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1. RESUMO  

A análise da saúde das comunidades rurais pelo poder público, ocupa hoje espaço 

pouco privilegiado e limita a ação dos Médicos Veterinários, restringindo o seu papel 

aos animais de produção, com ou quase nenhum trabalho destinado diretamente 

aos animais de companhia. Porém, tanto as famílias como os animais estão 

expostos a fatores pré-patogênicos devido à ausência de campanhas preventivas, 

que estimulam o aparecimento de doenças, principalmente no caso de zoonoses 

parasitárias, tornando-os uma população de alto risco. Este fato representa gastos 

enormes para o Sistema Único de Saúde - SUS e mortalidade destes animais no 

campo.  O objetivo deste trabalho será conduzir uma investigação (pesquisa-ação), 

levantamento, a campo, qualiquantitativo das parasitoses intestinais dos animais de 

companhia que vivem nos municípios de Ribeirão Preto, Batatais e Restinga, já 

desenvolvendo uma ação educativa, conjunta e articulada com as comunidades 

rurais destes municípios, no âmbito das zoonoses parasitárias. Os resultados 

obtidos poderão dar inicio a um processo de estudo e viabilidade da construção de 

política pública destinada à saúde preventiva da população rural e seus animais de 

companhia. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, 

só no estado de São Paulo hoje, são quase 20 mil assentados. Neste contexto, vem 

aumentando significativamente a necessidade de construção e ampliação de 

políticas públicas inserindo o médico veterinário na promoção da saúde para as 

famílias envolvidas. Os gastos relacionados às doenças causadas por parasitas, em 

2013, segundo dados do DATA-SUS/SIH-SUS, com 7.048 internações hospitalares 

registradas em caráter de urgências com doenças infecciosas e parasitárias ficaram 

em torno de R$ 12.108.797,63 apenas no Estado de São Paulo, onde o município de 

Ribeirão Preto está em 4º lugar, atrás apenas de São Paulo, Campinas e São José 

do Rio Preto. O controle epidemiológico de doenças parasitárias dentro deste 

território é quase inexistente no que diz respeito aos pequenos animais, uma vez 

que, a população de cães e gatos de quase 20 mil famílias assentadas, não possui 

controle higiênico-sanitário satisfatório e, portanto, pode apresentar enfermidades 

com potencial zoonótico, sem o devido diagnóstico e respectiva notificação 

compulsória. Neste contexto, justifica-se uma atenção maior no âmbito da pesquisa 



na atenção primária dessas famílias com o objetivo de realizar uma investigação 

(pesquisa-ação), no diagnóstico e controle das zoonoses parasitárias em animais de 

companhia, para a promoção de saúde preventiva das comunidades rurais dos 

municípios de Batatais, Restinga e Ribeirão Preto-SP. 

 

3. OBJETIVOS  

       O objetivo geral deste trabalho será uma investigação (pesquisa-ação), 

incluindo diagnóstico e controle das zoonoses parasitárias em animais de 

companhia para a promoção de saúde preventiva das comunidades rurais dos 

municípios de Batatais, Restinga e Ribeirão Preto-SP. Especificamente, objetiva-se 

quantificar as parasitoses nos animais de companhia nas comunidades rurais; expor 

à comunidade os resultados obtidos; rever a atuação do médico veterinário, 

iniciando um processo de estudo e viabilidade da construção de política pública 

destinada à saúde preventiva da população rural e dos seus animais de companhia. 

 

4. METODOLOGIA  

       A metodologia será desenvolvida através de um estudo individuado-

observacional-seccional, que inclui subtipos de inquéritos na atenção primária, 

estudos em população especial (zona rural) e inquéritos domiciliares com 

respectivos diagnósticos de situação das zoonoses parasitárias caninas, em grupos 

de quatro famílias de comunidade rural dos municípios de Ribeirão Preto, Batatais e 

Restinga. Será desenvolvida em três fases: apresentação inicial às famílias (palestra 

para toda a comunidade), visita individual (questionário e coleta de material biológico 

dos animais), sistematização e apresentação final (seminários e construção do 

projeto piloto de política pública). Os resultados obdtidos a partir da análise do 

conhecimento prévio das famílias acerca das zoonoses (preenchimento dos 

questionários aplicados), dos exames coproparasitológicos, do conhecimento 

agregado à comunidade pelas palestras serão tabulados sistematicamente para 

posterior discussão e implementação de políticas públicas voltadas para prevenção 

de zoonoses e promoção de saúde. 

  

5. DESENVOLVIMENTO  

No primeiro momento, através de palestras, foi realizada a apresentação do 

projeto e escolha das famílias articuladas ao técnico responsável pela Assistência 



Técnica local (INCRA e ITESP). Posteriormente, a visita individualizada ao domicílio 

e peridomicilio para coleta de dados sócio-político-ambientais com colheita de 

material biológico para realização de exames coprparasitológico nos animais. As 

amostras de fezes coletadas estão sendo processadas no Laboratório de Patologia 

Clinica do Núcleo Hospitalar Veterinário do Centro Moura Lacerda, seguindo 

técnicas convencionais.  

       A partir dos resultados, seguir-se-á a sistematização das informações para 

levantamento e construção das palestras de conscientização, saúde preventiva e 

posse responsável com posterior proposta de um projeto piloto de política pública 

destinada à população rural, ressaltando a importância do Médico Veterinário neste 

contexto.  

 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento foram ministradas palestras informativas sobre a pesquisa, e 

aplicação dos questionários individuais nos três municípios de Ribeirão Preto, 

Batatais e Restinga. Os dados obtidos a partir da análise do preenchimento dos 

questionários mostram a importância da abrangência dos programas sociais 

destinados ao campo, tanto em relação aos humanos como aos animais, pois as 

pessoas desconhecem os riscos, que as tornam vulneráveis às doenças parasitárias 

intestinais. Segundo estes dados, menos de 20% da população conhece o papel do 

veterinário em sua comunidade, entre 80 a 83 % da população dos três municípios 

desconhece o que são zoonoses, e entre 64 a 80% desconhece o que é parasitose 

intestinal. Quanto ao tratamento profilático de seus animais, 83 a 88% acham que 

devem desverminar seus animais apenas uma vez por toda a vida. Ademais, o que 

chama a atenção, é que 64 a 83% dessas famílias têm acima de três animais por 

residência, indicando que o risco é ainda maior. Finalmente, o material biológico está 

sendo colhido e analisado, para, posteriormente, serem apresentados os resultados 

à comunidade e proposto o projeto educativo piloto. 

  

7. FONTES CONSULTADAS 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & Saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan S.A, 2003. 728p. 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 5.ed. Rio de Janeiro – São Paulo: Livraria 

Atheneu, 1983. 381p. 


