ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA –EEL/USP
Título: “Apoio à saúde e controle da população canina nos campi da EEL/USP - Projeto II:
Construção de local para tratamento, alimentação e higienização da população canina no campi
I”
Coordenador: Prof. Dr. Hélcio José Izário Filho
Equipe: Professores, Funcionários e Alunos da EEL/USP
Professores: Jayne Carlos de Souza Barboza, Antônio Aarão Serra, Paulo César Ribeiro,
Marcelo Rodrigues de Holanda
Funcionários: Gislene Carmen Malta e Silva de Oliveira, Rogério Rodrigues, Arnaldo Caldeira
de Oliveira, Osnil Lélis da Silva, Fernanda Cristina de Souza Camargo, Carlos Roberto Dainesi,
Alberto Amador Magelo Vieira, Paulo César Felizardo da Silva
Alunos de pós-graduação: Francine Paulina Meireles
Alunos de graduação: Luisa Miranda Mendes, Augusto Bortot Forcelini, Daniela Ayumi
Pelicho Nichioka, Camilei Amantea Stella, Amira Muci Vazquez, Robinson Leite de Mattos
Neto, Laura Pinheiro Nichele, Marcos Vitor Fernandes do Nascimento, Mateus Batista Trozeski,
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Resumo: Na escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP, no campi I, existe uma fauna invasora
constituída de cães. O campi I esta situado ao lado da Rodovia Itajubá-Lorena. Nesta rodovia
morrem muitos animais e há riscos de acidentes por causa deles. Alguns chegam no campi da
EEL e ficam. Esta situação não tem como controlar. Para manter um ambiente saudável no
campi I e controlar a população canina invasora, cuidados como alimentação (ração), assistência
veterinária (consultas, vacinas de qualidade, medicação, castração, emergências, cirurgias)
higienização periódica e doações são indispensáveis. No geral são, em torno de 20 cães no campi
I. Isso considerando as doações mensais. É necessário construir um abrigo adequado para
cuidados especiais com os cães doentes e filhotes. A Superintendência de Gestão Ambiental,
Desenvolvimento da Sustentabilidade na USP lançou o Edital 2013 que abrange esta fauna
invasora que surge como um grande apoio a esta problemática. Este projeto visa conseguir
suporte financeiro para construir um local para tratamento, alimentação e higienização da
população canina no campi I da EEL/USP.
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1-Título:
“Apoio à saúde e controle da população canina nos campi da EEL/USP - Projeto II: Construção
de local para tratamento, alimentação e higienização da população canina no campi I”

2 – Introdução:
O crescimento exagerado da população canina invasora dentro dos campi da
Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP representa um problema de saúde pública,
principalmente em relação à transmissão de zoonoses e mal estar em olhar a população canina
mal tratada e doente.
Diante do desafio de exercer o seu controle nos campi, em consonância com os
avanços da investigação científica e o desenvolvimento das tecnologias, faz-se necessário uma
postura multidisciplinar na qual o poder público e a sociedade civil organizada devem
compartilhar direitos e deveres (VIEIRA et al., 2006; WHO, 1999).
É necessário um conjunto de ações de forma integrada e continuada para a sua
efetividade (SOTO et al., 2006), bem como sistemas de informação que gerenciem todo este
processo e principalmente das fontes de arrecadação para custear as ações.
Existem muitas ações efetuadas em alguns municípios, onde os animais são
recolhidos em vias públicas e em domicílios, tratados, curados, castrados cirurgicamente e
registrados no registro geral de animal (RGA) e em ultima lugar, quando estão muito doentes a
eutanásia canina. Ainda realizam adoção de cães abandonados e trabalhos educativos de posse
responsável.
A castração cirúrgica tem sido descrita como a principal intervenção de controle
populacional canino nos municípios, porque atua diretamente na taxa de natalidade animal
(CARVALHO et al., 2007).
O RGA é uma medida complementar, atuando principalmente no cadastro de
proprietários de cães e visa promover a responsabilidade da criação e posse dos animais
domésticos juntamente com trabalhos educativos de posse responsável nas escolas. São
intervenções que aplicadas de forma continuada deverão apresentar bons resultados a médio e
longo prazo no controle populacional canino (RAMOS et al., 2007).
Apesar de saber que intervenções isoladas e pontuais de controle populacional
canino não são suficientes para o enfrentamento do problema, é importante lembrar que o oceano
e os rios existem porque vários pingos de chuva correm para o mesmo endereço.
Na escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP, nos dois campi, existe uma
população canina invasora. O campi I esta situado ao lado da Rodovia Itajubá-Lorena. Nesta
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rodovia morrem muitos animais e há riscos de acidentes por causa deles. Alguns chegam no
campi da EEL/USP outros são deixados bem próximos ou dentro dos campi. Esta situação não
tem como controlar.
Para preservar o ambiente de trabalho e manter um ambiente saudável, em
especial nos campi, é necessário cuidar e controlar a população canina invasora. Nas horas vagas
alguns professores e funcionários estão realizando o trabalho que a instituição deveria fazer. Mas
como tem alguém fazendo, não é tomada nenhuma providência porque é cômodo. Este trabalho
voluntário é realizado no campus I mais intensamente e no campi II em menor intensidade por
falta de voluntários.
Há aproximadamente 4 anos, no campi I, os cuidados com a população canina que
engloba, alimentação (ração), assistência veterinária (consultas, vacinas de qualidade,
medicação, castração de fêmeas, emergências, cirurgias) banhos periódicos e doações são
realizados principalmente pelos professores Dra. Jayne Carlos de Souza Barboza e Dr. Antônio
Aarão Serra com a ajuda de alguns alunos. É importante ressaltar que mais de 90% das despesas
são pagas pelos Prof. Dr. Antônio Aarão Serra e Profa. Dra. Jayne Carlos de Souza Barboza. Os
outros 10% das despesas é feito por professores, funcionário e alunos.
No geral a população canina nos campi gira em torno de 40 cães (20 cães no
campus I e quase o mesmo número no campi II), isso considerando as doações regulares a cada
mês.
Os cães que chegam no campi II não recebem o mesmo cuidado, mas dois
funcionários procuram alimentar e dar assistências aos cães porém, as dificuldades lá são muito
maiores.
Entretanto, não existe um local adequado para a manutenção desses cuidados que incluem
cuidados especiais com os cães doentes, operados e filhotes. Os cães sadios e doentes ficam
soltos no campus o que tem ocasionado transmissão de doença entre eles durante o tratamento e
mal estar às pessoas. Acidentes também é comum e muitos acabam feridos e com pata quebrada.
É necessário na EEL/USP fazer cartazes educativos sobre velocidade dentro dos
campi e cuidado ao ligar o carro uma vez que muitos cachorros gostam de dormir debaixo dos
carros.
As possibilidades de acidentes são preocupantes porque tanto os cães como as pessoas
podem se machucar.
É necessário ter um local reservado para cuidar da população canina doente,
mantendo-os afastados dos demais, e dos filhotes enquanto não é possível doá-los.
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O trabalho voluntário de doações é realizado nos primeiros sábados de cada mês.
Os cães limpos, sadios, com carteira de vacina e com peitoral e guia são levados à praça
principal (Praça Arnolfo Azevedo) na cidade de Lorena para serem doados.
Alguns funcionários, amigos e alunos ajudam na preparação dos cães para leválos à praça e ficam no local no período de 10:00 horas até 13:00 horas. Durante esse período na
praça cada pessoa se encarrega de um cão, como pode-se ver nas fotos dos cães doados em abril
de 2011 e maio de 2013 (Anexo I).

3-Objetivos :
3.1- Objetivo Geral
Construir um local para alimentar, higienizar e tratar a população canina no campi
I, buscando melhorar a saúde desta população para evitar a transmissão de doenças entre eles e
humanos.
3.2- Objetivo específico :
Contratar firma construtora, através de licitação, para construir um local adequado
para alimentar, higienizar e cuidar de animais doentes.

4- Justificativa
A construção de um local para tratamento, alimentação e higienização da
população canina, busca manter um ambiente saudável e de segurança dentro do campi I,
O projeto contribuirá com o Programa de Gestão Ambiental da USP através de
mecanismos de controle de população canina invasora, buscando sensibilizar e conscientizar o
público interno e externo da USP sobre a importância de melhorar a saúde da população canina
dos campi,
Alimentar, higienizar e tratar doenças da população canina do campi I fará que a
população canina fique saudável dificultando o acesso de doenças consequentemente evitando a
transmissão de doenças para humanos e entre eles. A higienização da população canina permitirá
que não transmitam doenças (sarna) e pragas (carrapatos e pulgas), evitando idas ao veterinário e
economizando medicamentos, além de ser mais agradável aos olhos do público interno e externo.
A castração evita a proliferação da espécie e muitas doenças e o registro da
população canina permite ter um controle do número de cães que estão dentro da EEL/USP e que
precisam ser alimentados, higienizados, tratados e doados.
A realização de trabalho educativo tem a finalidade de conseguir que os
motoristas tenham mais cuidados quando forem sair e quando transitarem dentro do campi I da
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EEL/USP, evitando acidentes com os cães, consequentemente evitando sofrimentos destes e
gastos com veterinário e medicamentos.

5- Materiais e Métodos
Serviços de terceiros
- Contratação de firma especializada para construir um abrigo para cães no campi I da
EEL/USP conforme Croqui do Abrigo para cães (Anexo II) e Planilha de Custos (Anexo III).

5.2- Métodos:
Contratação de uma construtora para construir o abrigo para cães no campi I em
menor prazo possível. Local que será utilizado para alimentar, higienizar, vacinar e tratar
animais doentes.

6-Resultados Esperados
Com a construção do abrigo para cães espera-se que o campi I da EEL/USP tenha um
local adequado para alimentar, higienizar, vacinar e tratar a população canina doente. Os cães em
bom estado de saúde são mais fáceis de doar, consequentemente, diminuirá a população
invasora.

7- Cronograma de Execução (Anexo IV)

8- Orçamento detalhado e justificativas
8.1- Orçamento Detalhado
Ver Croqui do Abrigo para cães (Anexo II) e Planilha de Custos (Anexo III)
8.2- Justificativas
Na planilha de custos esta bem detalhado todo material necessário para construção do
abrigo para cães (Anexo III).

9- Atividade da Equipe
A equipe que cuidará dos cães e que necessitará utilizar este abrigo é constituída de professores,
alunos de graduação e pós-graduação e funcionários da EEL/USP.
O coordenador do projeto é responsável pela supervisão do andamento da construção.
Quando o abrigo estiver pronto, os componentes da equipe, professores e funcionários o
utilizarão para cuidar dos cães.
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ANEXO I: Fotografias da doação de cães da USP na Praça Arnolfo Azevedo no centro de
Lorena

Doação em abril de 2011.

Cães preparados para doação : limpos, vacinados (Carteira de Vacina), com peitoral e guia
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Cães preparados para doação : limpos, vacinados (Carteira de Vacina), com peitoral e guia

Cão preparado para doação : limpo, vacinado (Carteira de Vacina), com peitoral e guia
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Doação na Praça Arnolfo Azevedo no mês de maio de 2013, com ajuda de voluntários e alunos
da USP.
Este ano foram doados 23 cães. No momento tem aproximadamente 20 animais no campi
I. e 15 no campi II.
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ANEXO II: Croqui do abrigo para cães
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ANEXO III: Planilha de Custos
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ANEXO IV: Cronograma de Execução
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