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1. INTRODUÇÃO 
 

Por séculos seres humanos e animais coexistem em uma relação interdependente, que com o 

passar dos anos se estreita cada vez mais, de tal modo que a exclusão de uma das partes desse 

relacionamento milenar, acarretaria em um desequilíbrio. A subsistência dessas espécies depende 

desse compartilhamento mutuo. O estreitamento dessa convivência entre homens e animais, gerou 

inúmeras vantagens para ambas as espécies, no entanto este relacionamento introduziu “elementos” 

que eram comuns somente a cada espécie, doenças de curso anteriormente exclusivo animal ou 

humana, agora transita entre ambas as espécies, as chamadas zoonoses que conhecemos hoje. 

REFERÊNCIA 

É importante esclarecer o conceito de zoonoses, para que não haja interpretações errôneas,  

as doenças, conhecidas como zoonoses, são consideradas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como sendo grave problema de saúde pública (VASCONCELLOS, 2011), pois são 

responsáveis por originar e transmitir 60% dos patógenos humanos e 75% das enfermidades 

emergente humanas (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Não podendo assim o conceito zoonoses ser confundido com a instituição do governo 

DIVAL (DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL),  que tem como objetivo 

conhecer e detectar as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde humana, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e 

controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados à variável ambiental. 

REFERÊNCIA 

A definição clássica de zoonoses é a de doenças que são transmitidas de animais para 

humanos, ou de humanos para os animais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a 

zoonoses como “Doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e 

seres humanos” (OMS, 2016). Existem mais de 200 doenças transmissíveis que podem ser 

caracterizadas como zoonoses (VASCONCELLOS, 2013). Os agentes responsáveis por 

desencadear essas alterações podem ser microrganismos diversos, tais como, vírus, bactérias, 

fungos, protozoários entre outros (ACHA E SZYFRES, 2001). 

O conceito de zoonoses pode ser classificado quanto ao modo de transmissão como: 
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Antropozoonoses: Doença primária de animais e que pode ser transmitida aos humanos, como 

Raiva e Leishmaniose. 

Zooantroponoses: Doença primária de humanos e que pode acometer os animais, como 

Tuberculose em animais pelo Mycobacterium tuberculosis, bacilo do tipo humano. 

Anfixenoses: Doença que circula, entre homens e animais, como Estafilococose. 

Desse modo as ações de prevenção de zoonoses caracterizam-se por serem executadas de 

forma temporária ou permanente, dependendo do contexto epidemiológico, por meio de ações, 

atividades e estratégias de educação em saúde, manejo ambiental e vacinação animal: 

REFERÊNCIA 

• Educação em saúde: devem-se desenvolver atividades de educação em saúde na comunidade 

como um todo, visando à prevenção de zoonoses. É necessário priorizar as localidades mais 

vulneráveis, atuando em escolas e outros locais em que se possa atingir o público-alvo, de forma 

intensa e mais abrangente possível, utilizando-se também de meios de comunicação, como rádio, 

TV, correspondência e internet. 

• Manejo ambiental: realizado somente quando possível (diferenciando-se das ações de correção 

do ambiente, sendo esta uma atribuição legal dos órgãos de Meio Ambiente), para controlar ou, 

quando viável, eliminar vetores e roedores. Deve-se incentivar, orientar e educar a população na 

realização do manejo ambiental, realizando-as, quando necessário.  

• Vacinação animal: deve-se realizar a vacinação anti-rábica de cães e gatos, de acordo com o 

preconizado para cada região, conforme o contexto epidemiológico da raiva na área local e com o 

preconizado no Programa Nacional de Vigilância e Controle da Raiva do Ministério da Saúde. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Com o estreito convívio dos seres humanos e os animais, deve-se estar atento ao risco de 

zoonoses transmitidas, assim como, ter o conhecimento dessas zoonoses, realizar a prevenção, 

garantindo assim, melhores condições de saúde a todos. A transmissão das zoonoses pode ocorrer 

através do contato direto com os animais infectados ou, através de alimentos e água contaminados, 
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que ocorrem devido a ausência de medidas simples de controle sanitário e populacional de animais 

(RIBAS et al., 2012). 

As doenças zoonóticas são aquelas transmitidas dos animais para o ser humano, estão 

espalhadas no mundo de acordo com as diversas alterações ambientais, sócio-econômicas e 

culturais. Os casos vêm aumentando gradualmente devido às constantes modificações causadas pelo 

o homem no ambiente, na maioria das vezes, os casos de doenças estão em regiões onde as 

populações são carentes, possui hábitos precários de higiene e baixa renda, propiciando um espaço 

maior para a infecção por agentes patogênicos (LIMA et al., 2017). As zoonoses mais conhecidas 

são doenças de chagas, raiva, leishmanioses, leptospirose, febre amarela, dengue e malária, 

transmitidas por vetores que convivem com humanos através desinantropia (SANGUINETTE., 

2015). 

As ações humanas no ambiente, como a urbanização, a pecuária e a industrialização vêm 

proporcionando uns maiores contatos entre seres humanos e animais silvestres e domésticos, 

facilitando assim a proliferação de agentes infecciosos, esses animais tanto em vida livre como em 

cativeiro podem ser portadores ou reservatórios de doenças (BARBOSA et al., 2011). 

A educação em saúde ambiental contribui na conscientização e na cidadania estimulando a 

participação da população. As ações devem ser vivenciadas e compartilhadas pela a equipe do SUS 

e usuários (BRASIL, 2012). Atualmente as questões ambientais é um problema de saúde, o 

desenvolvimento econômico contribuiu para a minoração da preocupação ambiental, sendo 

responsáveis pelos danos causados aos sistemas ecológicos, afetando os ambientes naturais e 

urbanos (BESERRA et al., 2010). 

Para que a Educação Ambiental exerça sua função, não pode debater exclusivamente o meio 

ambiente físico, mas também deve abordar a realidade local e todas as relações entre o ambiente e 

sociedade. Dessa forma, deve ser destacado a saúde local e os cuidados com a prevenção de 

doenças e fatores ambientais (PEREIRA et al., 2012). 

A Educação Ambiental pode ser percebida como uma ação que procura desenvolver 

consciência e preocupação com o meio e com os problemas que existem. As pessoas que participam 

dessa transformação são consideradas agentes de transformação social, envolvidas na melhoria da 

qualidade de vida (TASSARA & ARDANS, 2005).  

Medidas simples baseadas na guarda responsável dos animais são de grande importância 

para reduzir a incidência destas doenças, pois quanto mais queridos e próximos forem os animais de 

estimação, menores serão as probabilidades de transmitirem zoonoses às pessoas, visto que, quando 

existe uma relação afetiva íntima entre ambos, os tutores zelam pela higiene e saúde de seus 
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animais, prevenindo a transmissão de doenças entre eles (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS 

GERAIS et al., 2013). 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral  

 Avaliar a percepção da população do Distrito Federal a cerca do conceito de zoonoses, e a 

importância de medidas preventivas ao combate das zoonoses. 

3.2. Específicos 

• Mostrar o nível de consciência da referida população sobre o conceito de zoonoses; 

• Avaliar as consequências da interação homem/ animal; 

• Ressaltar o impacto que as doenças zoonoticas podem causar na saúde pública; 

• Adotar medidas de prevenção e controle das chamadas zoonoses; 

• Avaliar a participação da população no controle de zoonoses. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa será desenvolvida em três etapas. A primeira etapa é o levantamento 

bibliográfico que é o procedimento técnico utilizado para desenvolver o projeto. Ela possibilita 

estudar um tema fundamentando-se nas informações e dados secundários extraídos de publicações 

correntes e de referências. 

Na segunda etapa, optou-se em utilizar questionários online, através da ferramenta gratuita 

Google Forms, e plataformas digitais como: Whatsapp, Facebook, e Instagram para alcançar o 

maior número de público alvo, pois além das vantagens, como permitir contato com respondentes 

inacessíveis de outra forma, exigir poucos funcionários ou voluntários, ser percebida como anônima 

e coleta de dados rápida, não necessitando assim, submeter o trabalho ao conselho de ética, bem 

como não gerando custos para a realização do projeto. Outros autores obtiveram sucesso com esse 

tipo de método, como Omote e Carrara (2005), Moysés e Moori (2007) e Maia (2013). Este 

questionário será de caráter técnico acerca do tema abordado na pesquisa. Nesta etapa será feito um 

estudo exploratório para análise da percepção acerca do tema estudado, tal como, zoonoses. 

Na terceira etapa serão analisados os resultados, colhidos a partir do questionário online, 

desenvolvida a discussão do trabalho evidenciando os dados retirados e sua interpretação. Será por 



8 

fim, desenvolvida a redação das partes constitutivas do trabalho para a formatação completa escrita 

e apresentação oral. 

Essa pesquisa é um estudo descritivo do tipo levantamento amostral que objetiva interpretar 

e dar significados as informações e dados secundários. 

 

 5. CRONOGRAMA DE PESQUISA 

Atividades-/período Ago 

2019 

Set 

2019 

Out 

2019 

Nov 

2019 

Dez 

2020 

Jan 
2020 

Fev 

2020 

Mar 

2020 

Abr 

2020 

Mai 

2020 

Jun 
2020 

Jul 
2020 

Elaboração do questionário X            

Levantamento bibliográfico X X X X X  X X X X   

Apresentação do resultado 
parcial (pesquisa bibliográfica) 

    X        

Coleta da amostra X X X X X X X X X    

Análise estatística    X X     X X  

Desenvolvimento da discussão e 
resultados 

  X X      X X  

Formatação e Revisão trabalho     X      X  

Entrega para a banca e 
Apresentação 

     X  

 

 

 

 

 

  X 

 

6. ORÇAMENTO  

A utilização do formulário da Plataforma Google e dos aplicativos digitais para a colheita 

dos dados permite realizar um estudo descritivo sem custos financeiros. 
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