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1. Resumo 

As zoonoses são doenças graves, com alta incidência nas populações e 

assumem grande importância para a saúde pública, sendo estratégias de 

prevenção e controle fundamentais para garantir a saúde dos animais e dos 

seres humanos. Dentre as zoonoses que envolvem cães e gatos, a leishmaniose, 

a leptospirose, o botulismo, o tétano, a raiva, a toxoplasmose, a criptococose, a 

esporotricose são exemplos importantes, sendo a raiva uma das mais difundidas 

no mundo. No entanto, casos confirmados de raiva na população de cães e gatos 

na região de Indaiatuba, SP são extremamente raros. Com base nesse contexto, 

o objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento das suspeitas de 

zoonoses atendidas no Hospital-Escola Veterinário da Faculdade Max Planck 

(HEV- Max), no período de 2014 a 2017. Os resultados preliminares indicaram 

que dos 3800 animais atendidos, 23 (0,6%) são casos suspeitos de zoonoses, 

entre elas, leptospirose, leishmaniose, criptococose, esporotricose, 

toxoplasmose, botulismo, tétano ou raiva. Dessa forma, concluiu-se que a 

realização do presente estudo é importante para que haja continuidade na 

transmissão de conhecimento sobre zoonoses atendidas no Hospital-Escola 

Veterinário da Faculdade Max Planck (HEV- Max) com enfoque para prevenção e 

controle. 

2. Introdução 

As zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre 

animais vertebrados e seres humanos, podendo ser causadas por bactérias, 

vírus, protozoários ou outros agentes. As zoonoses são consideradas um grande 

problema de saúde pública, pois representam 75% das doenças infecciosas 

emergentes no mundo. Estudos demonstram que 60% (849/1.415) dos 

patógenos humanos são zoonóticos e que 80% dos patógenos animais têm 

múltiplos hospedeiros. Além disso, a maioria dos centros urbanos enfrenta o 

problema de cães e gatos mantidos sem controle, oferecendo riscos à saúde, à 

segurança pública, à saúde animal e ao meio ambiente (MOREIRA et al, 2013). 

Os animais, portanto, desempenham importante papel na manutenção da 

ocorrência das zoonoses. Por se tratarem, em grande parte, de doenças graves 

e com alta incidência nas populações, as zoonoses assumem grande importância 

para a saúde pública (WHO, 2015), dentre elas a leishmaniose, a leptospirose, o 

botulismo, o tétano, a raiva, a toxoplasmose, a criptococose e a esporotricose 



são exemplos importantes, sendo a raiva uma das mais difundidas no mundo. 

Entre essas zoonoses, destacam-se a leishmaniose, leptospirose, a raiva e a 

esporotricose. A leishmaniose é uma doença causada por protozoários do 

gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas. É transmitida por vetores, os 

flebotomíneos, do gênero Lutzomyia, conhecidos popularmente como mosquito 

palha, sendo que somente as fêmeas são hematófagas (CRMV SUL, 2011). A 

leptospirose é uma doença de notificação compulsória em todo o Brasil, causada 

por bactérias patogênicas do gênero Leptospira, caracterizada como 

antropozoonose, seus hospedeiros primários são os animais sinantrópicos, 

domésticos e silvestres. Os seres humanos são hospedeiros acidentais e 

terminais na cadeia de transmissão (CRMV SUL, 2011). A raiva é uma doença 

viral causada pelo agente Lyssavirus pertencente à família Rhabdoviridae, 

acometendo principalmente os mamíferos domésticos e silvestres, sendo 

encontrado em todas as espécies de morcegos. Pode ser descrita como uma 

antropozoonose que acomete todas as espécies de mamíferos através da 

passagem do agente presente na saliva de um animal infectado, sendo que este 

em contato com o hospedeiro provoca uma encefalite viral aguda com alto risco 

de morte. (CRMV SUL, 2011). A esporotricose é uma infeção crónica da pele e 

do tecido celular subcutâneo, causada pelo fungo Sporothrix schenkii, afeta 

principalmente homens e animais, em especial os gatos. É a mais frequente das 

micoses subcutâneas, com distribuição cosmopolita, de importância e 

prevalência variável em cada país (HUGO et al., 2012). Através de estratégias 

comunitárias é possível prever a ocorrência de doenças e promover 

conhecimento sobre o controle e a profilaxia dessas doenças. Com base nesse 

contexto, a realização do presente estudo é verificar o nível de conhecimento da 

população sobre zoonoses.  

3. Objetivos 

Realizar o levantamento da casuística do HEV–Max buscando identificar quais 

zoonoses foram diagnosticadas no período de 2014 a 2017 e verificar o nível de 

conhecimento populacional a respeito de zoonoses. 

4. Metodologia 

Levantamento de literatura física e online sobre zoonoses em bases de dados 

científicas buscando publicações dos últimos cinco anos; Levantamento de 

casuística do HEV-Max, no período de 2014 a 2017, buscando zoonoses já 



diagnosticadas; Aplicação de questionário físico e online a população com 

questões de múltipla escolha sobre zoonoses e exposição escrita (cartilha) e 

dialogada com os tutores frequentadores do HEV- Max e análise de dados 

estatísticos para avaliar o nível de conhecimento populacional. 

5. Desenvolvimento 

O projeto está sendo desenvolvido desde abril de 2018, por meio do 

levantamento da casuística dos animais diagnosticados com alguma zoonose, 

entre o período de 2014 a 2017, e da aplicação de questionário físico e online 

para a população com questões fechadas sobre zoonoses, com enfoque para a 

raiva animal, buscando avaliar o nível de conhecimento. Os dados foram 

descritos e analisados com auxílio de tabelas do pacote Microsoft Excel 2010 e 

do Google Drive. 

6. Resultados preliminares 

Os resultados preliminares indicam que dos 3800 atendimentos realizados no 

HEV-Max, no período de 2014 a 2017, foram identificados 23 casos suspeitos de 

zoonoses. Destas suspeitas, 39,13% são de leishmaniose (09/23), 21,73% são 

de leptospirose (05/23), 17,39% são de botulismo (04/23), 8,69% são de raiva 

(02/23), 8, 69% são de esporotricose e/ou criptococose (02/23) e 4,34% são de 

toxoplasmose (01/23). Do total de suspeitas, apenas 34, 78% (08/23) fizeram 

algum exame comprovativo, obtendo resultado negativo em todos os casos. 

Através disso, é possível concluir que o número de suspeitas é baixa e que há 

pouca investigação para o fechamento de diagnósticos relacionados às 

zoonoses. 
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