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Ofício 01-2019/AOPA

Ouro Preto, 07 de fevereiro de 2019.
Ilmos.
Elaine Cristina Damasceno Coleta
Secretária de Saúde - Secretaria de Saúde de Ouro Preto

Ricardo Martins Fortes
Diretor de Vigilância em Saúde - Secretaria de Saúde de Ouro Preto

Assunto: Esclarecimentos acerca da assistência técnica e do manejo
animal dos cães do canil/CCZ de Ouro Preto, recolhidos dentro do
município ouro-pretano.
Vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca do manejo e
condições dos animais sob tutela da Prefeitura Municipal de Ouro Preto
(PMOP).
Presente solicitação justifica-se devido ao fato da AOPA – Associação
Ouropretana de Proteção Animal ter um papel fiscalizador e representante da
sociedade civil ouro-pretana, buscando melhorias, desde 2013, ao coletivo
animal em Ouro Preto. Com o sucesso de trinta e seis eventos realizados em
parceria com esta Prefeitura, ocasiões em que foi possível realizar a adoção
responsável de mais de 110 animais participantes dos eventos, provenientes
do Centro de Controle de Zoonoses de Ouro Preto (CCZ), a ONG sempre
auxiliou com autonomia e profissionalismo, fiscalizando os trabalhos com os
animais de nossa cidade.
Sugerimos que algumas dúvidas sejam sanadas para que haja
transparência no serviço público que envolve manejo animal em Ouro Preto:
1- Com a ação pontual do castra móvel do estado (ONG AJUDA) em julho de 2018, os cães
do canil/CCZ foram todos castrados? Quantos foram e como foi feito o processo de pós-
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operatório? Mais ações pontuais serão realizadas no município? Quantos animais foram
castrados na última ação em todo município?

2- Qual o Responsável Técnico pelos procedimentos cirúrgicos envolvidos na ação pontual de
julho com o castra móvel? E o médico veterinário responsável pelos cuidados de pósoperatório dos animais contemplados com as castrações?

3- Qual o médico veterinário responsável pelo canil/ CCZ de Ouro Preto, quais são suas
atribuições quanto aos animais do canil e as horas de trabalho semanais.

4- Quais foram os critérios para a escolha do cargo de diretor do CCZ e o currículo da diretora
vigente.

5- Quantos tratadores estão envolvidos nos trabalhos diários do canil/ CCZ de Ouro Preto.
Qual o grau de instrução de cada um? Algum curso especializado em manejo animal?

6- Os funcionários utilizam EPI?
7- Os funcionários têm área para descanso?
8- Como é a oferta de água potável para as pessoas?
9- Qual a jornada de trabalho dos funcionários?
10- Existe esquema de plantão aos finais de semana para cuidar dos animais do canil, como
por exemplo, limpeza, alimentação, água limpa, medicação, etc? Descrever.

11- Os felinos já estão sendo recolhidos? O gatil está pronto?
12- Os cães estão sendo recolhidos, atualmente? Quais os critérios e protocolos para o
recolhimento? E em casos de reincidência, qual protocolo seguido?

13- Quantos animais existem hoje no canil? (especificar proporção de espécie – cães e gatos;
e sexo - machos e fêmeas)

14- Quantas baias existem (funcionalmente, também) e quais as dimensões?
15- Qual a quantidade de animais por baia?
16- O canil possui profissional cinotécnico?
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17- Como é feito o manejo interno dos animais alojados no canil municipal? É feita a
alimentação e disponibilidade de água potável e fresca ad libidum diariamente?

18- Quantidade diária de ração e como essa ração é ofertada? Memorial descritivo da ração
oferecida.

19- Como é feito o controle sanitário do local? Especificar produtos utilizados e suas diluições.
A higienização das instalações, baias, gaiolas e veículos, é realizada com que frequência?
Há o escoamento de dejetos? Como é feito? Qual o destino dos dejetos?

20- Como os animais são transportados no veículo que realiza o recolhimento dos animais nas
ruas? Possui ventilação apropriada? A “carrocinha” é higienizada e proporciona segurança
ao animal, a população e aos funcionários? Há segregação de animais em condições
especiais (fêmeas prenhes ou com ninhadas, animais idosos, feridos ou acidentados)?

21- Como é feita a segurança do local?
22- Existe sala de atendimento para cães e gatos? Anexar foto.
23- Existe sala de cirurgia para cães e gatos? Anexar foto.
24- Qual o protocolo utilizado no canil para o controle de ectoparasitas (pulgas e carrapatos) e
de endoparasitas (vermes)?

25- Qual a regularidade de banho dos animais do canil? Existe local apropriado para o
mesmo?

26- Existe quarentenário? A quarentena é realizada aos animais recém-chegados no canil
municipal? Como é feita a triagem?

27- Existe ficha de entrada e procedimentos dos animais do canil? Anexar ficha dos animais.
28- Todos os animais são castrados? Descrever o método anestésico e cirúrgico utilizado.
29- Os animais do canil municipal são separados por porte, idade, afinidade e sanidade? Qual
a capacidade de animais no canil e quantos animais no total estão alojados? Os animais
são identificados? Castrados?

30- Quantos animais são castrados por mês no município?
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31- Há identificação dos animais castrados pelo município, seja por meio da implantação de
microchip ou por outro método? Os animais são vacinados contra raiva e contra doenças
espécie-específica?

32- A vacinação dos animais está em dia? Anexar/apresentar as carteirinhas de vacinação dos
animais.

33- Há a realização de campanha de vacinação antirrábica no município? Se sim, quantos
cães e gatos foram vacinados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018? Há disponibilidade
da vacinação gratuita o ano inteiro pelo órgão público?

34- Existe uma central para atender e educar a população sobre a guarda responsável?
35- Qual o programa de socialização realizado? Qual a rotina dos animais alojados no canil
municipal? Há soltura dos animais? Passeios? Banho de sol? Enriquecimento ambiental?
Contato com pessoas e outros animais? Existe local específico para recreação?

36- Existe programa de adoção? Como é feito o processo de adoção?
37- Quantos eventos de adoção são realizados por ano?
38- Como divulgamos a adoção dos animais do canil em nossas redes sociais e site desde
2013 (repassamos os nomes com fotos para a nova diretoria do canil no dia 27 de julho de
2018), gostaríamos de saber por que os 14 nomeados pela AOPA não continuam com a
mesma nomeação dada pelos nossos voluntários?

39- Como é o protocolo para atendimento de filhotes? Existe maternidade?
40- Quais os critérios para adotar um animal do canil?
41- Qual o orçamento mensal do canil?
42- Como é feita a medicação dos animais?
43- Os animais têm acesso a exames complementares e rotina veterinária? Exibir prontuários.
44- Em caso de morte ou eutanásia, os animais passam por necropsia? Anexar laudos e
protocolos desses animais.
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45- O descarte de carcaça dos animais pelo canil é regularizado dentro das normas
ambientais pelos órgãos competentes de controle ambiental (estadual ou municiapl) em
conjunto com a secreataria de saúde (estadual ou municipal)? Como é feito?

46- O município tem dados atualizados de censo canino e felino realizado no Registro
Geográfico dentro do Programa de Controle da Dengue e Febre Amarela?

47- Existe o programa de controle de Leishmaniose visceral canina no município? Campanhas
de mobilização?

48- Há atendimento às denúncias de maus-tratos pelo poder público no município? Se sim,
qual o protocolo utilizado pelo município?

49- Há parceria formalizada com organizações não governamentais ou voluntariado próprio?
Que tipo de parceria?

50- Todos os voluntários que vão ao canil, atualmente, receberam o esquema para profilaxia
da raiva humana com vacina, como foi solicitado aos nossos voluntários que trabalhavam
no local desde 2013 até 2017 (ainda aguardamos a distribuição desse esquema para
profilaxia da raiva humana com vacinas à relação de nossos voluntários munícipes
cadastrados entregue a Secretaria de Saúde no começo de 2018)?

51- Quais são os critérios para se obter atendimentos gratuitos e primeiros socorros
veterinário, que são já são realizados, para a população ouro-pretana?

De acordo com o último encontro formal da Vigilância, ainda em 2018,
com a ONG AOPA, fomos comunicados sobre a construção de um canil e foi
mostrada a sua área no bairro Morro São Sebastião em um terreno da própria
PMOP. Sendo assim, gostaríamos de saber o que está sendo feito de fato,
quais são os prazos e perspectivas do serviço e práticas de Bem-estar Animal
e Controle de Zoonoses a serem realizadas.
Lembrando de que, nós da AOPA – Associação Ouropretana de
Proteção Animal, temos como diretrizes de condutas e atitudes da instituição,
manter o respeito às relações animais e humanas, trabalhando com a
perspectiva da Saúde Única.
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Mais uma vez, estamos à disposição para proposituras de políticas
públicas e auxiliar no que mais for necessário.
Sem mais para o momento, aguardamos retorno e deixamos nossa sincera
estima.

______________________________________________________________
Luana Clarice das Neves
Presidente da Associação Ouropretana de Proteção Animal – AOPA

N° da Via:

de

