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INTRODUÇÃO 
 
O termo zoonoses refere-se às doenças ou infecções naturalmente transmissíveis 
entre animais vertebrados e seres humanos (OMS, 2019). Há muitas doenças 
emergentes e reemergentes, principalmente subdiagnosticadas, promovendo 
significativo impacto sobre o ser humano, devido à sua gravidade e potencialidade em 
deixar sequelas e levar a morte (MS, 2016). O contato entre humanos e animais 
aumenta cada vez mais, o que é benéfico, entretanto, os médicos veterinários devem 
enfatizar à população formas de prevenção e controle em relação às doenças de 
caráter zoonótico. Devido à população, incluindo alguns profissionais da saúde, 
desconhecer o termo zoonoses e o impacto negativo na saúde pública, atividades 
visando esclarecer à comunidade acerca do assunto são de fundamental importância 
para difundir o conhecimento. O objetivo deste trabalho foi aplicar um questionário 
sobre zoonoses ao público presente no "Domingo no Campus" e sua percepção sobre 
o tema.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
No dia 26 de maio de 2019, foi aplicado um questionário para o público presente no 
"Domingo no Campus", evento realizado pela UPF. As perguntas solicitadas foram 
idade, cidade onde vive, profissão e conhecimento sobre o termo zoonoses, sendo 
solicitado um exemplo de doença de caráter zoonótico. Foram entrevistadas 100 
pessoas, de distintas ocupações, tais como professores, estudantes e profissionais 
liberais. A idade variou entre 19 e 74 anos, ficando na média de 38,3. Os entrevistados 



 

eram provenientes das cidades de Passo Fundo, Marau, Pontão, Erechim e Carazinho. 
Do total de entrevistados, 68% respondeu que desconhecia o termo zoonoses, 20% 
conhecia o termo e citou um exemplo enquanto 12% conheciam o termo mas não 
souberam citar exemplo de doença zoonótica. Observa-se que o termo zoonoses é 
pouco conhecido, mesmo em um público universitário, respeitando a pequena 
amostragem realizada em um evento local. Em um levantamento realizado por Santos 
et. al (2017), em escolas municipais de Passo Fundo, entrevistando professores, 77,8% 
responderam que não conheciam o termo “zoonose”; 88,9% não apresentaram 
informações corretas sobre as doenças informadas; 77,8% não responderam a fonte 
utilizada para a obtenção de informações e 22,2% citaram a internet. Por isso, 
precisamos cada vez mais incentivar as pessoas a buscar este conhecimento, por meio 
de campanhas envolvendo doenças de caráter zoonótico, cartilhas informativas, 
vídeos instrucionais, palestras e reuniões sobre o tema, envolvendo diferentes 
públicos.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Precisamos multiplicar informações e conhecimento acerca das zoonoses. A 
conscientização da população através de informação e campanhas, cartilhas e vídeos 
instrucionais considerando a importância deste tema para a saúde pública, é 
fundamental para a difusão do conhecimento no meio acadêmico e na comunidade 
em geral. 
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ANEXOS 



 

Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


