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Resumo 

O aumento exponencial no número de animais domésticos nas grandes cidades cria 

sérios problemas de Saúde Pública, entre os quais, a ocorrência elevada de 

zoonoses. O conhecimento sobre o tema Zoonoses pela comunidade só agrega valor 

às condutas de prevenção, controle e erradicação desse grupo de doenças que inclui 

a raiva, a leptospirose, a leishmaniose, a toxoplasmose, a hantavirose, a larva migrans 

cutânea e visceral, a febre maculosa, entre outras. O objetivo deste estudo foi avaliar 

o nível de conhecimento sobre zoonoses, de proprietários de animais domésticos, 

cães e gatos, atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Anhanguera de São 

Paulo (UNIAN) localizado no município de São Bernardo do Campo – SP. Ademais, 

pretendeu-se verificar a correlação entre os resultados dessa avaliação com a 

condição socioeconômica dos entrevistados, que foi caracterizada através da 

aplicação de questionário fechado abordando renda bruta mensal e nível educacional 

do responsável pela família. Os resultados servirão de base para a realização de 

projetos extensionistas de conscientização dos proprietários de animais domésticos 
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na área de educação em saúde, colaborando também para firmar uma relação mais 

próxima entre Universidade e sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 

A relação entre o meio ambiente, as espécies animais e os seres humanos, determina 

a tendência favorável ou desfavorável da ocorrência de zoonoses e suas graves 

consequências. Quanto maior é o conhecimento a respeito dessas infecções comuns 

aos homens e a outros animais (BRASIL, 2005) e suas formas de transmissão, mais 

efetivos serão os métodos de prevenção e controle. Indubitavelmente as campanhas 

de vacinação da raiva, importante zoonose que apresenta letalidade próxima a 100% 

(SVS, 2010), teriam eficiência limitada se além de cartazes, folhetos e anúncios 

televisivos, a comunidade não tivesse a percepção da importância da vacinação no 

controle dessa doença. Mas além dessa zoonose, cujas informações são bastante 

difundidas na comunidade, existem outras de igual importância, que apresentam 

índices de morbidade descontrolados em decorrência do desconhecimento popular 

sobre formas de transmissão e profilaxia. A febre maculosa, zoonose transmitida por 

carrapatos, constitui um importante problema de saúde pública, pois é um agravo de 

alta letalidade sendo responsável por quatro óbitos em 2007 e dois óbitos em 2008 na 

cidade de São Bernardo do Campo – SP segundo o plano municipal de saúde (PMS, 

2013). Portanto, está claro que é imprescindível a avaliação da percepção da 

comunidade sobre o conhecimento e profilaxia das zoonoses dos proprietários de 

animais domésticos atendidos em um dos Hospitais Veterinários de referência no 

município de São Bernardo do Campo. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de conhecimento sobre zoonoses, de 

proprietários de animais domésticos, cães e gatos, atendidos no Hospital Veterinário 

da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) localizado no município de São 

Bernardo do Campo – SP. Ademais, verificou-se a associação entre os resultados 

dessa avaliação com a condição socioeconômica dos entrevistados questionando 

características da moradia, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, 

descarte do lixo domiciliar. 

 

 

OBJETIVOS 



   
 

   
 

Pretendeu-se nesse trabalho avaliar o nível de conhecimento sobre zoonoses de 

proprietários de pequenos animais atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

Anhanguera de São Paulo (UNIAN) localizado em São Bernardo do Campo – SP 

através da aplicação de questionários fechados. Além disso, associar os resultados 

dos questionários com a condição socioeconômica e sanitária dos entrevistados. 

 

MATERIAIS, MÉTODOS E DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado um estudo descritivo transversal, com abordagem metodológica 

quantitativa, exploratória, de campo, no período de agosto de 2013 a maio de 2014, 

no Hospital Veterinário da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) localizado 

em São Bernardo do Campo – SP. Para avaliar o nível de conhecimento dos 

proprietários de animais domésticos atendidos no hospital, foi elaborado um 

questionário fechado com perguntas abordando informações sobre a definição de 

zoonoses, identificação das mais importantes, formas de transmissão, prevenção e 

controle. Além disso, o entrevistado respondeu um questionário contendo informações 

sobre renda familiar, escolaridade, condições de habitação e ocupação dos membros 

da família para realização da classificação socioeconômica que foi confrontada com 

os resultados do questionário sobre zoonoses. A condição sanitária foi julgada 

basicamente pelas características da moradia e saneamento. A linguagem científica 

foi adaptada para melhor compreensão dos entrevistados que participarem da 

pesquisa, destacando que um termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado 

previamente pelos proprietários que decidirem participar desse levantamento. Foi 

utilizado o software Microsoft Excel® para tabulação dos dados e apresentação em 

Tabela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Tabela 1, foram entrevistados 109 proprietários, 73 mulheres (67%) 

e 36 homens (36%), sendo que a maioria, 45 pessoas (41,3%) tinham entre 31 e 50 

anos. Em relação ao conhecimento do conceito de zoonoses, 49 pessoas, ou seja 

45% sabiam que trata-se de uma doença que pode ser transmitida dos animais para 

o ser humano e vice-versa. TOME et al. (2010) verificaram que a maioria dos 

proprietários de cães da área urbana do município de Botucatu-SP é carente de 

informações sobre zoonoses, entre elas, a raiva, leishmaniose e principalmente a 



   
 

   
 

toxoplasmose, com 55,86% dos 333 entrevistados, nem tinham ouvido falar dessa 

parasitose que tem ampla distribuição mundial. Nesse estudo 63 pessoas a 

identificaram como zoonose, ou seja, 57,8% dos proprietários. Mas apenas 9 (8,3%) 

e 14 (12,8%) entrevistados sabiam que a brucelose e a tuberculose respectivamente  

são zoonoses. Os resultados obtidos por LIMA (2007) corroboram com os resultados 

obtidos nesse estudo destacando que 5 entrevistados, pais de escolas particulares e 

municipais, reconheceram a brucelose como zoonose, e 5, a tuberculose, de um total 

de 64 entrevistados. 

Em relação à febre maculosa, importante problema de saúde pública no município de 

São Bernardo do Campo, 34 (31,2%) entrevistados a identificaram como zoonose, 

evidenciando a necessidade de um programa municipal de educação sanitária para 

esclarecimento sobre essa doença, sua forma de transmissão e profilaxia. 

Os resultados ainda demonstram que em relação à condição sócio econômica, 52 

(47,7%) proprietários tinham uma renda bruta mensal de 4 a 9 salários mínimos, o que 

equivale a uma quantia de R$ 2.719,00 a R$ 6.102,00. Ainda é possível observar 

pelos resultados apresentados na Tabela 1, que 48 (44,0%) e 50 (45,9%) 

entrevistados possuíam o ensino superior concluído ou superior incompleto, ensino 

médio concluído, indicando uma boa condição sócio econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Tabela 1. Frequência absoluta (FA) das respostas aos questionamentos de proprietários de pequenos 

animais atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) em 

São Bernardo do Campo – SP. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Sexo:                FA

Masculino 36

Feminino             73

Faixa etária: FA

10-30 anos 21

31-50 anos 45

51-70 anos 39

70-100 anos 4

Grau de conhecimento sobre zoonoses:

 O que são Zoonoses?                                                                                                              FA

Doenças que afetam o ser humano                                                                                       1

Doenças que afetam somente os animais                                                                            30

São doenças que podem ser transmitidas dos animais para o ser humano e vice-versa 49

Não sei, mas já ouvi falar                                                                                                 19

Não sei e nunca ouvi falar                                                                                                   10

Quais das doenças abaixo você acredita que sejam zoonoses? FA FA

Tuberculose                                                                                                  14 Hantavirose                         35

Raiva                                                                                                  93 Febre Maculosa                 34

Leishmaniose                                                                                    48 Sarna                                     89

Leptospirose                                                                                                                                                  84 Brucelose                    9

Dengue                                                                                                   44 Catapora                             4

Larva migrans (bicho geográfico)                                                61 Sarampo                               4

Toxoplasmose                                                                                63 Nenhuma das citadas 6

Rubéola                                                                                                   4 Todas citadas                 2

Onde você teve informações sobre esse assunto? FA  

Através da internet                                                    7

Através da TV                                                                  22

Algum do meus animais foi diagnosticado com uma zoonose 2

Através de meu veterinário                                                  13

Através de revistas ou jornais                                      29

Nunca tive informações                                                         36

Você acredita que os animais doentes podem transmitir suas doenças através da mordida ou ao lamber alguém?

Sim                      104 Não                    5

Você acha que as fezes ou urina dos animais podem transmitir doenças para o ser humano através do contato ou ingestão de alimentos contaminados?

Sim              100 Não                  9

Você acha que as pulgas e os carrapatos dos animais podem transmitir doenças para o ser humano?                        

Sim              97 Não                  12

Você acha que o contato com as feridas dos animais pode provocar feridas no ser humano?

Sim              51 Não                  58

Qual a renda bruta mensal da familia ? (sm 2013 = r$ 678,00) FA FA

Mais de 100 sm (+ de R$ 67.800,00)                                                     0 De 4 a 9 sm (de R$ 2.719,00 a R$ 6.102,00) 52

De 60 a 100 sm (de R$ 40.680,00 a R$ 67.800,00)                        0 De 2 a 4 sm (de R$1.356,00 a R$2.712,00)           30

De 30 a 60 sm (de R$ 20.340 a R$ 40.680,00)                                1 De 1/2 a 2 sm (de R$ 339,00 a R$ 1.356,00) 8

De 15 a 30 sm (de R$ 10.170,00 a R$ 20.340,00)                                                      4 Até 1/2 sm ( até R$ 339,00)                                                            

De 9 a 15 sm (de R$ 6.102,00 a R$ 10.170,00)                                   14

Qual o maior nível educacional dentre os responsáveis (com rendimentos) pela família? FA

Superior                                                                                                                                                48

Superior incompleto ou Médio completo                                                                                      50

Médio incompleto ou Fundamental - Ciclo ll completo (até o 9° ano)                                               10

Fundamental - Ciclo ll incompleto (do 6° ao 8°ano) ou Fundamental - Ciclo l completo (até o 5°ano) 0

Fundamental - Ciclo l incompleto (até o 4°ano)                                                                                  1

Alfabetizado                                                                                                                                       0

Analfabeto                                                                                                                                    0
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