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Zoonoses são enfermidades transmissíveis entre os animais e os seres humanos, diretamente ou
por um vetor. De acordo com a Organização Mundial da Saúde pelo menos metade dos 1700 agentes
conhecidos que infectam os seres humanos tem um vertebrado como reservatório animal ou um inseto
como vetor. Objetivou-se avaliar os professores de escolas da rede pública do Município de Jataí – GO
em relação aos conhecimentos gerais em zoonoses. Foi elaborado um questionário contendo perguntas
sobre definição de zoonoses, abordagem do assunto em sala de aula, tipo de material didático, se este
era fornecido pelas Secretárias de Educação, entre outros questionamentos. Foram entrevistados 194
professores de 21 escolas (19 municipais e 02 estaduais). Sobre a definição do termo zoonoses, 61,8%
(120/194) dos docentes afirmaram saber, mas apenas 3,3% (04/194) definiram de forma correta e
completa; 30% (36/194) disseram que eram doenças de animais transmitidas aos seres humanos;
39,2% (47/194) confundiram com o Centro de Controle de Zoonoses do Município; 15,8% (19/194)
responderam que sabiam, porém não explicaram; e 11,7% (14/194) disseram estar relacionado a
doenças. Quanto à abordagem sobre zoonoses em aula, 84,5% (164/194) não realizaram. Em relação
ao tipo de material didático utilizado, 97,9% (190/194) afirmaram não receber material relacionado ao
tema, e 2,1% (04/194) utilizaram vídeos e cartazes. Quanto à necessidade de restrição do contato com
os animais como forma de evitar a transmissão de zoonoses, 12,4% (24/194) não responderam, o
mesmo número 12,4% (24/194) disseram que haveria necessidade, 75,2% (146/194) responderam que
a restrição do contato com animal não é a melhor maneira de se evitar a transmissão das zoonoses.
Conclui-se que os entrevistados possuem certa dificuldade em tratar destes assuntos, devido à falta de
conhecimento e material apropriado, necessitando de orientações básicas de profissionais da área para
suprir as deficiências.
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