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RESUMO 
 

O aumento na ocorrência de zoonoses, nas últimas décadas tem sido motivo de 
preocupação não apenas dos órgãos de saúde pública, mas também dos outros 
órgãos governamentais, uma vez que o impacto causado por estas doenças além de 
influenciar o bem-estar da sociedade, atinge diretamente a economia dos países. A 
saúde influencia no desenvolvimento socioeconômico, assim como as condições 
sociais, econômicas, políticas e a interação social se refletem na saúde. Para 
analisar a saúde da população é utilizado o subitem Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) longevidade. Assim, os objetivos desta pesquisa foram: a) 
correlacionar IDHM longevidade e a aplicação de recursos em zoonoses com a 
ocorrência de doenças zoonóticas nos municípios da Associação dos Municípios do 
Planalto Norte (AMPLANORTE); b) caracterizar nos Planos Municipais de Saúde dos 
municípios que compõem a AMPLANORTE quais são suas diretrizes, metas, verbas 
e objetivos existentes e atividades realizadas para prevenção e controle de 
zoonoses; c) realizar um levantamento retrospectivo de dados de ocorrência de 
zoonoses nos municípios da AMPLANORTE em Santa Catarina; d) analisar o 
conhecimento sobre zoonoses de gestores públicos de saúde municipais da referida 
região; e e) propor um plano geral de monitoramento de zoonoses de acordo com 
àquelas de ocorrência na região. Para tal foi realizada uma pesquisa básica, 
exploratória, com levantamento documental e Survey e abordagem quali-
quantitativa. Inicialmente foi realizado um levantamento retrospectivo de dados 
sobre zoonoses, posteriormente, foi feita a análise documental e posteriormente a 
aplicação de um questionário aos gestores de saúde e coordenadores de zoonoses. 
Os dados qualitativos foram analisados de maneira descritiva e os quantitativos por 
correlação de Pearson e pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis sendo as 
médias comparadas por testes de Dunn’s. Dos 1.069 casos notificados e 
confirmados de doenças de natureza zoonótica que ocorreram em municípios do 
Planalto Norte Catarinense, 772 deles (71,48%) aconteceram naqueles da região da 
AMPLANORTE. Três Barras foi o município que apresentou maior prevalência 
(28,24%) de casos confirmados notificados de zoonoses (n=218), e a zoonose mais 
prevalente na região foi a tuberculose (n=633). Apenas um dos planos municipais de 
saúde analisados apresentou uma diretriz específica para zoonoses. A correlação 
entre IDHM longevidade (dado mais atual é do ano de 2010) e o número de casos 
totais de zoonoses notificadas no ano de 2010 foi positiva (alta, média de 0,70 a 
0,89) e significativa (r=0,7603, p=0,0107). Entre o número de casos totais e a 
cobertura vegetal houve correlação negativa. A correlação entre a quantidade de 
casos notificados e a população em 2010 e a população estimada em 2021 foi 
positiva moderada (r=0,546312 e r=0,548072). A aplicação de recursos em zoonoses 
não pôde ser correlacionada à ocorrência de zoonoses devida à ausência ou 
insuficiência de informações nos Relatórios de Gestão de Saúde. Confirmou-se a 
necessidade de elaborar um Plano geral de monitoramento de zoonoses, e estudos 
posteriores que abordem a relação entre saúde animal, ambiental, humana e saúde 
das plantas. 
 
Palavras-chave: Doenças zoonóticas. Desenvolvimento. Saúde Pública.  
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ABSTRACT 
 

The increase in the occurrence of zoonosis in recent decades has been a cause of 
concern not only for public health agencies, but also for other governmental bodies, 
since the impact caused by these diseases, besides influencing the welfare of 
society, directly affects the economy of countries. Health influences socioeconomic 
development, just as social, economic, political conditions, and social interaction are 
reflected in health. To analyse the health of the population, the subitem Municipal 
Human Development Index (HDI) longevity is used. Thus, the goals of this research 
were: (a) correlate IDHM longevity and the application of resources in zoonosis with 
the occurrence of zoonotic diseases in the municipalities of the Association of 
Municipalities of the Northern Plateau (AMPLANORTE); (b) characterize in the 
Municipal Health Plans of the municipalities that take part of AMPLANORTE which 
are its  guidelines, goals, funds and objectives and implemented activities for the 
prevention and control of zoonosis; c) to conduct a retrospective survey of data on 
the occurrence of zoonosis in the municipalities of AMPLANORTE in Santa Catarina; 
d) to analyse the knowledge on zoonosis of municipal public health managers of that 
region; and e) to propose a general plan for monitoring zoonosis according to those 
occurring in the region. To this end, a basic, exploratory research was carried out, 
with documentary and survey research and a quali-quantitative approach. Initially, a 
retrospective survey of data on zoonosis was carried out, followed by a documental 
analysis and then the application of a questionnaire to the health managers and 
zoonosis coordinators. The qualitative data were analysed descriptively and the 
quantitative data were analysed by Pearson's correlation and by the non-parametric 
Kruskal-Wallis test, then they were being compared by Dunn's tests. Of the 1,069 
notified and confirmed cases of diseases of zoonotic nature that occurred in 
municipalities of Planalto Norte Catarinense, 772 of them (71.48%) happened in 
those of the AMPLANORTE region. Três Barras was the municipality with the highest 
prevalence (28.24%) of notified confirmed cases of zoonosis (n=218), and the most 
prevalent zoonosis in the region was tuberculosis (n=633). Only one of the municipal 
health plans analyzed presented a specific guideline for zoonosis. The correlation 
between the HDI longevity (most current data is from 2010) and the number of total 
cases of zoonoses reported in 2010 was positive (high, average of 0.70 to 0.89) and 
significant (r=0.7603, p=0.0107). Between the total number of cases and vegetation 
covering there was a negative correlation. The correlation between the number of 
reported cases and population in 2010 and the estimated population in 2021 was 
moderate positive (r=0.546312 and r=0.548072). The application of resources in 
zoonosis could not be correlated to the occurrence of zoonosis due to the absence or 
insufficiency of information in the Health Management Reports. This confirme the 
need to develop a general zoonosis-monitoring plan, and further studies addressing 
the relationship between animal, environmental, human and plant health. 
 
Keywords: Zoonotic diseases. Development. Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema de estudo refere-se às zoonoses, evidenciando os fatores que 

contribuem para sua ocorrência e transmissão, e como podem influenciar o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) subitem longevidade e, consequentemente, o 

desenvolvimento de uma região. Também discorre sobre como políticas ambientais, 

de saúde e de vigilância em zoonoses podem contribuir para mudar a realidade da 

saúde pública da região. 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição 

Federal, 1988) (BRASIL, 1988), e um dos fatores mais importantes para o 

desenvolvimento de uma região, assim como de um país. Portanto, não se restringe 

apenas a um processo curativo, vinculado diretamente à doença e ao saber 

biomédico, mas envolve outros fatores da sociedade, e as zoonoses, principalmente, 

estão associadas aos aspectos sociais como saneamento básico, acesso à água de 

qualidade, habitação, meio ambiente, transportes, educação e trabalho 

(EVANGELISTA, 2017).  

O aumento na ocorrência de zoonoses, que são as doenças transmitidas 

naturalmente dos animais ao ser humano e vice-versa, nas últimas décadas, tem 

sido motivo de preocupação não apenas dos órgãos de saúde pública, mas também 

dos órgãos governamentais, uma vez que o impacto causado por estas doenças, 

além de influenciar o bem-estar da sociedade, atinge diretamente a economia dos 

países.  

De acordo com o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) e do Instituto Internacional de Pesquisa e Pecuária, “Prevenir a 

próxima pandemia: Doenças zoonóticas e como quebrar a cadeia de transmissão” 

(2020) nas últimas duas décadas, as doenças zoonóticas levaram à perdas 

econômicas no valor de mais de 100 bilhões de dólares. 

Os dados do Relatório ainda confirmam que as zoonoses estão em ascensão 

em todo mundo. Todo ano, aproximadamente, dois milhões de pessoas morrem 

devido às zoonoses negligenciadas, principalmente em países de baixa e média 

renda.  

Nas Américas, estima-se que há entre 6 a 8 milhões de pessoas infectadas 

pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário que causa a doença de Chagas (OPAS, 

2021). No Brasil, a estimativa é que existam em torno de 2,4 milhões de pessoas 
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com doença de Chagas, sendo esta uma das zoonoses mais conhecidas no país 

(DIAS et al., 2016). Já em relação a leptospirose, outra doença também bastante 

conhecida e intimamente relacionada ao saneamento ambiental inadequado, foram 

confirmados 42.310 casos no país entre 2007 e 2017, com média anual de 3.846 

casos e prevalência de 1,9 a cada 100 mil habitantes (MARTELI et al., 2020). 

Este aumento na ocorrência de doenças zoonóticas é decorrente das 

condições adversas que a população vive, atrelado a processos de degradação 

ambiental, e da relação entre homem e animal cada vez mais próxima, sendo que a 

disseminação destas zoonoses acontece com maior frequência em áreas 

populacionais de baixa renda e menor estrutura sanitária as quais propiciam um 

ambiente favorável ao desenvolvimento e manutenção de patógenos zoonóticos. 

Além do mais, muitas pessoas possuem comorbidades e/ou imunidade 

comprometida, o que favorece a infecção e pode agravar o quadro clínico.  

É importante destacar o aumento da convivência entre seres humanos e 

animais nos últimos anos. Em 2013, a população pet no Brasil era de cerca de 132,4 

milhões de animais, e em 2018 aumentou para 139,3 milhões de animais, sendo 

54,2 milhões de cães; 39,8 milhões de aves; 23,9 milhões de gatos; 19,1 milhões de 

peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos (IBGE, 2013; BRASIL, 2019). 

Este maior convívio traz inúmeros benefícios à saúde física e emocional dos seres 

humanos, em contrapartida, nos casos de guarda irresponsável por parte dos tutores 

pode contribuir para a disseminação de patógenos zoonóticos (CARVALHO; 

MAYORGA, 2016). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2020), como as zoonoses 

também podem ser potencializadas pelo desequilíbrio ecológico, evidencia-se que 

saúde humana, animal e ambiental são indissociáveis. Por esse fato, foi proposto o 

conceito de “Saúde Única” (“abrange as interconexões entre saúde humana, animal, 

ambiental e plantas” CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021, p. 222), por 

organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, Organização 

Mundial de Saúde Animal, e Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (CFMV, 2019). 

Este conceito reconhece a existência de um vínculo estreito entre o ambiente, 

as doenças em animais, em plantas e a saúde humana. A abordagem Saúde Única 

é definida como um esforço colaborativo de múltiplas disciplinas para alcançar a 

saúde ideal para humanos e animais, ao mesmo tempo em que protege o meio 
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ambiente (KING et al., 2008). Nesta abordagem, profissionais de diversas áreas da 

saúde, entre estes o médico veterinário, atuam em conjunto analisando fatores de 

riscos à saúde relacionados à interação homem, animais, plantas e ambiente. A 

atuação em conjunto, possibilita o planejamento e monitoramento de ações para 

minimizar estes embates, além de oportunizar a orientação à população sobre 

medidas de promoção à saúde. 

No entanto, é importante ressaltar que nem sempre as unidades de saúde 

possuem profissionais qualificados para orientar, principalmente, sobre as principais 

zoonoses, assim como nem todas as prefeituras municipais possuem médicos 

veterinários atuando na atenção básica. É relevante o sistema único de saúde 

possuir estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses atuantes, pois 

assim poderá reconhecer potenciais situações de riscos e conter a emergência de 

novos problemas em saúde pública. 

Paim e Almeida Filho (2014), supõem que se compreender bem as causas e 

consequências de um problema de saúde, aumentam-se as chances de realizar uma 

ação assertiva. Ao se conhecer as necessidades de saúde da população e a oferta 

de serviços existentes em determinada região, torna-se possível regionalizar e 

hierarquizar estes serviços de saúde, de maneira que a rede de serviços melhore 

sua eficiência (SANTA CATARINA, 2008).  

Nesse sentido, as unidades de saúde em geral, bem como o setor de 

vigilância em zoonoses representam ambientes propícios não apenas para 

manutenção da saúde, mas também para se trabalhar conhecimentos e mudanças 

de comportamento, e para isso necessitam de infraestrutura, recursos e 

investimentos adequados. 

Os gestores de saúde, atuantes nestas unidades, possuem responsabilidade 

na organização de processos de trabalho em saúde. São estes profissionais que 

atuam diretamente com a população, conhecem os desafios enfrentados pela 

comunidade local em relação aos diversos aspectos sociais, além de influenciarem 

de maneira significativa a saúde das populações. Espera-se que estes sejam 

críticos, criativos e trabalhem a necessidade de saúde dos usuários de serviços de 

sua área de abrangência. 

Porém, sabe-se que nem sempre estes gestores possuem conhecimento 

adequado em relação às zoonoses, sendo seus conhecimentos limitados à esfera da 

saúde humana, sem se atentar para o fato de a saúde ambiental, animal e humana 
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estarem intimamente relacionadas. Além do mais, muitas vezes os recursos 

destinados ao setor de zoonoses podem não ser suficientes para realizar estratégias 

de controle e prevenção destas doenças. Assim, os gestores de saúde se tornam 

despreparados para compartilhar informações e desenvolver ações sobre estas 

doenças que cada vez mais se tornam frequentes na vida da população. 

É importante destacar que uma sociedade que possua bons profissionais 

gerindo o sistema de saúde e saiba administrar políticas de saúde e zoonoses é 

uma sociedade com bom potencial para crescimento e futuro desenvolvimento. De 

acordo com Gadelha e Costa (2012), além da importância social, como elemento 

estruturante do estado de bem-estar e condição básica de cidadania para a 

população, o setor saúde também desempenha papel na geração de emprego, 

renda e riqueza para o país. Outro fato que se faz necessário ressaltar é que o 

capital humano é capaz de contribuir para melhoria na qualidade de vida da 

sociedade. 

Colin e Pelicioni (2018), ressaltam que a saúde influencia no desenvolvimento 

socioeconômico, assim como as condições sociais, econômicas, políticas e a 

interação social se refletem na saúde. Assim, para que o desenvolvimento local 

contribua efetivamente para promoção da saúde pública, os processos educativos, a 

participação, a territorialidade, e a formação de capital social devem estar 

conjugados e vinculados a políticas públicas. 

Uma importante fonte de informações na definição das políticas públicas, o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), lançado no início da década de 1990, 

pela Organização das Nações Unidas, foi proposto para verificar o nível de 

desenvolvimento de um país utilizando-se de indicadores de desempenho. A partir 

daí, o debate relacionado aos aspectos econômicos e sociais passou a ser mais 

direcionado à qualidade de vida e às condições essenciais da sociedade. Por meio 

do IDH, o caráter social passou a ter peso fundamental na definição desse 

mensurador de desenvolvimento humano (DALBERTO et al., 2015). 

A nível municipal, o IDH mensura o desenvolvimento humano dos municípios, 

e para tal mensuração utiliza três sub índices, sendo estes: educação, longevidade e 

renda. O sub índice IDHM-longevidade serve para analisar a saúde da população. 

Desse modo, questiona-se: em que medida a aplicação de recursos (financeiros, 

humanos) destinados à prevenção e ao controle de zoonoses contribui para o 

melhor IDHM Longevidade do município? 



22 
 

Se uma região só é considerada desenvolvida quando o bem-estar e a 

qualidade de vida da sua população também são atendidos, espera-se que, ao 

analisar e realizar estratégias de melhoria nas políticas de saúde e zoonoses 

consiga-se elevar a percepção dos gestores de saúde em relação a este tema e 

haja, posteriormente, ações assertivas de controle e prevenção destas doenças, e 

consequentemente, melhor IDHM longevidade (BRASIL, 2010).  

Ziech e Vacovski (2018) afirmaram que estudos sobre a prevalência de 

zoonoses, com ênfase na realidade de cada município podem demonstrar o mérito 

da elaboração de políticas públicas direcionadas a esta problemática, assim como 

atentar a população e gestores sobre a importância da inserção do médico 

veterinário na formulação das políticas públicas municipais. Além do mais, pesquisas 

que contribuam com dados para avaliação e criação de políticas públicas de saúde e 

zoonoses, como é o presente estudo, são significativas para a promoção do 

desenvolvimento regional. 

Nesta perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa foi correlacionar IDHM 

longevidade e com a ocorrência de doenças zoonóticas nos municípios da 

AMPLANORTE. 

Como objetivos específicos teve-se: (i) caracterizar nos Planos Municipais de 

Saúde dos municípios que compõem a AMPLANORTE quais são as diretrizes, 

metas, verbas e objetivos existentes e realizadas para prevenção e controle de 

zoonoses; (ii) realizar um levantamento retrospectivo de dados de ocorrência de 

zoonoses nos municípios da AMPLANORTE em Santa Catarina; (iii) analisar o 

conhecimento sobre zoonoses de gestores públicos de saúde municipais da região 

da AMPLANORTE, em Santa Catarina, Brasil; e (iiii) propor um plano geral de 

monitoramento de zoonoses de acordo com a ocorrência das zoonoses na região. 

A pesquisa partiu da hipótese de que se as secretarias municipais de saúde 

possuem setor de vigilância em zoonoses, aplicam recursos neste setor, e os 

gestores de saúde humana possuem conhecimento sobre o tema e realizam 

atividades para promoção da saúde pública, focando na saúde única (humana, 

ambiental e animal) o IDH longevidade do município é alto, e a ocorrência de 

zoonoses é baixa. Caso contrário, o IDH longevidade do município é baixo, e a 

ocorrência de zoonoses alta. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro apresenta uma 

visão geral sobre o tema, abordando o problema, expondo o objetivo geral e os 
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específicos, a relevância da pesquisa por meio da justificativa, e a hipótese. O 

segundo capítulo inicia contextualizando teoricamente como se deu a evolução do 

relacionamento homem animal; aborda o conceito de saúde única e sobre o tema 

zoonoses; posteriormente discorre sobre as políticas de saúde e zoonoses 

existentes; e como a saúde (zoonoses) pode influenciar no desenvolvimento 

regional. O terceiro capítulo descreve a metodologia realizada para alcançar os 

objetivos propostos, delineando o tipo de pesquisa, local de estudo e a população e 

amostra; também a maneira de coleta e análise dos dados, além dos aspectos 

éticos. O quarto capítulo demonstra os resultados encontrados, os quais são 

apresentados e discutidos em cinco grupos: primeiro é abordado e discutido a 

ocorrência de zoonoses na região da AMPLANORTE; posteriormente a relação entre 

IDHM longevidade, aplicação de recursos e ocorrência de zoonoses; em seguida os 

dados encontrados na análise dos Planos Municipais de Saúde e Relatórios Anuais 

de Gestão de Saúde; na sequência a análise do conhecimento dos gestores de 

saúde sobre zoonoses; e por último, os desafios encontrados para a realização da 

pesquisa. No quinto e último capítulos, estão as considerações finais e contribuições 

da pesquisa, e posteriormente as referências utilizadas e apêndices: um checklist 

para coleta de dados, o questionário aplicado aos gestores de saúde e a proposta 

do plano de monitoramento de zoonoses. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE OS HOMENS E ANIMAIS 

 

Na história evolutiva do ser humano, a relação homem-animal, em termos de 

convivência, interação e domesticação constitui-se em um dos eventos mais 

significativos, uma vez que os animais são parte integrante das culturas de todo 

mundo, independente do grau de civilização atingido. Assim, compartilhar o 

ambiente com animais é algo que tem raízes profundas na evolução humana 

(LAMPERT, 2014). 

A interação entre os seres humanos e animais teve início na pré-história. De 

acordo com Caetano (2010), esta interação foi importante para o homem, como 

encontrado em inscrições e escavações realizadas em cavernas, há demonstrações 

deste convívio desde os primórdios. 

Corroborando com este fato, Bueno (2020) acredita que a domesticação de 

animais data de 12 mil anos atrás, quando o homem aprendeu a cultivar a terra 

também aprendeu a criar animais como reserva alimentar. 

Já, Aprobato Filho (2013) afirma que a relação entre humanos e canídeos, por 

exemplo, iniciou há 15 mil anos no período Paleolítico Superior. Segundo este autor, 

esta relação se deu de maneira prosaica, porém admirável, e o impulso de 

domesticação e convivência harmoniosa entre os ancestrais humanos e ancestrais 

canídeos aconteceu por intermédio das mulheres que amamentaram filhotes órfãos 

com o próprio leite, integrando estes ao grupo que se ambientaram com o convívio 

humano. 

A interação que inicialmente era de predação passou posteriormente para 

domesticação. Para Caetano (2010) no decorrer de sua evolução o homem 

começou a perceber que assim como os animais poderiam ser fontes de ameaças e 

perigos, também poderiam auxiliar e dar suporte em suas necessidades cotidianas. 

Dentre essas necessidades, pode-se citar as atividades de caça; proteção e 

segurança de cavernas, e depois de suas habitações; assim como aproveitar suas 

potencialidades na utilização de vestuário e ainda no transporte de seres humanos. 

A associação entre seres humanos e animais possibilitou uma coevolução em 

que ambos mudaram para se adaptar a uma nova realidade. Os animais 

domesticados comparados aos animais selvagens sofreram inúmeras mudanças no 
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comportamento, fisiologia e morfologia. E um exemplo bem popular de mudanças 

nos seres humanos é em relação ao consumo de leite: antes da domesticação dos 

animais, as pessoas naturalmente desenvolviam intolerância à lactose conforme 

cresciam e não precisavam mais do leite materno. Após a domesticação, os seres 

humanos começaram a criar gado bovino e começaram a beber mais leite o que fez 

com que houvesse uma adaptação do sistema digestivo para digerir o leite durante 

toda a vida (BUENO, 2020). 

Partindo da pré-história para a modernidade, Keith Thomas (2010) em seu 

livro “O homem e o mundo natural: mudanças de atitudes em relação às plantas e 

aos animais (1500-1800) ”, afirma que entre os séculos XVI e XVIII, na Inglaterra, 

aconteceu uma transformação na “sensibilidade” da cultura humana em relação à 

percepção sobre o mundo natural. As maneiras com que as experiências do ser 

humano com animais entraram em conflito com as ortodoxias da época, fizeram com 

que estudiosos desenvolvessem uma visão original das relações dos homens com 

outras espécies. No final do século XVIII, a preocupação com o cuidado dos animais 

era evidente na cultura inglesa de classe média. Já naquela época começou a se 

questionar e contestar as tradicionais práticas de violência contra animais, surgindo, 

portanto, novas sensibilidades em relação aos animais domésticos e selvagens.  

Na sociedade contemporânea, pode-se verificar que os animais ainda 

despertam o interesse dos seres humanos. Caetano (2010) e Galeno (2019) 

afirmam que eles têm se tornado instrumentos de pesquisa, estão presentes em 

lares, consultórios, hospitais, escolas e instituições, desempenhando inúmeras 

atividades. 

Lampert (2014) ressalta que a interação entre homem e animal traz inúmeros 

benefícios à saúde humana, os quais têm sido compreendidos, valorizados e 

comprovados cada vez mais no campo das relações.  

Porém, é importante deixar claro que esta interação também pode 

desencadear efeitos não benéficos, que interferem significativamente na vida em 

sociedade, e são considerados grandes desafios de saúde pública. 

 

2.2 UM MUNDO, UMA SAÚDE E UMA MEDICINA 

 

Ao analisar a interação entre homem e animal, percebe-se que saúde animal 

e humana são indissociáveis. Reconhecendo que existe um vínculo estreito entre o 
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ambiente, as doenças animais e a saúde humana, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura criaram o conceito de Saúde Única (One 

Health) (CFMV, 2019). 

De acordo com Miranda (2018), a Saúde Única é caracterizada como uma 

visão unificada entre a saúde dos animais, dos seres humanos e do meio ambiente, 

confirmando que o homem não existe isolado, mas é parte integrante de um sistema 

vivo. 

A Comissão de Saúde Única (2021) define a saúde única como uma 

abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar, a qual trabalha tanto em 

níveis global e nacional como regional e local, com a finalidade de alcançar 

resultados ideais de saúde e bem-estar, reconhecendo as interconexões entre seres 

humanos, animais, plantas e seu ambiente compartilhado. 

Não se trata de uma nova ciência, muito menos de uma nova área de 

trabalho, porém nos últimos anos, mais precisamente a partir do final do século XIX, 

têm atraído a atenção de pesquisadores e evidenciado o valor de adotar um enfoque 

colaborativo intersetorial para prevenir, diagnosticar, e controlar as enfermidades 

endêmicas e epidêmicas dos humanos e animais (GLYNN, 2012). 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária do Brasil (2019) afirma que a 

Saúde Única define políticas, pesquisas, legislação e implementação de programas, 

em que diversos fatores se comunicam e atuam em conjunto nas ações que visam 

diminuir os riscos e manter a Saúde. Essa integração pode colaborar para a eficácia 

das ações em Saúde Pública, impedindo rupturas econômicas que possam 

acompanhar esses surtos de doenças, e principalmente, reduzindo riscos para a 

saúde global. 

Zanella (2016) ressalta que ameaças globais exigem uma resposta global, e 

doenças novas ou emergentes devem ser contidas quando surgem. Assim a 

detecção precoce e a notificação de doenças, bem como o compartilhamento de 

informações entre países, são ponto chave para uma resposta no âmbito nacional e 

global. Para a contingência de afecções emergentes, as autoridades locais devem 

contribuir de maneira transparente, e os governos também devem utilizar a 

colaboração internacional para prevenção, vigilância, biossegurança, além de 

controle da infecção e tratamento. 
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Na atualidade, as doenças emergentes seguem aumentando, embora em um 

ritmo mais lento entre os seres humanos do que entre animais. Essas, juntamente 

com as doenças reemergentes, sem dúvida marcaram uma nova era na evolução da 

saúde pública (TORRES, 2019). 

De acordo com Miranda (2018, p.34), “a atuação conjunta da Medicina 

Veterinária, Medicina Humana assim como de outros profissionais da saúde” é 

importante para a promoção da saúde única. Interessante ressaltar ainda, que a 

área de atuação do médico veterinário vai além da assistência clínica a animais 

envolve também a defesa sanitária animal, consequentemente, a humana e 

pesquisas científicas. Já na saúde pública atua na inspeção de produtos de origem 

animal, pesquisa e implementação de tecnologias de produção, além de ser o 

responsável por explorar novas medidas de saúde pública em relação a zoonoses. 

Conforme Glynn (2012), a maioria das doenças humanas emergentes são de 

origem animal, ou seja, são zoonoses. Segundo o CFMV (2019) estas podem ser 

decorrentes da interação, já descrita anteriormente, entre humanos e animais, as 

quais ocorrem de diferentes maneiras e em diversos ambientes, transmitindo 

agentes infecciosos entre animais e seres humanos. 

 

2.3 ZOONOSES 

 

Segundo a OMS, as zoonoses são doenças ou infecções que podem ser 

naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e seres humanos (WHO, 2020). 

De acordo com a OMS, FAO e OIE o termo zoonose emergente é definido como 

uma doença causada por um patógeno recém reconhecido ou que sofreu alteração 

devido uma evolução recente ou que já tenha ocorrido anteriormente, mas que 

demonstra aumento em sua incidência ou expansão na área geográfica em relação 

ao número de hospedeiros ou vetores (CUTLER et al., 2010). 

Zanella (2016) afirmou que 75% das doenças humanas emergentes ou 

reemergentes do último século são zoonoses. E de acordo com a OMS (2013) 61% 

dos patógenos humanos são zoonóticos, e em sua maioria possuem múltiplos 

hospedeiros. Além disso, cinco novas doenças humanas surgem por ano, sendo três 

de origem animal e 80% dos agentes causadores de doenças que podem ser 

utilizados como armas biológicas são de origem em animais (OIE, 2016). 
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Um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária destacou as 

zoonoses como sendo um dos principais obstáculos ao alívio da pobreza. O relatório 

estimou que há 2,5 bilhões de casos de doenças humanas e 2,7 milhões de mortes 

anualmente devido as principais zoonoses (GRACE et al., 2012). Além disso, a 

carga econômica global devido à doenças zoonóticas é muito alta, e isso foi 

comprovado por uma estimativa realizada pelo Banco Mundial (2012), em que se 

estimou que o ônus econômico decorrente de seis doenças zoonóticas que 

ocorreram em países específicos entre 1997 e 2009 foi de 80 bilhões de dólares. 

No Brasil não há estudos que analisem o real impacto econômico das 

zoonoses em geral. No entanto, alguns estudos abordam o custo de zoonoses 

individualmente, tal como é o estudo de Carvalho (2019) em que analisou os custos 

da leishmaniose visceral humana (LV) no Brasil, uma antropozoonose causada por 

protozoários tripanossomatídeos do gênero Leishmania, transmitida pela picada de 

fêmeas de flebotomíneos infectadas. O custo total da LV no Brasil, em 2014, foi de 

R$32.070.985,40 e 80% dos custos corresponderam à perda de produtividade por 

mortalidade precoce. 

Já, outro estudo realizado por Pereira (2014) estimou o custo social dos casos 

de leptospirose notificados em 2008, no Brasil. O autor verificou que os 3.492 casos 

de leptospirose ocorridos em 2008 geraram ao Sistema de Saúde, um custo 

estimado de R$1.542.526,92. Baseado no que foi estimado sobre os custos à 

sociedade, pode-se dizer que em 2008 foram perdidos no país, 10.664,90 anos 

potenciais de vida e que houve perda de renda de R$ 27.774.133,33, além da perda 

de produtividade que variou entre R$278.481,60 e R$979.317,00. 

As zoonoses ocorrem desde o período pré-histórico da humanidade, mas foi 

no período neolítico que se ampliaram as condições favoráveis para a transmissão 

de agentes de doenças transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos, 

isso se deu por conta da crescente formação de aglomerados populacionais e a 

domesticação de diversas espécies animais (VASCONCELOS, 2013). 

A relevância das zoonoses para a saúde humana foi particularmente 

reconhecida pelas recentes infecções extremamente virulentas com alta taxa de 

mortalidade e que se tornaram pandêmicas. Tais incidentes compreendem a 

pandemia de influenza H1/N1 de 2009 ‘gripe suína’ (GEBREYES et al., 2014) e a 

pandemia em curso da COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) que tem se 
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mostrado “como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste século” 

(WERNECK; CARVALHO, 2020, p.1). 

Embora os vírus sejam responsáveis pelas zoonoses citadas anteriormente, 

as doenças zoonóticas também podem ser causadas por outros agentes etiológicos 

como bactérias, fungos, helmintos, protozoários ou príons (ABELA-RIDDER et al., 

2015).  

Pinheiro (2020) descreve que as principais formas de transmissão de agentes 

zoonóticos são por meio do contato direto com saliva, sangue, fezes, muco ou 

outros fluidos corporais de um animal infectado, e até por mordidas ou arranhões; e 

de maneira indireta quando há contato com áreas onde animais infectados vivem, 

incluindo objetos, meios ou superfícies que possam estar contaminados; quando há 

picadas de vetores como carrapatos, mosquitos ou pulgas; e quando há a ingestão 

de alimentos contaminados como leite, ovos, carnes, frutas e vegetais crus, sem a 

devida inspeção sanitária. 

Com uma ampla variedade de formas de transmissão, as doenças zoonóticas 

são doenças de importância na saúde pública e, apesar de algumas possuírem 

Programas Nacionais de Controle e Erradicação específicos e diferenciados para 

auxiliar na efetivação de monitoramento, estão listadas como doenças de notificação 

compulsória (CARVALHO; VIRGILIO, 2020). 

A Portaria nº 1.061 de 18 de maio de 2020 revogou a Portaria nº264 de 17 de 

fevereiro de 2020 e atualizou a Portaria de Consolidação nº4/GM/MS de 28 de 

setembro de 2017 que traz a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública, e incluiu a esta a doença de Chagas crônica 

(BRASIL, 2020).  

A Lista que traz, atualmente, 53 doenças e agravos de notificação 

compulsória, e dentre estas, 18 são consideradas de origem zoonóticas são: 

Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, Botulismo, Doença de 

Chagas (casos agudos e crônicos), Antrax pneumônico, Esquistossomose, Febre 

Amarela, Febre Maculosa e outras Riquetisioses, Febre do Nilo Ocidental, 

Hantavirose, Leishmaniose Tegumentar Americana, Leishmaniose Visceral, 

Leptospirose, Malária, Peste, Raiva Humana, Tétano, Toxoplasmose e Tuberculose 

(BRASIL, 2020). Em Santa Catarina, a Portaria nº 242 de 10/04/2015 define mais 

quatro doenças como de notificação compulsória, destas três são zoonoses: 

Brucelose, Cisticercose e Teníase. 
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Segundo Gebreyes e colaboradores (2014), embora as doenças infecciosas 

emergentes sejam um motivo de preocupação global, seu impacto em países menos 

desenvolvidos é altamente desproporcional devido à ocorrência de inúmeros fatores 

de riscos existentes nestes países. 

A acessibilidade aos sistemas de saúde, que nessas regiões geralmente 

estão sobrecarregados, dificulta e atrasa o diagnóstico e consequentemente o 

tratamento, o que pode levar o indivíduo a óbito, e, sendo assim, as taxas de 

mortalidade de determinadas zoonoses são altas. E, mesmo doenças que cujjo 

potencial de gravidade não é alto, nestes países subdesenvolvidos, a ausência de 

métodos de prevenção, tratamento e controle irão fazer com que os danos e perdas 

decorrentes destas afecções sejam muito maiores, uma vez que não estão 

preparados para combatê-las. 

 

2.3.1 Fatores predisponentes para a ocorrência de zoonoses 

 

Não são poucos os fatores que predispõem países assim como o planeta à 

ocorrência de zoonoses. Dentre estes pode-se citar: a ação humana sobre o 

ambiente; o processo de globalização; a alta taxa de crescimento populacional, 

assim como ausência de infraestrutura, mão de obra desqualificada e aumento de 

comorbidades; expansão da produção animal; domesticação e interação com 

animais silvestres e domésticos; patógenos com novos fatores de virulência; 

mudanças climáticas; transporte de indivíduos doentes; turismo; mudanças dos 

hábitos alimentares; e industrialização de alimentos. 

A constante e impactante ação humana sobre o ambiente vem 

proporcionando um maior contato entre humanos e animais, facilitando a 

disseminação de agentes patogênicos entre estes hospedeiros (BARBOSA; 

MARTINS; MAGALHÃES, 2011). 

Gameiro (2012) salienta que um dos fatores predisponentes é o 

desenvolvimento do processo de globalização, uma vez que este tem provocado 

maior movimentação de pessoas, animais e de seus produtos ao redor do mundo o 

que pode contribuir para o aumento dos riscos de disseminação de zoonoses. 

Gebreyes e colaboradores (2014) também elencam fatores de risco para a 

ocorrência de zoonoses como a alta taxa de crescimento populacional, falta de 

infraestrutura e capacidade de mão de obra qualificada para alcançar êxito do 
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combate aos surtos de doenças, além da alta taxa de proporção de indivíduos com 

imunidade comprometida devido à comorbidades. 

Porém, é no estudo realizado por Zanella (2016) que se encontra descrito a 

maior gama de fatores predisponentes para a ocorrência destas doenças. Segundo 

a autora, além do aumento da população humana, outros fatores globais também 

favoreceram à emergência de agentes zoonóticos.  

Dentre estes fatores, pode-se citar a expansão da produção animal e 

alteração das práticas de manejo; o processo de domesticação e interação com 

animais silvestres; aquisição de novos fatores de virulência por parte dos patógenos; 

adaptação destes patógenos à nova espécie hospedeira; mudanças climáticas; uso 

do solo e intervenções do homem no ambiente pelo desmatamento; invasão do 

habitat silvestre e atividades mineradoras; transporte de pessoas e animais doentes; 

turismo e globalização; maior presença de animais de companhia, assim como de 

animais de estimação exóticos, além do contato com animais de zoológicos e circo; 

hábitos alimentares, no caso de comidas de exóticas (carne de caça); e a 

industrialização e segurança de alimentos (ZANELLA, 2016). 

É difícil prever com precisão quando surgirá ou voltará alguma epidemia, mas 

é possível investir em estratégias de prevenção, e caso estas não sejam suficientes, 

ter um planejamento de ação para controlar as zoonoses. É importante salientar que 

estas estratégias devem ser prioridade tanto das pesquisas em sanidade animal 

como dos órgãos governamentais. 

 

2.3.2 Estratégias de ação e controle de zoonoses 

 

Zanella (2016) afirma que um dos pontos chave na prevenção de zoonoses é 

a identificação precoce de agentes patogênicos em animais e responder 

antecipadamente para que a doença não se torne uma ameaça a população 

humana. 

Barbosa, Martins e Magalhães (2011) afirmam que há escassez de literatura 

em relação à etiologia e à epidemiologia das principais zoonoses para os atores de 

saúde humana e animal, demonstrando a necessidade de melhor qualificação 

destes profissionais para orientarem e atuarem junto a população no combate 

destas afecções. 
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Um fato importante a ser destacado é que o apoio no controle de zoonoses é 

realizado por organizações como a OIE, OMS e FAO, as quais para prosseguir com 

a abordagem Saúde Única trabalham em estreita colaboração com instituições de 

pesquisa, universidades, organizações intergovernamentais e não governamentais, 

setor privado, sociedades civis e outras partes interessadas (COCKER et al., 2011). 

No Brasil, desde o início do século XX, unidades responsáveis pela execução 

de atividades de controle de zoonoses vêm sendo constituídas, a partir da criação 

dos primeiros canis públicos. Estas atividades foram gradualmente ampliadas com a 

criação dos Centros de Controle de Zoonoses (CCZ) cujas ações eram voltadas 

para o recolhimento, vacinação e eutanásia de cães, com vistas ao controle da raiva 

(BRASIL, 2016). 

Com o decorrer dos anos, outros programas de saúde pública foram sendo 

incorporados à rotina das unidades, tais como entomologia, controle de roedores, de 

animais peçonhentos e vetores. Em 23 de maio de 2014 foi publicada a Portaria 

MS/GM nº1.138, cujo objetivo é fortalecer e aperfeiçoar as atividades de vigilância, 

prevenção e de controle de zoonoses e de acidentes causados por animais 

peçonhentos e venenosos, de importância em saúde pública, realizadas não apenas 

pelas Unidades de Vigilância de Zoonoses, mas também pela área de vigilância de 

zoonoses dos municípios (BRASIL, 2016). 

De acordo com Becker (2015), a população que está mais susceptível aos 

riscos de contrair zoonoses na grande maioria das vezes não possui conhecimento 

sobre o assunto, sendo assim torna-se necessária a adoção de políticas públicas de 

saúde e de zoonoses, com o objetivo de passar informações sobre os riscos de se 

contrair tais enfermidades, mas principalmente sobre os meios de controle e 

prevenção. 

Importante destacar que as políticas de saúde e zoonoses só serão eficientes 

se a saúde ambiental também estiver sendo considerada neste processo, uma vez 

que estão todas interconectadas. 

 

2.4 POLÍTICAS DE SAÚDE E ZOONOSES 

 

De acordo com o conceito de 1947 da Organização Mundial da Saúde, a 

saúde é entendida como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (BRASIL, 2012). 
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 A saúde no Brasil teve início a partir do século XIX, no período colonial, no 

entanto, foi em 25 de julho de 1953 que foi construído o Ministério da Saúde (MS), 

com a lei nº1920 (RODRIGUES et al., 2017). 

Em 1988, a Constituição Federal Brasileira por meio de um sistema único de 

saúde, reconhece o direito de acesso universal à saúde a toda a população. As Leis 

nº 8080 e nº 8142, ambas de 1990, regulamentam os serviços, a participação da 

sociedade e as bases de funcionamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2011). 

O SUS vigente no Brasil é considerado em sua concepção teórica e 

magnitude como um dos sistemas de Saúde Pública mais completo do mundo, 

apesar de, na prática, existirem dificuldades em sua aplicabilidade devido aos 

inúmeros fatores decorrentes das áreas políticas, econômica, social, cultural e 

educacional (SVOBODA; JABOROUSKI, 2011). 

Com a criação do SUS, ocorreu a descentralização das ações de Saúde 

Pública como um todo, com a municipalização formal de algumas atribuições da 

Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica (SVOBODA; JABOROUSKI, 2011). 

As políticas de controle de zoonoses foram sendo estruturadas ao longo da 

história do país. A partir da década de 1990, o Ministério da Saúde regularizou a 

aplicação dos recursos para sustentar os municípios na implantação e na 

implementação de unidades de zoonoses integradas ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). Essas unidades localizam-se principalmente em capitais, regiões 

metropolitanas, municípios sedes de regionais de saúde, municípios de fronteira e 

em alguns municípios mais populosos, sendo denominadas de Unidades de 

Vigilância de Zoonoses (UVZ), de acordo com a Portaria MS/SAS nº 758, de 26 de 

agosto de 2014 (BRASIL, 2016). 

Além da raiva e leishmaniose, as estratégias de vigilância, prevenção e 

controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, estendem-se para outras 

doenças de transmissão vetorial. Tais doenças subdividem-se em três grupos, 

sendo: zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do 

MS; zoonoses de relevância regional ou local, que são aquelas que apresentam 

incidência e prevalência numa determinada área do território brasileiro; e zoonoses 

emergentes ou reemergentes, que são doenças novas (exóticas) e aquelas que 

reaparecem após algum tempo (BRASIL, 2016). 
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De acordo com o Manual de Vigilância, Prevenção, e Controle de zoonoses 

(2016) as atividades organizadas e realizadas pela vigilância em zoonoses 

acontecem da seguinte maneira: vigilância ativa, que abrange as zoonoses 

monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do MS, as zoonoses 

de relevância regional ou local e as zoonoses emergentes ou reemergentes; 

vigilância passiva, em que viabiliza meios para identificar uma situação de risco real 

de ocorrência de zoonose; prevenção, que são ações realizadas de forma 

temporária ou permanente (educação em saúde, manejo ambiental, vacinação); 

controle, ações divididas em controle de risco iminente de transmissão de zoonose, 

controle da zoonose incidente, e controle da zoonose prevalente; e monitoramento e 

avaliação que analisa a efetividade das medidas de controle. 

As políticas de vigilância e controle de zoonoses são importantes tanto do 

aspecto social quanto do aspecto econômico. Portanto, é importante que as políticas 

sejam realizadas de maneira adequada e caso necessário seja dado continuidade, 

pois só assim diminuir-se-ão os gastos gerados pela incidência de uma zoonose e 

ter-se-á uma campanha bem-sucedida. 

 

2.5 ZOONOSES, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A expressão ‘desenvolvimento’ é derivada da biologia, resultante da 

concepção darwiniana, que a interpreta como um movimento em direção à forma 

mais adequada, ou seja, da concepção de que um organismo qualquer se 

desenvolve ao prosseguir em direção a sua maturidade biológica (SANTOS et al., 

2012). 

Já Dallabrida (2015, p.325) define desenvolvimento a partir da perspectiva 

territorial. Segundo ele:  

O desenvolvimento territorial é entendido como um processo de 
mudança continuada, situado histórica e territorialmente, mas integrado 
em dinâmicas intraterritoriais, supraterritoriais e globais, sustentado na 
potenciação dos recursos e ativos (materiais e imateriais, genéricos e 
específicos) existentes no local, com vistas à dinamização 
socioeconômica e à melhoria da qualidade de vida da sua população. 

  

Sen (2010) supera o tradicional enfoque economicista do desenvolvimento. 

Sua principal tese é que o desenvolvimento é um processo de expansão das 

liberdades individuais. Para o autor, a conquista das liberdades individuais seria a 
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base para o desenvolvimento. As liberdades são entendidas por determinantes como 

boa alimentação, saúde e educação, meio ambiente saudável, oportunidades de 

lazer, além dos direitos civis. E as principais fontes limitadoras como a pobreza, a 

opressão, a carência de oportunidades econômicas, a privação social e negligencia 

dos serviços públicos, deveriam ser eliminadas. 

Nuske e colaboradores (2017) afirmam que o crescimento econômico deve 

funcionar como um elo melhorando a vida das pessoas e fortalecendo suas 

liberdades, uma vez que além da industrialização, do progresso tecnológico e da 

modernização social é fundamental promover também liberdades. 

Oliveira (2002) afirma que o desenvolvimento engloba não apenas o 

crescimento econômico, mas este e sua associação à melhoria da qualidade de 

vida, levando em consideração indicadores de bem-estar econômico e social tais 

como pobreza, desigualdade, desemprego, alimentação, educação, moradia e 

condições de saúde. 

A saúde é considerada como o maior recurso para o desenvolvimento social, 

econômico, pessoal, bem como uma importante dimensão da qualidade de vida 

(BEZERRA; SORPRESO, 2016). No entanto, somente a partir da década de 1980 é 

que as relações entre saúde e desenvolvimento passaram a ser minuciosamente 

pesquisadas, sustentando-se, principalmente na abordagem da economia da saúde 

(GADELHA; COSTA, 2013).  

Celso Furtado, economista brasileiro, afirma que o conceito de 

desenvolvimento tem sido empregado em dois sentidos distintos. O primeiro faz 

referência à evolução de um sistema social de produção que, mediante a 

acumulação de riquezas e o progresso das técnicas torna-se mais eficaz, portanto, 

eleva a produtividade do conjunto de sua força de trabalho. O segundo sentido está 

relacionado com o grau de satisfação das necessidades humanas (FURTADO, 

2000). 

A teoria do desenvolvimento de Furtado revela uma teoria do 

desenvolvimento social que considera as implicações da distribuição de renda no 

processo de crescimento econômico, suas repercussões na renda do trabalhador, 

assim como o poder de influência das opções políticas na administração de ações 

econômicas para as condições sociais (LINS, 2013). 

No campo da saúde coletiva, o conceito furtadiano propicia a compreensão de 

que a saúde é parte indissolúvel do desenvolvimento das nações, e não apenas o 
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meio, uma vez que o desenvolvimento considera a inter-relação entre o tecido social 

e o econômico (COSTA; BAHIA; BRAGA, 2017). 

Assim, o desenvolvimento de um país estaria profundamente relacionado com 

as oportunidades oferecidas a população cujo objetivo seria promover seu bem-

estar, de maneira que uma política de desenvolvimento nacional deveria conseguir 

abrir espaço para a realização das potencialidades culturais de seus cidadãos, 

levando a homogeneização dessa sociedade (FURTADO, 2002). 

Portanto, para Furtado (2002) desenvolvimento é uma realização do homem 

por meio da qual ele realiza suas potencialidades, as quais só são plenas nos 

quadros de uma sociedade aberta. Assim, somente uma sociedade democrática e 

pluralista está apta para um verdadeiro desenvolvimento. Além do mais, segundo 

Barquero (2007) o desenvolvimento só faz sentido quando o homem é beneficiário. 

Prearo, Maraccini e Romeiro (2014) afirmam que o conceito de 

desenvolvimento inclui a qualidade de vida da população, levando em consideração 

indicadores como Igualdade de Renda, Felicidade, Bem-estar Subjetivo, Satisfação 

com a Vida e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O IDH procura aferir o avanço de uma determinada população não 

considerando apenas a dimensão econômica, mas por meio de outras 

características sociais tidas como desejáveis e esperadas do processo de 

desenvolvimento humano, como a longevidade, conhecimento (educação) e padrão 

de vida (renda) (ALMEIDA, 2011). 

Uma região pobre que consiga elevar e melhorar seus indicadores de saúde e 

educação pode impactar positivamente no seu crescimento econômico, destacando 

a importância do papel do Estado como executor de políticas públicas que busquem 

a criação de oportunidades sociais capazes de gerar melhorias nos indicadores de 

desenvolvimento humano que possam reverter o quadro existente de desigualdades 

entre as regiões (SOBRINHO, 2001). 

E visando alcançar o desenvolvimento, em especial o desenvolvimento 

sustentável, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs, em 2015, aos seus 

países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os 

próximos 15 anos, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) (UN GLOBAL COMPACT, 2021). 

Dentre estes objetivos, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades, é o terceiro objetivo, Saúde e Bem-estar. O primeiro 
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e segundo objetivos são a erradicação da pobreza, e a fome zero e agricultura 

sustentável, respectivamente. Além destes, outros quatorze objetivos compõem a 

agenda 2030, são eles: educação de qualidade (objetivo 4), igualdade de gênero 

(objetivo 5), água potável e saneamento (objetivo 6), energia acessível e limpa 

(objetivo 7), trabalho decente e crescimento econômico (objetivo 8), indústria 

inovação e infraestrutura (objetivo 9), redução das desigualdades (objetivo 10), 

cidades e comunidades sustentáveis (objetivo 11), consumo e produção 

responsáveis (objetivo 12), ação contra a mudança global do clima (objetivo 13), 

vida na água (objetivo 14), vida terrestre (objetivo 15), paz, justiça e instituições 

eficazes (objetivo 16) e parcerias e meios de implantação (objetivo 17) (UN GLOBAL 

COMPACT, 2021). 

Bazzanella (2014) ressalta que esforços significativos nas inúmeras áreas 

necessitam ser colocados em prática, vinculando sociedade civil organizada 

regional/local em curso e Estado, com o intuito de fortalecer condições de 

possibilidade do desenvolvimento regional pautados na vida humana assim como no 

direito de acesso aos bens produzidos pelas sociedades contemporâneas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta foi uma pesquisa de natureza básica (APPOLINÁRIO, 2011), 

caracterizando-se como exploratória (GIL, 2019), com levantamento documental, 

Survey e abordagem quali-quantitativa. 

A pesquisa documental, cujos dados obtidos foram unicamente provenientes 

de documentos, com a finalidade de encontrar informações neles contidas, a fim de 

compreender um fenômeno (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015), foi utilizada 

para verificar como foi planejado e realizado o destino de recursos ao controle e 

prevenção de zoonoses. Foram analisados os seguintes documentos: Planos 

Municipais de Saúde (PMS) 2018-2021 e Relatórios Anuais de Gestão de Saúde 

(RGAS) 2018, 2019 e 2020. 

O levantamento Survey é uma pesquisa que colhe “dados de amostra 

representativa de uma população específica, que são avaliados e analiticamente 

descritos”. O levantamento das características do grupo estudado, neste caso os 

gestores de saúde e coordenadores de zoonoses, foi realizado por meio da 

aplicação de questionário (CENDÓN; RIBEIRO; CHAVES, 2014, p. 29). 

De acordo com Knechtel (2014, p.106) a abordagem quali-quantitativa 

“interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados 

qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do 

discurso dos sujeitos (semântica)”. A ocorrência de zoonoses e suas variáveis foram 

analisadas de maneira quantitativa, e a análise documental e conhecimento dos 

gestores de saúde e coordenadores de zoonoses foram analisadas tanto de maneira 

quantitativa como qualitativa.  

A corrente teórica e metodológica de pesquisa foi realizada pela orientação 

sistêmica. O método sistêmico pode ser concebido com uma orientação para se 

organizar a realidade social e acompanhar os processos sociais subsequentes. A 

teoria dos sistemas aplica-se para estudar ou demonstrar o conjunto de instituições 

políticas e sociais (nesta pesquisa as secretarias municipais de saúde), e permite 

analisar os conjuntos institucionais sob o ponto de vista descritivo, de seu 

funcionamento e de sua organização (abordagem destes em relação as doenças 

zoonóticas) (KASPER, 2000).  
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No contexto social e de integração, a corrente sistêmica orienta que as 

funções desempenhadas pela administração pública desencadeiem mudanças 

sociais em um determinado sistema social. Nesta integração social, os objetivos que 

norteiam toda a intervenção se caracterizam pela promoção humana, devendo 

proporcionar os meios e as oportunidades para que as pessoas resolvam os seus 

próprios problemas e passem a sujeitos ativos e conscientes no controle das 

circunstâncias que interferem na sua vida social e produtiva (KASPER, 2000). 

Em relação à corrente filosófica, a pesquisa caracteriza-se como de natureza 

compreensiva. A compreensão se dá a partir das vivências do mundo concreto 

partilhada por todos os seres que o habitam (SASS, 2019). E também como 

ontologia do presente, esta é caracterizada pelo fato de interrogar-se sobre o 

presente, identificando nele práticas de assujeitamento e dominação, o que 

possibilita a ocorrência de novos modos da relação do sujeito consigo e com os 

outros (FURTADO, 2013). 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

  

A pesquisa foi realizada nas Secretarias Municipais de Saúde da microrregião 

da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE), 

Santa Catarina, Brasil. A associação é formada pelos municípios de Bela Vista do 

Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, 

Papanduva, Porto União, Três Barras (AMPLANORTE, 2018). 

Destes municípios, seis apresentam Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) alto, são eles: Porto União (0,786), Mafra (0,777), Canoinhas 

(0,757), Itaiópolis (0,708), Três Barras (0,706), e Papanduva (0,704); e quatro IDHM 

médio, os quais são: Irineópolis (0,699), Major Vieira (0,690), Bela Vista do Toldo 

(0,675) e Monte Castelo (0,675). O IDHM brasileiro considera três dimensões – 

longevidade, educação e renda (AMPLANORTE, 2018). 

Em relação à saúde, a microrregião da AMPLANORTE possui importantes 

centros de tratamento e saúde. Dentre estes destacam-se o Hospital São Vicente de 

Paulo em Mafra que está entre um dos principais hospitais do estado; o Hospital 

Santa Cruz de Canoinhas; e o Hospital de Caridade São Braz em Porto União 

(AMPLANORTE, 2018).  
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Considerando que, quanto melhores as condições de saúde maior a 

longevidade da população, é importante destacar o IDHM longevidade (Censo 2010) 

dos municípios da microrregião. O município com o IDHM longevidade mais alto foi 

Porto União 0,891, seguido por Mafra 0,880, Canoinhas 0,874, Itaiópolis 0,836, 

Irineópolis 0,836, Papanduva 0,836, Monte Castelo 0,826, Bela Vista do Toldo 0,826, 

Major Vieira 0,817, e Três Barras 0,814 (ATLAS BR, 2010). 

A economia do Planalto Norte Catarinense ainda é pouco industrializada. A 

agropecuária é uma das principais bases da economia dos municípios da 

microrregião. A região é grande exportadora de matéria-prima com destaque para a 

soja, milho, erva-mate e madeira. Grande parte da riqueza produzida no território é 

transferida para outras cidades e estados, fato que tem relação com os baixos 

índices de desenvolvimento da região. Apenas 21% do Produto Interno Bruto (PIB) 

está relacionado à atividade industrial (AMPLANORTE, 2016). O PIB da microrregião 

em 2015 era de R$ 6.099.698,64 mil, o que equivalia a 2,5% do PIB do estado de 

Santa Catarina (AMPLANORTE, 2018). 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Todos os municípios da AMPLANORTE possuem Secretarias Municipais de 

Saúde. Portanto, todas as 10 Secretarias Municipais de Saúde foram convidadas a 

participar da pesquisa. 

Em relação aos documentos, foram analisados os Planos Municipais de 

Saúde (2018-2021) e os Relatórios Anuais de Gestão de Saúde (2018, 2019, 2020), 

dos municípios da AMPLANORTE. 

O Plano Municipal de Saúde “é um documento que sistematiza o conjunto de 

propostas de ação em relação aos problemas e às necessidades de saúde da 

população”, em conformidade com os princípios e diretrizes que norteiam a política 

de saúde nos âmbitos nacional, estadual e municipal (SANTA CATARINA, 2021, 

p.8). O Relatório Anual de Gestão é um instrumento de gestão desenvolvido 

anualmente, por meio do qual o gestor de saúde apresenta os resultados atingidos 

com a execução da Programação Anual de Saúde e direciona possíveis mudanças 

que se fizerem necessários no Plano de Saúde (BRASIL, 2021). 

Todas as Secretarias Municipais de Saúde possuem o Plano Municipal de 

Saúde (2018-2021), assim como os Relatórios Anuais de Gestão de Saúde (2018, 
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2019, 2020), visto que estes são documentos obrigatórios e públicos do setor de 

saúde.  

Todos os 10 gestores de saúde e os 10 coordenadores de zoonoses ou 

epidemiologia que atuam nestas Secretarias Municipais de Saúde foram convidados 

a participar da pesquisa. O convite para participação foi enviado via e-mail (oito 

vezes) além de também ter sido feito contato via telefone e presencial para que 

todos participassem. A amostra foi composta, portanto, por 20 profissionais de 

saúde.  

Importante frisar que participaram da pesquisa todos os gestores de saúde e 

coordenadores de zoonoses que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

 

3.4.1 Levantamento retrospectivo sobre zoonoses 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento junto à Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, para identificar as principais doenças 

zoonóticas notificadas nos municípios da região da AMPLANORTE, durante o 

período de janeiro de 2010 a dezembro de 2020. O levantamento foi realizado por 

meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no TabNet 

Linux. O sistema disponibiliza dados de casos confirmados de doenças e agravos de 

notificação obrigatória para acesso público, seguindo a Portaria nº 1061 de 18 de 

maio de 2020 (BRASIL, 2020). No momento em que a consulta foi realizada os 

dados estavam atualizados até o mês de julho de 2021. 

As doenças zoonóticas que não constavam no sistema, por serem doenças 

de notificação obrigatória apenas em Santa Catarina (Portaria nº242 de 10/04/2015), 

como brucelose, cisticercose, e toxoplasmose, foram solicitadas diretamente a 

Gerência de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis. 

Após encaminhamento dos documentos comprovando a utilização dos dados para a 

pesquisa e assinatura de termo de compromisso, a Gerência disponibilizou um 

banco de dados das zoonoses solicitadas. 

É importante destacar que a pesquisa considera que existe o viés da 

subnotificação, ou seja, nem todos os casos de doenças são notificados aos órgãos 
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de saúde, e estes casos não entraram neste levantamento, podendo a ocorrência 

das doenças zoonóticas ser maior do que a que foi encontrada. 

A escolha por realizar o levantamento das doenças zoonóticas ocorrentes na 

região do Planalto Norte Catarinense advém do fato de que estes municípios estão 

em contato diretamente uns com os outros, inclusive o sistema de saúde envia 

pacientes para a realização de exames e/ou consultas de um município para outro. 

Portanto, estudar apenas um município isoladamente pode não refletir a realidade 

da região. Além disso, o desenvolvimento é importante não apenas para um 

município isolado, mas também para os circunvizinhos. 

Nas análises se pretendeu definir qual foi a zoonose de notificação 

compulsória (Portaria nº 1061 de 18 de maio de 2020; Portaria nº242 de 10/04/2015) 

de maior ocorrência e a de menor ocorrência, e o município que teve maior número 

de casos. Também foram analisadas as políticas públicas de prevenção e controle 

das zoonoses ocorrentes, se existe e como é realizada a educação em saúde, quais 

são as zoonoses abordadas e se estas correspondem às de maior ocorrência na 

microrregião, além dos impactos delas no desenvolvimento destes municípios. 

 

3.4.2 Análise documental  

 

Foram analisados os Planos Municipais de Saúde 2018-2021dos municípios 

da AMPLANORTE, e os Relatórios Anuais de Gestão de Saúde de 2018, 2019 e 

2020, identificando por meio de um checklist (Apêndice A) desenvolvido com base 

no Plano Estadual de Saúde de Santa Catarina 2016-2019, e no Relatório de Gestão 

Estadual de Saúde 2019, quais diretrizes, metas, objetivos, e indicadores têm como 

foco a prevenção e controle de zoonoses. 

Os documentos foram solicitados por e-mail, por meio de ofício enviado para 

a Secretaria de Saúde dos municípios, respaldado pela Lei de Acesso a Informação 

Pública, Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

3.4.3 Análise do conhecimento dos gestores em relação a zoonose 

 

Após a coleta dos dados anteriores, a pesquisa partiu para o terceiro 

momento. Nesta ocasião, a pesquisa foi feita aplicando um questionário (Apêndice 
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B) aos gestores de saúde de cada um dos municípios (10 gestores) e aos agentes 

responsáveis pelo setor de zoonoses ou epidemiologia (10 agentes).  

O questionário foi enviado por endereço eletrônico, aplicado pela plataforma 

Google forms, e adaptado a partir dos desenvolvidos por Costa (2019) e Fonseca 

(2010). O instrumento analisou o conhecimento destes gestores por meio de 

questões relacionadas às zoonoses, seus meios de transmissão, bem como a 

existência de setor de vigilância em zoonoses nos municípios, como realizam a 

política de controle destas doenças e quais as atividades realizadas para a 

prevenção, entre outras. Em dois municípios o questionário foi enviado de maneira 

impressa. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A ocorrência total de casos e casos ocorrentes em cada ano foram 

correlacionadas (Correlação de Pearson) com os indicadores Índice de Gestão 

Municipal Aquila (IGMA) e IGMA SAÚDE, IDHM longevidade, cobertura vegetal, e 

população estimada por meio do Programa GraphPad Prism Version 9.3.1 (350).  

A comparação da ocorrência de zoonoses entre os municípios e dos casos 

notificados por ano foram realizadas por meio do teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, com as diferenças entre os grupos comparadas pelo teste de Dunn. 

As variáveis sexo, idade, escolaridade e local da residência foram analisadas 

de maneira descritiva, pois havia disponível apenas os números de casos positivos, 

sem ter o total de testados para comparar com os negativos. 

Os dados encontrados nos Planos Municipais de Saúde e nos Relatórios de 

Gestão de Saúde foram analisados de maneira descritiva. Inicialmente foi realizada 

a leitura de todos os documentos e depois a tabulação dos dados que tinham 

relação com doenças zoonóticas. 

Os dados obtidos a partir das respostas dos questionários foram avaliados 

por análises descritivas. As questões abertas foram analisadas por meio da técnica 

análise de conteúdo, a qual compreende três fases: a pré-análise, em que é 

realizada a leitura geral do material de análise; a exploração do material, no qual o 

texto dos questionários é recortado em unidades de registro; e a interpretação, em 

que é realizado o tratamento dos resultados (SILVA; FOSSÁ, 2015). 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Anterior a realização da pesquisa o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade do Contestado, e aprovado sob o parecer 5.017.492. 

O Comitê de Ética e Pesquisa da UnC (CEP UNC) está regulamentado pela 

Resolução UNC-CONSUN 040/2015. 

A coleta de dados da pesquisa foi amparada pelas Resoluções nº 466/12 e nº 

510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 OCORRÊNCIA DE ZOONOSES NA REGIÃO DA AMPLANORTE 

 

Durante o período analisado (janeiro de 2010 a dezembro de 2020) foram 

notificados 32.964 casos confirmados de zoonoses em humanos no estado de Santa 

Catarina. Destes, 1.080 ocorreram em municípios do Planalto Norte Catarinense 

(PNC), o que correspondeu a 3% dos casos totais notificados no estado. 

Destes casos notificados no Planalto Norte Catarinense, 772 deles (71,48%) 

aconteceram na região da AMPLANORTE. Comparado ao número de casos 

ocorrentes no estado, a região correspondeu a 2% dos casos totais notificados. 

No estado de Santa Catarina, as zoonoses que apresentaram o maior número 

de casos notificados confirmados foram a Tuberculose (n=24.994), a Leptospirose 

(n= 4.003) e a Toxoplasmose gestacional (n=1.533), sendo estas também as mais 

frequentes na região da AMPLANORTE, com ocorrências de n=633, n=51 e n=51, 

respectivamente (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Distribuição das doenças zoonóticas notificadas em Santa Catarina, no Planalto Norte 
Catarinense e na região da AMPLANORTE, no período de 2010 a 2020. 

Zoonoses Quantidade de 
casos na 

AMPLANORTE 

Quantidade de casos 
Planalto Norte 
Catarinense 

Quantidade de casos 
em SC 

Botulismo - - 7 
Brucelose - - 339 
Cisticercose 2 6 112 
Doença de Chagas - 1 25 
Esquistossomose - - 80 
Febre Amarela 1 2 21 
Febre Maculosa - -  311 
Hantavirose 10 16 162 
Leishmaniose Tegumentar 
Americana 

2 6 216 

Leishmaniose Visceral - - 68 
Leptospirose 51 80 4.003 
Malária 6 9 322 
Tétano 9 11 137 
Toxoplasmose Congênita 7 8 634 
Toxoplasmose Gestacional 51 73 1.533 
Tuberculose 633 868 24.994 
Total 772 1.080 32.964 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Algumas zoonoses, apesar de apresentarem grande frequência no estado, 

não apresentaram nenhum caso confirmado no Planalto Norte Catarinense, como é 
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o caso da Brucelose (n=339), Esquistossomose (n=80) e Febre Maculosa (n=311). É 

importante destacar que algumas zoonoses não apresentaram notificação de 

ocorrência no estado durante o período estudado, como é o caso da Febre do Nilo e 

da Raiva. Outra informação que merece destaque é em relação à Esporotricose 

Humana e Animal, que era considerada de notificação obrigatória, mas foi revogada 

pelo Ministério da Saúde em 2020 (Portaria nº 1.061 de 18 de maio de 2020). 

Segundo informações da Gerência de Zoonoses de Santa Catarina, o estado 

elaborou um protocolo para que seja estruturada a vigilância da doença, e obtenha-

se informações sobre esta zoonose no estado. 

A tuberculose, doença com maior número de notificações, é considerada uma 

doença grave e um grande impasse na saúde pública. A enfermidade é responsável 

por aproximadamente 1,5 milhões de mortes em humanos, sendo o Brasil um dos 

países de maior ocorrência (SANTOS, 2018). Em um estudo realizado por Cortez e 

colaboradores (2021) foi observado um aumento considerável no abandono ao 

tratamento e uma maior taxa de retratamento da tuberculose na região sul do Brasil, 

no período de 2006 a 2015. Apesar de o estudo não especificar o estado de Santa 

Catarina e nem a região estudada, este pode ser um dos fatores que contribui para 

que a taxa de tuberculose seja alta no estado. 

A leptospirose também é um problema de saúde pública mundial, e está 

relacionada às áreas com condições sanitárias precárias. Marteli e colaboradores 

(2020) analisaram a distribuição espacial e temporal da leptospirose no período 

entre 2007 e 2017 no Brasil, destacando que no período foram registrados 42.310 

casos confirmados da doença no país, com média anual de 3.846 casos e 

prevalência de 1,9 a cada 100 mil habitantes. As regiões Sul e Norte foram as 

localidades com mais casos prevalentes. 

Outro estudo realizado por Rocha (2019) analisou o perfil epidemiológico da 

leptospirose em Santa Catarina, no período de 2012 a 2017. Foram notificados 2312 

casos no período estudado, sendo o município de Joinville o que apresentou maior 

frequência dos casos. No entanto, nenhum município da AMPLANORTE apareceu 

entre as 12 cidades com maior número de casos. A autora afirma que em Santa 

Catarina os estudos epidemiológicos são raros, restritos unicamente àqueles 

desenvolvidos pelas unidades responsáveis pelo controle da leptospirose no país. 

 A toxoplasmose, que também apresentou grande quantidade de notificações, 

é uma zoonose de distribuição mundial, causada por um protozoário chamado 
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Toxoplasma gondii. A infecção em gestantes, sobretudo nos dois primeiros 

trimestres, pode provocar aborto espontâneo, nascimento prematuro e morte 

neonatal. Além disso, pode resultar em doença congênita causando lesões 

irreversíveis ou sequelas graves no feto (SILVA, 2014). O impacto socioeconômico 

da toxoplasmose congênita é significante, principalmente se a criança for acometida 

por retardo mental ou cegueira (MITSUKA-BREGANÓ; LOPES-MORI; NAVARRO, 

2010). 

Marzola, Pinto e Schlindwein (2021) analisaram as informações 

epidemiológicas da toxoplasmose congênita no estado de Santa Catarina, no 

período de 2010 a 2020. As autoras encontraram alta incidência da doença, 

principalmente nas regiões da Foz do Itajaí, Nordeste, Planalto Norte, com valores 

de 8,79, 6,04 e 5,02 casos por 10.000 nascidos vivos, respectivamente. Apesar do 

avanço em relação à notificação e monitoramento da toxoplasmose gestacional e 

congênita no estado, as autoras identificaram falhas no processo de notificação do 

recém-nascido, consequentemente, com perda do acompanhamento e tratamento. 

Em decorrência da alta incidência da toxoplasmose gestacional e congênita, 

recomendou-se a introdução de ações educacionais para orientação da população. 

Ao analisar o perfil dos pacientes notificados com doenças zoonóticas, em 

relação ao sexo, verificou-se que 61% dos casos totais notificados foram em 

pacientes do sexo masculino (n=473). Já as mulheres corresponderam a 39% dos 

casos (n=299).  Com exceção da cisticercose e toxoplasmose gestacional, todas as 

demais zoonoses apresentaram os homens como os mais afetados pelas doenças 

zoonóticas na região da AMPLANORTE (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição das doenças zoonóticas notificadas na região da AMPLANORTE, Santa 
Catarina, de 2010 a 2020, quanto ao gênero do indivíduo acometido. 

Zoonoses 
 

Feminino Masculino 

Cisticercose 1 1 
Febre Amarela - 1 
Hantavirose 1 9 
Leishmaniose Tegumentar 
Americana 

- 2 

Leptospirose 7 44 
Malária 2 4 
Tétano  4 5 
Toxoplasmose Congênita 3 4 
Toxoplasmose Gestacional 51 - 
Tuberculose 230 403 
Total 299 473 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Diversos estudos também encontraram os homens como os mais afetados 

por diferentes zoonoses em regiões distintas do Brasil, como se pode verificar nos 

estudos de Rocha (2019), Costa de Sousa et al., (2021), Braz et al. (2020), Casali et 

al. (2019), Guedes, Milagres, De Oliveira (2019) e Lira et al. (2021). 

Acredita-se que o gênero masculino é mais susceptível ao adoecimento, 

sendo que uma das possibilidades para que esse gênero seja mais acometido por 

zoonoses é a de que algumas doenças necessitam de um vetor para sua 

transmissão (febre amarela, malária, leishmaniose, hantavirose) e os homens 

estariam mais expostos a estes vetores, devido às atividades ocupacionais que 

exercem próximos a fonte de infecção (FARIAS et al., 2019). Além disso, há o fato 

de que os homens, na maioria das vezes, não possuem o hábito de cuidar 

adequadamente da sua própria saúde, e ao estarem mais expostos a fatores de 

risco em função de suas atividades laborais são acometidos pelas doenças 

(FREITAS et al., 2016). No entanto, de acordo com Busato et al., (2017) não há 

diferença de susceptibilidade quando ambos os sexos estão expostos às mesmas 

fontes de contágio. 

Em relação a idade, a faixa etária com maior número de notificações foi entre 

35 e 49 anos (Tabela 3). Os dados foram organizados conforme a faixa etária 

disponível no SINAN e para uma melhor compreensão classificados em três grupos: 

crianças e adolescentes, adultos e idosos. Nessa classificação percebeu-se que a 

maioria dos casos (76,95%) foram notificados em indivíduos adultos com idade entre 

20 e 64 anos. Importante destacar que a faixa etária “até 1 ano” foi composta 

unicamente por crianças que apresentaram toxoplasmose congênita.  

 
Tabela 3 – Distribuição das doenças zoonóticas notificadas na região da AMPLANORTE, Santa 
Catarina, de 2010 a 2020, quanto à idade. 

 Faixa etária Quantidade 
de casos 

Frequência Frequência em 
Grupo 

Crianças 
        e 
Adolescentes 

Até 1 ano 7 1%  
 

11% 
1 a 4 anos 6 1% 

5 a 9 anos 7 1% 

10 a 14 anos 13 2% 

15 a 19 anos 46 6% 

Adultos 20 a 34 anos 199 26%  
77% 35 a 49 anos 201 26% 

50 a 64 anos 194 25% 

Idosos 65 a 79 anos 79 10%  
13% Mais de 80 anos 20 3% 

 Total 772 100% 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Outro dado analisado foi em relação à escolaridade. Percebeu-se que em 9% 

(n=68) das notificações não constava a escolaridade, e 28% (n=215) apresentaram 

a escolaridade como: Ignorado ou em Branco (Tabela 4). Já nas notificações que 

constaram a escolaridade verificou-se que 39% possuíam o Ensino Fundamental 

Incompleto (n=300) e 2% eram analfabetos (n=13). 

 

Tabela 4 – Distribuição das doenças zoonóticas notificadas na região da AMPLANORTE, Santa 
Catarina, de 2010 a 2020, quanto à escolaridade. 

Escolaridade Quantidade de 
casos 

Frequência 

Não consta 68 9% 
Ignorado/Branco 215 28% 
Analfabeto 13 2% 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

300 39% 

Ensino Fundamental 
Completo 

80 10% 

Ensino Médio Completo 80 10% 
Ensino Superior 16 2% 
Total 772 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

A escolaridade impacta significativamente em inúmeras áreas da vida de um 

indivíduo, inclusive na saúde. Um estudo realizado por Besarria e colaboradores 

(2016) concluiu que pessoas com maior escolaridade apresentam menor 

probabilidade de desenvolver doenças de coluna; artrite; bronquite; cirrose; 

depressão; insuficiência renal; doenças crônicas comuns como cardiopatia, 

hipertensão e diabetes; e tuberculose. As únicas exceções são câncer e tendinite. 

Apesar de não haver dados que comprovem especificamente a relação com 

as doenças zoonóticas em geral, a baixa escolaridade pode ser um fator que 

contribui para a infecção e disseminação de zoonoses, pois a falta de conhecimento 

sobre os meios de contágio e as maneiras de prevenção pode facilitar a ocorrência 

destas. De acordo com Santos, Gibaut e Bispo (2016) a baixa escolaridade pode 

interferir na adesão ao tratamento a tuberculose, zoonose com maior número de 

notificações no presente estudo, e consequentemente, provocar a descontinuidade 

do tratamento. 

Ao verificar o local onde ocorreram os casos notificados, percebeu-se que 

77,72% (n=600) dos casos ocorreram em indivíduos cuja residência era em áreas 

urbanas e 12,82% em áreas rurais (n=99) (Tabela 5). Segundo Arruda, Maia e Alves 

(2018) o acesso à saúde nas áreas rurais é menor em decorrência da maior 
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vulnerabilidade social da sua população e das maiores adversidades de acesso a 

que seus grupos sociais estão sujeitos. 

 

Tabela 5 – Distribuição das doenças zoonóticas notificadas na região da AMPLANORTE, Santa 
Catarina, de 2010 a 2020, quanto ao local de ocorrência. 

Local  Quantidade de 
casos 

Frequência 

Não consta 65 8,41% 
Ignorado/Branco 8 1,03% 
Rural 99 12,82% 
Urbana 600 77,72% 
Total 772 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

De acordo com Lara e Batista (2020), no Brasil, aproximadamente metade da 

população vive em condições precárias com déficit de estrutura de saneamento 

ambiental, fator favorável ao aparecimento de zoonoses. Somado a isso, a exclusão 

social, consequência de um sistema falho de desenvolvimento econômico e 

urbanização, contribui para a dificuldade de acesso à prevenção de doenças, 

propiciando o aumento de riscos e efeitos na saúde (LARA; BATISTA, 2020). 

Ao analisar a ocorrência de zoonoses em cada ano, verificou-se que ocorreu 

uma média de notificação de 70 casos de doenças zoonóticas por ano na região da 

AMPLANORTE. Apesar de se verificar que o número de casos se manteve estável 

no decorrer do período estudado, em 2016 (Gráfico 1) houve um pico na quantidade 

de casos notificados, sendo que este pico foi causado por um maior número de 

casos confirmados notificados de Tuberculose. 

 Mesmo tendo conhecimento que pode ter ocorrido subnotificação, ao 

comparar a quantidade de casos notificados em 2010 (n=40) com a quantidade de 

2020 (n=71) percebeu-se que houve um aumento em torno de 77,5% no número de 

doenças zoonóticas notificadas. Comparando as médias de casos notificados entre 

os anos, verificou-se que não houve diferença significativa (p=0,8258). 
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Gráfico 1 - Distribuição do número de casos confirmados de zoonoses notificados de janeiro de 2010 

a dezembro de 2020, na região da AMPLANORTE, Santa Catarina. 

 

Dados da Pesquisa (2022). 

 

Analisando os casos notificados, verificou-se que todos os municípios da 

região da AMPLANORTE apresentaram notificação de doenças zoonóticas. Apesar 

da proximidade territorial entre os municípios, o número de casos notificados não foi 

homogêneo, houve diferença na quantidade de casos de um município para outro. 

Como se pode observar na Figura 1, 50% dos municípios apresentaram até 50 

casos de doenças zoonóticas, e 10% entre 201 e 250. De acordo Colussi e Pereira 

(2016), a interação entre a população e o território, histórica e socialmente 

estabelecida em uma complexa distribuição de fatores, intensificam os riscos de os 

indivíduos adoecerem e definem algumas ações individuais que refletem nas 

condições de saúde. 
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Figura 1 - Mapa de Santa Catarina, destacando a notificação de casos de doenças zoonóticas nos 

municípios da AMPLANORTE, Santa Catarina, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2020. 

 

Dados da Pesquisa (2022). 

 

Três Barras (Tabela 6) foi o município que apresentou maior prevalência 

(28,24%) de casos confirmados de zoonoses (n=218), seguido do município de 

Porto União (23,58% n=182) e Canoinhas (15,93%n=123). Já o município que 

apresentou menor ocorrência foi Major Vieira (0,91% n=7).  

 

Tabela 6 – Distribuição dos casos confirmados notificados de zoonoses nos municípios da região da 
AMPLANORTE, Santa Catarina, de 2010 a 2020. 

Município 
 

Quantidade de casos totais Frequência (%) 

Bela Vista do Toldo (BVT) 12 1,55% 
Canoinhas (CAN) 123 15,93% 
Irineópolis (IRI) 17 2,20% 
Itaiópolis (ITA) 30 3,89% 
Mafra (MFA) 107 13,86% 
Major Vieira (MV) 7 0,91% 
Monte Castelo (MC) 22 2,85% 
Papanduva (PAP) 54 6,99% 
Porto União (PU) 182 23,58% 
Três Barras (TB) 218 28,24% 
Total 772 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Os quatro municípios que apresentaram maior quantidade de casos 

(Canoinhas, Mafra, Porto União e Três Barras) notificaram casos em todos os anos 
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estudados. Itaiópolis e Papanduva só notificaram casos a partir de 2010. Os demais 

municípios notificaram casos em anos aleatórios e não de forma consecutiva.  

Ao comparar o ano de 2010 com o ano de 2021, verificou-se que os 

municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis e Major Vieira não 

apresentaram aumento na quantidade de casos notificados. Já os demais 

municípios apresentaram crescimento no número de doenças zoonóticas 

notificadas. Sendo os municípios de Papanduva e Itaiópolis os que apresentaram 

maior percentual de crescimento nas notificações (Papanduva 233,33% Itaiópolis 

200%) (Mafra 114,29% Monte Castelo 50% Porto União 57,14% Três Barras 120%). 

Teixeira (2005) afirma que em municípios maiores, pela quantidade de 

pacientes, os números de notificações são altos. No presente estudo, com exceção 

do município de Três Barras, verificou-se que municípios com população maiores 

apresentaram maior ocorrência de zoonoses no PNC, conforme pode ser visualizado 

nos municípios de Porto União, Canoinhas e Mafra (Tabela 7). No entanto, esses 

valores não seguiram um padrão gradativo de ocorrência.  

 
Tabela 7 – Distribuição da ocorrência de doenças zoonóticas em relação a população dos municípios 
da região da AMPLANORTE, Santa Catarina, de 2010 a 2020. 

Município Quantidade de casos 
totais 

População 
2010 

População 
estimada em 2021 

Três Barras 218 18.129 19.455 
Porto União 182 33.493 35.685 
Canoinhas  123 52.765 54.558 
Mafra 107 52.912 56.825 
Papanduva 54 17.928  19.521 
Itaiópolis 30 20.301 21.889 
Monte Castelo 22 8.346 8.263 
Irineópolis 17 10.448 11.354 
Bela Vista do Toldo 12 6.004 6.386 
Major Vieira 7 7.479 8.209 
Total 772 227.805 242.145 

Dados da Pesquisa (2022); IBGE (2010). 

 

Ao analisar a correlação entre a quantidade de casos notificados e a 

população em 2010 e a população estimada em 2021, verificou-se que houve 

correlação positiva moderada no período analisado, porém essa não foi significativa 

estatisticamente (r=0,5463, p= 0,1023 e r=0,5481, p=0,1010) (Gráfico 2 e Gráfico 3). 
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Gráfico 2 – Distribuição do número de casos notificados de 2010 a 2020 versus a população em 2010 
dos municípios da região da AMPLANORTE, Santa Catarina. 

 

Dados da Pesquisa (2022). 

 

Gráfico 3 – Distribuição do número de casos notificados de 2010 a 2020 versus a população estimada 
em 2021 nos municípios da região da AMPLANORTE, Santa Catarina. 

 

Dados da Pesquisa (2022). 

 

Ao analisar o número de casos notificados em função da população, para um 

denominador comum (nº casos/mil habitantes), verificou-se que os municípios de 

Três Barras e Porto União apresentaram a maior proporção de casos, 11,2 
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casos/1000 habitantes (hab.) e 5,1 casos/1000 hab., respectivamente (Tabela 8). 

Apesar de a tendência ser os municípios com população maior apresentarem maior 

número de notificações, percebeu-se que estes não foram os que apresentaram 

maior proporção. Ao realizar a comparação entre municípios, verificou-se que alguns 

apresentaram diferença significativa quando comparados entre si (Tabela 9). 

 
Tabela 8 – Distribuição dos números de casos de zoonoses notificadas/1000 habitantes, nos 
municípios da região da AMPLANORTE, Santa Catarina, no período de 2010 a 2020. 

Município 
 

Quantidade de casos totais Número de casos/1000 hab. 

Major Vieira 7 0,85 
Bela Vista do Toldo 12 1,88 
Irineópolis 17 1,50 
Monte Castelo 22 2,66 
Canoinhas 123 2,25 
Mafra 107 1,88 
Itaiópolis 30 1,37 
Papanduva 54 2,77 
Porto União 182 5,10 
Três Barras 218 11,21 

Dados da Pesquisa (2022). 

 

Tabela 9 – Resultados do Teste de Kruskal-Wallis e teste de Dunn, comparando a ocorrência total de 
casos confirmados notificados de zoonoses entre municípios da região da AMPLANORTE, Santa 

Catarina, de 2010 a 2020. Nota: Significância (p0,01). 

Municípios 
 

Valor p 

BVT versus (vs.) CAN 0,0003 
BVT vs. MFA 0,0012 
BVT vs. PU <0,0001 

BVT vs. TB 0,0002 
CAN vs. IRI 0,0019 
CAN vs. MV <0,0001 
CAN vs. MC 0,0107 
IRI vs. MFA 0,0067 
IRI vs. PU <0,0001 
IRI vs. TB 0,0012 
ITA vs. PU 0,0072 
MFA vs. MV 0,0001 
MFA vs. MC 0,0338 
MV vs. PU <0,0001 
MV vs. TB <0,0001 
MC vs. PU 0,0006 
MC vs. TB 0,0069 

Dados da Pesquisa (2022). 

 

De acordo com Lima e colaboradores (2017) um fator que têm contribuído 

para que os casos de doenças zoonóticas venham crescendo gradativamente são 

as constantes alterações causadas pelo homem no ambiente. Ao analisar a 

cobertura vegetal natural dos municípios da AMPLANORTE, verificou-se que esta 
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diminuiu no decorrer do período estudado (Tabela 10). A correlação da cobertura 

vegetal com a ocorrência de zoonoses foi negativa nos dois períodos e não 

significativa (2013 r=-0,22765, p=0,5270 e 2017 r=-0,24344, p=0,4979) (Gráfico 4 e 

5). 

 

Tabela 10 – Distribuição dos casos totais confirmados e notificados de zoonoses de 2010 a 2020 e a 
cobertura vegetal natural de 2013 e 2017 dos municípios da AMPLANORTE, Santa Catarina. 

Município Quantidade de casos 
totais 

Cobertura Vegetal 
Natural 2013 

Cobertura Vegetal 
Natural 2017 

Bela Vista do Toldo 12 47,52 47,07 
Canoinhas 123 36,92 36,4 
Irineópolis 17 39 38,75 
Itaiópolis 30 53,96 52,07 
Mafra 107 36,35 35,06 
Major Vieira 7 37,82 37,38 
Monte Castelo 22 53,82 53,44 
Papanduva 54 44,32 43,49 
Porto União 182 51,38 50,37 
Três Barras 218 38,06 37,43 

Dados da Pesquisa (2022); ATLAS BRASIL (2022). 

 

Gráfico 4 – Distribuição da quantidade total de casos de doenças zoonóticas notificadas de 2010 a 
2020 versus cobertura vegetal natural em 2013, dos municípios da AMPLANORTE, Santa Catarina. 

. 

Dados da Pesquisa (2022). 
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Gráfico 5 – Distribuição da quantidade total de casos de doenças zoonóticas notificadas de 2010 a 
2020 versus cobertura vegetal natural em 2017, dos municípios da AMPLANORTE, Santa Catarina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Amato-Lourenço e colaboradores (2016) afirmaram que a redução de áreas 

verdes tem sido associada a alterações de características do meio físico, como a 

desregulação do microclima local. Essa alteração pode influenciar diretamente na 

composição da fauna de vetores causadores de doenças infecciosas, dentre as 

quais algumas são zoonoses. Decorrentes dessas mudanças, pode haver aumento 

na taxa e frequência do desenvolvimento larval, oscilações genéticas de populações 

e taxas de sobrevivência de mosquitos da família dos Culecídeos, os quais são 

responsáveis por desencadear doenças como dengue, febre amarela, malária, 

filarioses e encefalite. 

Os autores também afirmaram que estudos realizados na Europa e América 

do Norte apresentam evidências concretas que relacionam a presença e uso de 

áreas verdes a reflexos positivos de saúde. Em Santa Catarina, não há, ainda, 

estudos que abordem o impacto do ambiente na saúde da população, em especial 

na ocorrência de zoonoses. 

Das 21 zoonoses que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória 
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de 2020) e que integram a Portaria Estadual nº242 de 10/04/2015, dez doenças 

zoonóticas foram notificadas no período e local estudado. 

Ao analisar as diferentes zoonoses que ocorreram nos municípios, verificou-

se que apenas Major Vieira apresentou casos confirmados de uma única zoonose 

(Tabela 11). Os demais municípios (80%) apresentaram casos confirmados de mais 

de uma zoonose, sendo os municípios de Itaiópolis e Mafra os que apresentaram 

maior diversidade de doenças zoonóticas (n=7).  

 

Tabela 11 – Quantidade de doenças zoonóticas notificadas por município da região da 
AMPLANORTE, Santa Catarina, de 2010 a 2020. 

Município 
 

Quantidade de doenças 
zoonóticas notificadas 

 

Doença zoonótica notificada 

Major Vieira 1 Tuberculose 
Bela Vista do Toldo 2 Tétano e Tuberculose 
Irineópolis 4 Leptospirose, Tétano, Toxoplasmose 

gestacional e Tuberculose 
Monte Castelo 4 Leptospirose, Tétano, Toxoplasmose 

gestacional e Tuberculose 
Canoinhas 5 Hantavirose, Leptospirose, Malária, 

Toxoplasmose gestacional e 
Tuberculose 

Mafra 7 Hantavirose, Malária, Leptospirose, 
Tétano, Toxoplasmose congênita, 
Toxoplasmose gestacional e 
Tuberculose 

Itaiópolis 7 Cisticercose, Febre amarela, 
Hantavirose, Leishmaniose tegumentar 
americana, Leptospirose, 
Toxoplasmose congênita e Tuberculose 

Papanduva 6 Hantavirose, Leptospirose, Malária, 
Tétano, Toxoplasmose gestacional e 
Tuberculose 

Porto União 6 Cisticercose, Hantavirose, 
Leptospirose, Tétano, Toxoplasmose 
gestacional e Tuberculose 

Três Barras 6 Malária, Leptospirose, Tétano, 
Toxoplasmose congênita, 
Toxoplasmose gestacional e 
Tuberculose 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

É importante destacar que existem mais de 200 doenças zoonóticas 

conhecidas, sendo causas consideráveis de adoecimento e mortes em grupos 

demográficos vulneráveis, principalmente crianças, idosos e trabalhadores ligados 

às áreas de saúde pública e veterinária (VASCONCELLOS, 2013). 

As doenças zoonóticas que apresentaram notificações em todos os anos 

estudados foram a leptospirose e a tuberculose; as demais foram relatadas em anos 
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aleatórios, e não sequenciais. Destas enfermidades, apenas a tuberculose 

apresentou crescimento no número de notificações (27,27%) durante o período 

estudado. 

Apesar de a frequência dos casos ser pequena na região da AMPLANORTE 

(2%), é importante levar em consideração dois fatores: o tamanho dos municípios 

(em população), uma vez que os municípios estudados são em sua maioria 

municípios pequenos; e a subnotificação, pois pode ter ocorrido casos 

subnotificados no período analisado, principalmente, se levar em consideração que 

em 2020 iniciou a pandemia mundial Covid-19, que limitou os atendimentos nas 

unidades de saúde. 

A subnotificação se dá pela ausência de comunicação da ocorrência de 

determinada doença ou agravo por profissionais de saúde à autoridade sanitária. De 

acordo com Carvalho, Dourado e Bierrenbach (2011) e Miranda (2017) a 

subnotificação é uma irregularidade que ocorre no Brasil todo e tem fragilizado o 

sistema de saúde brasileiro trazendo altos custos. A notificação compulsória é 

obrigatória a todos os profissionais de saúde, e possui significativa importância pelo 

fato de que algumas doenças necessitam de ações imediatas de controle após a 

detecção de um único caso, para evitar a disseminação do agente patológico 

(SILVA; OLIVEIRA, 2014). 

Percebeu-se, portanto, que apesar de não haver estudos sobre a ocorrência 

de doenças zoonóticas na região da AMPLANORTE, é de significativa relevância 

que pesquisas nesta temática sejam realizadas. A ocorrência de doenças impacta na 

saúde da população, podendo contribuir para um melhor indicador longevidade no 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.  

 

4.2 IDHM LONGEVIDADE, APLICAÇÃO DE RECURSOS E OCORRÊNCIA DE 

ZOONOSES 

 

O Índice do Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) longevidade serve 

para mensurar a saúde dos indivíduos. Os municípios de Porto União, Mafra e 

Canoinhas são os municípios que possuem IDHM longevidade mais alto da região 

da AMPLANORTE, 0,891, 0,88 e 0,874, respectivamente (Tabela 12). No entanto, 

apresentaram maior número de notificações que municípios com menor IDHM 

longevidade. 
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Tabela 12 – Distribuição dos valores IDHM longevidade comparado a quantidade de casos totais 
notificados de zoonoses na região da AMPLANORTE, Santa Catarina, de 2010 a 2020. 

Município 
 

Quantidade de casos totais IDHM longevidade 

Bela Vista do Toldo  12 0,826 
Canoinhas 123 0,874 
Irineópolis 17 0,836 
Itaiópolis 30 0,836 
Mafra 107 0,88 
Major Vieira 7 0,817 
Monte Castelo 22 0,826 
Papanduva 54 0,836 
Porto União 182 0,891 
Três Barras 218 0,814 
Total 772  

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 
A correlação entre IDHM longevidade e o número de casos totais não foi 

significativa (r=0,4350, p=0,2090) (Gráfico 6), ou seja, os municípios com melhor IDH 

longevidade não foram os que tiveram a menor ocorrência de zoonoses. Entretanto, 

se considerar apenas o número de casos que ocorreu em 2010 a correlação foi forte 

positiva e significativa (r=0,7603, p=0,0107) (Gráfico 7). 

 
Gráfico 6 – Distribuição dos valores IDHM Longevidade versus número de casos totais de zoonoses 
registrados nos municípios da AMPLANORTE, Santa Catarina, no período de 2010 a 2020. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Gráfico 7 – Distribuição dos valores IDHM Longevidade versus número de casos de zoonoses 
notificados nos municípios da AMPLANORTE, Santa Catarina, no período de 2010. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) de um município representa a 

situação de como ele está, em termos de ciclo virtuoso de desenvolvimento humano, 

em comparação com os demais municípios do Brasil. A escala varia de 0 a 100, 

sendo que quanto mais próximo de 100 mais excelente é o município (IGMA, 2022). 

A correlação entre a ocorrência de zoonoses e o IGMA e IGMA saúde não foi 

significativa.  

A aplicação de recursos em zoonoses não pôde ser correlacionada à 

ocorrência de zoonoses devido à ausência ou insuficiência de informações nos 

Relatórios de Gestão de Saúde e à indisponibilidade dos documentos por parte das 

secretarias de saúde.  

De acordo com Bohn, Ervilha e Dalberto (2015), a utilização eficiente dos 

recursos é fator de significativa importância para o alcance de melhores resultados 

no desenvolvimento municipal. Uma vez que o fornecimento público dos serviços de 

saúde e educação, assim como as políticas de distribuição de renda permeiam o 

contexto socioeconômico nacional, o processo de desenvolvimento está diretamente 

relacionado ao desempenho da esfera estatal. Assim, prover tal esfera com 
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indicadores não apenas do estágio de desenvolvimento humano dos municípios, 

mas também da competência destes em designar os recursos públicos, torna-se 

primordial para delimitar as tomadas de decisões cujo objetivo seja elevar o bem-

estar da coletividade.  

E tendo em vista a ocorrência de zoonoses, a complexidade na 

disponibilidade dos documentos, e a ausência de informações sobre as estratégias 

de controle e prevenção realizadas sobre zoonoses foi elaborado um plano geral de 

monitoramento de zoonoses (APÊNDICE C). 

Além do mais, é importante que estudos posteriores sejam realizados sobre 

as zoonoses ocorrentes na AMPLANORTE, nas regiões circunvizinhas e no estado 

de Santa Catarina, uma vez que não há riqueza de dados quando se pesquisa por 

zoonoses na região. Os dados encontrados devem ser levados ao conhecimento 

dos sistemas de saúde para que, se necessário, medidas preventivas sejam 

implementadas a fim de reduzir e prevenir novos casos de doenças zoonóticas nos 

municípios. 

 

4.3 ANÁLISE DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E RELATÓRIOS DE GESTÃO 

DE SAÚDE (2018-2021) 

 

Foram analisados oito Planos Municipais de Saúde e 15 Relatórios de Gestão 

de Saúde. Apesar de todas as Secretarias Municipais de Saúde possuírem o Plano 

Municipal de Saúde (2018-2021), nem todas possuíam os Relatórios de Gestão de 

Saúde (2018, 2019, 2020), mesmo estes sendo documentos obrigatórios e públicos 

do setor de saúde. Além do mais, algumas Secretarias Municipais de Saúde não 

disponibilizaram os documentos, ou disponibilizaram apenas partes dos 

documentos, ou ainda apenas de alguns anos, por isso não foi possível ter acesso a 

todos os dados previstos no projeto de pesquisa. 

Os municípios de Irineópolis e Monte Castelo não disponibilizaram seus 

Planos Municipais de Saúde para a pesquisa, mesmo sendo solicitados 

insistentemente estes documentos. 

Nenhum dos oito Planos Municipais de Saúde (Bela Vista do Toldo, 

Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Papanduva, Porto União e Três Barras) 

analisados seguia exatamente a ordem e padrão do Plano Estadual de Saúde, a 

partir do qual foi organizado o checklist (Apêndice A). 
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Cruz e colaboradores (2017) analisaram os Planos Municipais de Saúde de 

33 municípios sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina no período de 2014 a 2017. Os autores verificaram que apenas três 

Planos Municipais de Saúde analisados seguiram as diretrizes, objetivos, metas, 

indicadores, monitoramento e avaliação. É necessária uma parceria dos níveis de 

governo, para operacionalizar a criação, execução, monitoramento e avaliação deste 

instrumento. 

Com relação ao perfil sócio demográfico do Município, 87,5% dos 

documentos apresentaram este item. Apenas um dos Planos Municipais (Major 

Vieira) não apresentou o perfil sócio demográfico municipal, sendo o motivo de tal 

ausência o fato de que o documento enviado pela secretaria de saúde era um 

resumo do Plano Municipal, e não o Plano Municipal completo. 

O item Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica estava apresentado 

em 50% dos documentos, e 37,5% dos Planos Municipais de Saúde (n=3) não 

apresentaram nenhuma referência específica a doenças zoonóticas (Bela Vista do 

Toldo, Canoinhas e Três Barras). 

O único Plano Municipal de Saúde que apresentou uma diretriz específica 

para zoonoses foi o do município de Papanduva, cujas metas estão dispostas no 

quadro a seguir (Quadro 1), sendo o indicador desta meta o número de 

atendimentos antirrábicos humano. Nos demais planos, algumas zoonoses como 

leptospirose, leishmaniose, cisticercose, tuberculose e atendimento antirrábico 

estavam incluídos nas metas da Vigilância Epidemiológica, mas não com objetivos 

específicos para estas doenças. 

 

Quadro 1 – Ações para controle de zoonoses no município de Papanduva, dispostas no Plano 
Municipal de Saúde 2018-2021. 

 Meta 

1 Observar 100% dos animais agressores (cão e gato) cujos acidentes forem notificados 

2 Capacitar os agentes comunitários de saúde para orientarem a população sobre controle 

de zoonoses 

3 Encaminhar amostras de cabeça de animal agressor, bem como animais que aparecerem 

mortos (macacos, morcegos) para laboratório de referência 

4 Realizar ações educativas na comunidade 

5 Implantar castrações em cães e gatos, através de programas/convênios de castração de 

caninos e felinos - estes programas funcionam em parceria com ONGs 

6 Recebimento, manutenção e destinação de animais com suspeita de raiva 
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7 Vacinação antirrábica canina e felina e atuação em áreas de foco positivo para raiva 

animal 

8 Acompanhamento de animais suspeitos de raiva animal 

9 Orientação no controle de espécies da fauna urbana (pombos, baratas, aranhas, 

escorpiões, formigas, cupins, lagartas, morcegos, entre outros) 

10 Recolhimento de animais mortos em vias e locais públicos e em residências 

11 Adotar medidas de redução e controle da população murina (ratazanas) no município, até 

obter um grau de risco mínimo a na transmissão da leptospirose, seguindo metodologia 

preconizada pelo OMS 

12 Realizar a Vigilância Entomológica e o controle de vetores de interesse à saúde pública 

13 Desenvolvimento do programa de controle do mosquito Aedes aegypti, conforme 

preconizado pelo MS 

14 Implantar controle de simulídeos (borrachudos) 

15 Implantar coordenar e orientar ações que envolvem a fauna sinantrópica de interesse 

médico (pombos, aranhas, escorpiões, etc.), e situações que comprometam a saúde 

pública 

16 Promover ações de educação em saúde, visando desenvolver atitudes positivas da 

população para a efetivação do controle ambiental referente a animais e vetores. 

 Estratégias 

1 Capacitar a equipe no controle das zoonoses 

2 Capacitar os agentes comunitários de saúde para o encaminhamento dos casos, bem 

como para orientar as famílias no cuidado com animais, vetores e área de risco 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

 

Dentre os programas existentes nos municípios o mais frequente no Plano 

Municipal de Saúde foi o Programa de Prevenção e Tratamento a Tuberculose e 

Hanseníase, apesar desta última não se caracterizar como zoonose. Qualificar este 

plano também foi outra meta encontrada. Como a tuberculose foi a zoonose com 

maior número de casos notificados na região estudada, é possível que o Programa 

necessite de aperfeiçoamento para que seja mais eficiente e continue reduzindo 

ainda mais a ocorrência de casos na região. 

Duas metas interessantes que foram encontradas e estão descritas nos 

Planos dos municípios de Mafra e Major Vieira, respectivamente, são: “Intensificar as 

notificações compulsórias em toda a rede municipal de saúde” e “Digitar nos 

sistemas existentes dados epidemiológicos do município”. O município de Mafra 

apresentou quantidade significativa de doenças zoonóticas notificadas, porém, Major 
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Vieira foi o município com menor quantidade de casos. Esta informação traz o 

entendimento de que se todos os dados do município já estivessem contabilizados 

no sistema, a ocorrência das doenças zoonóticas notificadas no município poderia 

ser maior. Se estas forem alcançadas provavelmente aumentarão o número de 

casos de doenças notificadas, o que pode inclusive aumentar a frequência de 

zoonoses na região, visto que a subnotificação é um problema ocorrente em todo o 

país. 

É importante ressaltar que a notificação compulsória de doenças é um 

elemento primordial para o planejamento de ações de vigilância em saúde. É só por 

meio da notificação que se conhecerá a realidade de cada município, e assim, se 

necessário, realizar medidas para reduzir e controlar a ocorrência destas doenças 

(SOUSA et al., 2012).  

E as últimas metas que merecem destaque foram encontradas nos Planos 

Municipais de Itaiópolis e Mafra que são, respectivamente: “Construir um espaço 

apropriado para o Serviço de Vigilância em Saúde” e “Fomentar a Vigilância em 

Saúde do município”. Estas metas demonstram que os municípios estão 

preocupados em prevenir doenças que possam vir a ocorrer e interferir na qualidade 

de vida da população. No entanto, nem todas as metas são alcançadas no período 

pretendido. 

Os Relatórios Anuais de Gestão de Saúde foram descritos aqui por município, 

porque a maioria, assim como os Planos Municipais de Saúde não seguiam 

exatamente o mesmo padrão do Relatório Estadual de Gestão de Saúde, criada no 

cheklist. Apenas três municípios (Canoinhas, Itaiópolis e Mafra) enviaram os todos 

os Relatórios de Gestão de Saúde completos, porém em Mafra os Relatórios eram 

organizados de maneira totalmente diferente dos demais municípios. Bela Vista do 

Toldo, Papanduva e Porto União enviaram apenas a Programação Anual de Saúde, 

sendo que Bela Vista do Toldo enviou a Programação apenas de 2018 e 2019, e 

Porto União um único documento apresentando a programação de 2018-2021. 

As secretarias de saúde de Irineópolis, Major Vieira, Monte Castelo e Três 

Barras não disponibilizaram os Relatórios de Gestão de Saúde de seus respectivos 

municípios. 

O fato de cada município disponibilizar documentos realizados de maneiras 

diferentes, sem um padrão, dificultou parcialmente a análise dos dados 

impossibilitando que outras análises pudessem ser executadas. 
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As metas previstas e executadas no eixo Vigilância em Saúde dos Relatórios 

Anuais de Gestão de Saúde foram semelhantes em todos os municípios, e as 

encontradas nos Planos Municipais, visto que é neste documento que elas são 

criadas. Dentre estas pode-se citar: Manter o Núcleo de Educação Permanente em 

Saúde; Organizar unidades de combate contra a Tuberculose; Acompanhamento de 

zoonoses; e Fortalecer ações de Vigilância em Saúde.  

De modo geral verificou-se que os maiores recursos vêm do Governo Federal 

e são destinados a Vigilância em Saúde ou Vigilância Epidemiológica dos 

municípios. Estas é que realizam a distribuição dos valores conforme as 

necessidades de sua localidade. Nenhum recurso veio destinado unicamente ao 

setor de zoonoses. 

O município que apresentou maiores valores destinados a Vigilância 

Epidemiológica foi Canoinhas, seguido de Itaiópolis e Papanduva (Quadro 2). Os 

demais municípios não apresentaram dados suficientes para que pudessem entrar 

nesta comparação. 

 

Quadro 2– Distribuição da execução orçamentária e financeira do setor de Vigilância Epidemiológica 
nos municípios de Canoinhas, Itaiópolis e Papanduva por ano. 

Município Subfunções Receita de 

Impostos e de 

Transferência de 

Impostos - Saúde 

Transferências 

Fundo a Fundo de 

Recursos do SUS 

provenientes do 

Governo Federal 

Total 

 

 

Canoinhas 

Corrente 2018: 305.133,54 

2019: 292.188,19 

2020: 350.000,00 

2018: 215.372,15 

2019: 204.382,45 

2020: 183.723, 12 

2018: 520.505,69 

2019: 496.570,64 

2020: 533.723,12 

Capital 2018: 7.923,90 

2019: 9.296,56 

2020: 10.000,00 

2018: 11.058,88 

2019: 19.818,55 

2020: 25.000,00 

2018: 18.982,78 

2019: 29.115,11 

2020: 35.000,00 

 

 

Itaiópolis 

Corrente 2018: 0,00 

2019: 0,00 

2020: 0,00 

2018: 86.196,17 

2019: 77.848,70 

2020: 26.179,02 

2018: 86.196,17 

2019: 77.848,70 

2020: 26.179,02 

Capital 2018: 0,00 

2019: 0,00 

2020: 0,00 

2018: 0,00 

2019: 20.629,00 

2020: 43.599,00 

2018: 0,00 

2019: 20.629,00 

2020: 43.599,00 

 

 

Corrente 2018: 5.000,00 

2019: 5.000,00 

2018: 5.000,00 

2019: 0,00 

2018: 10.000,00 

2019: 5.000,00 
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Papanduva 2020: 5.000,00 2020: 5.000,00 2020: 10.000,00 

 Capital 2018: 0,00 

2019: 0,00 

2020: 0,00 

2018: 0,00 

2019: 0,00 

2020: 0,00 

2018: 0,00 

2019: 0,00 

2020: 0,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

No relatório de Canoinhas 2020 notou-se que a execução orçamentária e 

financeira da vigilância epidemiológica não teve os mesmos valores que o 

demonstrativo da programação de despesas com saúde por subfunção, natureza e 

fonte, nos demais anos os valores foram os mesmos. 

Nos Relatórios de Gestão de Saúde de Porto União não consta nenhum valor 

de Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 

Federal nem na Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde. Nos 

de Mafra também não constam esses dados específicos, no entanto, afirma que 

houve investimento em ações e serviços públicos em saúde, em Vigilância em 

Saúde, em 2018, no valor de R$ 1.851.662,86. Em 2019, este investimento foi R$ 

1.881.025,17 e em 2020 R$ 1.841.796,14. No entanto, não informa quanto desse 

investimento foi destinado às zoonoses. 

Cruz e colaboradores (2017) afirmaram que há necessidade de um melhor e 

maior envolvimento das equipes de saúde e da participação social na elaboração 

dos planos de saúde, bem como para a equipe que elabora o Plano Municipal. No 

presente estudo, percebeu-se que não apenas na elaboração dos Planos Municipais 

de Saúde há essa necessidade, mas também nos Relatórios de Gestão de Saúde, 

uma vez que estes documentos são primordiais para o cumprimento de 

determinações legais, assim como instrumento de gestão para melhoria na 

qualidade de saúde da população. 

 

4.4 ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS GESTORES DE SAÚDE SOBRE 

ZOONOSES 

 

4.4.1 Caracterização do Perfil dos Gestores de Saúde 

 

Dos 20 profissionais convidados a participar da pesquisa, a maioria (75% 

n=15) responderam o questionário. Dos que não aceitaram participar (5/20), a 

recusa foi maior (40%) entre os secretários de saúde (n=4) (Mafra, Monte Castelo, 
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Papanduva e Três Barras). Apesar de a participação dos gestores e coordenadores 

de zoonoses não ser obrigatória, assim como em qualquer pesquisa, é interessante 

destacar que uma pesquisa se constitui em um processo de aprendizagem tanto do 

pesquisador que a realiza, quanto da sociedade em que esta se desenvolve 

(RICHARDSON, 1999). Portanto, quem participa também pode ter seu 

conhecimento aumentado, e se tratando de tema relacionado a saúde pública, a 

participação dos gestores de saúde se torna de significativa relevância. 

Dos profissionais que aceitaram participar (n=15), 40% eram secretários de 

saúde (6/15) e 60% (9/15) responderam como coordenadores de zoonoses, apesar 

de apenas um (1/9) atuar de fato no cargo. Embora os demais participantes (8/9) 

exerçam diferentes cargos na saúde municipal, todos estão relacionados a saúde 

pública. Dentre estes cargos que ocupavam na prefeitura municipal 56% dos 

profissionais atuavam na vigilância epidemiológica (5/9), 1 era coordenador de 

Atenção Básica, 1 médico veterinário e 1 técnica em enfermagem. De acordo com 

Batista e Gonçalvez (2011) formar profissionais capazes de atuar no sistema de 

saúde sempre foi um desafio, uma vez que estes são indivíduos fundamentais para 

a resolução dos problemas que surgem na assistência à saúde.  

Com relação ao perfil dos participantes, verificou-se que a maioria (67%) 

eram mulheres (n=10) (Tabela 13), com idade média de 42 anos, que residiam em 

área urbana, e possuíam renda de 3,1 a 5 salários mínimos. De acordo com o 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS, 2020) as 

mulheres são a principal força de trabalho da saúde, correspondendo a 65% dos 

seis milhões de profissionais ocupados no setor público e privado, tanto em 

atividades diretas de assistência em hospitais, quanto na Atenção Básica. 

 

Tabela 13 – Dados do perfil demográfico dos gestores de saúde e coordenadores de zoonoses da 
região da AMPLANORTE, Santa Catarina, 2021. 

Total de participantes 15 

Sexo respondente Masculino: 5 (33%) / Feminino: 10 (67%) 

Idade média dos participantes (anos)  42 (Mínima: 28, Máxima: 74, Desvio padrão: 11,19) 

Área da residência Urbana: 14 (93,33%) / Rural: 1 (6,67%) 

Renda familiar 1 a 3 salários mínimos: 13,33% (2) 

3,1 a 5 salários mínimos: 46,67% (7) 

Mais de 5,1 salários mínimos: 40% (6) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Em relação à escolaridade dos secretários de saúde, observou-se que 

66,67% (n=4) destes profissionais possuíam ensino superior, um deles com pós-

graduação, e 33,33% ensino médio (n=2). Já os profissionais que responderam 

como coordenadores de zoonoses 77,78% (n=7) possuíam ensino superior, sendo 

dois deles com Mestrado e um com Especialização, e 22,22% (n=2) ensino médio. 

Percebeu-se que, apesar de a quantidade de pessoas com ensino médio ser igual 

nos dois cargos, os coordenadores de zoonoses possuíam maior formação 

acadêmica que os secretários de saúde. 

Mesmo o cargo de secretário de saúde não exigindo que o profissional tenha 

ensino superior, a formação acadêmica deste nível pode ser um diferencial 

importante para que o profissional exerça com eficiência a função que lhe foi 

delegada. 

Conforme Silvério (2008) e Viana e colaboradores (2015), o conhecimento 

científico tem sido produzido de forma rápida e exponencial na área da saúde, e está 

sendo disponibilizado aos profissionais para ser colocado em prática. Por isso, a 

atuação em saúde, coloca estes profissionais em uma busca diária de atualização. 

 

4.4.2 Conhecimento dos Gestores e Coordenadores de saúde sobre Zoonoses 

 

Todos os profissionais afirmaram saber o que é zoonose, mas nem todos 

assinalaram a resposta completa na questão seguinte, onde questionava a definição 

correta e amplamente aceita do termo. Zoonose é uma “doença ou infecção 

transmitida, naturalmente, do animal para o ser humano e vice-versa” (WHO, 2020) 

foi a resposta de 53% dos profissionais (Gráfico 8), enquanto os outros 47% 

responderam que é uma “doença ou infecção transmitida do animal para o ser 

humano”, não considerando que o ser humano também pode ser um agente 

transmissor. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



70 
 

Gráfico 8 – Distribuição da resposta dos gestores de saúde e coordenadores de zoonoses da região 
da AMPLANORTE, Santa Catarina, 2021, quanto à definição do termo zoonose. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Uma pesquisa realizada por Martins (2015) que avaliou o nível de 

conhecimento das famílias e profissionais de saúde sobre zoonoses parasitárias em 

uma cidade do sertão Paraibano concluiu que, tanto as famílias quanto os 

profissionais de saúde não sabiam o que era zoonose. Segundo o autor, ficou 

evidente o despreparo dos profissionais para orientar sobre a temática, pois estes 

não sabiam nem quais doenças faziam parte deste contexto quando utilizado o 

termo técnico. 

No presente estudo, 100% dos profissionais reconheceram a raiva, 

leishmaniose e leptospirose como sendo doenças zoonóticas (Gráfico 9). Já a 

doença de chagas e a febre amarela foi reconhecida por 93% dos profissionais, e a 

toxoplasmose por 80%. Entretanto, o que chamou atenção foi em relação a 

tuberculose, que mesmo sendo a doença zoonótica com maior quantidade de casos 

notificados na região, foi reconhecida como zoonose por apenas 20% dos 

profissionais. 
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Gráfico 9 – Distribuição das zoonoses reconhecidas como doenças zoonóticas pelos gestores de 
saúde e coordenadores de zoonoses da região da AMPLANORTE, Santa Catarina, 2021 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

As doenças gripe e tétano, não foram marcadas por nenhum respondente. Já 

as arboviroses, dengue e chikungunya foram erroneamente assinaladas como 

zoonoses por 93% e 100% dos profissionais, respectivamente. E a cinomose, 

doença infecciosa de ocorrência exclusiva em animais, foi indicada como zoonose 

por 40% dos profissionais (n=6). 

Apesar de a dengue e a chikungunya não serem doenças zoonóticas é 

importante ressaltar que estas têm se tornado constantes ameaças em regiões 

tropicais, em decorrência das mudanças climáticas, desmatamentos, ocupação 

desordenada em áreas urbanas, e condições sanitárias precárias, sendo estes os 

mesmos fatores que favorecem a infecção por zoonoses (LOPES; NOZAWA; 

LINHARES, 2014).  

Quanto às maneiras de transmissão de zoonoses, 100% dos profissionais 

responderam que as zoonoses podem ser transmitidas por meio da mordida ou 

arranhadura de animais, picada de insetos e contato com urina ou fezes de animais 

contaminados, sendo todas estas alternativas corretas. Porém, medidas importantes 

de transmissão não foram assinaladas, como o contato com água parada, que foi 

indicado por 53% (Gráfico 10), e a ingestão de alimentos contaminados que foi 

referida por apenas 40% dos profissionais. Estas maneiras de transmissão são de 

significativa relevância em algumas zoonoses. 
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Gráfico 10 – Distribuição das maneiras de transmissão de zoonoses citadas pelos dos gestores de 
saúde e coordenadores de zoonoses da região da AMPLANORTE, Santa Catarina, 2021. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

A hantavirose, por exemplo, é uma doença zoonótica que pode ser 

transmitida ao ser humano por meio da inalação do agente infectante presente em 

excretas de roedores silvestres infectados, os quais atuam como reservatórios (DE 

OLIVEIRA et al., 2015). Neste caso, a inalação de ar contaminado é uma maneira de 

transmissão importante na epidemiologia da doença, e foi reconhecida por apenas 

13% dos profissionais. 

Quando questionados se já haviam adquirido alguma zoonose ou conheciam 

alguém que já tinha adquirido, 60% informaram ter conhecimento da ocorrência de 

zoonoses em seres humanos. Dentre as zoonoses citadas por estes profissionais 

estão a raiva, toxoplasmose e dengue. As duas primeiras doenças citadas são 

zoonoses, estando, portanto, correta a colocação dos profissionais. Entretanto, a 

presença da dengue nessa questão só reforça o quanto o conhecimento em relação 

às doenças zoonóticas ainda necessita ser aperfeiçoado. 

Já dentre as formas de prevenção de zoonoses, 100% dos profissionais 

afirmaram que a vacinação e vermifugação dos animais e o controle da população 

de animais errantes são medidas preventivas. Não deixar lixo acumulado foi relatado 

por 93% dos profissionais (Gráfico 11) e a utilização de repelentes por 80%. 

Importante destacar que todas estas medidas estão corretas pois mantendo a saúde 

dos animais, evita-se o aparecimento de doenças nos seres humanos. Além disso, 

não deixar lixo acumulado e utilizar repelentes pode prevenir o aparecimento de 

53%

40%

7%

13%

7%
13%

Contato com água parada

Ingestão de alimentos
contaminados

Contato com pessoas
doentes

Inalação de ar
contaminado

Através de plantas

Segurar um animal no
colo



73 
 

vetores e, consequentemente, a picada destes, sendo também importantes medidas 

de prevenção.  

 

Gráfico 11 – Distribuição das maneiras de prevenção de zoonoses citadas pelos gestores de saúde e 
coordenadores de zoonoses da região da AMPLANORTE, Santa Catarina, 2021. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Outro fato que merece destaque é a higienização dos alimentos, uma vez que 

não só zoonoses, mas outras doenças também podem ser transmitidas por meio da 

alimentação. Um estudo realizado por Draeger (2018) avaliou de maneira 

epidemiológica as Doenças Transmitidas por Alimentos entre 2007 e 2017 no Brasil. 

O estudo evidenciou que ocorreram 7630 surtos no país, sendo importante que tanto 

a população como os profissionais de saúde estejam atentos a esta forma de 

ocorrência de doenças. Além disso, não é preciso evitar o contato com animais para 

que as zoonoses não aconteçam, mas promover também a saúde animal para que 

assim humanos e animais possam conviver sem o risco de um transmitir doença ao 

outro. Mas não basta apenas os profissionais terem conhecimento destas medidas, 

é importante que a população também saiba como se prevenir. 

Todos os participantes concordaram que é importante orientar a população 

sobre esta temática, sendo que o médico veterinário foi indicado por 100% dos 

participantes como o profissional responsável para executar tal tarefa. Já médicos e 

enfermeiros foram relacionados, ambos, por 93% dos participantes (Gráfico 12). É 
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interessante destacar que os gestores de saúde, apesar de terem maior contato com 

a população em geral, foram apontados por 73% dos participantes, o menor 

percentual entre os profissionais de saúde. 

 

Gráfico 12 – Distribuição dos profissionais indicados pelos gestores de saúde e coordenadores de 
zoonoses da região da AMPLANORTE, Santa Catarina, 2021, para orientar a população sobre 
doenças zoonóticas. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Este resultado concorda com o encontrado por Costa (2019) em que o médico 

veterinário também foi o principal profissional citado para informar a população sobre 

zoonoses. O médico veterinário é um profissional indispensável para assegurar a 

saúde da população humana e animal. O trabalho desempenhado por este 

profissional é fundamental para o desenvolvimento da humanidade em inúmeros 

aspectos como científico, nutricional, sanitário e em equilíbrio com o meio ambiente 

e com os animais. No que diz respeito a zoonoses, é um dos principais profissionais 

qualificados para prevenir e orientar sobre estas doenças (ANJOS et al., 2021). 

Percebeu-se ainda, que todos os participantes colocaram mais de um 

profissional como responsável por orientar a população sobre o tema, e seria 

importante que houvesse uma maior interação entre todos estes profissionais 

citados para que em conjunto pudessem contribuir para o controle e prevenção das 

doenças zoonóticas na região. 

Todos afirmaram que a presença do médico veterinário na Atenção Básica 

poderia contribuir para melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas. 

Concordando com a afirmação dos profissionais que responderam à presente 
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pesquisa, Xavier e Nascimento (2017) afirmaram que a participação do médico 

veterinário na saúde e em Programas de Atenção Básica, como o Núcleo de Saúde 

da Família, é de significativa importância para a consolidação da saúde e melhoria 

dos serviços públicos concedidos à população. Visto que, a saúde engloba inúmeros 

fatores, é necessário o olhar de diferentes profissionais afim de abordar todas as 

variáveis e condicionantes da saúde, sendo responsabilidade do médico veterinário 

a contribuição em questões relacionadas à integração homem-animal. 

Em relação a existência de um setor de vigilância de zoonoses nos 

municípios estudados, 53% (n=8) afirmaram não haver este setor em seus 

municípios de atuação. Quando questionados como são direcionadas as verbas 

para o setor 40% (n=6) dos profissionais não souberam informar. Dentre estes que 

não souberam informar um era secretário de saúde. 

As respostas de como as verbas são direcionadas para o setor de vigilância 

em zoonoses foram as mais variadas, a maioria delas não respondendo 

completamente à questão. Associando as respostas verificou-se que as verbas são 

solicitadas e distribuídas por meio da Vigilância Epidemiológica conforme as 

necessidades existentes, e para manutenção dos programas já existentes. Os 

recursos são gerenciados pelo fundo municipal de saúde. 

Dentre as estratégias de controle e prevenção de zoonoses existentes no 

plano de saúde dos municípios, percebeu-se que as estratégias são semelhantes 

em todos os municípios, por isso não foram contabilizadas, apenas citadas. 

Importante destacar que 20% dos profissionais participantes (n=3) não souberam 

responder.  

Segundo os respondentes, as estratégias são realizadas pela Vigilância 

Epidemiológica, em especial o setor de endemias, que realizam vistorias e 

capacitação de seus agentes para monitorarem pontos estratégicos de arboviroses, 

sendo a dengue a mais citada. Também realizam administração racional e eficiente 

do lixo, monitoramento de água, e de animais agressores e vítimas. Foi citado ainda 

que é realizado o controle de animais de rua, e a existência do Programa Saúde na 

Escola, porém as doenças abordadas no programa apesar de infecciosas não são 

zoonóticas. Além disso, quando necessários são realizadas campanhas de 

orientação à população, sendo na maioria das vezes divulgadas via rádio, e caso 

haja ocorrência de doenças há a notificação. 
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Todas estas estratégias relatadas pelos profissionais de saúde são 

importantes para prevenção e controle de zoonoses. Entretanto, não há como 

comprovar até que ponto elas realmente acontecem na prática, sendo este ponto 

passível de pesquisas posteriores. 

O planejamento e desenvolvimento das estratégias de controle e prevenção 

de zoonoses, segundo os profissionais participantes, são realizados por equipes de 

saúde supervisionadas e orientadas pelas regionais de saúde. As estratégias 

necessárias são dispostas no Plano Municipal de Saúde, com base nos dados 

epidemiológicos e seguindo os protocolos estaduais. Nesta questão também 20% 

dos gestores de saúde e coordenadores de zoonoses (n=3) não souberam 

responder. 

Todos os profissionais participantes afirmaram que existe relação entre saúde 

ambiental e saúde humana, que os impactos ambientais podem influenciar no 

aparecimento de zoonoses, sendo assim todos também concordaram que a saúde 

ambiental deve ser considerada no momento do planejamento de estratégias de 

prevenção e controle de zoonoses, apesar de este aspecto não ser mencionado por 

nenhum deles quando questionados como era realizado este planejamento. 

Alencar e colaboradores (2020) afirmaram que a qualidade de vida dos 

indivíduos está diretamente relacionada ao ambiente e que, na maior parte das 

vezes, recebe impactos das ações humanas ocasionando problemas ambientais que 

influenciam na saúde. Segundo o autor, é fundamental que a sociedade observe que 

a natureza e o ser humano estão interligados e que embora haja essa ligação é o 

ser humano quem precisa da natureza e não o inverso. 

O fato de a saúde animal influenciar na saúde das pessoas também foi 

confirmado por todos os profissionais. Apenas um profissional não descreveu a 

maneira de isto acontecer, já os demais (93%) descreveram com diversos detalhes, 

demonstrando ter conhecimento de como a saúde animal influencia a saúde 

humana. Dentre as respostas o que chamou a atenção foi o fato de os profissionais 

não colocarem apenas a saúde animal em evidência sobre a saúde humana, mas 

como a saúde ambiental impacta a saúde animal e, consequentemente, esta 

interfere na saúde. “A partir do momento em que os animais deixam seu habitat em 

busca de alimentos por questão do desmatamento...”, “A saúde animal depende 

muito da preservação das matas...”, e “Animais doentes podem transmitir doenças 
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aos humanos seja no contato, agressões, ou na carne, leite...” foram algumas das 

respostas dadas pelos profissionais. 

Por meio destas respostas fica evidente o quanto essas áreas da saúde estão 

interligadas, mas, muitas vezes, esse fato passa despercebido pela maioria dos 

profissionais. A Saúde Única oferece uma abordagem de sistemas para problemas 

complexos que compreendem as interações entre os âmbitos: humano, animal, 

planta e saúde ambiental. Embora os governos sejam os responsáveis pelas 

políticas públicas de saúde, o caráter multifatorial do surgimento de pandemias faz 

com que a responsabilidade de controlar as que estão ocorrendo e evitar que novas 

venham surgir seja de todos os profissionais e dos cidadãos vivos na comunidade. 

Cabe assim, aos esforços colaborativos propiciar discussões, produzir e divulgar 

conhecimentos, cumprindo sua finalidade na formação de profissionais cidadãos, 

pois é só por meio do conhecimento que muda hábitos e comportamentos 

individuais e da sociedade (CARNEIRO; BREWER, 2021). 

Se o conceito de Saúde Única for levado em consideração no momento do 

planejamento das estratégias de prevenção e controle de zoonoses pode levar a 

redução na ocorrência de doenças zoonóticas e mudar a realidade da saúde pública 

na região. 

 

4.5 DESAFIOS ENCONTRADOS NA COLETA DOS DADOS 

 

Inúmeros desafios foram encontrados no decorrer da coleta de dados, assim 

como acontece em qualquer pesquisa realizada. No entanto, a decisão de relatá-los 

se dá pelo fato de se tratar de uma pesquisa realizada em uma instituição pública 

(Secretarias Municipais de Saúde), com funcionários públicos e que analisou 

documentos de acesso público.  

Estes desafios estão relacionados a dois momentos específicos da pesquisa: 

a disponibilidade dos Planos Municipais de Saúde e Relatórios de Gestão de Saúde; 

e a aplicação do questionário aos profissionais de saúde.  

Dentre estes principais embates, merece destaque a inacessibilidade dos 

gestores de saúde (4 secretários de saúde e 1 profissional de epidemiologia), sendo 

impossível a possibilidade de contato com os mesmos tanto de forma online quanto 

de forma presencial. Além disso, o desinteresse em participar da pesquisa foi 
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perceptível por estes profissionais, alegando falta de tempo para responder tanto o 

questionário quanto o envio dos documentos solicitados. 

Outro fato que é interessante destacar é a ideia equivocada, verificada em 

diversos profissionais, de que as pesquisadoras só poderiam realizar a pesquisa no 

município onde reside e não nos demais locais, alegando que estes por serem de 

municípios diferentes do local de residência das pesquisadoras, não teriam 

necessidade em participar da pesquisa.  

Com relação aos documentos, mesmo sendo documentos de acesso público 

e obrigatórios às secretarias de saúde, percebeu-se que alguns municípios não 

possuíam os documentos, assim como não tinham o menor interesse de 

compartilhar com a pesquisadora solicitante. Apesar das inúmeras tentativas para se 

ter acesso aos documentos públicos estes não foram disponibilizados. 

É necessário destacar que a participação em pesquisas não é obrigatória, 

mas considerando serem profissionais de saúde, a participação é de grande 

relevância visto que pode contribuir para ampliação do conhecimento e melhorias na 

saúde dos municípios.  
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5 CONCLUSÃO 

 

As doenças zoonóticas representam um significativo problema de saúde 

pública. Apesar da ocorrência destas na região da AMPLANORTE não ser alta 

comparada à quantidade de casos totais notificados em Santa Catarina, no Planalto 

Norte Catarinense a AMPLANORTE foi responsável por 71,48% dos casos de 

doenças zoonóticas notificadas. 

O município de Três Barras mesmo não sendo o maior município da região 

em população, apresentou a maior quantidade de casos notificados de zoonoses 

(n=218). Já o município de Major Vieira, menor município, apresentou a menor 

frequência de notificação de casos zoonóticos. 

A região apresentou uma média de notificação de 70 casos de doenças 

zoonóticas por ano, sendo o ano de 2016 o que apresentou a maior quantidade de 

casos (n=129). Verificou-se que houve um aumento em torno de 77,5% no número 

de doenças zoonóticas notificadas de 2010 a 2020. 

A tuberculose, leptospirose e toxoplasmose gestacional foram as doenças que 

apresentaram maior frequência de notificações. A cisticercose e a leishmaniose 

tegumentar americana foram as que apresentaram menor frequência, sendo a 

cisticercose doença de notificação obrigatória apenas em Santa Catarina. 

Com relação ao perfil dos pacientes notificados com doenças zoonóticas, 

percebeu-se que em sua maioria eram homens (61%), na faixa etária entre 35 a 49 

anos, com ensino fundamental incompleto e que reside em áreas urbanas. 

A correlação entre IDHM longevidade (2010) e o número de casos totais de 

zoonoses (2010) foi forte, positiva e significativa.  

A maioria dos profissionais que participaram da pesquisa eram coordenadores 

de zoonoses (60%), a recusa em participar foi maior entre os gestores de saúde 

(secretários de saúde). O perfil dos profissionais que responderam era de mulheres, 

com idade média de 42 anos, com ensino superior completo, que residiam em área 

urbana, e possuíam renda de 3,1 a 5 salários-mínimos. 

Todos os profissionais afirmaram saber o que é zoonose, identificaram 

algumas das principais doenças zoonóticas, porém poucos reconheceram o 

potencial zoonótico da tuberculose, zoonose que apresentou maior ocorrência na 

região. Apesar de indicarem algumas maneiras de transmissão e medidas de 

prevenção, evidenciou-se que possuem conhecimento limitado acerca da temática. 
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Quanto à orientação da população sobre o tema abordado, o médico 

veterinário foi o principal profissional descrito como responsável pela tarefa. 

Cabendo aqui ressaltar que a interação entre este profissional com os demais já 

atuantes em saúde pública, em uma abordagem de saúde única pode contribuir para 

ampliação do conhecimento sobre zoonoses. 

Na análise dos Planos Municipais de Saúde, verificou-se que apenas um 

deles possuía uma diretriz dedicada unicamente ao controle de zoonoses, os demais 

possuíam metas e objetivos voltados a Vigilância em Saúde ou Vigilância 

Epidemiológica. Entretanto, nenhuma focada unicamente nas doenças zoonóticas. 

Nos Relatórios de Gestão foi onde percebeu-se maior dificuldade de análise 

pois cada um era organizado de maneira diferente o que muitas vezes dificultou a 

compreensão. Além disso, os documentos não possuíam as informações suficientes 

para a realização de maiores análises. 

Confirmou-se a necessidade de elaborar um plano geral de monitoramento de 

zoonoses, visto que os documentos existentes não abordam ou a fazem de maneira 

superficial esta temática. 

Devido às alterações climáticas e ambientais, aos novos hábitos de vida dos 

seres humanos e a inúmeros outros fatores predisponentes, a ocorrência de 

doenças zoonóticas pode se tornar mais frequente na região, uma vez que estão 

mais presentes no mundo. Assim, é importante que os sistemas de saúde já tenham 

estratégias de prevenção e controle, para que os impactos causados por ela possam 

ser minimizados. E, mesmo que não aumentem a frequência, seja possível, por meio 

destas estratégias, reduzir ainda mais a ocorrência destas doenças. 

Além disso, não se pode deixar de destacar a necessidade de estudos 

posteriores que abordem a relação entre saúde animal, ambiental, humana e saúde 

das plantas, ou seja, a saúde única. Contribuindo assim, com mais dados, a fim de 

mudar a realidade da saúde pública e promovendo qualidade de vida a população. 
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APÊNDICE A – Checklist para coleta de dados dos Planos Municipais de Saúde 

e Relatórios de Gestão de Saúde 

 

Plano Municipal de Saúde 

Item Sim Não 

1 – Perfil Sociodemográfico do Município   

2 – Vigilância em Saúde   

3 – Vigilância Epidemiológica   

4 – Zoonoses, Doenças ou agravos   

 

Item Sim Não Quais 

4.1 – Indicadores    

4.2 – Diretriz    

4.3 – Metas    

4.4 – Objetivos    

4.5 – Programas de Prevenção, Controle 

ou Monitoramento 

   

Relatório de Gestão de Saúde 

Item Sim Não Quais Valores 

1 – Indicadores, objetivos e 

indicadores do Plano de Saúde 

    

2 – Metas previstas e 

executadas no eixo Vigilância 

em Saúde 

    

3 – Análise da execução 

orçamentária 

    

4 – Recomendações 

necessárias 
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APÊNDICE B – Análise do Perfil e Conhecimento dos Gestores de Saúde sobre 

Zoonoses 

 
 
Você sabe o que são zoonoses?  (  ) Sim          (  ) Não 
 
Se a sua resposta anterior foi sim, qual alternativa abaixo define Zoonose: 
(  ) Doença que é transmitida de animal para animal; 
(  ) Doença ou infecção transmitida de animal para o ser humano; 
(  ) Doença que é transmitida do ser humano para o animal; 
(  ) Doença ou infecção transmitida, naturalmente, do animal para o ser humano 
vice-versa; 
(  ) Não sabe 
(  ) Outra ______________________________________________________ 
 
Qual das doenças abaixo citadas são Zoonoses: 
Pode assinalar mais de uma alternativa 
(  ) Raiva                                       (  ) Dengue 
(  ) Leishmaniose                          (  ) Gripe 
(  ) Cinomose                                (  ) Leptospirose 
(  ) Tuberculose                            (  ) Chikungunya 
(  ) Esporotricose                          (  ) Tétano 
(  ) Doença de Chagas                 (  ) Febre amarela 
(  ) Nenhuma das alternativas       (  ) Outras ________________________________ 
 
Quais das opções abaixo você considera maneiras de transmissão de zoonoses? 
(Pode ser selecionado mais de uma alternativa) 
(  ) Mordidas ou arranhadura de animais      (  ) Segurar um animal no colo 
(  ) Bebidas alcoólicas                                   (  ) Ingestão de Alimentos contaminados 
(  ) Picada de insetos                                    (  ) Contato com Água parada                       
(  ) Contato com pessoas doentes                (  ) Através das plantas 
(  ) Inalação de ar contaminado                    (  ) Contato com urina e fezes de animais 
(  ) Outros ________________________________ 
 
Você já adquiriu uma zoonose, ou conhece alguém que tenha adquirido? 
(  ) Sim. Qual?______________________________   (  ) Não 
 
Quais das opções abaixo são maneiras de prevenir Zoonoses? (Pode ser 
selecionado mais de uma alternativa) 
(  ) Vacinando e vermifugando os animais        (  ) Evitar ter plantas em casa 
(  ) Utilizar repelentes                                        (  ) Não deixar lixo acumulado 
(  ) Não deixar os animais entrar dentro das residências        
(  ) Evitar o contato com animais                       (  ) Evitar passear em regiões de mata 
(  ) Lavar bem os alimentos antes do consumo 
(  ) Controle da população de animais errantes (soltos nas ruas) 
(  ) Levar os animais no médico veterinário regularmente 
 
Em sua opinião, quem seria o profissional responsável por informar a população 
sobre zoonoses? (Pode ser selecionado mais de uma alternativa) 
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(  ) Médico         (  ) Médico veterinário          (  ) Enfermeiro 
(  ) Professor      (  ) Prefeito                          (   ) Gestores de Saúde 
 
De acordo com seus conhecimentos, é importante a orientação da população sobre 
zoonoses, seus riscos e meios de prevenção?  (  ) Sim          (  ) Não  
 
Existe setor de vigilância de zoonoses em seu município de atuação? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
Como são direcionadas as verbas para este setor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quais são as estratégias de controle e prevenção de zoonoses existentes no plano 
de saúde do seu município? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Como foram e são planejadas e desenvolvidas as estratégias de controle e 
prevenção de zoonoses no seu município? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De acordo com seus conhecimentos, existe relação entre saúde ambiental e saúde 
humana? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
De acordo com seus conhecimentos, impactos ambientais podem influenciar no 
surgimento de zoonoses? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
De acordo com seus conhecimentos, a saúde ambiental deve ser considerada no 
momento de planejamento de estratégias de controle de zoonoses? 
(   ) Sim      (   ) Não 
 
De acordo com seus conhecimentos, a saúde animal influencia na saúde das 
pessoas? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
De que maneira você acha que isso pode acontecer? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



95 
 

 
De acordo com seus conhecimentos, a presença do médico veterinário na Atenção 
Básica pode contribuir para melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
Informações pessoais: 
 
(  ) Feminino          (  ) Masculino          (  ) Outro                    Idade: ____ anos 
 
Localidade:                                                  Município: 
Bairro onde reside: __________________    (  ) Zona Rural     (  ) Zona Urbana 
 
Nível de escolaridade: 
(  ) Ensino Fundamental completo 
(  ) Ensino Médio completo 
(  ) Ensino Superior completo               Curso:________________________ 
 
Qual cargo você ocupa na Prefeitura Municipal? 
(  ) Secretário de Saúde                      (  ) Coordenador de Zoonoses 
(  ) Outro:___________________________________________ 
 
Renda Familiar: 
(  ) até 1 salário mín.          (  ) de 1,1 a 3 salários mín.                   
(  ) de 3,1 a 5 salários min          (  ) mais de 5,1 salários mínimos 
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APÊNDICE C – Proposta de Plano Geral de Monitoramento de Zoonoses na 

Região da Amplanorte 
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APRESENTAÇÃO 

 

As doenças zoonóticas representam um fardo para a saúde pública brasileira. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal 60% de todos os 

patógenos que afetam o ser humano são de origem animal, e 75% das doenças 

emergentes são zoonoses (OIE, 2016). 

Estas doenças ocupam um lugar de destaque entre as causas de 

adoecimento no Brasil, e os casos vêm aumentando gradativamente devido às 

inúmeras e constantes intervenções que o homem realiza no meio ambiente.  

Sabe-se que parte significativa das zoonoses ocorre em regiões em que a 

população é de nível econômico baixo e com condições de higiene precárias, 

propiciando um ambiente favorável ao desenvolvimento e manutenção de patógenos 

zoonóticos. Além do mais, essas pessoas, às vezes, já possuem comorbidades e/ou 

imunidade comprometida o que favorece a infecção e pode agravar o quadro clínico.  

Outro fator limitante é a acessibilidade aos sistemas de saúde, que nessas 

regiões geralmente estão sobrecarregados, dificultando e atrasando o diagnóstico e 

consequentemente o tratamento, o que pode levar o indivíduo a óbito, e por isso as 

taxas de mortalidade de determinadas zoonoses são altas. 

As zoonoses, portanto, geram um gasto público significativo e perdas 

econômicas irreparáveis, interferindo na cadeia produtiva e no bem-estar da 

população. De acordo com o Relatório do Programa das Nações Unidas par o Meio 

Ambiente (PNUMA) e do Instituto Internacional de Pesquisa e Pecuária, “Prevenir a 

próxima pandemia: Doenças zoonóticas e como quebrar a cadeia de transmissão” 

(2020) nas últimas duas décadas, as doenças zoonóticas levaram à perdas 

econômicas no valor de mais de 100 bilhões de dólares. 

A leptospirose, a toxoplasmose gestacional e a tuberculose são as doenças 

zoonóticas com maior ocorrência na região da AMPLANORTE, e juntas 

apresentaram 744 casos notificados na região no período de 2010 a 2020. 

Os desafios no enfrentamento das zoonoses são muitos e apontam que há a 

necessidade de uma abordagem específica e estratégica sobre esta temática. 

Assim, este documento tem como objetivo contribuir para que gestores de saúde e 

coordenadores de zoonoses possam planejar, executar e monitorar ações 

estratégicas de controle de doenças zoonóticas, conforme a realidade do seu 

município.  
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Visão e metas do Plano geral de monitoramento de doenças zoonóticas na 

região da AMPLANORTE 

 

Visão: AMPLANORTE Livre de Doenças Zoonóticas 

 

Metas: Reduzir o número de casos de Leptospirose 

Reduzir o número de casos de Toxoplasmose Gestacional 

Reduzir o número de casos de Tuberculose 

 

Estratégias de operacionalização do Plano geral de doenças zoonóticas na 

região da AMPLANORTE 

 

 Intensificar as notificações compulsórias de doenças zoonóticas em toda a rede 

municipal de saúde. 

Fortalecer o compromisso político e garantir recursos para a realização de ações no 

enfrentamento as doenças zoonóticas. 

Garantir espaço apropriado para o trabalho da Vigilância em Zoonoses. 

Estabelecer parcerias com universidades da região para fomentar a realização de 

pesquisas na temática zoonoses e saúde pública. 

Capacitar agentes para atuarem em casos de zoonoses, e de prevenção, controle e 

monitoramento destas doenças. 

Promover ações educativas nas comunidades e escolas sobre zoonoses abordando 

suas maneiras de transmissão e prevenção. 

Criar materiais educativos sobre zoonoses para distribuição e uso em eventos sobre 

saúde. 

Desenvolver Programas de Controle de Vetores transmissores de doenças 

zoonóticas. 

 

As metas e estratégias foram elaboradas de acordo com os resultados encontrados 

na dissertação “Zoonoses: Ocorrência, aplicação de recursos e relação com o IDHM 

longevidade da região da Amplanorte”, e seguindo recomendações contidas no 

Plano Nacional Pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública. 
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Panorama epidemiológico das doenças zoonóticas 

 

Leptospirose 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2014) a leptospirose é uma zoonose 

de alta incidência no país, com uma média de 13.000 casos notificados por ano, 

sendo 3500 confirmados e letalidade média de 10,8%. A média de internações dos 

pacientes chega a 75%, o que demonstra a gravidade da maioria dos casos. 

A doença acontece em todo o território nacional, durante todos os meses do 

ano, porém os meses chuvosos podem favorecer a ocorrência de surtos. Em áreas 

urbanas, especialmente nas capitais e regiões metropolitanas, apresenta caráter 

epidemiológico mais grave, em decorrência das altas aglomerações populacionais 

de baixa renda, que vivem ao redor de córregos, em locais cuja infraestrutura 

sanitária é precária e com infestação de roedores que são fatores predisponentes 

para o aparecimento de pacientes com leptospirose. 

De acordo com dados obtidos após consulta no Sinan, no período de 2010 a 

2020 ocorreram na região da Amplanorte 54 casos confirmados notificados de 

leptospirose. O município de Porto União foi o que apresentou maior quantidade de 

casos (n=22) (Tabela 1). E em todos os anos aconteceram casos da zoonose na 

região. 

 

Tabela 1 – Distribuição da ocorrência de leptospirose na região da Amplanorte, de 2010 a 2020. 

Município Quantidade de casos 
totais 

Canoinhas 9 
Irineópolis 3 
Itaiópolis 4 
Mafra 6 
Monte Castelo 1 
Papanduva 3 
Porto União 22 
Três Barras 3 
Total 51 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Quanto ao sexo houve predomínio do sexo masculino (n=46), na faixa etária 

entre 20 a 34 anos, residentes em área urbana (n=29) e com ensino médio completo 

(n=13). 

 

Toxoplasmose Gestacional 

 

A toxoplasmose é considerada uma das infecções parasitárias 

negligenciadas. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui incidências 

que estão entre as mais altas descritas na literatura. 

 Esta não é considerada uma doença de notificação compulsória no Brasil, 

mas em Santa Catarina a Portaria nº242 de 10/04/2015 estabelece a toxoplasmose 

como sendo de notificação obrigatória. 

De 2010 a , ocorreram na região da Amplanorte 51 casos confirmados e 

notificados de Toxoplasmose Gestacional. O município de Papanduva foi o que 

apresentou maior quantidade de casos (n=17) (Tabela 2). A maioria das pacientes 

estava na faixa etária entre 20 a 34 anos (n= 31). 

 

Tabela 2 – Distribuição da ocorrência de toxoplasmose gestacional na região da Amplanorte, de 2010 

a 2020. 

Município Quantidade de casos 
totais 

Canoinhas 5 
Irineópolis 6 
Mafra 10 
Monte Castelo 1 
Papanduva 17 
Porto União 1 
Três Barras 11 
Total 51 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta primariamente os 

pulmões, entretanto pode acometer outros órgãos e/ou sistemas. A doença é 

considerada zoonose, ou seja, é transmitida naturalmente entre animais e seres 

humanos. 
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A tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública 

mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2020) estima-se que em 

2019, no mundo, cerca de 10 milhões de pessoas desenvolveram tuberculose e 1,2 

milhões de pessoas morreram em decorrência da doença. 

Em 2020, o Brasil registrou 66.819 casos novos de tuberculose com um 

coeficiente de incidência de 31,6 casos por 100 mil habitantes. Na região da 

Amplanorte de 2010 a 2020 ocorreram 639 casos confirmados notificados da 

zoonose. O município de Três Barras foi o que apresentou maior quantidade de 

casos (n=202) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição da ocorrência de toxoplasmose gestacional na região da Amplanorte, de 2010 

a 2020. 

Município Quantidade de casos 
totais 

Bela Vista do Toldo 11 
Canoinhas 107 
Irineópolis 7 
Itaiópolis 15 
Mafra 84 
Major Vieira 7 
Monte Castelo 19 
Papanduva 31 
Porto União 151 
Três Barras 201 
Total 633 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

A maioria dos pacientes eram do sexo masculino (n=406), na faixa etária 

entre 50 a 64 anos (n=175), com ensino fundamental incompleto e moravam em 

área urbana (n=558). 

 

DESAFIOS 

 

Este documento necessita de melhor aperfeiçoamento para que consiga 

alcançar o objetivo a que foi planejado. Portanto, as secretarias de saúde se 

desejarem poderão utilizá-lo como base para o desenvolvimento de um Plano 

completo de monitoramento em zoonoses. 
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Combater as doenças zoonóticas é um grande desafio, visto que os fatores 

predisponentes para a ocorrência destas doenças são inúmeros, e cada vez mais 

aumentam. 

Assim, é necessária a criação de estratégias para que se consiga minimizar 

os riscos de zoonoses.  A educação da população se torna de grande relevância 

neste quesito, pois é um ponto que pode ser trabalhado e se for realizado de 

maneira correta pode trazer a longo prazo um impacto positivo no que diz respeito à 

prevenção destas doenças. 

É importante destacar que, para a realização de praticamente todas as 

estratégias, será necessário a utilização de recursos que podem não ser liberados 

por existirem necessidades mais urgentes. Além disso, também é preciso bons 

profissionais para planejar, criar e executar o Plano para que este não fique apenas 

armazenado em algum local, mas que ele realmente possa contribuir para melhorar, 

em algum momento, a qualidade de vida da população e reduzir a quantidade de 

casos confirmados de zoonoses na região. 

 


