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Resumo
O Programa é desenvolvido há mais de 10 anos pelos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do CAVUDESC com o objetivo de proporcionar melhores condições de vida, de trabalho e fornecer conhecimento
cultural aos carroceiros, favorecer o associativismo, bem como proporcionar o “bem estar animal” aos equinos
utilizados na tração animal. Busca melhorar a renda familiar, fornecer noções de cidadania e cuidados ambientais
aos carroceiros. Oferece aos acadêmicos de Medicina Veterinária a oportunidade de aperfeiçoar o aprendizado e
a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso na prática do manejo, semiologia e da clínica
médica de equinos. Os equinos atendidos são submetidos a exames clínicos, controle parasitológico, exames
complementares, e casqueamento e ferrageamento corretivos. São distribuídos ração comercial, sal mineral e
apresentadas palestras pelos acadêmicos prestando informações básicas a respeito dos cuidados do manejo e
alimentação dos equinos, visando evitar casos de doenças e maus tratos que possam gerar incapacidade para o
trabalho. Os acadêmicos realizam palestras abordando casos clínicos mais comuns observados durante os
atendimentos favorecendo o conhecimento e o raciocínio clínico. Paralelamente é oferecido o Projeto Medicina
Preventiva em parceria com o curso de Medicina da UNIPLAC que disponibiliza atendimento médico para os
carroceiros e seus familiares, assim como do curso de Odontologia que realiza o tratamento odontológico. Em
parceria com a UNIMED são realizadas ações envolvendo Medicina Preventiva com palestras sobre higiene e
saúde pública. São realizadas ações sociais para a doação de roupas, brinquedos e alimentos.
Palavras chave: equinos; carroceiros; extensão; trabalho.

WAGONER FRIEND PROGRAM OF CAV-UDESC
Abstract
The program is developed for over 10 years by students of Veterinary Medicine of the CAV-UDESC with the
objective of providing better living, working conditions and cultural knowledge to carters, as well as providing
animal welfare animal to the horses used in animal traction. The project aims to improve family income, provide
notions of citizenship and environmental care for the owners of coach horses. Offers graduates students of
Veterinary Medicine the opportunity to improve the learning and the application of theoretical knowledge
acquired during the course as well as medical and clinical semiology of horses. Horses are subjected to clinical
examination, parasitological control, diagnostic and corrective trimming and shoeing. Commercial feed and
mineral salt are distributed. Lectures by academics are offered, providing basic information about the proper
care, management and feeding of horses, aiming to avoid cases of disease and mistreatment that may cause
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incapacity for work. Scholars hold lectures addressing the most common clinical cases observed during the
sessions encouraging the knowledge and clinical association. Parallel is offered Preventive Medicine Project in
partnership with the medical course of UNIPLAC that provides medical care for the families of coach horses
owners, as well as the course of Dentistry who performs the dental treatment. In partnership with Unimed actions
involving Preventive Medicine that provides lectures on hygiene and public health are made. Social actions for
donating clothes, toys and food are carried out are also performed.
Keywords: equine; wagoner; extension; work.

Introdução

Uma característica particular da cidade de Lages é a existência de um grande número
de trabalhadores informais, que atuam no meio urbano cuja única ou renda familiar auxiliar é
obtida alugando-se a força de trabalho de um equino de tração para o transporte de diversos
materiais. Estas pessoas, na maioria das vezes, não possuem informações a respeito dos
cuidados do manejo e da alimentação dos equinos ocorrendo frequentemente casos de
doenças, maus tratos e incapacidade para o trabalho, resultando em maiores dificuldades de
extração de renda para suas famílias (FONTEQUE et al., 2010). O Programa Amigo do
Carroceiro foi implantado em 2002 e vem sendo desenvolvido de forma ininterrupta no
Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) com o apoio da Prefeitura Municipal de Lages (PML). O objetivo é oferecer ajuda
aos carroceiros participantes, assim como auxiliar no bem estar dos equinos utilizados para
tração animal. As atividades do Programa são realizadas às sextas-feiras no período da tarde
nas dependências do Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas Zimmer (HCV) do
CAV-UDESC. Os atendimentos favorecem o aprendizado das disciplinas de Semiologia,
Clínica Médica de Equinos e Equinocultura, bem como a possibilidade de fornecer
informações sobre o manejo alimentar e sanitário dos equinos de tração aos carroceiros. No
início de 2010 o Programa firmou parcerias com a Medicina Preventiva da UNIMED de
Lages, com o curso de Medicina e Odontologia da Universidade do Planalto Catarinense
(UNIPLAC) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), tendo três
projetos de extensão vinculados. Projeto Medicina Preventiva, Projeto Medicina Veterinária
Equina e Projeto Carroceiro Cidadão. As novas parcerias proporcionaram atendimento
médico e odontológico aos carroceiros cadastrados e suas famílias auxiliando na
identificação, tratamento e prevenção de enfermidades.

Metodologia

3

O Programa Amigo do Carroceiro além de ser um Programa multidisciplinar e
interinstitucional completou no ano de 2012 10 anos de extensão a comunidade. Participam
do programa um orientador, professores colaboradores, dois bolsistas de extensão, um bolsista
de trabalho e cerca de 35 acadêmicos voluntários. As atividades do Programa são realizadas
às sextas-feiras durante a tarde no Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas
Zimmer (HCV) do CAV-UDESC.
No Projeto Medicina Equina os atendimentos são previamente agendados e de acordo
com a ordem de chegada os equinos são identificados por meio de resenha (foto cadastral) e
número da placa sendo realizados os exames clínicos, coleta de amostras de fezes para exame
coproparasitológico, casqueamento

e ferrageamento corretivos.

Quando observadas

enfermidades ao exame físico a afecção, tratamento e a prevenção são discutidos com os
acadêmicos pelo professor coordenador. Os equinos que eventualmente apresentem afecções
severas são encaminhados ao Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas Zimmer
(HCV), onde são triados para as aulas práticas de Clínica Médica de Equinos e realizados
atendimentos específicos ou se necessário internamento ou cirurgia. Todos os exames clínicos
dos equinos, bem como o cadastro socioeconômico dos proprietários são armazenados na
forma de fichas para futuras avaliações. As carroças são identificadas com placas contendo
números crescentes e os equinos atendidos retornam após um período aproximado de cinco
semanas. Baseado no conceito de que a Extensão é completamente indissociável do Ensino e
da Pesquisa, pois se completam na medida em que fornecem subsídio para pesquisa e campo
para o ensino, e principalmente, formando cidadãos, onde o Programa Amigo do Carroceiro
tenta identificar e montar estratégias de prevenção e controle de determinadas enfermidades
que acometem os equinos de tração. Nestes 10 anos de trabalho, Projetos de Pesquisa e
Iniciação Científicas tem sido realizados buscando a interação pesquisa e extensão na
comunidade (AGUIAR et al.2011; BALDISSERA et al.2010; MENEGATTI et al. 2010;
TEIXEIRA et al.2010).
No Projeto de Medicina Preventiva, com parcerias da UNIMED Lages-SC e dos
cursos de Medicina e Odontologia da UNIPLAC é realizado o acompanhamento médico e
odontológico dos carroceiros e suas famílias. Os atendimentos médicos são realizados todas
as sextas-feiras durante a tarde nos ambulatórios médicos do CAV-UDESC. Os casos que
necessitam de mais atenção são encaminhados para atendimento nos postos de saúde dos
bairros pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As consultas odontológicas são triadas e
realizadas nos ambulatórios da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), pelo
professor e acadêmicos do curso de odontologia.

3

No Projeto Carroceiro Cidadão são realizadas ações sociais em parceria com a
UNIMED lages-SC como as doações de roupas (Campanha do Agasalho), alimentos (Cestas
Básicas) doces e brinquedos para as crianças em ações especiais como a de Páscoa, Dia das
Crianças e Natal. No dia do Corte de Cabelo realizado com os profissionais do SENAC, é
oferecido corte de cabelo inteiramente gratuito para os carroceiros e seus familiares
melhorando significativamente a autoestima dessas pessoas e oferecendo melhores condições
de higiene pessoal. As ações do Projeto Carroceiro Cidadão visam incluir socialmente essa
população desfavorecida, oferecendo melhores condições de vida.

Resultados e Discussão
No ano de 2013 foram realizados 156 atendimentos clínicos, 60 casqueamentos e
ferrageamentos e 136 exames parasitológicos. Quando constatado enfermidade, toda a sua
descrição clínica, diagnóstico, tratamento, prognóstico e profilaxia foram abordados e
discutidos com os acadêmicos sob a orientação de professor coordenador. Os casos graves
foram encaminhados para as aulas práticas de Clínica Médica de Equinos no HCV, para
internamento ou procedimentos cirúrgicos. As afecções clínicas observadas durante o ano de
2013 incluíram: melanoma (3 casos), úlcera de córnea (1 caso), uveíte recorrente (2 casos),
verminose (40 casos), sarcóide (2 casos), hiperplasia de palato duro (2 casos), habronemose
(10 casos), artrite traumática (1 caso), tendinite (1 caso), doença articular degenerativa (2
casos), desnutrição (2 casos), ateroma (1 caso), miíase (1 caso), blefarite (2 casos), lesões de
pele decorrente a traumas e equipamentos (6 casos). Os carroceiros receberam um saco de
ração (25 kg) e 1 kg de sal mineral em cada atendimento, além de ferraduras e cravos. Foram
realizadas palestras entre os acadêmicos sobre diferentes enfermidades, além de treinamentos
e reciclagens para a realização de exames clínicos, parasitológicos e hematológicos.

Conclusões
O Programa permite a interação entre ensino, pesquisa e extensão favorecendo o
raciocínio clínico, o desenvolvimento científico acadêmico e o desenvolvimento da prática da
comunicação. Prepara ainda o acadêmico para o mercado de trabalho e fornece uma visão
realista do desnível social existente no país, despertando-o para a necessidade de alternativas
que busquem a redução dos problemas sociais.
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