
Ações do PPGCA com as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente do Estado e Prefeituras de Minas 

Gerais 

 

 Professores do PPGCA participantes: 

- Camila Stefanie de Oliveira  

- Danielle Ferreira de Magalhães Soares 

- Maria Isabel de Azevedo 

 

 Objetivos e atividades principais: 

1) Capacitações diversas do corpo técnico (veterinários, biólogos, enfermeiros e médicos), além dos 

agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias das prefeituras de MG e também da 

Secretaria de Saúde de Meio Ambiente do Estado de MG, por meio de demandas desses órgãos, para 

temáticas diversas a saber: esporotricose zoonótica, leishmaniose visceral, raiva, febre maculosa, manejo 

ético populacional de cães e gatos e atenção às pessoas em situação de acumulação.  

2) Criação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a Rede de Enfrentamento da 

Esporotricose Zoonótica em Belo Horizonte e atuar na prestação de serviços gratuitos de diagnóstico 

animal, destinação de carcaças de animais acometidos pela doença e tratamento de gatos da população 

em vulnerabilidade econômica e social. 

3) Colaboração com a Comissão de Enfrentamento da Esporotricose Zoonótica de Minas Gerais, em 

parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de MG, com as mesmas atividades 

supracitadas em municípios de MG.  

4) Criação do Guia de Enfrentamento da Esporotricose Zoonótica para os médicos veterinários de Minas 

Gerais em parceria com o CRMV-MG e sediar o sistema de notificação de casos em animais do Estado de 

MG. 

5) Elaboração de estratégias registro e identificação, dinâmica populacional, educação em saúde, 

recolhimento e destinação de cães e gatos para o Programa da Comissão Permanente de Políticas Públicas 

de Manejo ético populacional de cães e gatos e vigilância da fauna silvestre nos campi da UFMG. 

6) Criação do primeiro Guia de Políticas Públicas de Manejo ético humanitário de populações de cães e 

gatos de Minas Gerais em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (citado no outro relatório), 

mas coloquei aqui porque na produção desse Guia houve intenso envolvimento de profissionais das 

prefeituras de Minas Gerais. 

7) Criação do primeiro Comitê Interinstitucional para discutir ocorrências de febre maculosa e manejo de 

capivaras em Belo Horizonte, em parceira com a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente de MG e Belo 

Horizonte. Foram capacitados os técnicos das prefeituras e elaborados materiais para o controle 

estratégico de carrapatos. 



8) Criação do primeiro Guia Nacional de Políticas Públicas para Atenção às pessoas em situação de 

acumulação de animais, em parceria com o Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, Ministério 

Público, SEMAD e prefeituras de MG. 

9) Criação do Projeto de Responsabilidade social da comunidade acadêmica da Escola de Veterinária da 

UFMG no contexto da comissão “De bem com a vida”, com produção de materiais educativos para 

comunidades de maior vulnerabilidade social (sobre os temas: Saúde mental, Direito das crianças e 

adolescentes, Saúde bucal, Nutrição saudável, Coronavírus, Cuidados com as máscaras, Informática e 

Trabalho de Diarista), auxílio na confecção de currículos, cursos profissionalizantes, arrecadação de 

alimentos e distribuição de cestas básicas.  

 

10) Participação no Projeto “Terapia assistida por animais no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, MG”, 

idealizado pelas professoras Maria Isabel Azevedo e Eliane Gonçalves de Melo. 

 

11) Capacitação de professores e estudantes da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte com produção 

de materiais educativos e jogos sobre Educação Humanitária, Guarda Responsável, Zoonoses e Bem Estar 

Animal pelo Projeto Semeando Saúde Única. 

 

 Produtos/impactos gerados para a sociedade: 

 

- Curso de Acumuladores de Animais 

https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/3872/escola_de_veterinaria_promove_curso_de_atencao_aos_acu

muladores 

 

- Caderno Técnico de Manejo de cães e gatos e acumulação de animais: 

https://issuu.com/escoladeveterinariaufmg/docs/caderno_tecnico_83_medicina_veterin 

 

- Guia de Esporotricose Zoonótica 

http://www.crmvmg.gov.br/arquivos/ascom/esporo.pdf 

 

- Criação da Comissão de Esporotricose em MG 

https://vet.ufmg.br/imprensa/materia/756/Esporotricose__registro_de_casos_da_doenca_aumenta_e

m_Minas_Gerais_ 

 



- Cartilhas de cuidados pós adoção: 

Cães  

 https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/Cartilha%20Ado%c3%a7%c3%a3o%20-

%20C%c3%a3es%20(Vers%c3%a3o%20Final)(1).pdf 

Gatos 

https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/Cartilha%20Ado%c3%a7%c3%a3o%20-

%20Gatos%20(Vers%c3%a3o%20Final).pdf 

 

- Caderno Técnico de Leishmaniose Visceral: 

https://issuu.com/escoladeveterinariaufmg/docs/caderno_tecnico_65_leishmaniose_vis 

 

- Comitê interinstitucional de Febre Maculosa 

https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/1711/criado_comite_interinstitucional_para_discutir_ocorrencias_d

e_febre_m 

 

- Guia de Manejo ético humanitário de populações de cães e gatos. 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-lanca-guia-politicas-de-manejo-etico-

populacional-de-caes-a-gatos-em-minas-gerais.htm 

 

- Jogos do Semeando Saúde Única: 

https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/6123/o_projeto_de_extensao_semeando_saade_%c3%9anica_lanca

_dois_novos_materiais 

 

Os demais produtos citados estão em fase de publicação.  

 Alunos envolvidos:  

 - Todos os alunos que participam das visitas às residências ou instituições envolvidas, vivenciam a 

experiência prática dos cuidados com os animais, o treinamento de profissionais e sensibilização da 

comunidade. No Projeto de Responsabilidade Social, os estudantes da Pós-graduação do PPGCA foram 

responsáveis por planejar as capacitações e os cursos profissionalizantes, buscar os profissionais 

adequados e produzir o material educativo. 

 

 Órgãos públicos e entidades sociais colaboradoras ou demandantes das ações: 



- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

- Prefeitura Municipal de Contagem 

- Prefeitura Municipal de Sete Lagoas 

- Prefeitura Municipal de Igarapé 

- Secretaria de Saúde de Minas Gerais 

- Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais 

- Coordenadoria de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais 

- Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais 

- Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais 

- Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz 

- Paróquia Santo Inácio de Loyola 

- Hospital das Clínicas de Minas Gerais 

Recursos captados nessas ações: 

Ministério da Saúde: Parecer técnico científico avaliando o controle reprodutivo (castração) em massa da 

população canina para a diminuição de casos humanos de zoonoses. Coordenadora: docente Danielle 

Ferreira. Valor R$ 25. 167,50. 

CRMV-MG: "Curso de formação em atenção aos acumuladores de animais e/ou objetos de Belo 

Horizonte”. Coordenadora: docente Danielle Ferreira. Valor R$ 1.765,24.  

 


