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Introdução
Desde os primórdios da história, o homem começou
a perceber que era suscetível a adquirir algumas
doenças dos animais. De fato, a transmissibilidade
natural de enfermidades dos animais as pessoas pode
fazer-se ou por contato direto, ou por ação de vetores
intermediários, ou pelo consumo de produtos de origem
animal. A prevenção e o controle deste tipo de
infecções requerem o estabelecimento de estratégias
únicas e internacionais [1].
O conhecimento sobre zoonoses, nem sempre
alcança a população exposta a riscos constantes sendo
necessário programar ações de educação sanitária
nestas áreas. Tais intervenções necessitam do apoio de
autoridades relacionadas com a saúde e o saneamento
ambiental, além de requererem medidas extensivas à
comunidade visando informar-los sobre riscos de
contrair zoonoses e as formas de preveni-las [2].
A educação sanitária é um forte instrumento para se
desenvolver um processo ativo e contínuo onde se
deseja promover mudanças de conhecimento, atitudes e
comportamento contribuindo para o processo em que a
comunidade aumente a sua habilidade de resolver seus
problemas de saúde com competência e intensifique
sua própria participação. Essa atividade pode ser
desenvolvida em espaços diversos, como por exemplo,
em escolas permitindo a expansão e o fortalecimento
da saúde da população através de um trabalho coletivo
e participativo com toda a comunidade escolar [3].
O Ministério da Saúde do país desde a década de 70
vem considerando a escola um ambiente educacional e
social propício para se trabalhar conhecimento e
mudanças de comportamento, onde adolescentes
assumem o papel de agentes multiplicadores. Sendo
assim, o objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento
e profilaxia das zoonoses de alunos de ensino

fundamental em escolas, públicas e privadas, situadas
no município de São bento do Una, PE.

Material e métodos
Realizou-se este estudo nas escolas do município de
São Bento do Una, localizado no agreste
pernambucano. Foram entrevistados 124 alunos de
ensino fundamental de rede pública e privada.
O questionário (fig.1) foi composto por perguntas
relacionadas à zoonose por consumo de alimentos, este
foi entregue aos alunos para ser respondido na sala de
aula e posteriormente foram analisados pela estatística
descritiva.

Resultados e Discussão
Analisando os dados da pesquisa, verificou-se que
74,1% dos alunos de rede pública afirmaram conhecer
o termo zoonoses, no entanto quando os indagava sobre
exemplo de uma enfermidade zoonótica 82,2% não
citaram nenhuma zoonose. Na rede particular 83,8%
dos estudantes conheciam o termo técnico e 40,32%
citaram exemplo de zoonoses como Leptospirose,
Gripe Suína, Raiva, Cisticercose e Calazar.
Quando questionados sobre o consumo de leite
fervido em suas residências 93,54 % dos estudantes da
rede pública alegaram realizar tal prática. Acredita-se
que tal fato ocorre porque 87,09% associam que o leite
in natura pode transmitir micróbios. Tais informações
são importantes principalmente se considerado que o
leite in natura pode veicular inúmeros microorganismos patogênicos ao homem. A Organização
Mundial de Saúde comprovou a existência de sete
enfermidades viróticas básicas e de 16 bacterianas
veiculadas por este produto [4].
Quanto ao consumo de leite in natura 41,93 %
afirmaram que sim o que aumenta o risco de adquirir
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zoonoses. Vale ressalta que uma grande parcela da
população em muitas regiões ainda consome leite in
natura, seja por questões culturais ou hábito próprio
evidenciando a importância da opinião do consumidor
nesta questão. Outra razão observada que estimula o
consumo do leite in natura é a crença de que é mais
puro [5].
Já na rede particular 82,5 % dos discentes afirmam
não consumir leite in natura, e ainda 98,38%
responderam ferver o produto antes do consumo,
provavelmente por acreditarem que pode existir
micróbio, 93,54 %.
Na rede pública, ao se questionar sobre cisticercose
69,35 % dos estudantes não conheciam o assunto e
19,35 % afirmaram consumir carne mal passada. Já nas
escolas particulares, 80,64% não conheciam o assunto
e 12,90% consume carne mal passada. A cisticercose é
uma doença parasitária originada a partir da ingestão
do estágio larval da Taenia saginata ou da Taenia
solium. O homem se infecta ao ingerir carne parasitada
pela forma larvária, consumida crua ou que tenha
sofrido apenas cocção parcial [6].
Vale ressaltar, que esta parasitose está intimamente
relacionada à falta de higiene, ao saneamento básico
precário e ao baixo nível socioeconômico que induzem
e permitem o acesso da população ao consumo de
carne de procedência desconhecida, verduras e águas
contaminadas [7]. Em humanos a forma mais grave da
cisticercose é a neurocisticercose, que é considerada a
mais importante doença neurológica de origem
parasitária pela freqüência e gravidade com que atinge
o SNC. Sendo um dos principais problemas de saúde
pública nos países em desenvolvimento causando, a
cada ano, aproximadamente, 50 mil mortes e
intervenção cirúrgica em 50% dos casos da doença [8].
Verificou-se que menos de 40% dos estudantes
sabem do que se trata Brucelose. Tal fato é importante,
considerando que esta é uma enfermidade infectocontagiosa provocada por bactérias do gênero Brucella,
que infectam animais e o homem, apresentando um
grande impacto econômico e de saúde pública,
sobretudo em países em desenvolvimento. Vale
salientar, que a infecção do homem se dá pelo contato
com animais infectados e/ou pelo consumo de leite e
derivados não pasteurizados [9].
Ao se questionar sobre o que é tuberculose mais de
70 % dos alunos das duas redes de ensino conheciam o
assunto. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa,
disseminada pelo mundo inteiro e extremamente
importante sob o ponto de vista de saúde pública, por
se tratar de uma zoonose [10].
Até a década de 80 acreditava-se que a tuberculose
estava erradicada, mas os dados fornecidos pela
Organização Mundial de Saúde mostram um cenário
contrário. Atualmente esta enfermidade afeta cerca de
um terço da humanidade, tendo sido estimada, somente
no ano de 2005, houve uma incidência de 8,8 milhões
de casos no mundo. A imensa maioria (95 %) de casos
ocorreu nos países de média e baixa renda. A cada ano
cerca de 1,6 milhões de pessoas morrem por
tuberculose. Diante desse desafio, importantes ações

em âmbito internacional tentaram impulsionar governos
e sociedade civil para ampliar as ações de controle da
doença nas últimas décadas [11].
A compreensão dos problemas e necessidades saúde
da população requer uma visão crítica do cidadão
quanto a sua participação na cadeia epidemiológica de
determinada doença. Um forte instrumento para
desenvolver este processo é a educação sanitária
através de um trabalho ativo e contínuo onde se deseja
promover mudanças de conhecimento, atitudes e
comportamento de um grupo social. Visto que as
crianças são consideradas agentes multiplicadores de
informação, torna-se evidente a relevância da
realização de trabalhos informativos em um processo
gradativo de esclarecimento e assimilação de conceitos
básicos sobre o conhecimento e profilaxia das
zoonoses.
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Figura 1. Questionário utilizado para avaliar o conhecimento e
profilaxia de zoonoses.

