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Resumo: Entende-se que zoonoses são doenças comuns ao homem e aos animais. Contudo, o conhecimento sobre essas 

doenças nem sempre alcança a população exposta aos riscos constantes de infecção. Nessa perspectiva, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a percepção sobre zoonoses parasitárias dos moradores de diferentes comunidades situadas no 

entorno do Campus UEPG, Uvaranas por meio de um estudo qualitativo. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a 

coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado com 20 perguntas no âmbito da 

percepção da comunidade sobre zoonoses parasitárias. A aplicabilidade do método qualitativo facilitou a análise dos 

fatores socioculturais e socioeconômicos, associados à comportamentos dos moradores que podem influenciar na 

transmissão de doenças de caráter zoonótico. Adicionalmente, a explanação educativa acerca to tema através da 

elaboração de uma cartilha intitulada “Zoonoses Parasitárias”, na perspectiva de levar informações relacionadas as 

formas de transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento e medidas profiláticas contra zoonoses, foi consideravelmente 

positiva. O presente estudo mostra a importância de ampliar e transformar os saberes sobre zoonoses através de um 

trabalho coletivo e participativo envolvendo a Universidade e a comunidade. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“Zoonoses: para controlar é preciso conhecer”.  

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade do entorno do Campus UEPG, Uvaranas, totalizando aproximadamente 70 famílias. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

- Vilas circunvizinhas ao campus Uvaranas da UEPG, Ponta Grossa, PR, sendo elas: Rubine, 

Francelina e São Francisco.  

-Laboratório de Parasitologia Humana- DEBIO, UEPG e Laboratório de Parasitologia Clínica- 

DECLIN, UEPG.  

 

JUSTIFICATIVA 

Entende-se que zoonoses são doenças comuns ao homem e aos animais. Embora a maior parte 

das zoonoses esteja associada a áreas rurais, e tenha na fauna silvestre seus principais reservatórios, 

animais domiciliados tem relevância na disseminação das mesmas, portanto, cães e gatos, 

representam significativa importância do ponto de vista epidemiológico na transmissão de zoonoses 

parasitárias (DABANCH, 2003). 

Sabemos que a relação entre o homem e animais domésticos têm se tornando cada vez mais 

próxima, todavia, esse convívio não fica limitado apenas a uma situação de coabitação familiar, 

uma vez que muitos destes animais, mesmo domesticalizados, frequentam áreas públicas e, com 

frequência, acabam depositando seus dejetos nesses locais. Consequentemente, os dejetos de 

animais parasitados no ambiente, bem como a manipulação destes, constituem um fator de riso de 

infecção de zoonoses parasitárias ao homem (SOTO, 2000, SANTOS et al., 2007). 

O conhecimento sobre zoonoses nem sempre alcança a população exposta aos riscos constantes 

de infecção os quais estão associados à transmissão pela via fecal-oral, ingestão de alimentos 

contaminados, carnes curas ou malpassada, além da penetração ativa de estágios larvários de 

helmintos parasitas (TESSEROLLI et al., 2017).  

Nesse sentido, a falta de percepção e conhecimento em relação à estas doenças, sobretudo entre 

populações de baixa renda, leva a manutenção de hábitos de higiene inadequados, fato que 

representa significativa importância do ponto de vista social e de Saúde Pública (ROBERTSON et 

al., 2000).  Nessa perspectiva, tornam-se fundamentais ações em educação sanitária e campanhas de  
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Saúde Pública envolvendo os profissionais de saúde humana e animal, bem como a Universidade 

junto à comunidade, a fim de transmitir conhecimentos e executar medidas educativas que reduzam 

consideravelmente a transmissão de doenças de caráter zoonótico. 

OBJETIVO 

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção sobre zoonoses parasitárias 

dos moradores de diferentes comunidades situadas no entorno do Campus UEPG, Uvaranas por 

meio de um estudo qualitativo. 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado nas comunidades Rubine, Francelina e São Francisco, 

localizadas no bairro Uvaranas, município de Ponta Grossa-PR. Por se tratar de uma pesquisa 

qualitativa, a coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado 

com 20 perguntas no âmbito da percepção da comunidade sobre a transmissão de zoonoses 

parasitárias, bem como aspectos relacionados aos hábitos alimentares, condições socioeconômicas e 

sanitárias (Anexo I). Foram aplicados um total de 70 questionários entre os residentes das 

comunidades citadas acima, no período de agosto de 2018 até março de 2019.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicabilidade do método qualitativo facilitou a análise dos fatores socioculturais e 

socioeconômicos, associados à comportamentos que podem influenciar na transmissão de zoonoses 

parasitárias. Dos 70 questionários aplicados nas três comunidades estudadas, observamos que a 

faixa etária dos entrevistados foi de 16 a 64 anos de idade. Em relação ao grau de escolaridade, 

42.8% dos indivíduos tinham ensino médio incompleto; 34.3% ensino médio completo; 12.5% 

ensino superior incompleto; 9% ensino superior completo e 1.4% não tinham grau de escolaridade. 

Com relação a posse de animais, do total de 70 indivíduos entrevistados, 91% confirmaram ter 

algum animal de estimação em casa, sendo os cães mais prevalente (90%) e gatos (90%)- (Fig.1A). 

Quando aplicadas às questões referentes ao conhecimento sobre doenças de caráter zoonótico, 

71.4% disseram já ter ouvido falar no termo zoonoses; entretanto, não conheciam os agentes 

etiológicos e os mecanismos de transmissão (Fig.1B). Entre as zoonoses parasitárias listadas pelos 

entrevistados estão: teníase, cisticercose, Larva Migrans Cutânea (Bicho geográfico), toxoplasmose 

e giardíase (Fig.2A). Quanto as parasitoses não zoonóticas, os entrevistados citaram a ascaridíase 

(Ascaris lumbricoides), enterobiose (Enterobius vermicularis), tricomoníase (Trichomonas 

vaginalis), pediculose (Pediculus humanus capitis) e escabiose (Sarcoptes scabiei) (Fig. 2B).  
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Em relação aos hábitos alimentares dos entrevistados, foram listados o consumo de carne suína 

(17%), bovina (21%), frango (62.8%); verduras cruas (77%) e frutas cruas (61.4%). 

 

Figura1: (A)- Porcentagem de animais domésticos nos domicilios; (B) -Percepção dos entrevistados sobre zoonoses 

parasitárias. 

 
 

 

Figura 2: (A) - Percepção sobre zoonoses parasitárias; (B) - Percepção sobre parasitoses não zoonóticas. 
 

 

 

 

Sobre a questão relacionada a frequência da realização de Exame Parasitológico de Fezes 

(EPF), 60% dos entrevistados relataram não ter feito o EPF recentemente ou até mesmo nunca ter 

realizado. Essa porcentagem pode ser explicada devido a prática da automedicação, a qual 57% dos 

indivíduos reportaram fazer uso de antiparasitário para “prevenir verminoses” pelo menos uma vez 

ao ano, sem a realização prévia do EPF. Entre as medidas higiênico-sanitárias, necessárias para 

profilaxia das zoonoses e parasitoses não zoonóticas, listadas pelos entrevistados, estão hábitos 

como: higiene pessoal, lavar bem frutas e legumes, automedicação com antiparasitários e alguns 

relataram não adotar nenhuma medida profilática (Fig.3). 

 

 

 

 

A B 
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Figura 3: Medidas profiláticas listadas pelos entrevistados contra zoonoses e outras parasitoses de caráter não 

zoonóticas. (EPF)- Exame parasitológico de fezes. 

 

 

A percepção, o conhecimento e o comportamento de comunidades em relação às zoonoses 

parasitárias já foi estudada por alguns autores (MILANO et al., 2002). Entretanto, a população 

ainda desconhece a cadeia de transmissão bem como os agentes etiológicos dessas doenças, tão 

comuns nos centros urbanos.  

Nesse sentido, medidas e as ações para educação e promoção da saúde devem estar dentro do 

contexto e da realidade social, com participação ativa, efetiva e consciente da Universidade junto à 

comunidade. A questão central desse trabalho foi realizar um estudo qualitativo sobre a percepção 

de zoonoses parasitárias entre moradores residentes em áreas consideradas de risco de transmissão, 

a fim de promover este conhecimento. Para isto, após análise dos dados qualitativos, foi realizada 

uma explanação educativa acerca to tema e, juntamente, entregue uma cartilha intitulada “Zoonoses 

Parasitárias”, para os membros da família que participaram da pesquisa, na qual consta 

informações relacionadas as formas de transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento e medidas 

profiláticas contra zoonoses (Anexo II). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostra a importância de ampliar e transformar os saberes sobre zoonoses 

parasitárias, por meio da realização de estudos qualitativos, permitindo a expansão do 

conhecimento, bem como a melhoria da saúde da população, através de um trabalho coletivo e 

participativo envolvendo a Universidade e a comunidade. 
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APOIO: Os autores agradecem a Fundação Araucária – Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão Universitária- 2019. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I:  Questionário aplicado junto à comunidade para coleta qualitativa de dados. 

 

 
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL 

 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE ZOONOSES PARASITÁRIAS                         DATA: ___/___/_____ 

 
Projeto: “Zoonoses: para controlar é preciso conhecer” 

 

Nome do entrevistado: .................................................................................... Idade: ....... 

 
1) Grau de escolaridade do pai/responsável:  

 

(  ) Nunca estudou    (  ) Ensino Fundamental até 4ª série   (  ) Ensino Fundamental até 8ª série   

(  ) Ensino Médio incompleto   (  ) Ensino Médio completo   

(  ) Superior incompleto  (  ) Superior completo   (  ) Pós-graduação 

 

2) Grau de escolaridade da mãe/responsável:  

(  ) Nunca estudou    (  ) Ensino Fundamental até 4ª série    (  ) Ensino Fundamental até 8ª série    

(  ) Ensino Médio incompleto   (  ) Ensino Médio completo    

(  ) Superior incompleto   (  ) Superior completo   (   ) Pós-graduação 

 

3) Tipo de habitação/moradia:  

(   ) Alvenaria    (   ) Madeira     (  ) Outras: .................................................... 

 

4) Nº de adultos: (    ) Nº de crianças: (   ) 

 

5) Idade dos adultos: (   )   (   )     (   )    (   ) 

 

6) Idade das crianças/adolescentes: (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (  ) 

 

7) A água consumida na casa provém de onde? 

(   ) rede pública  (   ) poço artesiano  (   ) rio ou arroio   (  ) bica 

 

8) Possui banheiro com vaso sanitário (patente) dentro de casa? 

(  ) sim          (  ) não      (  ) outro ........................................................  

 

9) Quais alimentos a família consome com mais frequência? 

 (   ) carne de porco   (   ) carne bovina  (   ) frango  (  ) verduras cruas (saladas)   (   ) frutas cruas 

 

10) Possui horta em casa?  (   ) sim       (    ) não 
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11) Algum membro da família fez exame de fezes recentemente? 

(    ) não         (    ) sim     Quando? .................................... 

 

12) Você ou alguém da família já apresentou algum parasito/verme (exemplo: solitária, Giardia)? 

(   ) não  (   ) sim     Qual? ........................................................................... 

(   ) sim, mas desconheço o  parasita 

 

13) Você ou alguém da família apresenta ou já apresentou sintomas como:  

(   ) dores na barriga  (   ) dor de cabeça   (   ) vômito  (   ) fraqueza   (   ) nenhum 

 

14) Foi observada alguma alteração nas fezes da(s) criança(s) (como: sangue, manchas 

esbranquiçadas, fezes amolecidas, outras? 

(   ) não       (  ) sim    Quais? .............................................................................. 

 

15)  Você ou alguém da família tem contato com algum animais do tipo: 

(   ) porco (   ) gado (   ) cachorro (   ) gato (   ) outros ............................................... 

 

16) Você tem conhecimento de que alguns animais domésticos podem transmitir algumas parasitoses 

humanas (Zoonoses) - (   ) sim   (   ) não. Quais doenças? ........................................... 

 

17) Já ouviu falar de alguma destas zoonoses/outros parasitas? 

 (    ) solitária     (   ) cisticercose   (    ) Giardia   (    ) sarna    (   ) toxoplasmose  (    ) bicho geográfico     

 (    )  lombriga   (    ) Oxiurose  (     ) Trichomonas vaginais  (     ) piolho     

18) Você conhece algum tratamento caseiro para verminoses?  

(   ) não     (    ) sim       Qual?.............................................................................................................. 

 

19) O que você e/ou sua família faz para prevenir parasitoses/zoonoses? 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

20) Já fez uso de algum medicamento para verminoses?  Qual? Quem receitou? 

................................................................................................................................................. 
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ANEXO II: Cartilha elaborada para orientação/informação da comunidade sobre a transmissão de 

Zoonoses Parasitárias. 

 

 


