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No Brasil, embora predominem as doenças degenerativas, as enfermidades         
transmissíveis, como as zoonoses, ocupam posição importante entre as causas de           
patologias. Diversos municípios brasileiros enfrentam problemas relacionados a        
animais errantes ou domiciliados. A pesquisa foi realizada durante uma reunião           
com 22 agentes comunitários de saúde (ACS) do município de Lastro-PB, que            
aconteceu na programação do “Projeto Interdisciplinar Cidade” com a parceria          
entre o Instituto Federal da Paraíba campus Sousa e a prefeitura municipal. Com             
intuito de obter dados para a avaliação do conhecimento dos ACS sobre o             
conceito das principais zoonoses (toxoplasmose, leishmaniose, raiva, cisticercose        
e teníase), aplicou-se um questionário contendo 23 questões de múltipla escolha,           
sendo oito questões sobre conceitos e 15 questões sobre epidemiologia das           
doenças. Pela necessidade de envolver seres humanos em seus testes, a           
pesquisa foi submetida a plataforma Brasil, sendo aprovada pelo CAAE n°           
92235549.4.0000.2169. A análise dos dados foi qualitativa e descritiva, avaliando          
o nível de conhecimento sobre cada uma das principais zoonoses entre os ACS.             
Sobre o conceito de zoonose 86,3% (19/22) responderam que sabiam o conceito            
de zoonose, mas quando solicitados a identificar as principais zoonoses entre           
demais enfermidades, apenas 4,5% (1/22) marcaram corretamente todas as         
zoonoses sugeridas no questionário. Sobre a toxoplasmose, obteve-se que 22,7%          
(5/22) marcaram que a toxoplasmose não pode ser transmitida pela urina de            
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animais, mas apenas 13,6% (3/22) sabia que a transmissão ocorre através das            
fezes do gato contaminado; 54,5% (12/22) marcaram corretamente sobre as          
formas de adquirir toxoplasmose e sobre o conhecimento da ocorrência de aborto            
após infecção e apenas 22,7% (5/22) tinham ciência das formas de prevenção.            
Sobre leishmaniose, apenas 22,7% (5/22) dos ACS reconheceram o mosquito          
palha como vetor; 59% (13/22) responderam sobre as apresentações clínicas          
como cutânea e visceral e apenas 18,2% (4/22) identificaram corretamente os           
fatores de risco para a ocorrência de leishmaniose. A dificuldade marcante sobre            
as questões que envolviam Leishmaniose, estava na epidemiologia da doença,          
onde os ACS citavam o cão como principal vetor e reservatório. Quando            
questionados sobre a raiva, 86,4% (19/22) reconhecem as formas de transmissão           
e 95,5% (21/22) identificaram a vacina como prevenção contra raiva, mas apenas            
13,6% (3/22) reconheceram a raiva como uma doença incurável. Sobre o           
conhecimento relacionado a cisticercose e teníase, pode-se observar que 59%          
(13/22) reconheciam a classificação do cisticerco e 68,2% (15/22) classificaram          
Taenia como verme; sobre as formas de adquirir as doenças 54,5% (12/22)            
responderam corretamente sobre cisticercose e 22,7% (5/22) sobre Teníase; já          
sobre prevenção da neurocisticercose, apenas 45,4% (10/22) dos ACS conheciam          
as formas de prevenção. A partir destes resultados, pode-se observar que o            
conhecimento sobre algumas zoonoses como a raiva e leishmaniose é mais           
abrangente, quando comparado aos conhecimentos sobre toxoplasmose,       
cisticercose e teníase. Concluiu-se que há uma deficiência no conhecimento de           
fatores importantes como meios de transmissão e principalmente profilaxia das          
zoonoses. Torna-se importante o planejamento de ações educativas sobre as          
zoonoses, que possibilitem aos agentes comunitários de saúde se tornarem          
disseminadores de informação e agirem ativamente na saúde única, contribuindo          
assim para o controle das zoonoses.  

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose; Raiva; Saúde Pública; Saúde única.  
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