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1. RESUMO 

 O conceito de zoonoses pode ser descrito, segundo a Organização Mundial 

de Saúde como “doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais 

vertebrados e seres humanos” e o aumento do contato homem-animal reforça a 

disseminação das doenças e o baixo conhecimento populacional a cerca das 

zoonoses que acometem cães e gatos contribui para que isso ocorra. A partir da 

posse ou guarda responsável, é possível mantê-los em homeostasia, desde que o 

tutor possua conhecimento e empregue medidas, tais como a aplicação de vacinas 

periódicas e a realização de exames preventivos. Com base nesse contexto, o 

presente estudo tem por objetivo realizar conscientização das zoonoses em 

pequenos animais, explorando a posse responsável como método profilático e, o 

desenvolvimento de banco de amostras biológicas para análises institucionais.  

1. INTRODUÇÂO 

 Zoonoses são doenças que possuem ciclo de transmissão dos animais aos 

homens e dos homens aos animais. Atualmente, o contato animal-homem vem 

aumentando e, com isso, ocorre cada vez mais a perpetuação dessas doenças, 

muitas vezes por falta de conhecimento do tutor. A partir da disseminação e reforço 

do conhecimento, realizado pelos médicos veterinários, sobre a posse responsável e 

sobre as zoonoses é possível aplicar a profilaxia, que leva o tutor a ter mais atenção 

com seu animal, garantindo sua homeostasia e bem estar. Escolheu-se como 

método de abordagem aos tutores algumas das zoonoses mais difundidas que 

acredita-se ser de maior conhecimento populacional, que são Raiva Urbana, 

Leptospirose, Larva migrans cutânea e visceral, Toxoplasmose e as Leishmanioses, 

que muitas vezes apresentam sintomas semelhantes (por exemplo, lesões em pele 

e mucosa, prurido, febre, dores musculares e problemas em estômago, rim, fígado) 

e possuem vetores conhecidos, como os carrapatos e mosquitos e, muitas vezes, os 

próprios cães e gatos que já estão infectados. Com base nesse contexto, o presente 

estudo busca aplicar e reforçar a conscientização dos tutores de pequenos animais 

(cães e gatos) e desenvolver o banco de amostras biológicas para pesquisas e 

análises sobre o tema. 

2. OBJETIVOS 



 Promover a conscientização dos tutores que frequentam o setor de Pequenos 

Animais do Hospital Escola Veterinário da Faculdade Max Planck (HEV-Max) a cerca 

das zoonoses comuns em pequenos animais, explorando a posse responsável como 

um método profilático. Além disso, desenvolver banco de amostras biológicas para 

pesquisas e análises de zoonoses e demais doenças. 

3. METODOLOGIA 

 Exposição do assunto aos tutores oralmente e em forma de cartilha, 

abordando cinco zoonoses principais (Raiva Urbana, Leptospirose, Larva migrans 

cutânea e visceral, Toxoplasmose e Leishmanioses); aplicação de questionário 

fechado para avaliação do conhecimento como forma de compreender e sanar a 

defasagem deste conhecimento e coleta, transporte e armazenamento de material 

biológico (sangue) para extração do soro sanguíneo que será mantido em 

congelamento para pesquisas e análises. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O projeto está sendo realizado por meio do levantamento do número de 

animais atendidos no Hospital-Escola Veterinário da Faculdade Max Planck com 

base na suspeita clínica de zoonoses e diagnósticos laboratoriais. Além disso, estão 

sendo aplicados questionários com questões fechadas para avaliação do nível de 

conhecimento da população sobre o tema. Todos os dados estão sendo descritos 

em tabelas do pacote Microsoft Excel 2010 de acordo com o mês de colheita do 

material e dos questionários para posterior análise.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante o mês de agosto, foram aplicados sete questionários. Os resultados 

obtidos indicaram que 71,4% dos entrevistados possuem ensino superior (completo 

ou incompleto) e 28,6% possuem ensino médio. Destes, todos já foram abordados 

ou possuem algum conhecimento sobre zoonoses e quando questionados sobre o 

conceito de zoonoses 71,4% dos entrevistados acertaram e sobre posse 

responsável a porcentagem de acerto foi de 85,7%. Sobre o meio de transmissão 

das doenças abordadas no trabalho houve grande porcentagem de acerto, sendo: 

Toxoplasmose 71,4%, Larva migrans cutânea e visceral 51,1%, Leishmaniose 

71,4%, Raiva urbana 100% e Leptospirose 85,7% e 85,7% dos participantes 



souberam os métodos de prevenção de todas as doenças questionadas, apesar de 

71,4% desconhecerem a frequência dessas doenças na cidade em que vivem. 

 Conclui-se, até o momento, que as pessoas abordadas sobre o tema 

possuem conhecimento amplo sobre as zoonoses perguntadas. 
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