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Introdução: A figuração dos animais de companhia na convivência com os seres humanos é 

pronunciada, embora haja uma série de embates na população acerca dos riscos que podem 

advir como potenciais transmissores de zoonoses. Além disso, é sabido que as estratégias de 

controle que visam inibir potenciais ameaças à saúde única como a disseminação da síndrome 

da larva migrans no Brasil, por intermédio da vermifugação, são de extrema importância, pois 

fomentam, por exemplo, a necessidade de se implantar programas em educação ambiental 

com foco no controle de doenças parasitárias de cunho zoonótico [1]. Ademais, as medidas 

profiláticas de contaminação ambiental por ovos ou larvas de Toxocara sp e Ancylostoma sp, 

são efetivas no combate a infecções parasitárias e a ausência ou déficit de estratégias em 

educação sanitária reflete as adversidades inerentes à saúde pública. Ainda sobre esta óptica, 

observa-se, por exemplo, que agentes etiológicos do gênero Echinococcus são potenciais 

agentes infectantes de seres humanos, devido seu contagio por intermédio da ingestão 

acidental de ovos eliminados nas fezes de cães, os quais figuram como hospedeiros 

definitivos desses parasitas e isso corrobora a necessidade da prevenção dessas doenças via 

vermifugação [2]. Isso reflete que, embora haja uma maior disseminação de informações 

acerca da importância da vermifugação e relativa facilidade em se proceder no combate de 

enfermidades infecto-parasitárias de cães e gatos, ainda há incompatibilidade entre os níveis 

de prevalência de doenças e os recursos profiláticos disponíveis, devido a embates acerca da 

instrução formal, educacional e sanitária da população [3]. A simbiose entre cães, gatos e 

seres humanos requer a amplificação de atitudes conscientes, principalmente quando coabitam 

no mesmo nicho. Dessa forma, esta convivência desperta extrema relevância para a saúde 

pública, pois é fundamental reflexionar que os animais de estimação podem se tornar 

possíveis fontes de infecção, uma vez que existem mais de 200 doenças transmissíveis aos 

humanos [4]. Objetivos: Este trabalho tem por intento descrever uma atividade de educação 

sobre vermifugação de cães e gatos realizada durante a Ação Vet UNAMA 2019 em Belém. 

Descrição da Experiência: A ação Vet UNAMA é uma atividade que faz parte do calendário 

anual do curso de medicina veterinária da Universidade da Amazônia – UNAMA, que por 

escopo central, promove a vacinação antirrábica de cães e gatos, juntando-se aos esforços do 

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ Belém, para erradicação dos casos de raiva animal e 

humana no Estado. Em função de atender outras demandas da sociedade no que tange 

promoção à saúde pública e ao bem-estar animal, a vermifugação de animais foi introduzida 

na ação de 22 de junho de 2019 em parceria com a empresa Vetnil, que doou cerca de 400 

doses de vermífugos. É sabido que uma ação que objetiva a promoção da saúde coletiva não 

deve apenas basear suas atividades em práticas curativistas ou preventivas de modo 

substancial, sem contribuição para remoção da raiz da problemática, a Liga Veterinária de 

Saúde Pública – LAVESP junto a duas professoras titulares do curso supracitado, 

introduziram uma proposta de intervenção educativa, através da produção de um folheto 

explicativo sobre a importância da vermifugação de cães e gatos, a fim de esclarecer aos 

tutores aspectos básicos que envolvem a transmissão dessas parasitoses. Os 15 integrantes da 
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LAVESP revezaram-se entre os turnos para o trabalho de educação e vermifugação dos 

animais, porém, é pertinente ressaltar que outras atividades foram desenvolvidas durante a 

Ação Vet, como vacinação múltipla, adoção, outras intervenções educativas e a já 

mencionada vacinação antirrábica, entretanto, para melhor elucidação da temática exposta, 

optou-se por destacá-la. Resultados: Toda a quantidade de doses de vermífugos foi utilizada 

logo no período matutino da ação, totalizando 300 doses administradas. Os tutores enquanto 

aguardavam a vez de seu animal, foram abordados pelos integrantes da LAVESP em posse 

dos folhetos explicativos sobre vermifugação, que trataram dos seguintes aspectos: sinais 

clínicos observados, transmissão, diagnóstico, controle e profilaxia e, importância de se 

conhecer a causa da verminose. Ao todo, foram 150 folhetos impressos, distribuídos e 

utilizados na atividade educativa, número que não foi suficiente para atender a demanda de 

tutores interessados nas informações, o mesmo pode-se dizer da quantidade de doses de anti-

helmínticos veterinários. Além das instruções educativas com o instrumento pedagógico 

escolhido, os tutores foram orientados quanto a dose de reforço do vermífugo pelos 

veterinários representantes da empresa responsável pelas doações. Algumas receitas também 

foram emitidas para animais que não puderam ser levados no dia da ação. Conclusão: Com 

base no exposto, é importante mencionar que as zoonoses podem advir devido à ausência de 

ações de guarda responsável, como por entreato da deficiência no controle sanitário e 

populacional de animais, quer seja pela carência de informação ou pelo antagonismo de 

acesso aos serviços de saúde animal. Em vista disso, são necessárias estratégias de 

conscientização da população através da disseminação de informações sobre conceitos 

básicos referentes à vermifugação e controle de zoonoses, pois o conhecimento acerca desta 

abordagem não se pratica em sua totalidade e muitas vezes expõem a população a riscos 

eminentes. Contudo, é necessário fomentar que as atividades de comunicação e educação em 

saúde são essenciais para o sucesso de programas de controle e erradicação de doenças, tanto 

em saúde pública quanto em saúde animal. Ademais, foram galgados os objetivos por 

intermédio do desenvolvimento das atividades educativas, refletindo na maximização do nível 

de esclarecimento dos participantes da ação social. 
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