquisadores e defensores de animais, desenvolverá debates sobre pesquisas e ações extensionistas a respeito do tema
e contribuirá para fundamentar as ações, bem como a criação de políticas públicas voltadas para animais não humanos;
*Promover a Saúde Única (pública e animal) pela construção de um novo olhar sobre os animais não humanos, através
de ações educativas com funcionários da vigilância e terceirizados da UFPE, tutores e adotantes, e em comunidades em
situação de vulnerabilidade social, tratando de temas essenciais em três grandes eixos: saúde pública, educação
ambiental e responsabilidade social;
* Promover a adoção de animais que se encontram em abrigos e lares temporários, bem como de animais abandonados
no campus de Recife da UFPE/UFRPE, através da realização de eventos de adoção (Eventos Itinerantes de Adoção de
Cães e Gatos e Evento de Adoção de Cães e Gatos do Parque do Cordeiro) e da divulgação nas redes sociais;
* Continuar o programa de CED (captura, esterilização e devolução) de animais abandonados no Campus com possível
encaminhamento para adoção de animais não ferais;

* Continuar o projeto piloto de controle da população de cães e gatos do Distrito Sanitário 4 de Recife, através de
cadastro e encaminhamento para castração;
* Divulgar para o público amplo as iniciativas de proteção aos animais na RMR e fontes de informação sobre guarda
responsável e promoção da saúde, como trabalhos científicos e sites confiáveis.

