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Introdução

A proporção de idosos na população tem 
apresentado um rápido crescimento nas ultimas décadas 
[1]. Estimativas indicam que em 20 anos nosso país 
será o sexto maior em contingente populacional da 
terceira idade [2]. Não existe uma medida confiável da 
velhice, no entanto, no Brasil, define idoso como uma 
pessoa com 60 anos ou mais [3]. O Município de 
Garanhuns, PE, onde este trabalho foi realizado, possui 
aproximadamente 117.749 habitantes sendo que desses, 
10.069 são sexagenários, correspondendo a 8,5% da 
população total [4]

Com o aumento da expectativa de vida dos 
indivíduos, modifica-se, também, o seu perfil de saúde; 
ao invés de processos agudos ou de óbito, tornam-se 
predominantes as doenças crônicas e suas 
complicações, como a perda da sua autonomia e 
independência funcional [5]. A maioria das doenças 
crônicas que acomete o indivíduo idoso tem, na própria 
idade, seu principal fator de risco [6]. Uma pesquisa 
traçou o perfil da mortalidade por enfermidades 
infecciosas e parasitárias em pessoas com mais de 65 
anos, no Brasil, e verificou uma estagnação das 
políticas de controle das referidas doenças [7]. Sabe-se 
que a promoção de saúde e a profilaxia primária e 
secundária de doenças, são as alternativas que 
apresentam o melhor custo benefício para reduzir a
incidência das enfermidades.

Os animais de companhia proporcionam 
significativa melhoria na qualidade de vida das 
pessoas, a relação homem-animal é talvez mais forte e 

mais profunda na velhice do que em outra idade. 
Apesar dos resultados positivos desta relação os riscos 
existem e se materializam como zoonoses [8]. 
Considerando que os idosos constituem um grupo de 
risco para muitas enfermidades o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o grau de conhecimento dos idosos 
participantes da URATI sobre o conhecimento e 
profilaxia de zoonoses parasitárias.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida no município de 
Garanhuns, PE, com idosos vinculados ao projeto de 
extensão Universidade Rural Aberta a Terceira Idade-
URATI. Para levantamento dos dados aplicou-se 
questionário sobre zoonoses parasitárias a 59 idosos.

As perguntas foram as seguintes: Qual ou Quais são 
o seu animal de estimação? Quantos animais de 
estimação você possui? Cães e Gatos podem transmitir 
doenças? Você sabe o que é zoonoses? Os vermes dos 
animais são transmitidos para o homem?; Sabe o que é 
Leishmaniose?; Sabe como é transmitida a 
Leishmaniose?; Sabe o que é Toxoplasmose? e Sabe 
como é transmitida a Toxoplasmose?. 

Posteriormente a esse levantamento de dados, 
realizou-se a análise estatística para a interpretação das 
informações. Foram ministradas palestras sobre 
zoonoses, dando ênfase aos temas que foram apontados 
pela análise estatística como os de maior 
desconhecimento por parte dos entrevistados.

Resultados e Discussão



A partir da análise estatística verificou-se que em
relação à posse de animais, 55,9 % (33/59) dos 
entrevistados declararam possuir animais de estimação, 
dos quais 54,5% (18/33) são cães; 39,4 % (13/33) são 
gatos; 27,3% (9/33) são aves e 15,1% (5/33) possuem 
outras espécies de animais. Observou-se que a maioria 
dos entrevistados que criam animais de estimação tem 
preferência por cães (54,5%). Contudo, deve-se 
salientar que alguns dos proprietários possuem mais de 
um animal concomitantemente, em particular cães e 
gatos. 

Sabe-se que animais de companhia proporcionam 
significativa melhoria na qualidade de vida das 
pessoas, aumentando estados de felicidade, reduzindo 
sentimentos de solidão e melhorando as funções físicas 
e a saúde emocional. Como a vida das pessoas idosas é 
freqüentemente desorganizada por perdas e mudanças
os animais de companhia podem aliviar os efeitos das 
perdas e trazer conforto nos momentos estressantes de 
transição, como a aposentadoria. Além disso, animais 
de estimação podem funcionar como um “lubrificante 
social”, pois sua presença acaba funcionando como 
estímulo à conversa com outras pessoas. Assim, a 
ligação com animais de estimação influencia, 
positivamente, a saúde das pessoas idosas [8].

Com relação a zoonoses apenas 13,5% (8/59) dos 
entrevistados afirmaram ter conhecimento do tema.
Acredita-se que tal fato ocorreu devido ao termo 
técnico utilizado, pois ao perguntar se cão e gato 
transmitem doenças 96,6% (57/59) dos entrevistados 
afirmaram que transmitem. Além disso, observou-se
que 100% dos entrevistados responderam que os 
“vermes” dos animais são transmitidos para o homem 
demonstrando assim conhecimento sobre o potencial 
zoonótico dos helmintos. 

Vale ressaltar, que apesar do desconhecimento do 
termo técnico, zoonoses, há uma conscientização, por 
parte dos entrevistados, de que animais transmitem 
doenças aos seres humanos. O que se constitui em um 
fator importante, pois ao saber que pode adquirir 
alguma doença de um animal as pessoas preocupam-se 
como preveni-la [9]. 

Em várias cidades brasileiras, muitos animais 
circulam livremente pelas ruas e praças públicas, sejam 
errantes ou domiciliados conduzidos por seus 
proprietários. Estes, no momento da defecação, podem 
contaminar o solo com formas evolutivas infectantes de 
endoparasitos [10].

Em relação à Leishmaniose, 71,2% (42/59) dos 
idosos não conheciam a doença, sendo que 5,1% (3/59) 
dos 28,8% (17/59) que afirmaram saber a doença 
apontaram o mosquito como vetor. A leishmaniose é 
causada por um protozoário intracelular do gênero
Leishmania. O protozoário completa seu ciclo 
biológico em dois hospedeiros. A forma amastigota do 
parasita ocorre num hospedeiro vertebrado, e a forma
promastigota ocorre num hospedeiro invertebrado, que 
então serve como vetor. Cães e roedores servem como 
hospedeiros vertebrados principais, e o homem e gato 
servem como hospedeiros acidentais [11]. Os 
veículadores do parasita são os flebotomíneos, 

popularmente conhecidos como mosquito palha ou 
birigui [12].

A respeito da infecção toxoplásmica, 79,7% (47/59) 
ignoravam completamente o assunto e 93,2% (55/59) 
não souberam indicar possíveis formas de transmissão 
da doença. A toxoplasmose, zoonose causada pelo 
protozoário Toxoplasma gondii. Os felídeos, silvestres 
ou domésticos, são os hospedeiros definitivos e neles o 
parasito realiza a multiplicação enteroepitelial que 
culmina com a produção e eliminação de oocistos pelas 
fezes que contaminam o meio ambiente. O homem 
adquire Toxoplasma gondii tanto pela ingestão de 
oocistos esporulados e cistos teciduais em carne crua 
ou mal cozida. Esta zoonose apresenta elevada 
ocorrência mundial, sendo particularmente incidente na 
população idosa [13], em decorrência da queda de 
imunidade celular [14].

Atualmente, afirma-se que os idosos apresentam um 
aumento da sensibilidade às infecções, ou um estado 
conhecido como imunossenescência, termo que se 
refere, à noção de que existem disfunções do sistema 
imune relacionadas à idade, que resultam em aumento 
do risco de infecções [14]. Sabe-se que em várias 
cidades brasileiras animais circulam livremente pelas 
ruas e praças públicas, sejam errantes ou domiciliados 
conduzidos por seus proprietários, e no momento da 
defecação, caso esteja com alguma enfermidade, pode 
contaminar o solo com formas evolutivas infectantes de 
endoparasitos [15] aumentando assim o risco da 
população adquirir alguma das zoonoses parasitarias. 
Deste modo, torna-se evidente a relevância da 
realização de trabalhos informativos contínuos em um 
processo gradativo de esclarecimento e assimilação de 
conceitos básicos sobre a epidemiologia parasitária e a 
posse responsável de cães e felinos para a população da 
terceira idade.

Agradecimentos

Agradecemos aos idosos vinculados ao projeto de 
extensão Universidade Rural Aberta a Terceira Idade-
URATI por responderem os questionários e as 
Instituições Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Autarguia de Ensino Superior de 
Garanhuns e a Universidade de Pernambuco pelo apoio 
fornecido ao projeto. 

Referências
[1] RODRIGUES, M. A. P., et al. 2009. Uso de serviços básicos 

de saúde por idosos portadores de condições crônicas, Brasil. 
Revista Saúde Pública, 43(4):604-12

[2] BRASIL.2006 Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso. 2. ed. 
Revista. Brasília-DF: MS.

[3] ESTATUTO DO IDOSO. 2003. Brasília: Senado Federal: 
Câmara dos Deputados: Coordenação de Publicações. 42 p.

[4] IBGE. 2000. [online]. Perfil dos Idosos Responsáveis pelos 
Domicílios no Brasil Homepage:  
http://www.ibge.com.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso
/default.shtm

[5] FERNANDES, M.G.M; GONÇALVES; M.C.R; COSTA,
G,M,C; SILVA, S,M,M. 2002.O Programa de Atenção à Saúde 
do Idoso em João Pessoa – PB: realidade e possibilidades. 
Conc. João Pessoa; 5(7):146-54. 



[6] GORDILHO, A. et al. 2004.Desafios a serem enfrentados no 
terceiro milênio pelo setor de saúde na atuação integral ao 
idoso. Bahia Análise & Dados 2001; 10(4):138-53.
7-PAES, N. A. A mortalidade por doenças infecciosas e 
parasitárias na população idosa brasileira. Revista 
Panamericana de Salud Pública, v. 15, n. 4, p. 233-234.

[7] COSTA, E.C. 2006. Animais de estimação: uma abordagem 
psicosociológica da concepção dos idosos. Dissertação de 
Mestrado, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual 
do Ceará, Ceará. 

[8] SUTHERS-McCABE, H. M. 2001. Take one pet and call me in 
the morning. Generations. Califórnia, vol.25, n.2, p.93-95.

[9] LIMA, A. M. A. 2003.Utilização do cão errante da cidade do 
Recife, PE como sentinela indicador de poluição ambiental. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

[10] ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. 1997. Tratado de 
Medicina Veterinária. 4a ed., São Paulo: Manole, vol. 1, p. 
565-67.

[11] FEITOSA, M. M. et al. 2000. Aspectos clínicos de cães com 
leishmaniose visceral no município de Araçatuba-SP (Brasil). 
Clínica Veterinária, São Paulo, v. 5, n. 28, p. 36-42.

[12] DUBEY, J. P. 2006. Comparative infectivity of oocysts and 
bradyzoites of Toxoplasma gondii for intermediate (mice) and 
definitive (cats) hosts. Veterinary Parasitology, Amsterdam, v. 
140, n. 1/2, p. 69-75.

[13] JOHNSON, M. W. et al. 1997. Atypical, severe toxoplasmic 
retinochoroiditis in elderly patients. Ophthalmology, 
Rochester, v. 104, n. 1, p. 48-57.

[14] GAVAZZI G, KRAUSE KH.2002. Ageing and infection. 
Lancet Infect Dis, 2(11):659-66.

[15] GUIMARÃES, A. M. et al. 2005. Ovos de Toxocara sp. e 
larvas de Ancylostoma sp. em praça pública de Lavras, MG. 
Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 39 n. 2, p. 293-295, 
abr. 

[16] ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. 1997. Tratado de 
Medicina Veterinária. 4a ed., São Paulo: Manole,  vol. 1, p. 
565-67.

[17] FEITOSA, M. M. et al. 2000. Aspectos clínicos de cães com 
leishmaniose visceral no município de Araçatuba-SP (Brasil). 
Clínica Veterinária, São Paulo, v. 5, n. 28, p. 36-42.




