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RESUMO: O projeto 'Saúde única na formação universitária: prevenção às zoonoses, manejo
populacional e guarda responsável de cães e gatos', popularmente denominado de 'Adote um
Vira-lata' e amplamente reconhecido e divulgado nas redes sociais e mídia pernambucana, tem por
objetivo geral formar estudantes habilitados para planejar, implementar e avaliar medidas de Saúde
Única voltadas para o controle de zoonoses e o manejo populacional de cães e gatos. As ações previstas
são o planejamento, execução e avaliação de ações de manejo populacional de cães e gatos, como
também na captura e esterilização desses animais em situação de rua, bem como promoção de eventos
de adoção para animais resgatados e ações educativas para tutores. Em todas as ações, a equipe atuará
também na coleta de dados para pesquisas que ajudarão a melhorar a compreensão dos problemas
enfrentados e aprimoramento da atuação. Assim, os extensionistas poderão adquirir experiências
voltadas para a solução de problemas práticos, aplicando conhecimentos adquiridos na Universidade e
habilitar-se-ão para o exercer proﬁssões relacionadas à promoção da saúde, educação e assistência
social. Além disso, serão proporcionadas a participação em eventos cientíﬁcos, a formulação de
trabalhos de conclusão de cursos e demais produtos cientíﬁcos que servirão como base para a melhoria
de políticas públicas. O público da ação envolve discentes de graduação de diversos cursos da UFPE,
bem como docentes e a sociedade civil que participará das ações do projeto. O local de realização do
projeto se concentra principalmente nos bairros da Várzea e do Cordeiro da cidade de Recife, em
Pernambuco.

