
 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE CONTROLE ANIMAL– CURSO FOCA 

10 a 13 de julho de 2018 – Fortaleza, Ceará 

 

Quais as demandas e desafios para atuação na medicina veterinária do 
coletivo? 

Quais estratégias são efetivas para o manejo de cães e gatos  
abandonados? 

Como humanizar os serviços de controle de zoonoses que envolvam os 
animais de estimação? 

A Medicina Veterinária do Coletivo (MVC) é uma nova área da Medicina Veterinária que interage com a 

Saúde Coletiva, a Medicina de Abrigos e a Medicina Veterinária Legal. O manejo populacional humanitário 

e sustentável de cães e gatos (MPCG) em áreas urbanas é um dos grandes desafios, sendo um problema 

para saúde coletiva e medicina de abrigos, com consequências também legais. A medicina de abrigos 

engloba toda a política interna desses locais, mas que sofre as consequências das políticas externas de 

MPCG. Inclui os protocolos de admissão de animais, programas preventivos, capacitação de 

funcionários e demais demandas para que os animais possam ser reintroduzidos na sociedade sem 

representarem riscos. 

O Curso de Formação de Oficiais de Controle Animal (Curso FOCA) foi criado pelo Instituto Técnico de 

Educação e Controle Animal em 2004 e já capacitou 3.500 profissionais da América Latina e Portugal. O curso 

é voltado para todos os profissionais que trabalham, direta ou indiretamente, com o controle ou manejo 

animal: médicos-veterinários, biólogos, zootecnistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outros; gestores, 

funcionários administrativos, educadores, agentes de saúde (zoonoses e de endemias), funcionários que 

realizam o manejo de cães e gatos, atuando no recolhimento (captura) e nas atividades de manutenção em 

canis ou gatis; protetores de animais, entre outros.  

Devido às crescentes demandas legais de diversas cidades e estados brasileiros quanto à proibição da 

eliminação de animais sadios para fins de controle populacional, além das demandas sociais e técnicas para 

a medicina de abrigos, e das demandas de saúde coletiva para a inclusão do médico veterinário na Estratégia 

da Saúde da Família, o Curso FOCA foi renovado e incluiu, a partir de 2016, o Curso de Medicina Veterinária 

do Coletivo.  

O Curso está estruturado em quatro eixos principais: Saúde Coletiva e Medicina Populacional; Etologia e Manejo 

Populacional; Bioética e Medicina Veterinária Legal, e Oficial de Controle Animal.  



 

Programa Preliminar: 

 

Carga horária total: 40 horas. 7h30 às 18h30. No último dia finaliza às 20h00. 

 Grupo mínimo de 30 participantes. Grupo máximo de 40 participantes. 

Público alvo: profissionais da saúde, meio ambiente, educação e assistência social de diferentes setores (público, privado e 

organizações não governamentais); professores e alunos. 

Investimento: Inscrição inclui: materiais, almoço, traslado durante o curso.   

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE: 

Depósito bancário 
(à vista ou 
parcelado) antes 
do curso 

Empenho ou parcelado (pagamento 
pós curso) 

Categoria A: Inscrição simples (inclui almoços durante o 
curso e todos os materiais) 

R$1.468,10 R$1.868,10 

Categoria B: Inscrição simples mais o traslado do aeroporto 
ou rodoviária, ida e volta) 

R$1.868,10 R$2.268,10 

Categoria C: Inscrição Categoria A + hospedagem (4 diárias) 
+ jantar 

R$2.678,10 R$3.078,10 

Categoria D: Inscrição Categoria C + Traslado do aeroporto 
ou rodoviária, ida e volta 

R$3.078,10 R$3.478,10 

Categoria E: Estudantes de graduação, pós-graduação, 
professores, residentes 

R$1.027,67 R$1.427,67 

Categoria F:  Grupos de 3 ou mais profissionais da mesma 
instituição: desconto de 20% na Categoria A  

R$1.174,48 R$1.574,48 

  

ETOLOGIA e MEDICINA DE ABRIGOS SAÚDE COLETIVA E MEDICINA POPULACIONAL BIOÉTICA e MED. VETERINÁRIA LEGAL OFICIAL DE CONTROLE ANIMAL - OCA

07h30 Entrega de materiais

08h00 Apresentação do Curso Dinâmica - Tarefa Dinâmica - Tarefa Curso FOCA - filme

Dinâmicas iniciais AULA DEMOSTRATIVA na Rua Animais Seres Sencientes - Filme Oficial de Controle Animal

Apresentação da Equipe Bioética Animal - Palestra:NC

09h00 Etologia Aplicada - NC Dinâmica

Intodução e Conceitos

Comportamento Canino INTERVALO INTERVALO

10h00 Comportamento Felino Introdução à Saúde Coletiva. Humanização dos Serviços de

INTERVALO SUS. Vigilância em saúde. Controle Animal - Palestra:RG

Bem-estar Animal - NC Promoção à saúde. Autocuidado e Saúde do trabalhador INTERVALO

11h00 Comportamento no Coletivo Sistema Único da Assistência Social. Workshop: NC e RG Prova Teórica

Conceitos de Bem-estar animal no Auditorio

Avaliação do Bem-estar no Coletivo

12h00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO

13h30 Manejo Etológico AULA PRÁTICA no CCZ AULA PRÁTICA CCZ E UBS Avaliação Teórico-Prática

Filmes e Workshop no auditorio manejo etologico manejo etologico no CCZ

medicina de abrigos medicina veterinária do coletivo

14h00 avaliação do bem-estar animal avaliação do bem-estar animal

INTERVALO INTERVALO

15h00

Medicina Veterinária do Coletivo: Medicina de 

abrigos Retroalimentação das tarefas e provas

Programas preventivos Workshop: planejando e implementando

Estrutura fisica (Casas de Passagem, Centros de 

Adoção)

16h00 Principais doenças em canis e gatis INTERVALO INTERVALO

Manejo Populacional de  Cães e Gatos. Medicina Veterinária Legal

Ataques e mordeduras de cães e gatos Maus-tratos aos animais Dinâmica Final

17h00 Acumuladores Vistorias zoosanitarias e pericias forenses

Legislação

Educação humanitaria

18h00

Elo entre a violência humana e os maus-tratos aos 

animais Formatura

19h00



 

 

 

Preencha a Ficha de Inscrição https://goo.gl/HKZMon   e em seguida faça o depósito bancário: Itaú, agencia 0237, CC 

55152-8, Instituto Técnico de Educação e Controle Animal. Envie o comprovante para o email: cursos@itecbr.org . Os 

valores poderão ser parcelados em até 4 vezes. 

Empenho: Envie a Nota de Empenho para cursos@itecbr.org. Inclua as seguintes informações: qual a data para a 

emissão da Nota Fiscal; qual a descrição que deve constar no corpo da NF.  

Dados do ITEC: Instituto Técnico de Educação e Controle Animal. CNPJ 07248851000105. Rua Mal Olímpio Mourão Filho 

64, Butantã, São Paulo, SP. CEP 5352080.  

Maiores informações e inscrições: www.itecbr.org 
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