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RESUMO 

 

BRANDÃO, A. P. D. Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: 
uma abordagem de Saúde Única. 2020. 172 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 

 

A presença de cães e gatos dentro e no entorno de Unidades de 

Conservação (UCs) brasileiras é relatada como um problema por diversos 

pesquisadores e gestores dessas áreas protegidas. O contato de animais 

domésticos não supervisionados com o ambiente silvestre pode resultar em 

impactos negativos para a fauna silvestre, para os próprios cães e gatos e para as 

pessoas que interagem com essas populações. Um impacto negativo importante é a 

transmissão de doenças, muitas delas zoonoses. Nesse contexto, torna-se 

necessário o manejo populacional, incluindo o controle sanitário, de cães e gatos 

que vivem próximos às UCs. A partir de uma abordagem de Saúde Única, este 

estudo é parte do “Programa Cãoservação”, que aborda essa problemática na UC 

Parque Estadual Carlos Botelho e teve como objetivo fornecer subsídios para 

auxiliar na educação ambiental e sanitária; na prevenção e controle de zoonoses; e 

no manejo populacional de cães e gatos, em locais onde ocorre a interação entre 

humanos, animais domésticos e a fauna silvestre. Para isso, foram realizados (I) o 

diagnóstico de percepção da comunidade sobre a relação entre eles, seus animais 

de estimação e a UC, pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo; (II) a 

identificação de fatores de risco e análise espacial para cinco doenças caninas 

(toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose) em três anos 

consecutivos, por modelos de regressão logística e análises de cluster espaciais; 

(III) uma intervenção na comunidade com a elaboração de um material educativo 

próprio; e (IV) a divulgação científica do Programa Cãoservação em diversos meios 

de comunicação. Os resultados mostraram que a percepção da comunidade em 

relação aos temas abordados é diferente de alguns comportamentos que exercem 

(como deixar os animais soltos) e a vulnerabilidade da comunidade afeta 

diretamente o tema da pesquisa ao dificultar a proposição e implementação de 

estratégias. As doenças caninas de maior preocupação foram a toxoplasmose e 

leptospirose por terem apresentado maior prevalência e incidência; por serem 



 

 

 

zoonóticas; e pela identificação de aglomerados de casos próximos ao Parque. Os 

resultados das entrevistas deram origem a um material educativo infantil. Esse 

material foi utilizado na intervenção prevista na comunidade (ação educativa), 

enviado a outras UCs e disponibilizado on-line. A divulgação científica foi feita pelo 

site oficial, redes sociais e mídias tradicionais. Ações para diminuir a vulnerabilidade 

social na comunidade combinadas com um manejo adequado da população canina 

e felina são recomendados neste e em cenários semelhantes, especialmente nos 

bairros próximos às áreas protegidas. Além disso, autoridades em saúde humana, 

bem-estar animal e conservação devem trabalhar continuamente em conjunto e com 

a comunidade para alcançar resultados melhores e de longo prazo, que minimizem 

os impactos negativos da interação entre humanos, animais domésticos e silvestres. 

 

 

Palavras-chave: Análise do discurso. Manejo populacional. Programa Cãoservação. 

Preservação ambiental. Representações sociais. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

BRANDÃO, A. P. D. Domestic cats and dogs in Brazilian Conservation Units: a 
One Health approach. 2020. 172 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

 

The presence of domestic animals inside and around Brazilian Conservation 

Units (UCs) is reported as a threat by several researchers and managers of these 

protected areas. The contact of free-ranging cats and dogs with the wild environment 

can result in negative impacts for wildlife, for domestic animals themselves and for 

people who interact with these populations. An important negative impact is the 

transmission of diseases, many of which are zoonoses. In this context, it is necessary 

to manage canine and feline populations living close to UCs, including monitoring 

their health status. With a One Health approach, this study is one of the projects of 

the “Cãoservação Program”, which addresses this issue at the UC called Carlos 

Botelho State Park, and aimed to provide subsidies to assist in environmental and 

health education; in the prevention and control of zoonoses; and in the population 

management of cats and dogs, where there is an interaction between humans, 

domestic animals and wildlife. For that, (I) the diagnosis of community perception 

was performed, using the Collective Subject Speech method, for topics such as 

zoonoses transmission, bonding/abandonment of cats and dogs, access of domestic 

animals to the streets/Park and importance of the Park; (II) the identification of risk 

factors and spatial analyzes for five canine diseases (toxoplasmosis, leptospirosis, 

neosporosis, leishmaniasis and brucellosis) was elaborated, in three consecutive 

years, using logistic regression models and spatial cluster analyzes; (III) an 

intervention in the community with the elaboration of its own educational material was 

implemented; and (IV) the scientific dissemination of the Cãoservação Program in 

different types of media was made. The results showed that the perception of the 

residents in relation to the topics covered is different from some of their behaviors, 

such as let the animals with access to the streets. Also, the social vulnerability of the 

community directly affects the research theme by making it difficult to propose and 

implement strategies. The canine diseases of major concern were toxoplasmosis and 

leptospirosis for presenting higher prevalence and incidence; for being zoonotic; and 

for presenting clusters of cases close to the Park. The results of the interviews 



 

 

 

produced an educational material for children that included a booklet, a board game 

and five comic books. This material was used in the planned intervention in the 

community, it was sent to other UCs and it was made available online for free 

download. Scientific dissemination of Cãoservação Program was done through the 

official website, social networks and traditional media. Mitigation of social 

vulnerability combined with improved dog population management are recommended 

in this and similar scenarios, especially in neighborhoods close to protected areas. 

Besides, human health, animal welfare and wildlife/environmental conservation 

authorities should work continuously together and with the community to achieve 

better and long-term results that minimize the negative impacts of human-domestic-

wildlife interaction. 

 

 

Keywords: Cãoservação Program. Environmental preservation. Population 

management. Social representations. Speech analysis. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese de doutorado traduz uma jornada de quatro anos dedicada 

exclusivamente à ciência e particularmente à pesquisa do tema expresso no título 

“Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: uma abordagem de Saúde 

Única”. Seu conteúdo, no entanto, é reflexo do conhecimento e experiência 

adquiridos ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, com início na graduação 

em Medicina Veterinária, passando pelo mestrado em Ciências, até chegar no 

período que compreendeu o doutorado. 

O caminho profissional trilhado passou pelas áreas de Epidemiologia, Saúde 

Pública e Medicina Veterinária do Coletivo, me guiando à descoberta e à 

identificação profissional com o conceito de Saúde Única, ao reconhecer as relações 

e conexões profundas entre os animais, os seres humanos e o ambiente no qual 

estamos inseridos. Durante esse percurso, veio também a necessidade de adotar 

uma postura multidisciplinar e de manter contato com profissionais de diversas áreas 

do conhecimento, a fim de enriquecer meu trabalho e contribuição à sociedade. 

Foi com grande entusiasmo que, no doutorado, inserida em um grupo de 

pesquisadores (carinhosamente chamado de Programa Cãoservação), tive a 

oportunidade de trabalhar diretamente com pessoas e animais, em uma área de 

preservação ambiental. Pude aplicar o conceito de Saúde Única e atender às 

minhas aspirações multidisciplinares, desenvolvendo uma pesquisa e uma 

intervenção com foco na relação existente entre os animais domésticos, os animais 

silvestres e a comunidade. Nesse contexto, observei na prática que a saúde vai 

além da medicina e está intimamente ligada a contextos históricos, políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e até mesmo culturais e religiosos de uma 

sociedade, além de ser influenciada por fatores individuais, como aspectos 

psicológicos e crenças pessoais.  

Assim, o estudo descrito a seguir, unido ao esforço dos outros projetos de 

pesquisa do Programa Cãoservação, visou contribuir para o entendimento sobre a 

interação humano-domésticos-silvestres, dos seus impactos negativos e das 

possíveis soluções, estimulando o reconhecimento das dimensões humanas 

envolvidas nesse processo. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre humanos, animais domésticos e a vida silvestre é complexa e 

tem sido um desafio para as áreas da conservação ambiental e da saúde. Apesar 

das três populações raramente serem estudadas em conjunto, sabe-se que um 

grupo influencia as interações que ocorrem entre os outros dois (GOMPPER, 2014). 

Como exemplo, o contato entre animais domésticos e silvestres depende de como 

os cães e gatos são tratados e manejados pelos seres humanos (VANAK; 

GOMPPER, 2009), e pode resultar em importantes impactos no ambiente silvestre, 

no bem-estar dos animais domésticos e na saúde pública (MAZET; JOHNSON, 

2011). Assim, é imprescindível que nas ações que tenham como objetivo minimizar 

esses impactos seja utilizada uma abordagem de Saúde Única, ou seja, que 

reconheça a conexão existente entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde 

ambiental. 

 

2.1 IMPACTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO AMBIENTE SILVESTRE  

 

Entende-se pelo termo "saúde ambiental" a extensão do conceito de saúde 

para todo o ecossistema, incluindo a fauna silvestre. O desenvolvimento sustentável 

depende do mutualismo de saúde e bem-estar dos seres humanos, animais e dos 

ecossistemas em que coexistem (RAPPORT et al, 1998, 1999; FORGET; LEBEL, 

2001; LEBEL, 2003). A saúde e manutenção sustentável da fauna nas reservas 

naturais são mutuamente interdependentes com a saúde das comunidades e dos 

animais domésticos no entorno delas (OSOFSKY, 2005).  

Animais domésticos em contato com o ambiente silvestre podem causar 

impactos negativos que interferem diretamente na dinâmica dos animais silvestres 

como a predação, competição, perturbação (manifestada por perseguição, 

intimidação) e transmissão de doenças (HUGHES; MACDONALD, 2013; 

GOMPPER, 2014; DOHERTY et. al., 2017; TWARDEK et. al., 2017). Esse cenário 

pode ser observado em várias partes do mundo (MEDINA et al. 2011; DOHERTY et. 

al., 2017), inclusive em UCs brasileiras (VILELA; LAMIM-GUEDES, 2014; LESSA et. 

al., 2016). Como exemplo, no Parque Nacional de Brasília, matilhas de cães ferais 

caçam veados e catetos (porco-do-mato) e no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de 
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Janeiro, gatos ferais atacam a fauna nativa (LACERDA; TOMAS; MARINHO-FILHO, 

2009; MENEZES, 2013).  

Cães e gatos fazem parte do grupo de animais predadores introduzidos pelos 

humanos, que são a segunda maior causa de extinção de espécies nativas no 

mundo, depois da supressão de habitat (DASZAK; CUNNINGHAN; HYATT, 2001, 

DUEÑAS et al., 2018). As ações humanas que levam à superpopulação e à livre 

circulação desses animais, são potencialmente problemáticas para a vida selvagem, 

pois, havendo muitos cães e gatos soltos e sem supervisão, os presumíveis 

pequenos impactos por indivíduo se somam para um impacto coletivo dramático 

sobre outras espécies (GOMPPER, 2014; DOHERTY et. al., 2017; TWARDEK et. al., 

2017).  

Além disso, o impacto dos cães e gatos pertence aos danos provocados por 

espécies exóticas aos ambientes naturais (DOHERTY et. al, 2016). Os gatos, por 

exemplo, estão entre as cem piores espécies exóticas invasoras do mundo (LOWE 

et. al., 2000). Em 2013, um estudo realizado pelo Instituto Smithsonian e pelo 

Departamento de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, estimou que os 

gatos matam de 1,3 bilhão a 4 bilhões de pássaros e entre 6,3 bilhões e 22,3 bilhões 

de mamíferos todo ano (LOSS; WILL; MARRA, 2013). Em relação aos cães, uma 

pesquisa publicada em 2017 concluiu que eles contribuíram para a extinção de onze 

espécies de animais vertebrados e são uma ameaça conhecida ou potencial para 

pelo menos 188 espécies ameaçadas em todo o mundo (DOHERTY et. al., 2017). 

No Brasil, alguns estudos mostraram alta densidade de cães em áreas 

protegidas (PASCHOAL et. al.; 2016) e a presença de antígenos e anticorpos de 

agentes infecciosos de animais domésticos em carnívoros selvagens, revelando a 

grande interface entre esses dois grupos e os possíveis impactos decorrentes disso 

(WHITEMAN 2007; JORGE 2008; NAVA 2008). 

 

2.2 MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS CONSIDERANDO A SAÚDE E 

BEM-ESTAR ANIMAL  

 

Os animais domésticos que se encontram soltos em lugares públicos, ou seja, 

que não estão sob controle direto ou não estão restritos por uma barreira física, 

pertencem a basicamente quatro grupos: (I) com tutores que permitem acesso à rua 

sem supervisão, (II) comunitários, (III) perdidos ou (IV) abandonados, isto é, sem 
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tutor (INTERNATIONAL COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION 

(ICAM), 2019). Em muitos locais, a maioria dos cães e gatos que seriam definidos 

como “de rua” têm um tutor, todavia são deixados livres para andar por locais 

públicos a maior parte do dia (ICAM, 2011; ICAM, 2019).  

O abandono é consequência de uma quebra no vínculo humano-animal e tem 

impacto direto na dinâmica populacional dos mesmos, sendo grande responsável 

pelo aumento do contingente de animais não domiciliados (FERREIRA, 2009). A 

experiência, além de ser traumática para os animais (VALSECCHI; PRATO-

PREVIDE; ACCORSI, 2007), afeta a relação com futuros tutores e impacta 

negativamente o sucesso da reintrodução em ambientes domiciliares (CLUTTON-

BROCK, 1995).  

Uma vez na rua e sem os devidos cuidados, além da exposição a fatores que 

afetam seu bem-estar, esses animais podem trazer riscos à saúde e segurança 

públicas (COOK; KARESH, 2011; GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012; 

WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE), 2019). Alguns dos 

problemas vivenciados por cães e gatos soltos e não supervisionados são a 

exposição a doenças, a maus-tratos e a ferimentos devido a acidentes de trânsito ou 

brigas (ICAM, 2019). Além disso, podem apresentar altas taxas de mortalidade, 

desnutrição e fome (PAL, 2001; HUGHES & MACDONALD, 2013). Algumas 

tentativas de controle populacional também podem afetar significativamente o bem-

estar animal, incluindo métodos desumanos de extermínio, métodos cruéis de 

captura e locais de apreensão mal equipados e mal gerenciados (ICAM, 2019).  

Um princípio do bem-estar animal, denominado “guarda responsável”, 

preconiza que tutores têm o dever de fornecer cuidado suficiente e apropriado a 

todos os seus animais e a seus descendentes. Este “dever de cuidar” exige que os 

tutores ofereçam os recursos necessários para um cão ou gato manter um nível 

aceitável de saúde e bem-estar em seu ambiente de convívio (como comida, água, 

cuidados com saúde e interação social). Os tutores também têm o dever de 

minimizar o risco potencial que seus animais podem representar para o público ou 

para outros animais. Em alguns países este é um requisito legal (ICAM, 2019).  

O conjunto de estratégias para controlar as populações de cães e gatos, 

prevenir o abandono animal e promover a guarda responsável é chamado de 

“manejo populacional” (GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012). Quando julgado 

necessário, é essencial que esse manejo seja alcançado com emprego de práticas 
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humanitárias e que por fim leve a uma melhora do bem-estar da população de cães 

e gatos como um todo. Além disso, para que seja eficiente, também é preciso levar 

em consideração os diversos fatores que influenciam no tratamento dado aos 

animais de companhia pelos humanos (WAIBLINGER et.al., 2006; ZILCHA-MANO; 

MIKULINCER; SHAVER, 2011).  

 

2.3  SAÚDE PÚBLICA E O COMPORTAMENTO HUMANO EM RELAÇÃO AOS 

CÃES E GATOS 

 

A relação entre o homem e os animais de companhia é complexa e apesar de 

muitos benefícios dessa convivência já terem sido descritos na literatura (BARKER; 

WOLEN, 2008; FARACO, 2008; FRIEDMANN; SON, 2009; O’HAIRE, 2010), ela não 

está isenta de riscos (GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012). Atualmente, cerca 

de 60% das doenças conhecidas nos seres humanos são zoonoses, causadas por 

patógenos de multi-hospedeiros, caracterizados por sua capacidade de circular entre 

diferentes espécies. A cada ano, surgem cinco novas doenças humanas, sendo três 

delas de origem animal; e dos agentes com potencial uso para bioterrorismo, 80% 

são patógenos zoonóticos. Além disso, aproximadamente 75% das novas doenças 

infecciosas emergentes em humanos são zoonoses (AMERICAN VETERINARY 

MEDICAL ASSOCIATION, 2008; BIONDO et al., 2010; OIE, 2020).  

As zoonoses emergentes são uma preocupação crescente dado múltiplos 

fatores: são muitas vezes doenças que a sociedade está despreparada para tratar; 

são imprevisíveis; têm variáveis impactos na saúde humana e animal; o número de 

surtos está aumentando; e podem surgir em qualquer lugar e se espalhar 

rapidamente pelo mundo, gerando um grande custo econômico (TSAI et al., 2009).  

A vigilância das doenças animais pode fornecer alerta precoce para infecções 

humanas. Uma abordagem integrada à detecção e resposta às doenças animais 

oferece um quadro por meio do qual governos, organizações não governamentais e 

profissionais podem analisar a saúde humana e tomar medidas de prevenção. O 

controle de doenças infecciosas pode, portanto, ser integrado a estratégias para a 

sustentabilidade ambiental e a sensibilidade ecossocial (INTERNATIONAL 

GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAMME et al., 2012).  

Os problemas de saúde pública e segurança associados aos cães de rua 

incluem a transmissão de zoonoses para humanos e outros animais; ferimentos e 
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sentimento de medo causados por comportamento agressivo; transtornos causados 

por barulho e sujeira; e acidentes de trânsito (ICAM, 2019). Nessa perspectiva, cães 

e gatos soltos e sem supervisão, próximos a áreas protegidas, podem ter papel 

importante, atuando como uma ponte de transmissão entre os animais silvestres e 

os seres humanos.  

Ao se manejar a população de animais domésticos, consequentemente se 

diminui o risco da transmissão de zoonoses. Deve-se levar em consideração que a 

força propulsora por trás da superpopulação é o comportamento humano em relação 

aos animais de estimação, e, portanto, depende de ações humanas para ser 

resolvida (FRANK, 2004; ICAM, 2019). O comportamento humano também influencia 

o surgimento de doenças infecciosas na interface humano-animal (ALEXANDER; 

McNUTT, 2010) 

O Índice de desenvolvimento humano (IDH), comumente utilizado para medir 

o padrão de vida entre diferentes países, é definido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como “uma medida resumida do 

progresso a longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento 

humano: renda, educação e saúde” (PNUD, 2020). Supondo que o IDH possua 

correlação com o tipo do relacionamento que as pessoas têm com seus animais, 

o manejo da população e o controle das doenças por eles transmitidas é reflexo do 

grau de desenvolvimento dessa sociedade.  

Como um paralelo ao IDH, Gompper (2014) sugere o Índice de 

Desenvolvimento Canino (IDC), que leva em consideração fatores como o IDH do 

tutor, a contribuição do cão para o bem-estar do tutor, o valor econômico do cão 

em relação a outros animais, o investimento do tutor na saúde e criação dos cães 

e a expectativa de vida dos cães. Nessa perspectiva, em qualquer nação, 

diferentes relações entre humanos e animais podem existir, determinadas por 

variações locais no status socioeconômico e nos níveis de desenvolvimento 

humano (GOMPPER, 2014). 

Sendo assim, as chances de sucesso das estratégias utilizadas no manejo 

populacional de cães e gatos serão maiores caso se leve em consideração fatores 

individuais e socioculturais presentes na população local, como condição 

socioeconômica e familiar de cada indivíduo, o conhecimento das pessoas sobre as 

necessidades do animal, além das crenças, hábitos e religião de cada comunidade 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 1990; DRESDEN; COULTIS, 2005; 
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FINKLER; TERKEL, 2012, GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012; DICKMAN; 

MARCHINI; MANFREDO, 2013; ICAM, 2019)(Figura 1).  

 

Figura 1 - Fatores individuais e socioculturais que podem influenciar o comportamento das pessoas 
em relação aos animais 

 

 

Fonte: Adaptado de Dickman, Marchini e Manfredo (2013, p. 113) 

 

 

Nesse sentido, para minimizar o impacto dos animais domésticos no ambiente 

silvestre, realizar medidas de manejo populacional de cães e gatos e aplicar 

métodos educativos eficientes, é preciso conhecer as condições específicas e as 

representações sociais da população alvo dessas medidas, ou seja, conhecer a 

percepção coletiva da realidade que envolve esses temas, comum à toda 

comunidade (ZETUN, 2009). É necessário disseminar conhecimentos, motivar 

comportamentos compatíveis com a guarda responsável e apresentar propostas 

alternativas de acordo com cada grupo comunitário considerado, estimulando a 

implantação das ações que sejam possíveis e praticáveis (VIEIRA et al., 2006). 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Casos de animais domésticos impactando negativamente espécies nativas 

ocorrem em quase todas as áreas de preservação do Brasil (MENEZES, 2013). 

Dentre as espécies exóticas invasoras encontradas em Unidades de Conservação 

(UCs), cães e gatos domésticos são as mais frequentes (SAMPAIO; SCHMIDT, 

2013) e sua presença abundante dentro e ao redor desses locais tem sido relatada 

como uma ameaça para a vida silvestre (LACERDA; TOMAS; MARINHO-FILHO, 

2009; VILELA; LAMIM-GUEDES, 2014; LESSA et al., 2016; PASCHOAL et al., 

2016). Mais de 35 espécies nativas estão sendo afetadas por cães (LESSA et al., 

2016) e diversos estudos relatam o efeito de gatos sobre espécies endêmicas de 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios (CAMPOS et al. 2007; FERREIRA; NAKANO-

OLIVEIRA; GENARO, 2012; RUSSELL et al., 2018). Como o estado de saúde dos 

cães e gatos próximos a UCs é geralmente desconhecido, o impacto da transmissão 

de doenças entre as populações se torna preocupante.  

Não existem diretrizes oficiais e específicas para lidar com essa situação no 

País, apesar de os Planos de Ação Nacionais para a conservação de aves silvestres 

(ICMBIO, 2020) e de algumas espécies ameaçadas de extinção (DUARTE; REIS, 

2012; ICMBIO, 2015) incluírem o controle populacional e sanitário de cães e gatos 

no entorno de UCs como ação necessária. Essa necessidade consta também no 

Plano de Manejo do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) (SÃO PAULO, 2008), 

localizado no município de São Miguel Arcanjo. Porém, até o início deste estudo, 

não havia ações concretas sendo realizadas na região com essa finalidade.  

A comunidade do entorno do PECB tem crescido consideravelmente nos 

últimos vinte anos. Em consequência disso, também tem aumentado a população de 

animais domésticos que transitam livremente nas margens e interior da área 

conservada. É possível observar pegadas e vocalizações de cães domésticos dentro 

do território do Parque (comunicação pessoal)1. Eles também são registrados pelas 

mesmas armadilhas fotográficas que capturam imagens de animais silvestres, 

mostrando que compartilham a mesma área (Figura 2). Por outro lado, há 

 
 

1 Informação fornecida pessoalmente, em maio de 2015, por Beatriz de Mello Beisiegel, bióloga, 
doutora em Psicolocia (Etologia), então analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Mamíferos Carnívoros.  
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observação de animais silvestres, que usam o PECB como parte da sua área de 

vida, forrageando nos bairros do entorno, em especial cachorros-do-mato e quatis 

(comunicação pessoal)2.  

 

Figura 2 - Imagens capturadas pela mesma armadilha fotográfica em momentos diferentes, ilustrando 
animais domésticos e silvestres compartilhando uma mesma área no Parque Estadual Carlos 
Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2014 a 2015 

 

     

      

      
 

(A e B) Cães domésticos (Canis lupus familiaris). (C) Irara (Eira barbara). (D) Grupo de 
queixadas (Tayassu pecari). (E) Anta (Tapirus terrestris). (F) Guaxinim (Procyon 
cancrivorus). (G) Gato-do-mato (Leopardus guttulus). (H) Grupo de quatis (Nasua nasua).  
(I) – Cachorros-do-mato (Cerdocyon thous).  
 
Fonte: Imagens cedidas por Beatriz de Mello Beisiegel 

 

O conhecimento sobre a percepção da comunidade e sobre o estado sanitário 

da população canina no local pode elucidar aspectos fundamentais da interação 

humano-domésticos-silvestres no entorno do PECB. Assim, como resultado, têm-se 

informações úteis que podem auxiliar os gestores do Parque e do município na 

 
 

2 Informação fornecida pessoalmente, em maio de 2015, por Beatriz de Mello Beisiegel, bióloga, 
doutora em Psicolocia (Etologia), então analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Mamíferos Carnívoros.  

A B C 

D E F 

G H I 
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tomada de decisões referente às estratégias de manejo populacional de cães e 

gatos, incluindo o controle sanitário, com o intuito de diminuir os impactos negativos 

dessas populações no ambiente silvestre e na população humana. Ademais, a 

pesquisa que originou esta tese de doutorado, assim como seus produtos, no 

conjunto do Programa Cãoservação (Seção 5), podem servir de modelo para outras 

UCs que apresentem problemática similar. 

 
 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

A partir de uma abordagem de Saúde Única envolvendo o diagnóstico de 

percepção da comunidade; e a identificação de fatores de risco e análises espaciais 

para doenças caninas, esse estudo teve como objetivo geral fornecer subsídios e 

experimentar programas educativos para auxiliar na educação ambiental e sanitária; 

na prevenção e controle de zoonoses; no manejo populacional de cães e gatos; e na 

construção coletiva de mudança de hábitos, em contextos onde ocorre a interação 

entre seres humanos, animais domésticos e a fauna silvestre. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar a percepção dos moradores da comunidade adjacente ao PECB 

quanto à transmissão de zoonoses 

• Identificar a percepção dos moradores da comunidade adjacente ao PECB 

quanto ao abandono de cães e gatos  

 

• Identificar a percepção dos moradores da comunidade adjacente ao PECB 

quanto às consequências da proximidade entre animais domésticos e 

silvestres  

• Caracterizar a importância do Parque para a comunidade a partir dos 

discursos dos moradores da comunidade adjacente ao PECB  

 



32 

 

 

• Avaliar possíveis fatores de risco para toxoplasmose, leptospirose, 

neosporose, leishmaniose e brucelose em cães que vivem na comunidade 

adjacente ao PECB 

 

• Caracterizar e analisar espacial e temporalmente a ocorrência de 

toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose em cães 

que vivem na comunidade adjacente ao PECB 

 

• Avaliar possíveis impactos da população canina nos animais silvestres do 

PECB, a partir do perfil dos cães domésticos e seus resultados diagnósticos 

de toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose  

 

• Avaliar possíveis impactos da população canina na população humana que 

vive na comunidade adjacente ao PECB, a partir dos resultados diagnósticos 

de toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose nos 

cães domésticos 

 

• Elaborar e realizar uma intervenção na comunidade adjacente ao PECB 

 

• Elaborar um material educativo de apoio para a intervenção que possa ser 

utilizado na comunidade adjacente ao PECB e em outras UCs do Brasil com a 

mesma problemática 

 

• Criar conteúdo para a divulgação científica deste e outros projetos do 

Programa Cãoservação 

 

• Fornecer subsídios que auxiliem a gestão sanitária do PECB pelos seus 

gestores 

 

• Fornecer subsídios que auxiliem a construção de políticas públicas 

permanentes de controle populacional de animais domésticos; educação em 

saúde; e controle de zoonoses, pela prefeitura do município da comunidade 

adjacente ao PECB 
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5 O PROGRAMA CÃOSERVAÇÃO 

 

Esta tese de doutorado é parte do “Programa Cãoservação”, um conjunto de 

projetos de pesquisa realizados pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) em parceria com o Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), órgão integrante do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia direta 

do Ministério do Meio Ambiente. Além desta tese, o Programa contou com outros 

cinco projetos, em níveis de Iniciação Científica, Doutorado e Pós-doutorado. Para 

financiamento, esse conjunto de projetos foi inserido em um único, intitulado “Cães e 

gatos domésticos em unidades de conservação: quais os impactos sobre carnívoros 

selvagens e implicações em saúde pública? Estudo de caso do Parque Estadual 

Carlos Botelho”, aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (Fapesp) como Auxílio à Pesquisa nos anos de 2016 a 2018. 

O Programa Cãoservação foi criado levando-se em consideração a demanda 

de diversos gestores de UCs brasileiras, que relatavam problemas relacionados à 

presença de animais domésticos no entorno e/ou interior dessas áreas. Com início 

no ano de 2015, objetiva caracterizar o fluxo de entrada e a área de uso de cães e 

gatos domésticos no PECB, identificando os possíveis impactos sobre os carnívoros 

selvagens, principalmente a transmissão de patógenos. Além disso, buscou fornecer 

subsídios que contribuíssem para a construção de políticas públicas com a 

comunidade e para a gestão sanitária e educação em saúde da região, também 

servindo de modelo para outras UCs que enfrentam o mesmo problema. 

Dentre as atividades realizadas pelo Programa Cãoservação (Figura 3) 

encontram-se: entrevistas com a comunidade; viagens periódicas ao PECB para 

coleta de dados e amostras biológicas de cães, gatos e animais silvestres; ações de 

sanidade e guarda responsável de animais domésticos (aplicação de vacinas, 

vermífugos, microchips e coleiras contra carrapatos); realização de exames 

laboratoriais das amostras coletadas; uso de colares GPS nos cães e gatos; e 

instalação de armadilhas fotográficas no interior do Parque para identificação de 

animais domésticos.  

Os resultados obtidos com essas atividades foram: percepção da população 

em relação a zoonoses, abandono animal, guarda responsável, interface entre 

animais domésticos e silvestres e a importância do Parque (Seção 7); censo, perfil e 



34 

 

 

dinâmica da população canina e felina do local de estudo; diagnóstico, distribuição 

espacial e fatores de risco de doenças dos cães (Seção 8), gatos e carnívoros 

silvestres; área de uso dos cães e gatos no entorno e interior do PECB; e 

elaboração de um material educativo sobre o tema do Programa Cãoservação 

(Seção 9). As atividades, resultados e publicações provenientes do Programa 

Cãoservação podem ser acessados na página oficial do Programa por meio do 

endereço eletrônico https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao. 

 
Figura 3 - Exemplos de atividades realizadas pelo Programa Cãoservação no entorno e interior do 
Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2018 
 

     

       

     
 

(A) Entrevista com morador. (B) Coleta de sangue de cão. (C) Coleta de sangue de gato. (D) 
Coleta de sangue de animal silvestre (Cuíca - Philander frenatus). (E) Aplicação de coleira 
contra carrapatos. (F) Amostras enviadas ao laboratório. (G) Colar GPS em cão. (H) Colar GPS 
em gato. (I) Armadilha fotográfica instalada no interior do Parque.  
 
Fonte: Arquivo Programa Cãoservação  

A B C 

D E F 

G H I 

https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao
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6 O LOCAL DE ESTUDO 

 

6.1 PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO 

 

O PECB é uma Unidade de Conservação de proteção integral, localizada no 

sudoeste do estado de São Paulo, integrando a Zona Núcleo da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do 

País (Figura 4). O território do Parque, de 37.644 ha, se estende por quatro 

municípios paulistas: São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Capão Bonito e Tapiraí. É 

considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) devido à sua importância 

sócio-ambiental, cultural e histórica (SÃO PAULO, 2008).  

A comunidade de carnívoros do PECB é compatível com a de florestas 

atlânticas não perturbadas e composta por espécies como onças-pintadas (Panthera 

onca), suçuaranas (Puma concolor), jaguatiricas (Leopardus pardalis), gatos-

maracajás (Leopardus wiedii), gatos-do-mato-pequenos (Leopardus guttulus), gatos-

mouriscos (Puma yagouaroundi), cachorros-vinagres (Speothos venaticus), 

cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), iraras (Eira barbara), guaxinins (Procyon 

cancrivorus), quatis (Nasua nasua) e furões (Galictis cuja) (BROCARDO et al., 2012; 

BEISIEGEL et al., 2016).  

 

6.2  MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 

 

 São Miguel Arcanjo está localizado na latitude 23º52'42"S e na 

longitude 47º59'50"O, a uma altitude de 659 m e a uma distância de 200 km da 

capital do estado, São Paulo (Figura 4). É o município que abriga a sede do PECB e, 

incluindo a área pertencente ao Parque, seu território chega a 1.081 km² 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, [2020?]).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população estimada do município no ano de início do Programa Cãoservação (2015) 

era de 32.769 habitantes (IBGE, 2015). Os dados disponíveis referentes ao trabalho 

e rendimento, mostraram um salário médio mensal de dois salários-mínimos e uma 

proporção de 13.3% das pessoas com ocupação (IBGE, 2020a). Em relação à 

economia, que está voltada principalmente para o setor agrícola (com predomínio do 
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cultivo de uvas), mas que também se beneficia do turismo natural e cultural, os 

dados mostraram um PIB per capita de R$20.551,90 e um IDH municipal de 0,710 

(IBGE, 2020a). 

 

6.3  BAIRROS ABAITINGA E GAVIÕES 

 

Dentre os bairros de São Miguel Arcanjo no entorno do PECB, Abaitinga e 

Gaviões (Figura 4) foram estrategicamente selecionados por duas razões. A primeira 

pela localização, adjacente ao PECB; e a segunda pela distância de 

aproximadamente 20 km do centro urbano do município, podendo ser considerados 

relativamente isolados de outras áreas urbanizadas.  

 
 
Figura 4 - Localização da área de estudo, incluindo o Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), o 
município de São Miguel Arcanjo e os bairros Abaitinga e Gaviões 
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Levando em consideração o último censo realizado pelo IBGE, em 2010, o 

local de estudo está inserido em três setores censitários (códigos 

355020905000024, 355020905000034 e 355020905000040). Dois deles são 

considerados rurais (bairro Gaviões e sítios do entorno) e um considerado urbano 

(bairro Abaitinga). Os dados disponibilizados para esses setores (IBGE, 2020b) 

mostraram uma área com uma população de 3045 pessoas e uma média de 3,44 

pessoas por domicílio. Dos responsáveis pelos domicílios, 84,9% eram do sexo 

masculino, 88,4% eram alfabetizados, 65,3% eram de cor branca e 44,6% tinham de 

30 a 49 anos. O valor médio de quem possuía rendimentos era de R$775,50, sendo 

que 51,7% dos domicílios possuíam rendimento nominal mensal de até meio salário-

mínimo. Em relação ao saneamento básico, 43,5% da população não possuía 

abastecimento de água da rede geral e 99,7% não possuía tratamento de esgoto da 

rede geral. A coleta de lixo era realizada em 79,1% dos domicílios e havia energia 

elétrica de companhia distribuidora em 99,6% deles.  

No Estado de São Paulo, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), em parceria com a Assembleia Legislativa (ALESP), apresenta o Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) para cada setor censitário, com base em 

nove indicadores (socioeconômicos e demográficos) extraídos do censo de 2010 

(SEADE, 2020). Um dos pressupostos do IPVS é de que a vulnerabilidade à pobreza 

não fica limitada à privação de renda, considerando também a composição familiar, 

o acesso à saúde e à educação, as possibilidades de remuneração e a existência de 

garantias legais e políticas. Assim, o IPVS é distribuído em sete grupos, variando em 

uma escala de vulnerabilidade que vai de baixíssima (grupo 1) a muito alta - rurais 

(grupo7)(SEADE, 2020). No caso da área de estudo, os dois setores censitários 

rurais são considerados de alta vulnerabilidade (grupo 7), enquanto o setor 

censitário urbano é considerado de média vulnerabilidade (Grupo 4)(ALESP, 2020).   

Nesses bairros, há uma visível superpopulação canina e felina 

semidomiciliada. De acordo com os censos realizados de 2015 a 2017 pelo 

Programa Cãoservação, a população de cães e gatos é, em média, de 400 e 110 

indivíduos, respectivamente. Muitos desses animais têm livre acesso à rua e 

consequentemente à floresta. Até o início deste estudo não havia campanhas de 

educação da população; vacinação ou castração dos animais; nem qualquer tipo de 

programa para o controle populacional de cães e gatos.  
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7 DIAGNÓSTICO DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE 

  

Uma comunidade não deve ser considerada simplesmente como o local ou o 

cenário onde se realiza uma pesquisa, e sim, reconhecida como uma entidade 

sociocultural. É necessário que se valorize o envolvimento e a influência dos 

membros dessa comunidade em todo o processo de investigação (MINKLER; 

WALLERSTEIN, 2008). A colaboração entre acadêmicos, profissionais e 

comunidades contribui para a geração de dados mais adequados, acessíveis e 

relevantes para os participantes e para a pesquisa (DIAS; GAMA, 2014), além de 

proporcionar um melhor retorno das intervenções realizadas junto a essa população.  

Sabendo que o comportamento humano influencia diretamente na dinâmica 

populacional de cães e gatos (ICAM, 2019) e no surgimento de doenças infecciosas 

na interface humanos-domésticos-silvestres (ALEXANDER, McNUTT; 2010), esta 

seção teve como propósito fazer o diagnóstico de percepção da comunidade que 

vive no entorno do PECB, esclarecendo as representações sociais e atitudes da 

população sobre a relação entre eles, seus animais de estimação e a UC. 

 

7.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

O conceito de representação social como “representação coletiva” surgiu no 

início do século XX, com o sociólogo e cientista político Émile Durkheim, que 

diferencia o estudo das representações individuais e o estudo das representações 

coletivas, afirmando que o primeiro seria domínio da psicologia enquanto o segundo 

ficava a cargo da sociologia (FARR, 1995). Dessa maneira, para o teórico, “as 

representações coletivas, por serem fruto dos acontecimentos sociais, se constituem 

em fato social e, como tal é resultado de uma consciência coletiva e não de uma 

consciência individual” (CRUSOÉ, 2004). Portanto, de acordo com Durkheim, não 

seria possível considerar as representações coletivas pela perspectiva do indivíduo. 

Essa postura de Durkheim, de não reconhecer representações individuais 

como fundamentais para a formação do sujeito, recebeu diversas críticas que 

colaboraram para o início da representação social como teoria, proposta pelo 

psicólogo social Serge Moscovici em 1961 (SANTOS; DIAS, 2015). 

Para Moscovici (1978), a representação social deve ser considerada “tanto na 

medida em que ela possui uma contextura psicológica autônoma como na medida 
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em que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura”, baseando-se na premissa 

que não há como desassociar o universo externo e interno do sujeito, ambos se 

complementam (ALVES-MAZZOTTI, 2000). Sendo assim, as representações são, ao 

mesmo tempo, adquiridas e construídas (SANTOS; DIAS, 2015). 

É possível definir o conceito da Teoria das Representações Sociais como 

uma “forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social” (JODELET, 2001). É, portanto, “a maneira de interpretar e pensar a realidade 

cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos 

indivíduos e pelos grupos para fixar suas posições em relação a situações que lhes 

concernem” (SÊGA, 2000).  

Deste modo, a representação social possui “uma dimensão histórica e 

transformadora; junta aspectos culturais, cognitivos e valorativos, isto é, ideológicos; 

está presente nos meios e nas mentes, se constitui na realidade presente nos 

objetos e nos sujeitos” (GUARESCHI, 1996) e sendo assim, pode se modificar 

conforme o tempo, o espaço e a sociedade (SANTOS, 2017). 

As representações derivam da observação da realidade feita por cada 

indivíduo, que depois, as compartilha com os demais. “Desse conjunto, composto 

por observação e relatos, surge um tipo de conhecimento, originário do diálogo, do 

intercâmbio de ideias e de impressões, da transmissão de informações. O diálogo 

permite que determinados conceitos ganhem competência e passem, muitas vezes, 

a ter um formato enciclopédico. Esse conhecimento exprime algumas das “ideias 

que pairam no ar”, que são capazes de revelar o que um determinado grupo pensa 

sobre determinada situação” (CRUSOÉ, 2004).  

As representações sociais podem ser utilizadas para diversas finalidades pelo 

indivíduo.  Algumas de suas funções são as de saber, de identidade, de orientação e 

justificação das condutas (ABRIC, 1994). A função de saber permite que uma 

pessoa compreenda a realidade e consiga explicá-la, conforme seu sistema 

cognitivo e seu conjunto de crenças e valores. A de identidade protege as 

particularidades dos grupos a que a pessoa pertence, estabelecendo os indivíduos 

ou grupos no campo social. A de orientação atua como guia de comportamentos e 

práticas, funcionando como uma antecipação das atitudes e ações adotadas pela 

pessoa. A justificadora atua “a posteriori”, já que fundamenta os comportamentos e 

posicionamentos da pessoa e seus grupos (CRUSOÉ, 2004). 
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 Adotar o referencial teórico das Representações Sociais de Serge Moscovici 

nas pesquisas em saúde, significa reconhecer o papel fundamental  das 

representações sociais na dinâmica das relações e comportamentos das pessoas 

(CRUSOÉ, 2004; SANTOS; DIAS, 2015; SANTOS, 2017); e assumir que “o 

conhecimento do senso comum é um conhecimento legítimo condutor de 

transformações sociais e que, de certa forma, “direciona” a produção do 

conhecimento científico" (CRUSOÉ, 2004).  

 

7.2  OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

7.2.1 Pesquisa exploratória 

 

7.2.1.1 Projeto Piloto I 

 

O primeiro projeto piloto ocorreu entre os dias 15 e 23 de maio de 2016. O 

método utilizado foi um questionário contendo seis perguntas abertas (Apêndice A) e 

a aplicação de uma escala de vínculo, intitulada Dog Attachment Questionaire 

(ARCHER; IRELAND, 2011)(Apêndice B). Ambos eram lidos pelo entrevistador e 

respondidos oralmente pelos entrevistados. Foram realizadas 13 entrevistas, com o 

tempo médio de resposta sendo de 3 min e 48 s, com uma média de 238 palavras.  

Durante as entrevistas, foi possível perceber que o questionário não atingiu o 

objetivo inicial, indispensável para a análise dos dados pelo método do Discurso do 

Sujeito Coletivo: obter respostas em que os entrevistados se expressassem em 

forma de discurso, dissessem o que pensam e acreditam em relação aos temas 

abordados. Ao invés disso, obtiveram-se respostas curtas e objetivas. Houve muita 

resistência dos entrevistados em desenvolver as respostas, talvez pelo tipo de 

pergunta direta.  

A escala de vínculo também não foi eficiente no contexto do estudo. 

Primeiramente, alguns entrevistados não sabiam ler e escrever, portanto já não 

atenderam a proposta da escala que é ser preenchida pelo entrevistado. Tentando 

contornar essa barreira, as perguntas foram feitas em voz alta e pediu-se para o 

entrevistado responder de acordo com a escala de 1 (Discordo fortemente) a 5 

(Concordo fortemente). Ainda assim, a escala foi de difícil entendimento para os 

entrevistados, sendo muito longa, com perguntas similares e várias delas não 
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refletiam a realidade local. Por exemplo, as afirmações 18 - “Durante férias/feriados 

tomo muito cuidado para que o meu cão fique bem enquanto estou viajando” e 27 - 

“Eu não viajo durante as férias ou feriados se não posso levar o meu cão comigo”: 

alguns entrevistados relataram nunca terem viajado, impossibilitanto o 

preenchimento dessas questões. 

Algumas propostas foram sugeridas para melhorar a obtenção dos resultados 

da forma esperada. Ao invés de perguntas diretas e objetivas, foram desenvolvidas 

histórias curtas a serem contadas no momento da entrevista. Para que não ficasse 

cansativo para o entrevistador repetir todas as histórias em cada entrevista, foi 

proposto gravar áudios, como se um narrador estivesse contando cada história. Ao 

final do áudio o entrevistador apenas fazia a pergunta. A partir disso, gravaram-se os 

áudios e um novo projeto piloto foi realizado. 

 

7.2.1.2 Projeto piloto II 

 

O segundo projeto piloto ocorreu entre os dias 12 e 20 de setembro de 2016. 

Como método utilizado foram elaboradas quatro histórias curtas (Apêndice C) em 

parceria com o Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo (IPDSC), por 

intermédio do Prof. Dr. Fernando Lefèvre. Ao final de cada história, uma pergunta 

era feita, relacionando a história com algum dos temas propostos pela pesquisa.  As 

histórias foram gravadas em áudio e reproduzidas para cada entrevistado por meio 

de um aparelho celular. Foram realizadas 6 entrevistas, com o tempo médio de 

resposta sendo de 9 min e 23 s e uma média de 486 palavras.  

 Nesse projeto piloto as respostas em forma de discurso foram consideradas 

bem sucedidas. As pessoas desenvolveram melhor as respostas como esperado. 

Porém, algumas dificuldades foram encontradas durante a entrevista. A primeira 

delas foi o equipamento utilizado, pelo fato de que os áudios não tinham volume 

suficiente. Mesmo no volume máximo, era difícil para o entrevistado ouvir o que 

estava sendo dito, pois havia ruído de carros, latidos de cães, crianças na rua, 

barulho de obras, etc. Assim, a cada áudio era preciso repetir os principais pontos 

da história para total esclarecimento. Outra barreira foi a linguagem utilizada nas 

histórias, pois muitas palavras eram desconhecidas pelos entrevistados e de difícil 

entendimento. Além disso, foi percebido que o contexto das histórias precisava ser 

aperfeiçoado, podendo-se retirar alguns personagens secundários e suprimir alguns 
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acontecimentos, deixando-as mais curtas e menos complexas, e assim, mais 

eficientes para prender a atenção do entrevistado.  

Algumas propostas foram sugeridas para aumentar a atenção dos 

entrevistados durante o processo e melhorar a qualidade das histórias. Levando em 

conta que os áudios não foram suficientes, foi proposto o desenvolvimento de vídeos 

animados mostrando os personagens e acontecimentos enquanto o narrador 

contava cada uma das histórias. Assim, seria esperada uma maior concentração e 

disposição dos entrevistados no processo da entrevista. Esses vídeos também 

precisariam ser apresentados em um equipamento com boa qualidade de vídeo e 

áudio. 

 

7.2.2 Pesquisa definitiva  

 

A pesquisa definitiva foi conduzida com aprovação da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, através da Plataforma Brasil (Anexo A) e da Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da FMVZ-USP (Anexo B). Após a realização de dois 

projetos piloto, incluindo diversas revisões e aperfeiçoamentos na forma de 

obtenção dos dados, alcançou-se a melhor metodologia a ser utilizada nas 

entrevistas, com a finalidade de acessar a percepção e as representações sociais da 

população que vive no entorno do PECB. 

Primeiramente, as histórias utilizadas no segundo projeto piloto foram 

repensadas e reescritas. Ao total, seis histórias foram utilizadas para o questionário 

definitivo (Apêndice D), cada uma com um tema específico e resumidas a seguir:  

 

• Tema 1 - Transmissão de zoonoses: com o título “Discussão entre irmãs” 

essa história se desenrola a partir de um desentendimento entre duas 

meninas sobre se animais podem ou não transmitir doenças para humanos. 

Por fim, decidem tirar a dúvida com a mãe. A pergunta feita ao entrevistado 

foi “O que você diria se fosse a mãe delas?” 

 

• Tema 2 - Vínculo/abandono de cães: com o título “Mel está prenhe!”, essa é a 

história de Paulo, que descobre que sua cadela adotada vai ter filhotes e 

abandona alguns deles após o nascimento. A pergunta feita ao entrevistado 

foi “O que você acha da decisão de Paulo?” 
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• Tema 3 - Vínculo/abandono de gatos: com o título “O futuro de Mimi”, essa 

história narra a situação de Diego, que com a esposa grávida é aconselhado 

a se desfazer de sua gata. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você 

faria se fosse o Diego?” 

 

• Tema 4 - Acesso dos animais domésticos à rua: com o título “Uma surpresa e 

tanto!”, essa história conta a descoberta de Amanda sobre os perigos 

decorrentes de animais soltos nas ruas. Ela então decide manter seu cão 

preso no quintal. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você acha da 

decisão da Amanda?” 

 

• Tema 5 - Acesso dos animais domésticos ao Parque: com o título “Aventuras 

no Parque”, essa história gira em torno de cães que adentram florestas para 

caçar. O diretor do Parque sentiu que os animais silvestres estavam sumindo. 

A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você faria se fosse o diretor?” 

 

• Tema 6 - Importância do Parque para o entrevistado: com o título “Parque pra 

quê?”, essa história é sobre a visita de uma turma de crianças ao Parque 

Estadual. Na trilha uma delas pergunta ao monitor para que serve o Parque. 

A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você diria se fosse o monitor?” 

 

Para cada história foi produzido um vídeo animado, com duração aproximada 

de um minuto (Apêndice E). Os vídeos foram produzidos por meio do software de 

animação online PowToon®, exportados em formato mp4 e salvos para posterior 

utilização nas entrevistas. Os vídeos completos estão disponíveis para uso e podem 

ser visualizados no canal do Programa Cãoservação na plataforma Youtube®, 

compilados na playlist “Pesquisa Cãoservação”, no endereço eletrônico  

http://bit.ly/2ZkcYiO.  

A linguagem em animação foi considerada adequada para diversas idades e 

com isso, a mesma entrevista foi realizada com dois grupos, um de adultos e outro 

de crianças, sendo possível a comparação entre as percepções adulta e infantil em 

relação aos temas abordados. 

 

 

http://bit.ly/2ZkcYiO


44 

 

 

7.2.2.1 Entrevistas com adultos 

 

Pelo censo de animais domésticos realizados nos anos anteriores pelo 

Programa Cãoservação na área de estudo, foi possível obter uma lista de todos os 

tutores de animais incluídos no projeto. Utilizando essa lista como base, foi realizada 

uma amostragem aleatória estratificada de 40 tutores. A estratificação foi feita pelo 

local de moradia, sendo quinze pessoas no bairro Abaitinga, quinze pessoas no 

bairro Gaviões, oito pessoas nos sítios do entorno e duas pessoas em uma fazenda 

específica, onde moram diversos trabalhadores (Figura 5).  

O número de entrevistas (40) foi escolhido considerando a estimativa de 

entrevistas diárias e o tempo de campo disponível para realizá-las. É importante 

ressaltar que geralmente, amostras qualitativas não são construídas para serem 

representativas de uma população e sim, para serem representativas da variedade 

de representações sociais presentes nela. A finalidade não é generalizar, e sim, 

elucidar as especificidades e particularidades, sendo o número da amostra próprio 

de cada pesquisa. Ainda assim, para atingir o objetivo pretendido neste estudo, 

alguns livros sugerem 20 a 30 entrevistas ou mais (CRESWELL, 2012; 2016).  

As entrevistas foram realizadas pela autora, na residência dos entrevistados, 

no período de 24 de abril a 04 de maio de 2017. Não houve preparação prévia dos 

entrevistados, apenas uma breve explicação de como seria a dinâmica da entrevista. 

Tendo sido assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice F), os vídeos foram transmitidos por meio de um Tablet com a opção de 

utilizar um fone de ouvido. As respostas foram gravadas com um gravador de voz 

digital e posteriormente transcritas em texto. 

 

7.2.2.2 Entrevista com crianças 

 

Para entrevistar as crianças residentes no local de estudo, a única escola 

municipal localizada nos bairros, E.M.E.I.F José Camargo Vereador,  foi contatada 

(Figura 5). Com a aprovação da diretoria e dos professores, duas turmas de alunos 

pertencentes a 3ª e 5ª séries foram selecionadas por conveniência, somando um 

total de 40 crianças (uma coincidência em relação a amostra dos adultos). A escolha 

das turmas ficou a cargo da diretora da escola, que levou em consideração a idade 

dos alunos, a disponibilidade dos professores e as datas possíveis.  
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Figura 5 - Distribuição geográfica das entrevistas realizadas com adultos (domicílios) e crianças 
(escola) que vivem na comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São 
Miguel Arcanjo, 2017 

 

 

 

Após assinatura do TCLE (Apêndice G) pelos responsáveis, as entrevistas 

foram realizadas pela autora e ocorreram na própria escola, no período de 13 a 25 

de outubro de 2017. Também não houve preparação prévia, somente uma breve 

explicação sobre a dinâmica para cada turma. As entrevistas ocorreram sendo um 

aluno entrevistado por vez, até que todos os alunos da turma fossem entrevistados. 

Da mesma forma que as entrevistas com adultos, os vídeos foram transmitidos por 

meio de um Tablet com a opção de utilizar um fone de ouvido e as respostas foram 

gravadas com um gravador de voz digital e transcritas em texto. 

 

7.3  ANÁLISE DOS DADOS 

 

As respostas de cada pergunta foram analisadas pelo método do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), uma estratégia que tem como fundamento a teoria da 

Representação Social e seus pressupostos sociológicos; e objetiva evidenciar e 
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esclarecer uma dada representação social. A proposta do método é analisar 

depoimentos (material verbal) de modo a extrar as Ideias Centrais e Ancoragens; e 

as suas correspondentes Expressões Chave. Assim, com Ideias 

Centrais/Ancoragens e Expressões Chave semelhantes compõe-se um ou vários 

discursos-síntese que são os DSCs (SIMIONI, LEFRÈVE E PEREIRA, 1997).  

As expressões chave (ECH) são trechos do discurso ressaltados pelo 

pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo daquele discurso ou da sua 

teoria implícita.  

A Ideia Central (IC) é um expressão que revela, descreve e nomeia, da 

maneira mais sintética e precisa possível, o(s) sentido(s) presente(s) em cada uma 

das respostas analisadas e que vai posteriormente gerar o DSC. A IC tem uma 

função discriminadora, classificatória, e permite identificar e distinguir cada sentido 

ou posicionamento presente nos depoimentos.  

Algumas ECH remetem não apenas a uma IC correspondente, mas também, 

a uma afirmação que se denomina Ancoragem (AC). A AC é uma expressão 

embutida no discurso como se fosse uma afirmação qualquer, mas que representa 

uma dada teoria ou ideologia que o autor do depoimento professa. As ancoragens 

são afirmações genéricas usadas pelos depoentes para “enquadrar” situações 

particulares.  

Os DSCs são relevantes tanto do ponto de vista qualitativo, pois esclarecem 

opiniões e posicionamentos distintos, como do ponto de vista quantitativo, pois cada 

um deles é resultado da contribuição de diversos indivíduos que, por sua vez, 

portam determinados atributos demográficos (ZETUN, 2009). Sendo assim, o 

método é considerado quali-quantitativo, pois permite conhecer e dimensionar, com 

a segurança dos procedimentos científicos, em detalhe e na sua forma natural, os 

pensamentos, representações, crenças e valores, de todo tipo e tamanho de 

coletividade, sobre todo tipo de tema (LEFRÈVE; LEFRÈVE, 2005).  

O software utilizado para auxiliar a análise dos discursos coletados nas 

entrevistas foi o DSCsoft®, desenvolvido pelos professores Fernando Lefèvre e Ana 

Maria Cavalcanti Lefèvre, da USP, com o objetivo de amparar a realização de 

pesquisas quali-quantitativas que utilizam a técnica do DSC.  
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7.4  RESULTADOS 

 

Quanto às características dos entrevistados (Tabela 1), 65,0% (26/40) dos 

adultos eram do sexo feminino e 35,0% (14/40) do sexo masculino, com idade entre 

19 e 85 anos, sendo a maioria com baixa escolaridade. No momento da entrevista, 

92,5% (37/40) mantinham cães e 35,0% (14/40) mantinham gatos. Já em relação às 

crianças entrevistadas, 50,0% eram do sexo feminino e 50,0% do sexo masculino, 

com idade entre 8 e 11 anos, sendo 37,5% (15/40) residentes do bairro Abaitinga, 

15,0% (6/40) do bairro Gaviões, 2,5% (1/40) da Fazenda e 45,0% (18/40) dos sítios 

próximos. No momento da entrevista, 95,0% (38/40) mantinham cães e 32,5% 

(13/40) mantinham gatos. 

 

Tabela 1 - Características demográficas dos grupos de adultos e crianças entrevistados na 
comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2017 

 

Variável 
Adultos Crianças 

n(%) n(%) 

Sexo 
Feminino 26 (65,0) 20 (50,0) 

Masculino 14 (35,0) 20 (50,0) 

Faixa etária  
(anos) 

8 a 11 0 (0,0) 40 (100,0) 

19 a 30 8 (20,0) 0 (0,0) 

31 a 40 8 (20,0) 0 (0,0) 

41 a 50 9 (22,5) 0 (0,0) 

51 a 65 9 (22,5) 0 (0,0) 

Acima de 65 6 (15,0) 0 (0,0) 

Escolaridade 

Não possui 2 (5,0) 0 (0,0) 

Fundamental incompleto 18 (45,0) 40 (100,0) 

Fundamental completo 10 (25,0) 0 (0,0) 

Médio incompleto 1 (2,5) 0 (0,0) 

Médio completo 5 (12,5) 0 (0,0) 

Superior completo 3 (7,5) 0 (0,0) 

Não informado 1 (2,5) 0 (0,0) 

Local de  
residência 

Bairro Abaitinga 15 (37,5) 15 (37,5) 

Bairro Gaviões 15 (37,5) 6 (15,0) 

Fazenda 2 (5,0) 1 (2,5) 

Sítios 8 (20,0) 18 (45,0) 

Animais 
Cães 37 (92,5) 38 (95,0) 

Gatos 14 (35,0) 13 (32,5) 
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Na pesquisa definitiva, o tempo médio de resposta foi de 24 min e 16 s com 

uma média de 798 palavras para os adultos e 7 min e 38 s com uma média de 360 

palavras para as crianças.  

Ressalta-se que pelo fato de uma pessoa poder expressar mais de uma Ideia 

Central na mesma resposta, ela pode ser contabilizada em mais de uma categoria. 

Portanto, para cada grupo em cada tema, a soma das frequências de todas as 

categorias pode ultrapassar 100%. Assim, na análise e discussão de categorias em 

conjunto, quando necessário, as frequências foram recalculadas. Os resultados 

estão apresentados de acordo com os temas das seis perguntas realizadas.  

 

7.4.1  Transmissão de zoonoses 

 

 Em relação à primeira pergunta “O que você diria se fosse a mãe delas?”, 

referente ao questionamento das filhas - “Mãe, animais podem passar doenças para 

nós?” - foram identificadas quatro categorias de Ideias Centrais: Sim (A); Não (B); 

Depende (C); e Não sabe (D). A distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto 

por categoria quanto por grupo (Adultos e Crianças), encontram-se respectivamente 

no Gráfico 1 e na Tabela 2. 

 

Gráfico 1 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Transmissão de zoonoses”, 
de acordo com os grupos de estudo 
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Tabela 2 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema 
“Transmissão de zoonoses”, de acordo com os grupos de estudo 

 

Categoria 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Adultos Crianças 

A. Sim 

 
“Ah eu diria que passa. Acho que passa sim. 
Qualquer cachorro, se eles estiverem doentes 
eles passam. Dependendo da doença pode 
passar. Porque muita gente fala que sarna de 
cachorro passa em nós. Pega carrapato, pulga, 
berne... Raiva, se morder a gente... Eu acho que 
é perigoso.” 
 

 
“Eu acho que eles podem sim. Porque vai que 
o cachorro ta com uma doença, ai morde 
você, ai passa a doença que ele tem. Se ele 
tiver com alguma doença, por exemplo, a 
raiva, ele pode passar né, pela saliva. Ele 
pode morder a gente ou arranhar. O cão não 
escova o dente e fica andando por lugares, ele 
pode pegar doença de algum outro cachorro, 
verme, pulga, essas coisas. Pega na pele, na 
patinha dele.” 
 

B. Não 

 
“Não. Acho que não passa não né. Sei lá, nunca 
ouvi falar nada que algum animal passou 
doença.” 
 

“Não, eu acho que não. Nenhuma.” 

C. Depende 

 
“Aí depende da ocasião. Depende do cuidado. 
Passar passa, mas se não é bem tratado né. Se 
não é vacinado. Se for de rua, de um outro lugar 
que a gente não conheça, que a gente vê que é 
um animal que não é tratado,  ai eu acho que 
pode ate transmitir. Mas os da casa, se ta bem 
cuidado, que a gente ta mais ou menos 
conhecendo, eu acho que não tem perigo. 
Porque a gente toda vida teve cachorro em casa 
e nunca pegou nada. Você cuidando bem do 
animal, zelando, dando todas as vacinas em dia, 
medicamento, fazendo higiene, essas coisas... 
acompanhamento veterinário... Dai a gente sabe 
que não vai transmitir doença. Eu tenho a 
consciência, então eu vou ter que cuidar do 
cachorro pra ele não transmitir a doença pra 
mim.” 
 

“Acho que sim, podem passar doença. Não 
qualquer animal... acho que alguns sim, outros 
não. É que vive na rua, que as pessoas não 
cuidam, acho que pegam e passam pra nós. 
Porque esses cachorros de rua não tem um 
adulto pra cuidar, pra dar ração, banho... 
Então eu entendi isso. Se eu fosse ela eu 
falaria assim: “- é, é um pouco perigoso né”. 
Tem cachorro que tem raiva, essas coisas. 
Pra mim tem diferença um cachorro que a 
gente tem bastante acesso, conhece, que todo 
dia tem uma ração, todo dia tem uma vacina. 
Pra mim é isso. Alguns já ta vacinado então 
não da pra passar, tem alguns que não são 
vacinados, então já é mais fácil de passar.” 
 

D. Não sabe 

 
“Eu já ouvi falar que não passa né. Mas não 
tenho certeza. Eu não sei. Pode ser e pode ser 
que não né. A gente fica meio em dúvida” 

 

- 

  

 

7.4.2  Vínculo/abandono de cães 

 

 Para a segunda pergunta “O que você acha da decisão de Paulo?”, na qual a 

decisão foi abandonar dois filhotes em um terreno baldio, foram identificadas seis 

categorias de Ideias Centrais: Errada (A); Errada, pelos animais (B); Erradas, pelas 

pessoas (C); Errada, porque é crime (D); Certa (E); e Certa e errada ao mesmo 

tempo (F). A distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto por categoria 

quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 2 e na Tabela 3.  
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Gráfico 2 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de cães”, 
de acordo com os grupos de estudo 

 

 

 
 

 
Tabela 3 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema 
“Vínculo/Abandono de cães”, de acordo com os grupos de estudo 
 

 Discurso do Sujeito Coletivo 

Categoria Adultos Crianças 

A. Errada  

 
“Eu acho que é errado. Sou contra. Não é certo 
abandonar os bichos, largar. Situação 
lamentável! Imagine! Não tem nem como. Eu 
não faria isso, não teria coragem. Eu acho que 
não pode. Abandonar não.” 
 

 
“Ele fez errado. Não achei legal não. Porque ele 
ta abandonando o cachorrinho. Não pode deixar 
o cachorro assim, abandonado. Eu acho que ele 
não precisava nem deveria fazer isso. Eu não 
faria isso.”  
 

B. Errada, 
pelos animais 

 
“Ah, errada né! Eu acho que foi errado. Imagina, 
soltar assim... ele torceu pra que alguém fosse 
buscar, mas e se ninguém pega? Se você pega 
o animal você tem que pelo menos cuidar dele. 
Se não tem gente para cuidar, os coitados vão 
sobreviver como? Vão morrer de fome, de sede. 
Ou crescer com doença. Algum cachorro bravo 
pode matar... E se é atropelado um cachorro 
desse, como é que faz né. Judiação. Animal não 
pode maltratar nem abandonar. Eles não sabem 
se virar sozinhos, é igual criança. São indefesos, 
sofrem né. Da dó. Eu jamais ia fazer isso, não 
tenho coragem.” 
  

 
“Ruim né, não é legal. Ele não foi certo. Eu acho 
que não devia fazer isso, ter deixado os filhotes 
sozinhos lá num terreno, abandonados, sem 
mãe, sem ninguém. Não pode abandonar um 
cachorro. Eu acho que os filhotinhos ficaram 
tristes. Eles vão ficar sem alimento e sem água 
né... na chuva... essas coisas. Os animais 
precisam de proteção, de comida. Não é todo 
mundo que adota. Se alguém não achar eles, 
eles podem passar muito perigo, se perder, ficar 
doente, passar muita fome, frio, brigar com 
outros cachorros e se machucar, as vezes pode 
passar umas pessoas que podem maltratar 
eles... eles podem morrer. Da dó né, eu no lugar 
não teria deixado.” 
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C. Errada, 
pelas pessoas 

- 

 
“Eu acho que é errado. Ah eu acho que ele não 
deveria deixar eles num terreno baldio. Porque 
talvez pode fazer um acidente né, ele passar na 
rua assim... vai que mordem alguém, passam 
doenças...” 
 

D. Errada 
porque é 
crime 

- 

 
“Acho que é ruim né. Porque ele abandonou os 
animais. Isso é crime.” 
 

E. Certa 

 
“Achei bom né. Não achou ninguém mais pra 
adotar...” 
 

- 

F. Certa e 
errada ao 
mesmo tempo 

 
“Ah, num certo ponto foi certo né, mas por outro 
lado também foi errado. Ele tava certo, que se 
ele fosse ficar com os outros dois cachorros a vó 
dele não ia aceitar. E se ele deixasse os dois 
abandonado no terreno, muita gente pega 
cachorro que ta abandonado na rua, mas só que 
tem uns que não pega. Eu ficaria. Da dó deixar 
a criação na rua né.” 

 

- 

 

 

7.4.3  Vínculo/abandono de gatos 

 

Em referência a terceira pergunta “O que você faria se fosse o Diego?”, cuja 

esposa estava com medo da gata do casal ser um risco para gravidez, sete 

categorias de Ideias Centrais foram identificadas: Ficaria com o animal, pois não é 

perigoso (A); Ficaria com o animal, mas restringiria o espaço (B); Buscaria mais 

informação (C); Afastaria o animal temporariamente (D); Doaria o animal para 

alguém que cuidasse (E); Doaria o animal para parentes (F); e Doaria o animal (G). 

A distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto por categoria quanto por 

grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 3 e na Tabela 4. 
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Gráfico 3 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de gatos”, 
de acordo com os grupos de estudo 
 

 

 

 

 

Tabela 4 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema 
“Vínculo/abandono de gatos”, de acordo com os grupos de estudo 
 

 Discurso do Sujeito Coletivo 

Categoria Adultos Crianças 

A. Ficaria com 
o animal, pois 
não é perigoso 

 
“Ah, eu deixava o gatinho na casa. Eu acho que não 
devia desprezar porque engravidou. Eu não sei, eu já 
ouvi falar que tem perigo, mas eu acho que não tem. 
Porque já aconteceu isso lá em casa, mas todos 
conviveram com gato e nunca aconteceu nada! Tá tudo 
bem. Pelo menos na minha família nunca teve 
problema. Acho que cuidando bem, se ta na casa, bem 
sadio, não tem perigo. Eu ficaria com o gato, porque vai 
abandonar também... Coitado! Você pega amor nos 
bichinhos né”. 

 

 
“Eu deixava, continuava com a gatinha. 
Nunca ouvi, acho que não é perigoso.” 
 

B. Ficaria com 
o animal, mas 
restringiria o 
espaço 

 
“Ah eu não daria não. Na minha opinião, se ele tinha 
amor a ela, dava um jeito de cuidar, mesmo com ela 
grávida. Eu continuaria com o gatinho, porque eu acho 
que não ia passar doença, acho que o gato não é um 
perigo, de maneira nenhuma. Isso ai é ilusão. É só 
deixar pra fora! Eu ia restringir a entrada dele no 
quarto, não precisa deixar dentro o gato também. 
Quando o bebe é novinho, você mantem a porta 
fechada pro gato não ir la. Eu achava um lugarzinho 
mais afastado da casa, separaria ele por um tempo, ate 

 
“É só ‘desaproximar’ as duas, tipo, 
deixar ela num quartinho alguma coisa, 
presa em algum outro lugar... Ir 
alimentando ela e deixar ela longe, só 
pra não arriscar, até a criança nascer e 
crescer. Faria uma casinha e uma 
cerca pra ela ficar dentro e quando ela 
chegasse perto eu ia tirar. Mas eu 
deixaria a gata em casa, ia ficar com 
ela.” 
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a criança nascer e crescer um pouquinho. Se o gato é 
bem cuidado e ta na casa, agora vai abandonar o 
coitado... Não precisa se desfazer do bichinho porque 
apareceu um filho, imagine! Porque o bichinho é 
indefeso, como o neném é indefeso. Então você não 
deixa um se aproximar do outro, não deixa ter muito 
contato. E fica com o bichinho. Eu não sei, eu não abro 
mão. Pegou já não tem mais jeito! Se você tem amor, o 
certo é cuidar né”. 

 

 

 

C. Buscaria 
mais 
informação 

 
“Ah, o que eu faria... Eu procurava me informar sobre o 
risco né. Procurava informação. Eu ia no médico e no 
veterinário. Procurar se o gato prejudicava ela. Se o 
médico garantir que não acontece nada com o bebe, eu 
ficaria com o gato. Mas vamos supor, se chegar ao 
extremo mesmo, de não poder ficar, eu procuraria 
alguém que gostasse de animal e fazia a doação. 
Doaria pra quem cuide né, pra ela ficar livre. Porque vai 
ficar doente por causa do animal também... deixaria 
com alguém que gostasse, porque jogar na rua assim 
dá dó, judiação. Eu acho assim, porque o animal é que 
nem gente, porque ele é vivente, então tem que cuidar 
dele. Agiria dessa forma”. 

 

 
- 

D. Afastaria o 
animal tempora-
riamente 

- 

 
“Eu levava e deixava na casa de 
alguém, algum parente, alguma pessoa 
que gosta de gato, pra cuidar por um 
tempo... Esperaria ate o bebe nascer, 
crescer um pouquinho e depois voltaria 
e pegaria ela de novo. Pra ficar com a 
gatinha.” 

 

E. Doaria o 
animal para 
alguém que 
cuidasse 

 
“Fica numa situação difícil, crítica mesmo, o bicho 
pegou pros dois lados né. Porque carecia zelar da 
criança e... ai é um ponto difícil. A solução que eu dava 
pra não causar desgosto pra família é arrumar uma 
pessoa que interessasse né, dar um jeito e arranjar um 
amigo pra cuidar do bichinho. Pelo menos pra não ficar 
largado, porque jogar de torto a direito também não 
podia né. Então é dar pra uma pessoa que quisesse, 
cuidasse, porque muita gente interessa esse animal. 
Isso ai é uma coisa que a gente precisa, se esforçava e 
procurava né. Ou uma outra criança que gostasse, que 
o pai e a mãe não achasse ruim, mas abrigar pra 
cuidar, não pra judiar. Isso eu fazia. Mas se não 
achasse eu continuava com ela, não ia me desfazer do 
bichinho, porque é duro, a pessoa se apega, aí fica 
difícil”. 

 

 
“Eu acho que tinha doado minha 
gatinha também. Eu doava pra alguém 
que queria uma gatinha. Daria pra uma 
pessoa que cuidasse bem dela, desse 
comida, não maltratasse.” 
 

F. Doaria o 
animal para 
parentes 

 
- 

 
“Eu acho que eu deixaria na casa de 
algum parente meu, alguém da família, 
ai eu poderia ver ele a hora que eu 
quisesse, sem arriscar o neném.” 

 

G. Doaria o 
animal 

 
“Eu acho que eu daria. Tinha que doar pra outro, 
passar pra alguém. Não podia ficar. Primeiramente 
preservar... eu sei que ele gosta muito da gatinha né, 
só que ele pensou no filho dele também. Se ta dando 
problema, se fosse fazer mal pra criança, se fosse um 
risco né, dai se livrava. Levava pra adoção né. Mas 
desde que não abandone o animal, deixar na rua eu 
não ia fazer não. Já que não pode ficar na casa, 
procurar um outro lugar pra ela”. 

 

 
“Procuraria alguém pra dar né. Levaria 
ela pra adoção. Eu doaria pra alguém 
que quisesse, pra alguma família. Mas 
eu ia visitar.” 
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7.4.4  Acesso dos animais domésticos à rua 

  

Quanto à quarta pergunta “O que você acha da decisão da Amanda?”, na 

qual a decisão foi deixar seu cão somente dentro do quintal, foram observadas seis 

categorias de Ideias Centrais: Certa (A); Certa, pelo animal (B); Certa, pelas pessoas 

(C); Certa na cidade, errada no sítio (D); Errada (E); e Certa e errada ao mesmo 

tempo (F). A distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto por categoria 

quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 4 e na Tabela 5. 

 

Gráfico 4 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Acesso dos animais 
domésticos à rua”, de acordo com os grupos de estudo 
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Tabela 5 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Acesso dos 
animais domésticos à rua”, de acordo com os grupos de estudo 
 

 Discurso do Sujeito Coletivo 

Categoria Adultos Crianças 

A. Certa 

 
 
“Tá certo, ta certo. Acho bom, perfeito! Uma 
hora tem que sair com ele né, dar uma 
passeadinha, mas tem que passear só junto 
com ela né. Não pode deixar sair sozinho, 
ficar na rua. Ta certa a decisão dela. Acho que 
tem que ser mesmo cada um no seu quintal, 
porque aqui no bairro tem mais solto na rua do 
que no quintal né... Aqui na região tem 
bastante cachorro solto, abandonado, 
doente... As pessoas pegam e não cuidam 
né”.  
 
 

 
 
“Eu achei boa. Eu acho que é o certo a fazer, 
pra não deixar o cachorro sair na rua.  Eu sei 
que todo cachorro vai longe porque eles enjoam 
de ficar num lugar só. Ai isso que acontece.” 

B. Certa, pelo 
animal 

 
 
“Eu acho legal. Tem que ser assim mesmo. É 
o certo. Porque eles saem e você não sabe 
pra onde que vai, o que vai encontrar. Não 
tem controle. Então acho que não pode soltar. 
Porque se deixar na rua ai, eles vão pra longe 
e somem, são roubados ou atropelados... da 
medo de brigar com outro cachorro, de chegar 
machucado ou alguém fazer mal, bater, dar 
veneno. Nem todo mundo gosta de animal. E 
não só o risco físico, mas de comer lixo 
também, se intoxicar. E do contato com 
animais que não foram vacinados... vai pegar 
doença. Depois eles vêm e podem chegar 
cheio de carrapato, pulga, sarna... um monte 
de coisa. E da ninheza né, porque cachorro 
vai atrás de cadela. É complicado. Ela fez o 
melhor, deixar preso. Não manter preso na 
coleira sozinho, isso não pode fazer. Mas 
dentro do quintal. E passear com coleira. Ta 
preservando a saúde dele, é mais seguro, 
cuida melhor. Não corre risco. Eu tenho dó 
dos bichos soltos na rua. Tem um monte por 
ai, sarnento, é o que mais se vê. Ficam 
abandonados. Acho que tem que pegar pra 
cuidar, pra ter ele na casa. Se for pra ter e 
deixar solto na rua então acho que não 
adianta pegar né”.  
 
 

 
 
“Eu acho que foi uma decisão boa a dela. Pra 
ele não ter perigo de pegar nenhuma doença 
andando com outros cachorros ou namorando 
cadela de rua. Porque do jeito que aconteceu, 
ele chegou perto de um monte de animal 
doente, podia pegar um monte de doença e 
quase foi atropelado... Podia ter pegado 
carrapato, pulga. Então previne disso tudo, dos 
cachorros baterem nele, de revirar lixo, de 
alguém roubar, matar... um monte de coisa. Ela 
ia ficar triste. Então tá certa, deixar ele ficar pra 
dentro.  Só que daí quando ela saísse tinha que 
pegar uma coleirinha e passear com ele.” 
 

C. Certa, pelas 
pessoas 

 
 
“É, pra não ter problema, o certo é o cachorro 
ser preso mesmo né, melhor. Eu acho bom. 
Evita muita coisa. Melhor do que ta na rua né. 
Ainda mais aqui. Tem muita criança pra la e 
pra ca. Ai da medo. Fica na rua ai, uma hora 
os cães podem morder ou atacar alguém... 
Mesmo que não ataque, já assusta as 
crianças. As vezes eu vou no mercadinho e 
eles entram dentro. Ai já é uma falta de 
educação do dono né. Na rua eles aprendem 
muita coisa também. Se um ta pegando um 
frango ai o outro vai também pegar né. Tem 
tudo isso”. 

 
 

 
 
“Eu acho que isso é bom né. É certo porque 
quando sai na rua, se o cachorro ficar muito com 
animais doentes que as pessoas soltam, ele 
pode pegar doenças, e transmitir pra gente.”  
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D. Certa na 
cidade, errada 
no sítio 

 
 
“Ah, sei lá. No caso dela ali, acho certa. Se for 
na cidade né, ai tudo bem fechar o cachorro 
dentro da casa e só passear com ele. Porque 
ele tava se expondo, revirando lixo, ia morrer 
atropelado... Mas no sitio não tem como não, 
os meus ficam soltos, deixar amarrado eu não 
gosto. Acho que não é certo deixar amarrado 
o bichinho. É mato né, não tem tanto perigo. 
Mesmo que vá pra rua, passa um carro de vez 
em quando, quase nunca. E é rua de terra, a 
pessoa tem que andar devagar... então lá eles 
são livres.” 
 
 

 
- 

E. Errada 

 
 
“Eu acho que é errado. eu não gosto de ver 
nada preso. Eu acho que o bicho tem que ser 
solto. O meu eu prefiro solto. Eu acho que o 
cachorro tem que sair um pouquinho, tem que 
ser livre. Não ficar pro vizinho, mas ser livre. O 
meu ai anda pelos matos, ele anda muito, não 
sei nem o que faz. Ele vai, mas volta. O 
cachorro é assim, se você cuidar dele na sua 
casa, ele não sai assim tão longe. Quando fica 
muito preso, o animal fica nervoso, 
estressado, entra em depressão. Ele não 
gosta não.” 
 
 

 
 
“Eu achei errada, muito triste. Porque o cachorro 
precisa de um pouco de liberdade e assim ele 
não pode andar em muito lugar. Acho que tem 
que ficar solto, ele precisa andar um pouco. Eu 
deixaria sair um pouquinho, deixaria ele livre. 
Quando o cachorro sair muito longe, é só pegar 
de volta, não deixar.” 
 

 
 
F. Certa e 
errada ao 
mesmo tempo 

 
 
“Em parte, eles estão seguros. Só que eles 
querem liberdade também né. Os meus aqui, 
eles tem dia pra sair passear... eles estão 
amarrados ali, eu to tirando a liberdade... Eles 
foram feitos pra serem livres, não pra ficarem 
na prisão. Em ponto eu concordo com ela, 
porque ela ama e não quer ver judiado. E em 
outro ponto eu não concordo porque ela ta 
tirando a liberdade dele. Ai fica no meio 
termo.” 
 
 
 

 
 
“Eu acho uma decisão mais ou menos. Sair 
junto é uma boa ideia, passeando com ele, 
supervisionando. Mas deixar também o cachorro 
só preso não é muito legal não. Seria ruim pro 
cachorro né, porque vai deixar o cachorro 
solitário lá. Ele não viveu pra ficar preso, dentro 
de um terreninho pequeno. A maioria do tempo 
o cachorro tem que ficar um pouco mais fora pra 
se refrescar bastante, não ficar só dentro do 
quintal e não sair pra conhecer...” 
 
 

 

 

7.4.5  Acesso dos animais domésticos ao parque 

 

Para a quinta pergunta “O que você faria se fosse o diretor?”, frente a 

situação onde vários cães caçavam animais silvestres, foram identificadas sete 

categorias de Ideias Centrais: Falaria com os donos dos cães (A); Controlaria os 

cães no Parque (B); Cercaria o local (C); Chamaria o controle de zoonoses (D); Não 

faria nada (E); Não sabe (F); e Não acredita que os cães sejam o problema (G). A 

distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto por categoria quanto por grupo, 

encontram-se respectivamente no Gráfico 5 e na Tabela 6. 
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Gráfico 5 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Acesso dos animais 
domésticos ao Parque” de acordo com os grupos de estudo 

 

 

 

 

Tabela 6 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Acesso dos 
animais domésticos ao Parque” de acordo com os grupos de estudo 

 

 Discurso do Sujeito Coletivo 

Categoria Adultos Crianças 

A. Falaria com 
os donos dos cães 

 
“Agora é dificil né, complicado. Eu não ia 
deixar, ia impedir, sem duvida. Se o 
cachorro ta ali, tem um dono. A maioria tem, 
eu imagino. Então eu acho que tinha que 
capturar o cachorro e procurar o dono pra 
saber quem era. Entrar em contato, tentar 
conscientizar, conversar, chamar a 
atenção... e pedir pra prender, cuidar do 
animal, cercar. Tomar uma providência. 
Porque os cachorros não sabem o que 
estão fazendo. Então quem é responsável é 
que tem que dar um jeito. Se o animal é de 
casa tem que ser de casa, não zanzear pro 
meio do mato. Eu acho errado, Porque os 
animais da floresta eles tem que viver, ser 
livres. Os cachorros que estão invadindo o 
lugar dos bichos. Da dó, é ruim pro cachorro 
e pros animais que estão na floresta.” 
 

 
“Se o cachorro tivesse dono eu conversaria com 
ele e ia falar tudo. Pediria pra tirar eles, prender 
no quintal e parar de deixar eles irem na 
floresta, porque ta prejudicando muito o parque. 
Ai eu falava que era bom por uma coleira ou 
alguma coisa pra eles não fugirem, ficar atento 
ao cachorro. Porque senão, ele ia caçar os 
bichinhos. E também é ruim pros cachorros, eles 
podem comer um animal que seja envenenado.” 
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B. Controlaria os 
cães no parque 

 
“Ah, tinha que dar um jeito de segurar os 
cachorros, controlar. Tem que proibir né, 
colocar uma placa de proibido. Pra não 
agredir os bichos, porque não pode deixar 
os cachorros matarem. O cachorro vir é 
errado, os animais ali estão no habitat deles, 
já são da floresta, e o cão é a gente que 
cuida. Eu seguraria o cachorro. Tem que 
fazer um canil pra prender eles. Ou em vez, 
capturar eles e levar pra um lugar mais 
distante.” 
 

 
“Eu não deixaria mais os cachorros entrarem, 
proibiria. Ia tirar eles e devolver pro dono, pra 
doação ou pra outro lugar fora do parque. 
Deixaria uma placa ali, pra falar que não podia 
entrar animais. Criaria uma lei, uma regra, que 
fizesse pessoas andarem junto com o cachorro 
pra não matar os bichos e falaria pras pessoas 
que estivessem com animais que não podia 
deixar os cachorros soltos. Se tivesse algum 
desrespeitoso assim, que soltasse o cachorro lá 
eu ia chamar a polícia.”  
 

C. Cercaria o 
local 

 
“Agora você me pegou... cercar o lugar? Eu 
fechava o lugar, sei la. Proibiria né. 
Controlaria os cachorros.” 
 
 

 
“Eu fecharia essa área e não deixava os 
cachorros entrarem. Colocaria um portão, cerca 
ou muro em volta. Ai os silvestres ficavam pra 
Ca e os cachorros pra La. Deixaria uma área 
sem cachorros, onde os animais silvestres 
podem ficar sempre livres. Ai um certo horário 
eu deixaria um porteiro lá pra ficar de olho em 
quem entra e sai. Se chegar um cachorro assim 
pra provocar, já vai ter alguém lá e essa pessoa 
pegaria o animal pra não deixar ele caçar.” 
 
 

D. Chamaria o 
controle de 
zoonoses 

 
“Eu chamaria o controle de zoonoses pra 
dar um jeito naquilo. Não pode matar, então 
eu ia ligar e já chamava: “olha temos alguns 
animais aqui” e dava um jeito. Eles tem 
direito de passear, como todo mundo 
passeia né, desde que eles não afetem 
nada. Mas se ele tivesse causando algum 
dano ao meio ambiente deveria tomar 
providencia. O problema é eles serem 
contaminados com raiva de algum animal lá 
fora, no parque, e transmitir pras pessoas 
dentro de casa. Então tem que ver, estamos 
num mato sem cachorro.” 
 
 

- 
 

E. Não faria 
nada 

 
“Ah, eu acho que é a natureza. O cachorro 
também é a natureza, são bichos também. 
Eu acho assim, que não tem porque... não 
deve interferir, porque é a natureza deles. E 
não é todos os cachorros que entram no 
mato. Os cachorros que entram no mato é o 
cachorro que já é da raça dele caçar, eles 
são pra isso. Tem o que é pra mato, o que é 
de casa... Esses cachorro que são de casa 
assim, vira lata, eu acho que eles não ligam 
pra caçar. A gente, dono, se eles vão por si, 
ninguém tem culpa né. Se eles saírem e 
forem no mato, quem que vai achar. Eles 
vão pra onde da na ideia.”   
 
 

- 
 

 
 
F. Não sabe 

 
“Ih, eu não sei. Que situação difícil você me 
deixou agora, não sei que resposta eu 
posso dar pra você. Não sei o que falar, mas 
não é o certo, não pode deixar os cachorros 
pegar e matar os bichinhos do mato né. Eles 
têm que viver. Teria que dar um jeito de tirar 
os cães da floresta. Eu acho que os 
cachorros deveriam ficar fechados mesmo, 
não deixar saírem pra fora nem levar eles 
pro mato. Eu não queria que nada disso 
acontecesse, porque da dó dos bichos e da 
dó do cachorro.” 
 

 
“Não sei. É o instinto deles e se eles não tiverem 
recebendo comida, eles estão fazendo porque 
eles estão com fome. Mas eles não deveriam 
ficar junto com aqueles animais, não deveriam 
deixar no mesmo lugar onde ta a floresta.”  
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G. Não acredita 
que os cães 
sejam o problema 

 
 
“Ai é dificil saber né. Teria que ver se são os 
cachorros ou se é o ser humano mesmo né. 
Acho que seria mais fácil o ser humano 
mesmo do que o cachorro. O mais perigoso 
que eu acho são os carros e a caça. Mais 
que os cachorros! O cachorro lógico que se 
ele ver um animal ele vai atacar mesmo né... 
mas a ponto de chegar a diminuir acho que 
já é o ser humano mesmo né. Os cães não 
chegam a esse ponto não. Não destrói tanto 
assim não”.  
 
 

- 

 

 

7.4.6  Importância do parque 

 

Em relação à sexta e última pergunta “O que você diria se fosse o monitor?”, 

referente ao questionamento do aluno - “Pra que serve um Parque como esse?” - 

nove categorias de Ideias Centrais foram identificadas: Lazer (A); Conhecimento (B); 

Preservação (C); Turismo (D); Trabalho (E); Pesquisa (F); Clima (G); Ar puro (H); e 

Não sabe (I). A distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto por categoria 

quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 6 e na Tabela 7. 

 
 
Gráfico 6 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Importância do Parque”, de 
acordo com os grupos de estudo 
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Tabela 7 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema 
“Importância do Parque” de acordo com os grupos de estudo 

 

 Discurso do Sujeito Coletivo 

Categoria Adultos Crianças 

A. Lazer  

 
“Eu responderia que o parque é um lugar 
pra gente se divertir, distrair. É uma área de 
lazer né. Pra visitar, passear com a família 
ao ar livre, fazer trilhas, andar no mato, ver 
as coisas bonitas que tem lá e ter contato 
com a natureza, desfrutar do verde... Quem 
gosta de fazer físico também é uma boa 
idéia, caminhar. Serve pra ver os bichos que 
você não consegue ver fora do parque, no 
habitat natural deles...  macaco, tucano, 
passarinho, anta... A escola leva as crianças 
também e pra elas é muito bom porque aqui 
no bairro já não tem nada, não tem lugar pra 
se divertir. É gostoso né, eu acho lindo, 
refrescante. Bom pra dar uma arejada, 
refletir. Tem o rio, as cachoeiras, o museu... 
pode tomar banho em bica, fazer 
piquenique. Eu indico pra todo mundo 
passear lá.”  
 
 

 
“Eu falaria que é um lugar pras pessoas 
visitarem. Pra irem passear, andar, ver a mata e 
a floresta, os animais, rios e árvores... tirar umas 
fotos e curtir com a família e amigos. É pra 
gente se divertir e brincar, se animar, se ligar 
mais à natureza. Porque é bonito, gostoso pra 
fazer piquenique e nadar. É um lugar pra se 
acalmar, sem estresse.” 
 

B. Conheci- 
mento 

 
“Eu acho importante pra ensinamento. Hoje 
na televisão mostra tudo, mas é bom levar, 
conhecer, andar pra ver como que é a 
natureza né. Passear no mato assim, vê um 
passarinho, um rio, uma água, as árvores, 
de onde vem as nascentes, essas coisas... 
conhecer os animais. Pra gente poder ver 
como eles são, como convivem... Tem muita 
coisa pra aprender. No parque eles estão 
tentando conscientizar as crianças para 
trazer dentro da casa. Porque muitos pais e 
muitas mães acabam aprendendo com os 
filhos.” 
 
 

 
“Ah eu acho que serve pra aprender coisas 
novas, aprender sobre os animais, observar 
direito, quais são as plantas, os nomes delas, se 
elas são perigosas ou não. E observar como 
que é a vida dos bichos na natureza, pra ver o 
que eles fazem, o que eles comem, como cuidar 
bem dos bichinhos, essas coisas.” 
 

C. Preser- 
vação 

 
“É pra proteção ambiental né. Pra 
preservação da natureza, das matas, dos 
bichos. Pros animais silvestres viverem lá, 
pra ter as espécies protegidas. É um lugar 
mais amplo, que é o habitat dos bichinhos 
né... é um refúgio pra todo tipo de ser vivo 
se sentir protegido. E pra preservação da 
vida nossa mesmo, porque se não tiver 
arvores, animais, essas coisas, o ser 
humano também não vive.  Conservar essas 
áreas é vida para o resto do mundo né.” 

 
“Eu acho que é pra preservar a mata, cultivar 
árvores... e é um habitat pros animais, uma 
casa pra eles. Serve pra cuidar e proteger os 
bichos no seu ambiente, pra ninguém matar 
eles e eles poderem ficar soltos na natureza e 
terem onde morar, viver e produzirem mais do 
seu tipo. Porque na cidade eles correm muito 
perigo. Eles têm que existir porque eles são da 
natureza, eles são igual a gente.” 
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D. Turismo 

 
 
“É um lugar que vem os turistas, tem 
bastante comentário, é bom. Mas é mais pra 
quem gosta, vir da cidade, passear...  É pra 
gente de fora. Tem gente que não conhece 
a mata, que nasce na cidade, vive pra 
cidade. O que o parque oferece de distração 
ali, pra gente é rotina né. Tem árvore, água, 
os bichos, mas isso são coisas que a gente 
vê aqui. Então pra gente é normal, não tem 
novidade, já tamo enjoado. Sempre quando 
vem gente aqui em casa não deixam de ir 
no Parque passear. Eles adoram, falam que 
é a melhor coisa que tem.  Gostam de visitar 
La, de ir na cachoeira, nas trilhas, gostam 
de ver a natureza né. “ 
 
 

- 

E. Trabalho 

 
 
“Eu gosto do parque porque tem bastante 
conhecido que trabalha La. Porque aqui a 
maioria dos parentes nosso trabalha tudo na 
reserva. Meu pai, meus tios, primos... como 
vigia, monitor ambiental, serviços gerais, 
limpeza, na parte de construção, pedreiro... 
trabalho braçal assim. era o serviço que 
tinha né, essa reserva. Meu filho mais velho 
já fez um cursinho de monitor mirim. 
Chegava visitante e eles iam apresentar, ele 
gostava.  E minha menina é monitora lá. 
Sempre vai lá.” 
 
 

 
 
“Meu vô trabalhava lá, ele se aposentou. Ele ia 
nas matas pra ver os bichos e eu ia com ele 
algumas vezes.” 
 

F. Pesquisa 

 
 
“Para fazer pesquisa. Muitas escolas 
fazem... como os biólogos que vem 
trabalhar, fazer suas pesquisas...” 
 
 

- 

 
G. Clima 

 
 
“Pra mim o clima da muita diferença. Se 
você sair pra fora, Limeira, Sorocaba, é 
quente demais, um calor infernal. Aqui, 
quem não ta acostumado, acha estranho, 
que é frio. Eu adoro esse ventinho, esse 
friozinho.” 
 
 

- 

 
H. Ar puro 
 

 
 
“É muito importante pelo próprio ar que nós 
respiramos aqui. Isso a gente sai daqui, vai 
em Sorocaba por exemplo, nossa, aquele ar 
pesado, aquele ar seco demais né. Aqui 
não. Aqui nossa, é uma maravilha, o ar que 
nós respiramos aqui é puríssimo. Aquele ar 
que vem assim é do mato. Muito bom. É 
bom pra saúde da gente né. É gostoso.” 
 
 

 
 
“Pra dar mais ar, as arvores são boas pra gente 
e pros animais também, oxigênio...” 
 

I. Não sabe 

 

 
 
“Ah, não sei. Isso eu não sei responder. Pra 
mim é bom né. Mas eu não sei responder.  
Eu gosto de natureza, de bicho...” 
 
 

- 
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7.5   DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa trouxe as representações sociais da comunidade que vive no 

entorno do PECB sobre transmissão de zoonoses; abandono de cães e gatos; 

acesso dos animais à rua e ao Parque; e a importância do Parque. Essas 

representações sociais foram apresentadas em forma de discurso, obtidos por meio 

da identificação e distribuição das ideias centrais contidas nas falas dos 

entrevistados em categorias. Este estudo é inédito levando em consideração a 

inserção do método utilizado e dos temas abordados no contexto da interação entre 

humanos, domésticos e silvestres. 

Alguns aspectos do processo das entrevistas são relevantes e devem ser 

considerados para a discussão dos resultados obtidos:  

 

• Os cães e gatos domésticos fazem parte do cotidiano dos entrevistados, 

sendo a maioria animais de companhia. Falar sobre animais deixou os 

entrevistados à vontade, sendo um assunto bem recebido e de fácil adesão. 

 

• As questões indiretas e feitas após uma narrativa, colocando o entrevistado 

no contexto do personagem e perguntando o que fariam, diriam ou achavam 

em uma situação hipotética, deixou-os confortáveis para expor suas 

percepções.  

 

• Quando necessário, foi deixado claro que não havia resposta certa ou errada.  

 

• Os vídeos não precisaram ser repetidos nenhuma vez, representando a 

clareza das histórias e das perguntas. 

 

Todos esses fatores contribuíram para que respostas refletissem as 

representações sociais presentes na comunidade de forma fidedigna. Além disso, 

auxiliaram para que as respostas categorizadas como “não sabe” representassem 

de fato o desconhecimento do entrevistado em relação ao tema e minimizaram 

possíveis situações de medo de errar a resposta, pressa em terminar a entrevista, 

desinteresse no assunto ou não entendimento das questões. 
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O método do DSC já foi utilizado em outros trabalhos na área da medicina 

veterinária e Saúde Única, porém em diferentes contextos (ZETUN, 2009; ROCHA, 

2019; VIARO, 2019). Nessas pesquisas, apenas a transmissão de zoonoses é um 

tema em comum, e mesmo que existam questões similares, a comparação de 

trabalhos que utilizam esse método não é indicada, devido a sua natureza qualitativa 

e aplicada ao local e à comunidade estudados. Dessa maneira, optou-se por não 

comparar os resultados deste com os de outros estudos. 

  

7.5.1  Tema 1 - Transmissão de zoonoses  

 

A categoria mais frequente (A), composta por 52,5% dos adultos e 70,0% das 

crianças, foi aquela na qual os entrevistados acreditavam que sim, animais podem 

passar doenças para as pessoas, se eles estiverem doentes.  

Nos discursos dessa categoria, a raiva foi a única zoonose citada como 

exemplo por ambos os grupos. Isso pode ser reflexo das campanhas de vacinação 

contra raiva em anos anteriores, demonstrando a importância de campanhas 

públicas relacionadas às zoonoses. Com a tendência atual de eliminação dessas 

campanhas, essa percepção pode mudar, levando as pessoas a minimizarem os 

riscos da doença e aumentarem sua exposição. Caso elas sejam mesmo 

interrompidas, será necessário o monitoramento dessa questão, pois o risco da raiva 

pode voltar a ser prioridade no futuro.   

Além da raiva, outras doenças transmitidas pelos animais foram apontadas, 

como a sarna, verminoses, pulgas e carrapatos. Os dois últimos, parasitas, apesar 

de não serem doenças propriamente ditas, são vetores e, portanto, citá-los é 

compreensível e positivo. Entretanto, outras zoonoses importantes como a 

toxoplasmose e a leptospirose, não foram mencionadas, sugerindo a necessidade 

de educação em relação a outras doenças além da raiva. 

A segunda categoria mais frequente (C), composta por 35,0% dos adultos e 

20,0% das crianças, foi a que vinculou a transmissão de doenças a animais 

desconhecidos e/ou que não recebem cuidados adequados, podendo, portanto, ser 

prevenida. É interessante notar que o discurso dessa categoria relaciona “animal 

desconhecido” a animais de rua e “animal conhecido” a animais da própria casa ou 

com tutor, sugerindo que estes últimos não transmitiriam doenças por serem bem 
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cuidados. Justificando, os adultos relataram experiências anteriores, como na frase 

“a gente toda vida teve cachorro em casa e nunca pegou nada”.  

Nessa categoria, a vacinação foi usada como exemplo de meio de prevenção 

de doenças pelos dois grupos de entrevistados, sendo que os adultos citaram 

também medidas de higiene, medicamentos e idas ao veterinário; e as crianças 

citaram alimentação e banhos. Esses resultados demonstram que pelo menos essa 

parcela da população sabe que cuidados básicos, inerentes à guarda responsável, 

contribuem para evitar que os animais fiquem doentes ou transmitam doenças. 

Porém, animais com esquema vacinal correto e histórico de consultas veterinárias 

eram raros na área de estudo. Nesse caso é preciso mencionar que atendimentos 

veterinários eram limitados tanto pelo custo quanto pela acessibilidade, sendo 

ofertados apenas por clínicas particulares a mais de 20 km de distância.  

A primeira e segunda categorias mais frequentes (A e C), quando analisadas 

juntas, mostram que a maioria da população tem consciência de que os animais 

podem transmitir doenças (57,5% dos adultos e 90,0% das crianças) e tem a 

percepção de que cuidados com o animal as previnem. Apenas uma pequena 

parcela (7,5% dos adultos e 10,0% das crianças) não acredita que a transmissão 

ocorra (categoria B) e uma parcela ainda menor (5,0% dos adultos) não soube 

responder (categoria D).  

 

7.5.2  Tema 2 - Vínculo/Abandono de cães 

 

Em relação aos cães, a categoria mais frequente (B), composta por 55,0% 

dos adultos e 67,5% das crianças, foi a que julgou o abandono dos filhotes uma 

ação errada, considerando o bem estar dos animais, que passariam fome, sede, frio 

e correriam o risco de serem atropelados, contraírem doenças ou morrerem. A 

segunda categoria mais frequente (A), composta por 40,0% dos adultos e 25,0% das 

crianças, também avaliou o abandono como uma conduta errada, porém não 

especificou o motivo de considerá-lo dessa forma. O grupo das crianças produziu 

mais duas categorias que acharam o ato errado, uma pela possibilidade dos animais 

causarem acidentes às pessoas (categoria C, composta por 5,0% delas); e outra 

pelo fato de que abandonar animais é crime (categoria D, composta por 2,5% delas).  

Avaliando apenas a percepção sobre o abandono ser certo ou errado, 

independente do motivo, essas quatro categorias (A, B, C e D) podem ser 
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analisadas em conjunto, indicando que 95,0% dos adultos e 100,0% das crianças o 

julgaram errado. Uma pequena parcela (2,5%) dos adultos achou o ato correto 

(categoria E) e outra (2,5%) permaneceu indecisa ao se ater aos detalhes da 

narrativa (categoria F). Portanto, é provável que, caso ocorra abandono3 por 

pessoas da comunidade, elas o façam por não encontrarem alternativa, com a 

consciência de que esta não é uma conduta correta ou aceitável. É preciso ressaltar 

que o abandono não foi medido ou avaliado de nenhuma forma pelas pesquisas do 

Programa Cãoservação, não sendo possível a comparação da percepção com o 

comportamento. 

As principais causas de abandono de cães e gatos são problemas 

comportamentais dos animais; estilo de vida e problemas de saúde dos tutores; 

modo de aquisição; e a falta de informação sobre as responsabilidades e custos de 

se ter um animal de companhia (ARKOW; DOW, 1984; PATRONEK et al., 1996; 

SALMAN et al., 2000; SHARKIN; RUFF, 2011; ALVES et al., 2013). Conhecer os 

motivos que levam (ou não) ao abandono de cães e gatos é importante para criar 

estratégias de prevenção, e por isso foram considerados na categorização das ICs 

presentes nos discursos deste e do próximo tema. 

Os motivos dados pelos entrevistados justificando o abandono realizado pelo 

personagem foram relacionados à história: a responsável pela residência (avó) não 

aceitaria os animais e o personagem não encontrou adotantes. Os motivos para não 

abandonar os animais foram o bem-estar animal, a segurança das pessoas e a 

ilegalidade do ato.  

É marcante notar que apenas um entrevistado, pertencente ao grupo das 

crianças, tenha apontado para a ilegalidade do abandono, conforme a legislação 

brasileira (BRASIL, 1998). Sugerem-se ações de conscientização nesse sentido 

tanto para coibir atos de abandono quanto para estimular denúncias.  

Destaca-se que dos oito discursos produzidos, seis (75,0%) dizem ter achado 

errado/ruim o que o personagem fez (categorias A, B, C e D; compostas por 95,0% 

dos adultos e 100,0% das crianças); e cinco (62,5%) incluem a afirmação de que 

 
 

3 O termo “abandono” aqui foi utilizado com o significado de se desfazer e não mais se 
responsabilizar pelo animal - que passa a fazer parte da subpopulação de animais sem tutor (ICAM, 
2019). É diferente de uma situação de negligência e/ou maus-tratos na quail, apesar do abandono 
aparente, ainda há uma pessoa que reclama a tutoria do animal - que faz parte da subpopulação de 
animais com tutor que permite acesso à rua. 
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não teriam feito o mesmo, além de frases que demonstram empatia pelos animais 

(categorias A, B e F; compostas por 97,5% dos adultos e 93,0% das crianças). 

Sendo assim, os discursos produzidos indicam um forte vínculo com cães e a 

quebra desse vínculo com consequente abandono animal pode ser considerado de 

baixa probabilidade na população.  

 

7.5.3  Tema 3 - Vínculo/Abandono de gatos  

 

A história elaborada para este tema ilustrou uma situação que pode ocorrer 

quando há desinformação sobre a epidemiologia da toxoplasmose: o abandono de 

felinos por consequência da gravidez de um membro da família (ALVES et al., 

2013). Diferente dos anteriores, este tema apresentou respostas discordantes entre 

adultos e crianças.  

Para os adultos, a categoria mais frequente (A), composta por 27,5% deles, 

foi a menos frequente para as crianças, composta por apenas 5,0% delas: a que 

ficaria com o animal por achar que ele não apresenta perigo. Esse resultado reflete a 

falta de conhecimento sobre outras zoonoses além da raiva (como foi discutido no 

Tema 1) e é preocupante, pois para se prevenir da toxoplasmose é necessário que 

se saiba a existência do risco. Assim como na categoria C do Tema 1, os adultos 

justificaram essa percepção, de que os próprios animais não apresentam risco, com 

relatos de experiências anteriores, como na frase “lá em casa [...] todos conviveram 

com gato e nunca aconteceu nada”. 

Para as crianças, a categoria mais frequente (D), composta por 37,5% delas, 

nem sequer foi considerada pelos adultos: a que afastaria o animal 

temporariamente, até o bebê crescer e não correr mais risco. O fato das crianças 

terem sido menos representadas pela categoria A, que questiona o risco exposto na 

história; e mais pela categoria D, que apresenta uma maneira de gestão do risco, 

indica que elas assimilam a informação e a partir dela, buscam soluções, tendo 

maior facilidade para modificar comportamentos. 

A segunda e terceira categorias mais frequentes foram as mesmas para 

ambos os grupos, sendo respectivamente: a que ficaria com o animal restringindo o 

espaço dele (Categoria B, composta por 25,0% dos adultos e 27,5% das crianças) e 

a que doaria o animal, sem especificar para quem (Categoria G, composta por 

22,5% dos adultos e 25,0% das crianças). As outras três categorias descritas foram: 
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a que buscaria mais informação com o médico/veterinário e dependendo, ficaria ou 

doaria para alguém que cuidasse (Categoria C, composta por 12,5% dos adultos); a 

que doaria o animal para alguém que cuidasse (Categoria E, composta por 12,5% 

dos adultos e 5,0% das crianças); e a que doaria para parentes para que pudesse 

visitar o animal (Categoria F, composta por 7,5% das crianças). 

Assumindo que as pessoas da categoria C obteriam a informação correta e 

ficariam com o animal, é possível analisar conjuntamente as categorias e avaliar 

apenas se os entrevistados ficariam com o animal (categorias A, B e C) ou não 

(categorias D, E, F e G). Assim, a maioria dos adultos ficaria (65,0%) enquanto a 

maioria das crianças afastaria ou doaria (67,5%).  

Dos onze discursos produzidos para esse tema, apenas cinco (45,5%) 

incluem a convicção de ficar com o animal (categorias A, B e C; compostas por 

65,0% dos adultos e 32,5% das crianças), enquanto seis (54,5%) afirmam que se 

desfariam dele, pelo menos num primeiro momento (categorias D, E, F e G; 

compostas por 35,0% dos adultos e 67,5% das crianças). Sendo assim, os discursos 

produzidos indicam um vínculo mais fraco com os gatos do que o observado com os 

cães.  

Apesar disso, todos os discursos dos adultos contêm frases sobre não 

abandonar os animais; e todos os discursos das crianças afirmando que afastariam 

ou doariam o animal demonstram preocupação com o destino dele (alguém que 

gostasse, quisesse ou cuidasse). Portanto, nos discursos, não há nenhum indicativo 

de abandono4 de gatos por parte da população, podendo também ser considerada 

baixa a probabilidade de ocorrência. Da mesma forma que foi observado nos cães, 

caso ocorra, é provável que o abandono seja cometido por uma pessoa com a 

consciência de que esse ato não é correto, mas não encontra alternativa. O 

abandono de gatos também não foi medido ou avaliado em nenhuma das pesquisas 

do Programa Cãoservação, não sendo possível a comparação da percepção com o 

comportamento. 

 

 
 

4 O termo “abandono” aqui foi utilizado com o significado de se desfazer e não mais se 
responsabilizar pelo animal - que passa a fazer parte da subpopulação de animais sem tutor (ICAM, 
2019). É diferente de uma situação de negligência e/ou maus-tratos na qual, apesar do abandono 
aparente, ainda há uma pessoa que reclama a tutoria do animal - que faz parte da subpopulação de 
animais com tutor que permite acesso à rua. 
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7.5.4  Tema 4 - Acesso dos animais à rua 

 

A categoria mais frequente (B), composta por 52,5% dos adultos e 62,5% das 

crianças, foi a que julgou como certa a decisão de deixar o cão preso no quintal, 

considerando o bem estar dos animais, que poderiam sumir; contrair doenças; sofrer 

maus tratos; ou ser roubados, atropelados, intoxicados. A segunda categoria mais 

frequente para os adultos (A), composta por 20,0% deles e 10,0% das crianças 

também avaliou como uma decisão correta, porém sem especificar o motivo de 

considerá-la dessa maneira. Uma terceira categoria (C), composta por 10,0% dos 

adultos e 10,0% das crianças, apontou a decisão como certa, mas teve como motivo 

o bem-estar das pessoas, que poderiam ficar doentes; ou ser assustadas, mordidas 

e atacadas pelos cães na rua.  

Avaliando apenas a percepção sobre deixar o cão preso no quintal ser uma 

decisão certa, independente do motivo, essas três categorias (A, B e C) podem ser 

analisadas em conjunto, indicando que 82,5% dos adultos e 80,0% das crianças a 

julgaram correta. Contudo, como demonstram os dados apresentados e discutidos 

na Seção 8, a realidade do local de estudo é outra, na qual a maioria dos animais 

tem acesso à rua (62,0%) o tempo todo (46,7%). Desta maneira, é necessário que 

se faça uma investigação para entender o porquê da atitude positiva em relação ao 

tema, que é restringir o animal, não se refletiu no comportamento propriamente dito, 

que é deixá-lo solto; sendo, na verdade, contraditórios. 

Uma parcela da população (10,0% dos adultos e 7,5% das crianças) achou 

que a decisão era totalmente errada (categoria E), outra (2,5% dos adultos e 12,5% 

das crianças) que era errada em partes (categoria F) e ainda outra (5,0% dos 

adultos) que era errada quando se tratava de animais em sítios (D). Os discursos 

dessas três categorias justificam essa percepção com frases como “eles foram feitos 

pra ser livres”, “eles não nasceram para ficar presos”, “tem que ser solto”. O 

argumento é de que ao prender o animal, a liberdade dele está sendo retirada. Ao 

serem avaliadas em conjunto, essas três categorias (D, E e F) corresponderam a 

17,5% dos adultos e 20,0% das crianças, uma parte considerável da população. 

Algumas sugestões para trabalhar essa questão seriam promover campanhas sobre 

bem estar animal e as cinco liberdades dos animais; e promover o comportamento 

responsável (um dos pontos críticos para um manejo populacional eficaz (ICAM, 

2019).  
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7.5.5  Tema 5 - Acesso dos animais ao Parque 

 

A categoria mais frequente (A), composta por 50,0% dos adultos e 42,5% das 

crianças, foi a que afirmou que se estivesse no lugar do diretor do Parque, iria 

conversar com os donos dos cães e pedir para que eles os prendessem. Esse 

resultado é propício, pois a solução encontrada pela maioria da população foi o 

diálogo, demonstrando que estão receptivos a intervenções.  

Para as crianças, a segunda categoria mais frequente (C), composta por 

apenas 5,0% dos adultos, mas por 35,0% delas, foi a que apontou como medida 

fechar a área do Parque com portões, cercas ou muros. Isso reflete o 

desconhecimento, principalmente das crianças, em relação ao tamanho da área do 

PECB e, portanto, como essa ação seria inviável e ineficiente. De qualquer forma, a 

reflexão sobre o problema e a tentativa de encontrar soluções são sempre positivas.  

A segunda categoria mais frequente pros adultos e terceira para as crianças 

(B), composta por 20,0% deles e 32,5% delas, foi a que sugeriu o controle dos cães 

dentro da área interna do Parque.  Ambos os grupos propuseram proibir a entrada 

de animais; colocar placas; e capturar os animais, devolvendo ao dono ou 

destinando a outro local. Apesar de ser uma sugestão válida, também demonstra a 

falta de conhecimento sobre ações que já são colocadas em prática pela gestão do 

Parque. Em qualquer UC de proteção integral, a entrada de animais domésticos é 

proibida (SÃO PAULO, 2008) e no PECB, há placas espalhadas contendo essa e 

outras normas (Figura 6). Entretanto, sugere-se a melhoria dessa sinalização com 

essa finalidade. Há também a possibilidade de que para quem more nos sítios e tem 

o Parque como divisa, a delimitação não seja clara, e precise ser melhor definida. 
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Figura 6 - Exemplos de placas contendo a sinalização da proibição de animais domésticos no interior 
do Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2016 

 

       

 

Uma parcela considerável dos adultos (17,5%) e 2,5% das crianças não 

souberam responder essa pergunta (categoria F). Outras categorias menos 

expressivas foram produzidas pelo grupo dos adultos: a que chamaria o controle de 

zoonoses (categoria D, composta por 2,5% deles); a que não faria nada porque 

caçar é da natureza dos cães (categoria E, composta por 5,0% deles); e a que não 

acredita que os cães sejam o problema, e sim, os humanos (categoria G, composta 

por 5,0% deles). Esta última categoria, apesar de pouco expressiva, é interessante, 

pois foi a única que expressou algo sobre a interação humano-silvestre, que também 

causa impactos negativos. 

 

7.5.6 Tema 6 - Importância do Parque 

 

Esse tema foi o que gerou mais categorias e discursos. As duas categorias 

mais frequentes foram as mesmas para ambos os grupos: a que afirma que o 

Parque serve como um lugar que preserva o meio ambiente (C), composta por 

47,5% dos adultos e 55,0% das crianças; e a que o aponta como um local de lazer 

(A), composta por 55,0% dos adultos e 47,5% das crianças, inclusive com os 

entrevistados adultos mencionando que não há outro lugar para se divertir no bairro. 

Além dessas, os adultos também relataram como importância do Parque o 

turismo, sendo bom para os turistas (categoria D, composta por 25,0% deles), a 
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geração de emprego para a população local (categoria E, composta por 25,0% 

deles), o conhecimento da natureza pelos visitantes (categoria B, composta por 

17,5% deles), o ar mais puro (categoria H, composta por 7,5% deles), a realização 

de pesquisas (categoria F, composta por 5,0% deles) e o clima mais ameno 

(categoria G, composta por 5,0% deles). Dos adultos, 2,5% não souberam 

responder (categoria I). As crianças também citaram o conhecimento da natureza 

pelos visitantes (categoria B, composta por 15,0% delas), o ar mais puro (categoria 

H, composta por 5,0% delas) e a geração de emprego para a população local 

(categoria E, composta por 2,5% delas). 

A análise de todas essas categorias e seus discursos indica que a população 

tem consciência das várias importâncias do Parque, valoriza o local onde mora, 

apoia a preservação ambiental e aprecia o contato com a natureza e a vida silvestre. 

Não houve nenhum discurso que tenha descrito o Parque de forma negativa ou 

indiferente.  

Além do emprego formal dos funcionários do Parque, os adultos entrevistados 

não relacionaram outras categorias, principalmente o turismo, como uma 

oportunidade de geração de renda. Nos bairros do local de estudo não há 

empreendimentos voltados ao turismo da região, como hotéis, pousadas, lojas ou 

restaurantes. Levando em consideração que a população é de baixa renda, o 

desenvolvimento do turismo no local de estudo seria uma alternativa para diminuir a 

vulnerabilidade da comunidade, e deve ser explorado pelos órgãos públicos em 

parceria com Organizações Não Governamentais e entidades privadas como o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

 

Este estudo resultou no diagnóstico da realidade social a ser enfrentada pelo 

Programa Cãoservação e que, a partir da percepção dos moradores, forneceu a 

base para o material educativo (Seção 9) e para a ação educativa realizada na 

comunidade adjacente ao PECB (Seção 10). 

Considerando todos os temas abordados, quando analisados em conjunto, é 

possível afirmar que a comunidade já possui o conhecimento básico sobre eles: 

animais transmitem doenças, abandonar animais é errado, manter os animais 

presos no quintal é a melhor opção, animais domésticos não devem frequentar o 

Parque e o Parque é importante. Geralmente as campanhas educativas abordam 
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esses temas dessa forma, presumindo apenas falta de conhecimento da população, 

sem levar em consideração outros possíveis fatores individuais ou socioculturais.  

Sendo assim, é preciso ir além, formulando novas perguntas: quais zoonoses 

específicas são importantes para a comunidade e como preveni-las? Abandonos 

ocorrendo, como oferecer alternativas para reduzi-los? Quais são as barreiras que 

impedem o comportamento adequado em relação à restrição de cães e gatos, e 

como transpô-las? Como a comunidade pode se beneficiar de sua proximidade com 

o Parque? Todas essas perguntas são possíveis norteadoras para a implementação 

de políticas públicas permanentes na região, que objetivem controlar a população de 

cães e gatos, melhorar a educação ambiental/sanitária, prevenir zoonoses e 

modificar comportamentos inadequados de forma coletiva e com a participação da 

comunidade.  

Em relação a possíveis intervenções, o público infantil demonstrou uma 

posição mais flexível, indicando que as crianças seriam boas parceiras no alcance 

do objetivo pretendido e as escolas bons locais para campanhas estratégicas de 

gestão de risco. Além de campanhas educativas, que incluam o comportamento 

responsável em relação aos animais, é necessário que o poder público foque no 

acolhimento dessa comunidade; ofereça uma interlocução em momentos de conflito 

na convivência com os animais; e busque parcerias com diferentes atores sociais, 

como entidades privadas e organizações não governamentais, transformando-os em 

aliados nesse processo. 

Ressalta-se que as pessoas estão preparadas para trabalhar juntas quando o 

objetivo é mudar as condições que afetam suas vidas. Assim, a utilização de 

ferramentas de ação e desenvolvimento de comunidades levam à melhoria da saúde 

ao conectar pessoas; ideias e recursos; avaliar necessidades; solucionar problemas; 

e capacitar e promover a saúde. A iniciativa “Community Tool Box”, desenvolvida 

pelo Grupo de Trabalho para Saúde e Desenvolvimento Comunitário da 

Universidade do Kansas, EUA, disponibiliza ferramentas como essas para ação, 

ensino e treinamento comunitários, de forma online e gratuita, no endereço 

eletrônico https://ctb.ku.edu/en. 

  

https://ctb.ku.edu/en


73 

 

 

8 ANÁLISE ESPACIAL E AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO DE 

PATÓGENOS DOS CÃES DOMÉSTICOS 

 

No contexto deste estudo, no qual animais domésticos interagem com os 

silvestres e também com os seres humanos, é importante conhecer o estado de 

saúde dos cães e gatos para auxiliar na prevenção e controle de doenças 

compartilhadas entre as três populações. Esse diagnóstico, somado a dados 

epidemiológicos e geográficos, tornam possíveis avaliações de fatores de risco e 

análises espaciais, que são úteis para melhor entender a dinâmica das doenças, 

complementando assim, os programas de conservação de espécies e de saúde 

pública (CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005). 

A partir dos diagnósticos das amostras de cães domésticos obtidas pelo 

Programa Cãoservação5, esta seção teve como objetivo caracterizar a distribuição 

de quatro doenças zoonóticas nos cães da área de estudo (leptospirose, 

toxoplasmose, leishmaniose e brucelose) além da neosporose; e relacioná-las às 

características populacionais e espaciais, avaliando os possíveis riscos do contato 

entre esses cães com a fauna silvestre e a comunidade. As ferramentas diagnósticas 

disponíveis no momento do estudo determinaram a escolha das doenças. 

Os cães domésticos já foram descritos participando da manutenção e 

transmissão de todas as cinco doenças estudadas. Dependendo do ciclo e da 

epidemiologia de cada uma, eles podem atuar como fontes, sentinelas e/ou 

reservatórios, tanto para seres humanos quanto para animais silvestres (DUBEY; 

SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007; DINIZ et al., 2008; SALB et al. 2008; ULLMANN; 

LANGONI, 2011; DUBEY, 2016; HENSEL; NEGRON; ARENAS-GAMBOA, 2018; 

OLIVEIRA-FILHO et al., 2012; CURI, 2014). Mesmo quando não são bons sentinelas 

para humanos ou outros animais, os cães ainda são sentinelas confiáveis para a 

infecção ambiental, representando sua extensão (DUBEY et al., 2012; CURI, 2014; 

CONSTANTINO et al., 2016; BENITEZ et al., 2017a). 

Esta pesquisa é fruto do doutorado sanduíche realizado no período de 

setembro de 2018 a março de 2019, no “Center for Animal Disease Modeling and 

 
 

5 As avaliações nos gatos domésticos, as quais incluíram pesquisas de toxoplasmose, vírus e 
agentes transmitidos por vetores, ficaram a cargo de outra pesquisadora do Programa Cãoservação e 
se encontram em sua tese de doutorado (JIMENEZ-VILLEGAS, 2020). 
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Surveillance” (CADMS) - Centro de Modelagem e Vigilância de Doenças Animais 

(tradução livre) - na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Califórnia - 

Davis, sob orientação da Prof.ª Dra. Beatriz Martinez Lopez. 

 

8.1 OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

 Os dados analisados nesta seção foram obtidos pela equipe do Programa 

Cãoservação entre abril de 2015 e maio de 2017. Foram realizados três inquéritos 

sorológicos (um censo por ano), que resultaram na coleta de 1051 amostras de 

sangue de 604 cães residentes na área de estudo (Figura 7). As amostras foram 

coletadas da veia femoral, cefálica ou jugular. Animais com menos de quatro meses 

de idade, gestantes ou com saúde visivelmente debilitada foram incluídos para 

acompanhamento, mas não foram amostrados. Os tutores de todos os cães 

incluídos no estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo C), aprovado pela CEUA da FMVZ - USP (Anexo D). 

 
Figura 7 - Distribuição geográfica das amostras coletadas da população canina que vive na área 
adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017 
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Simultaneamente com a primeira coleta de amostra de cada animal (ou seja, 

junto com a inclusão dele no estudo), as seguintes informações foram registradas 

em uma ficha (Anexo E) e posteriormente divididas nos sete segmentos descritos a 

seguir:  

 

• Perfil dos cães: incluiu a idade em anos (filhote - até 1 ano; jovem - de 1 a 4 

anos; adulto - de 4 a 10 anos e idoso – mais de 10 anos), sexo, raça, 

tamanho (pequeno, médio, grande) e bairro (Abaitinga, Gaviões ou Sítios).  

 

• Origem dos cães: incluiu a razão para ter o animal (companhia, guarda ou 

reprodução) e como ele foi adquirido (ganhado, comprado, criado em casa ou 

adotado). 

 

• Controle de natalidade: incluiu se o cão foi castrado e se foram administradas 

injeções hormonais às fêmeas.  

 

• Cuidados diários: incluiu o tipo de alimento e a frequência oferecida; se havia 

algum tipo de confinamento e qual; se o animal costumava passear e se sim, 

com ou sem supervisão; se havia algum tipo de abrigo disponível; e se havia 

outras espécies de animais na propriedade. 

 

• Cuidados sanitários: incluiu a vacinação contra a raiva e relatos de doenças 

prévias.  

 

• Hábitos de caça: incluiu se o animal caçava; se o tutor observou o cão 

caçando, somente a carcaça ou ambos; e se sim, com qual frequência. 

 

• Acesso à rua: incluiu se o cão tinha acesso à rua e se sim, com qual 

frequência. 

 

Todos os cães amostrados na segunda coleta (2016) foram imunizados com a 

vacina polivalente biovet® que protege contra cinomose, hepatite infecciosa canina, 

adenovírus tipo 2, parainfluenza, parvovírus, coronavírus e alguns sorovares da 

leptospirose canina. 
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8.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

8.2.1 Análise sorológica 

 

As amostras de sangue coletadas foram armazenadas e refrigeradas até o 

soro ser obtido por centrifugação a 1500 rpm por 10 minutos. Os soros foram então 

armazenados a -20ºC para análises laboratoriais posteriores, que incluíram várias 

técnicas diagnósticas (Anexo F), dependendo do agente infeccioso analisado:  

 

• Toxoplasmose: Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) para 

diagnóstico de infecção por Toxoplasma gondii.  

 

• Leptospirose: Teste de Soroaglutinação Microscópica (SAM) com antígenos 

vivos para diagnóstico de infecção por Leptospira spp. 

 

• Neosporose: RIFI para diagnóstico de infecção por Neospora caninum. 

 

• Leishmaniose: Teste Rápido DPP-Bio-Manguinhos® como teste de triagem e 

Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) como teste confirmatório para 

diagnóstico de infecção por Leishmania (Leishmania) infantum chagasi.  

 

• Brucelose: Teste de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) como teste de 

triagem e Teste Rápido Brucelose Canina Ac Test Kit® como teste 

confirmatório para diagnóstico de infecção por Brucella canis. 

 

Os testes para diagnóstico de toxoplasmose, leptospirose, neosporose e 

brucelose canina foram realizados no Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva e Saúde animal da FMVZ – USP. Os testes para diagnóstico da 

leishmaniose, no Instituto Adolfo Lutz do município de São Paulo. O teste IGDA para 

diagnóstico da brucelose, no laboratório do Instituto de Tecnologia do Paraná 

(TECPAR).  
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8.2.2 Análise estatística 

 

Para cada doença estudada, as associações entre as características dos cães 

e os resultados diagnósticos foram estimadas pelo Teste de Qui-quadrado ou pelo 

Teste Exato de Fisher. As variáveis com nível de significância de p-valor <0,20 foram 

consideradas candidatas para compor o modelo multivariável. Variáveis condicionais 

(injeção hormonal para fêmeas, tipo de confinamento, observação e frequência de 

hábitos de caça) e variáveis com menos de 75% de taxa de resposta (razão para 

possuir o cão) foram excluídas da análise multivariada.  O modelo de melhor ajuste 

foi definido como aquele que incluía variáveis significativamente associadas (valor 

de p <0,05) e minimizava o valor do Critério de Informação de Akaike (AIC). As 

análises foram realizadas no software R (R CORE TEAM, 2017), versão 3.4.2. 

 

8.2.3 Análise espacial 

 

As coordenadas geográficas foram obtidas usando o equipamento Garmin® 

GPSmap 60CS, marcando cada casa como um local diferente. Portanto, os cães 

residentes no mesmo domicílio foram registrados com o mesmo ponto geográfico. 

Os mapas foram construídos no software QGIS® (QGIS, 2019), versão 3.6.3.  

 

8.2.3.1 Estimativa de cluster 

 

Para examinar se os cães positivos (casos) e negativos (controles) estavam 

distribuídos aleatoriamente no espaço e no tempo, a presença de clusters (agregado 

de pontos) foi analisada no programa SatScan® (KULLDORFF, 1997), versão 9.4.4. 

O método para a estimativa foi o de varredura espaço-temporal com o modelo de 

distribuição de Bernoulli. Nesse método, para cada cluster em potencial, calcula-se o 

teste da razão de verossimilhança comparando a hipótese de que o risco da doença 

é maior no interior do círculo contra a hipótese de que o risco é igual para as áreas 

dentro e fora do círculo (BRANDÃO, 2016). Clusters foram considerados 

significativos quando valor de p <0,05.  
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8.3 RESULTADOS 

 

Durante os três anos de estudo, 280 domicílios foram visitados, 604 cães 

foram cadastrados e 1051 amostras de sangue foram coletadas. De um ano para o 

outro, alguns animais foram incluídos no estudo devido a nascimentos ou imigração 

e alguns foram excluídos por óbitos ou emigração (Figura 8). Sabendo o número 

total de animais pelo censo de cada ano, a porcentagem de animais amostrados no 

primeiro, segundo e terceiro ano foi, respectivamente, 95,39% (331/347), 93,02% 

(373/401) e 79,95% (347/434). Houve um aumento populacional de 15,56% no 2º 

ano e 8,23% no 3º ano, com 36,41% e 25,58% de toda a população sendo novos 

animais, respectivamente. 

 

Figura 8 - Dinâmica populacional canina na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, 
município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017 
 

 

  
 

Quanto às características dos 604 animais (Tabela 8), verificou-se maior 

frequência de cães jovens (36,17%), machos (53,30%), sem raça definida (84,84%) 

e porte pequeno (42,56%). O número de animais foi muito semelhante nos três 
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locais de estudo (Abaitinga, Gaviões e sítios). O principal motivo para ter os cães foi 

fazer companhia (80,00%) e a principal origem foi ter sido ganhado como presente 

(52,09%), seguida pela adoção (29,47%). A maioria dos animais não era castrada 

(90,76%) e alguns tutores relataram o uso de injeções hormonais como método 

contraceptivo em fêmeas (67,69%). Sobre os cuidados diários, a maioria dos tutores 

oferecia comida caseira além de ração (43,51%), confinava o animal (72,44%) 

principalmente no quintal (72,49%) e os deixava passear sem supervisão (56,84%). 

Houve uma menor frequência de cães com hábitos de caça (37,53%), mas para 

aqueles que tinham o hábito, a maioria dos tutores observou o animal no ato de 

caçar (83,85%) e esporadicamente (75,18%). A maioria dos animais teve acesso à 

rua (61,95%) o tempo todo (46,65%). 

 
 
Tabela 8 - Características da população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual 
Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017 
 

Variáveis n (%) Taxa de resposta (%) 

Perfil 

Idade 

Filhote 108 (20,89) 

85,60 
Jovem 187 (36,17) 

Adulto 181 (35,01) 

Idoso 41 (7,93) 

Sexo 
Macho 307 (53,30) 

95,36 
Fêmea 269 (46,70) 

Raça 
Sim 79 (15,16) 

86,26 
Não 442 (84,84) 

Tamanho 

Pequeno 226 (42,56) 

87,91 Médio 207 (38,98) 

Grande 98 (18,46) 

Bairro 

Abaitinga 208 (34,96) 

98,51 Gaviões 202 (33,95) 

Sítios 
  

185 (31,09) 

Origem 

Razão para  
ter o animal 

Companhia 284 (80,00) 

58,77* Guarda 70 (19,72) 

Reprodução 1 (0,28) 

Forma que 
adquiriu 

Ganhou como presente 274 (52,09) 

87,09 
Comprou 27 (5,13) 

Criou em casa 70 (13,31) 

Adotou 155 (29,47) 
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Reprodução 

Castrado 
Sim 46 (9,24) 

82,45 
Não 452 (90,76) 

Injeção hormonal 
(fêmeas) 

Sim 88 (67,69) 
48,33* Não 

  
42 (32,31) 

Cuidados diários 

Comida 

Ração 205 (39,12) 

86,75 Caseira 91 (17,37) 

Ambos 228 (43,51) 

Frequência 
da comida 

Uma vez ao dia 91 (17,64) 

85,43 Duas vezes ou mais ao dia  393 (76,16) 

Sem rotina 32 (6,20) 

Confinamento 
Sim 389 (72,44) 

88,91 
Não 148 (27,56) 

Tipo de  
confinamento 

Quintal 282 (72,49) 

100,00 
Canil 6 (1,54) 

Dentro de casa 14 (3,60) 

Corrente 87 (22,37) 

Passeios 

Sim, sem supervisão 295 (56,84) 

85,93 
Sim, com supervisão 36 (6,94) 

Sim, na coleira 23 (4,43) 

Não 165 (31,79) 

Abrigo 
Sim 449 (88,74) 

83,77 
Não 57 (11,26) 

Convívio com  
outras espécies 

Sim 234 (44,23) 

87,58 Não 
  

295 (55,77) 

Cuidados sanitários 

Imunização  
contra raiva 

Sim 262 (51,57) 
84,11 

Não 246 (48,43) 

Doenças  
anteriores 

Sim 139 (29,02) 
79,30 Não 

  
340 (70,98) 

Hábitos de caça 

Hábitos de caça 
Sim 176 (37,53) 

77,65 
Não 293 (62,47) 

Observado 

Animal caçando 135 (83,85) 

91,48 Carcaça 19 (11,80) 

Ambos 7 (4,35) 

Frequência 

Diária 10 (7,30) 

77,84 Semanal 24 (17,52) 

Esporádica 
  

103 (75,18) 
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Acesso à rua 

Acesso à rua 
Sim 324 (61,95) 

86,59 
Não 199 (38,05) 

Frequência 

Sempre 244 (46,65) 

86,59 

Somente de dia 13 (2,49) 

Somente à noite 18 (3,44) 

Esporádica 49 (9,37) 

Nunca 199 (38,05) 

*Variáveis com taxa de resposta < 75% e, portanto, excluídas do modelo de regressão logística 

  

A soroprevalência e seroincidência de cada doença apresentaram o mesmo 

padrão em todos os anos, sendo a toxoplasmose com os maiores valores, seguida 

da leptospirose, neosporose, leishmaniose e finalmente brucelose com os menores 

valores (Tabela 9). A maioria das prevalências das doenças teve uma queda no 2º 

ano (2016) e um aumento no 3º ano (2017). 

 
 
Tabela 9 - Soroprevalência e soroincidência de cinco doenças estudadas na população canina que 
vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 
2017 

 

Doença 

Soroprevalência(%) 
(95%CI) 

Soroincidência 
(casos/100cães-ano) 

(95%CI) 1º ano (2015) 2º ano (2016) 3º ano (2017) 

Toxoplasmose 

 
27,19  

(22,40 – 31,98) 
  

22,25  
(18,03 – 26,47) 

43,80  
(38,58 – 49,02) 

21,18  
(17,56 – 25,55) 

Leptospirose 

 
10,88  

(7,53 – 14,23) 
  

7,16  
(4,51 – 9,81) 

13,83  
(10,20 – 17,46) 

6,96  
(5,01 – 9,68) 

Neosporose 

 
7,85  

(4,95 – 10,75) 
  

4,83  
(2,65 – 7,01) 

6,92  
(4,25 – 9,59) 

3,00  
(1,82 – 4,94) 

Leishmaniose 

 
3,36  

(1,41 – 5,31) 
  

3,22  
(1,43 – 5,01) 

0,29  
(0,00 – 0,86) 

0,97  
(0,40 – 2,31) 

Brucelose 

 
0,00 
( - ) 

  

0,54  
(0,00 – 1,29) 

0,00 
( - ) 

0,00 
( - ) 
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Os modelos de regressão logística foram realizados com 264 animais 

(43,71%) que não possuíam dados ausentes, ou seja, animais que possuíam 

informações para todas as variáveis incluídas nos modelos. A análise multivariada 

da toxoplasmose revelou um menor risco associado à idade - filhotes (OR 0,17; IC 

0,06 - 0,53) e cães jovens (OR 0,39; IC 0,18 - 0,87) e um aumento significativo do 

risco associado à animais que receberam comida caseira (OR 3,10; IC 1,47 - 6,53); 

que tinham livre acesso à rua (OR 2,57; IC 1,17 - 5,66); e que moravam no bairro 

Gaviões (OR 5,49; IC 2,39 - 12,59). A análise multivariada da leptospirose mostrou 

um aumento significativo do risco associado aos cães idosos (OR 5,77; IC 1,69 - 

17,74) e que também viviam no bairro Gaviões (OR 5,00; IC 1,60 - 15,64) (Tabela 

10). Devido ao pequeno número de animais positivos para neosporose, 

leishmaniose e brucelose, não foram testados modelos de regressão logística para 

essas doenças. 

 
 
Tabela 10 - Modelo final da regressão logística para fatores de risco associados à toxoplasmose e 
leptospirose na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, 
município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017 

 

Variáveis OR ajustada (95%CI) p-valor 

Toxoplasmose 

Idade (Ref = Adulto – de 4 a 10 anos)   
Filhote (até 1 ano) 0,17 (0,06 – 0,53) 0,002* 

Jovem (de 1 a 4 anos) 0,39 (0,18 – 0,87) 0,021* 

Idoso (mais de 10 anos) 1,67 (0,55 – 5,05) 0,367    

Tamanho (Ref = Grande)   

Pequeno 0,66 (0,26 – 1,68) 0,086 

Médio 2,30 (0,89 – 5,93) 0,387 
   

Comida caseira (Sim x Não) 3,10 (1,47 – 6,53) 0,003* 
   

Confinamento (Sim x Não) 0,50 (0,22 – 1,14) 0,101 
   

Convívio com outras espécies (Sim x Não) 1,87 (0,93 – 3,76) 0,079 
   

Doenças anteriores (Sim x Não) 1,68 (0,83 – 3,40) 0,146 
   

Acesso à rua (Sim x Não) 2,57 (1,17 – 5,66) 0,019* 
   

Bairro (Ref = Abaitinga)   

Gaviões 5,49 (2,39 – 12,59) <0,001* 

Sítios 
  

1,00 (0,42 – 2,35)  0,997  
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Leptospirose 

Idade (Ref = Adulto – de 4 a 10 anos)   
Filhote (até 1 ano) 1,12 (0,29 – 4,32) 0,866 

Jovem (de 1 a 4 anos) 1,16 (0,39 – 3,43) 0,785 

Idoso (mais de 10 anos) 5,77 (1,69 – 17,74) 0,005*    

Sexo (Macho x Fêmea) 2,16 (0,86 – 5,42)  0,100 
  

Raça (Sim x Não) 2,42 (0,80 – 7,34) 0,117 
   

Comida caseira (Sim x Não) 2,02 (0,76 – 5,34) 0,157 
   

Bairro (Ref = Abaitinga)   

Gaviões 5,00 (1,60 – 15,64) 0,006* 

Sítios 
  

1,82 (0,54 – 6,10) 0,333 

        
Ref = Categoria de referência 
*Variáveis com p-valor < 0,05% e, portanto, estatisticamente significativas 

        

A visualização espacial mostrou que animais positivos e negativos estavam 

distribuídos pelos bairros e sítios para todas as doenças, exceto a brucelose, com 

apenas dois casos. A análise espaço-temporal indicou a presença de dois grupos 

significativos de casos (Tabela 11) no 3º ano (2017): um para toxoplasmose (RR 

1,83; p-valor <0,001) incluindo o bairro gaviões e alguns sítios e outro para 

leptospirose (RR 8,45; p-valor = 0,014) incluindo apenas sítios (Figura 9). Os 

animais positivos dentro e fora das áreas identificadas como cluster foram 

comparados em relação a todas as características contidas na Tabela 8 e não houve 

diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 11 - Clusters significativos para casos de toxoplasmose e leptospirose detectados na 
população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São 
Miguel Arcanjo, 2015 a 2017 

 

  Toxoplasmose Leptospirose 

 
Janela de tempo 2017 2017 

População 164 7 

Casos 82 6 

Prevalência (%) 50,00 85,70 

Risco Relativo (RR) 1,83 8,45 

p-valor < 0,001 0,014 

Raio (Km) 1,33 0,36 
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Figura 9 - Distribuição dos animais positivos e negativos para as cinco doenças estudadas na 
população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São 
Miguel Arcanjo, 2015 a 2017, indicando a localização e risco relativo (RR) dos clusters detectados 
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8.4 DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa trouxe novas informações sobre a população canina estudada: 

sua dinâmica, suas características e seu status sorológico para cinco doenças em 

três anos consecutivos. A partir disso, para cada doença foi possível acessar a 

prevalência em cada ano, a taxa de incidência, fatores de risco associados e a 

distribuição espacial e temporal tanto das doenças quanto do risco. Foi, ao 

conhecimento da autora, o primeiro estudo longitudinal com essa abordagem e 

tempo de avaliação, considerando a proximidade da população canina estudada 

com humanos e também com uma área protegida desse porte, abrigando tamanha 

biodiversidade.  

É importante enfatizar que, nesta pesquisa, a maioria das características 

avaliadas nos cães foi baseada nas respostas dos tutores, especialmente os dados 

de origem, cuidados diários/sanitários e hábitos de caça. Além disso, os resultados 

da doença foram obtidos por testes sorológicos, o que significa que os animais 

foram expostos ao agente e não necessariamente que estavam doentes ou 

transmitindo no momento da coleta de amostras. No entanto, as consecutivas 

amostragens, quando comparadas, possibilitam saber em qual dos períodos do 

estudo a exposição ocorreu. 

Todos os animais incluídos no estudo tinham tutores e eram mantidos por 

pessoas, portanto seu contato direto com os seres humanos fica claro e bem 

definido. O contato deles com a vida silvestre foi baseado primeiramente no 

pressuposto de que áreas rurais, especialmente pequenas vilas como a área de 

estudo, são os locais mais prováveis para interações entre cães e animais silvestres 

(HUGHES; MACDONALD, 2013; GOMPPER, 2014). Depois, esse contato, mesmo 

que indireto, foi inferido por um conjunto de evidências geradas pelo Programa 

Cãoservação como um todo:  

 

• A área de estudo estava próxima o suficiente da fronteira do PECB e, 

portanto, era um ambiente favorável para a interação, ocorrendo tanto a saída 

de animais silvestres quanto a entrada de animais domésticos;  

 

• A maioria dos cães passeava sem supervisão (56,84%) e tinha acesso às 

ruas (61,95%);  
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• A análise dos colares GPS mostrou que a área de uso dos cães incluía a área 

do PECB (GODOY, em fase de elaboração)6 

 

• Cães domésticos foram registrados nas armadilhas fotográficas instaladas no 

interior do PECB (GODOY, em fase de elaboração)6. 

 

• O vírus da cinomose canina foi isolado de uma amostra de sangue coletada 

de um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) encontrado na área de estudo 

(FERREIRA, em fase de elaboração)7. 

 

A população de cães aumentou no período de estudo (em média 11,90% ao 

ano), com uma alta taxa de renovação (em média 31,00% ao ano). Verificou-se que 

a maioria dos cães não era castrada (90,76%) e tinha acesso à rua (61,95%) e, além 

disso, a soroincidência e soroprevalência de duas importantes zoonoses 

(toxoplasmose e leptospirose) tiveram os valores mais altos do estudo. Inclusive 

suas soroprevalências aumentaram respectivamente 16,61% e 2,95% ao longo do 

tempo. Além disso, um dos fatores de risco para a toxoplasmose canina foi 

justamente o acesso dos cães à rua. Esses resultados combinados reforçam que o 

manejo da população canina é urgente e extremamente necessário na área de 

estudo, implicando também na prevenção de zoonoses. 

Para que o manejo populacional canino seja eficaz, recomenda-se o 

investimento em todos os seus fundamentos: base jurídica, vontade política e 

motivação social (ICAM, 2019). Em conjunto, esses fundamentos propiciam o 

relacionamento positivo e responsável entre os seres humanos e os cães, 

indispensável  para reduzir os impactos negativos de cães domésticos sobre a vida 

silvestre (incluindo a disseminação de doenças zoonóticas), já que essa redução 

não só exige a diminuição da população de cães, mas também a restrição do seu 

livre acesso e circulação por parte dos tutores (GOMPPER, 2014). A identificação 

 
 

6 GODOY, S. N. et al. Área de uso de cães domésticos no interior e entorno do Parque Estadual 
Carlos Botelho - estudo de caso no bioma mata atlântica. Em fase de elaboração. 
 
7 FERREIRA, F. et al. Detecção e sequenciamento do vírus da cinomose canina em Cerdocyon thous 
de vida livre. Em fase de elaboração. 
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dos cães, a dinâmica e as características populacionais obtidas neste estudo podem 

ajudar a definir e planejar estratégias com esse objetivo, de acordo com as diretrizes 

atuais para o manejo da população canina (WHO, 1990; FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION, 2014; ICAM, 2019; OIE, 2019).  

Considerando que (I) a renovação populacional da população estudada é alta; 

(II) a presença do cão pode ser considerada um efeito antropogênico (DASZAK; 

CUNNINGHAN; HYATT, 2001; FARRIS et al., 2015); (III) a legislação brasileira atual 

(BRASIL, 2017) e (IV) outras razões científicas, éticas e culturais (RAMP; BEKOFF, 

2015; RILEY, 2019), a eutanásia dos cães com objetivo de reduzir seus impactos 

nas Unidades de Conservação não é vista como uma opção viável.  

De todas as doenças estudadas, a toxoplasmose foi a mais prevalente e 

incidente. No Brasil, sua alta prevalência em humanos e animais, incluindo cães, é 

demonstrada por diversos autores (DUBEY et al., 2012), mesmo perto de áreas 

florestais (LOPES et al., 2015; ACOSTA et al., 2016). O papel dos cães domésticos 

na transmissão da doença não está totalmente estabelecido, mas eles podem atuar 

como vetores mecânicos de oocistos, sendo um fator de risco para os seres 

humanos (FRENKEL; PARKER 1996; LINDSAY et al. 1997; ETHEREDGE et al., 

2004; DUBEY et al., 2016). Animais silvestres podem ser infectados ao predar cães, 

assim como o inverso (DUBEY et al., 2012). Portanto, humanos e silvestres estão 

em risco na área de estudo. 

A leptospirose foi a doença com a segunda maior prevalência e taxa de 

incidência. Os cães infectados eliminam as bactérias na urina, e estas podem 

permanecer no ambiente, principalmente na água e no solo, que são as fontes de 

infecção mais comuns para humanos e animais silvestres (ULLMANN; LANGONI, 

2011; ADLER, 2015), especialmente aqueles que chafurdam (FORNAZARI et al.; 

2018). Assim, a transmissão entre as três populações é possível, uma vez que a 

maioria dos cães teve livre acesso à rua (61,95%). É importante destacar que a 

aplicação da vacina no segundo ano (2016) pode ter interferido na prevalência do 

terceiro ano (2017) e nos resultados de incidência. Essa questão, além da 

identificação dos sorovares, é discutida em uma das publicações oriundas do 

Programa Cãoservação (SEVÁ et al., 2020a). 

A ocorrência e os fatores de risco para toxoplasmose e leptospirose variam 

em áreas geográficas distintas, pois são afetados por condições climáticas, 

características socioeconômicas, hábitos culturais e características biológicas, como 
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a presença de reservatórios silvestres e domésticos (PETERSEN et al. 2010; 

GOARANT, 2016). Para a leptospirose, além de morar no bairro Gaviões, o único 

fator de risco significativo foi a idade (cães idosos acima de 10 anos). Isso foi 

observado por outros autores e pode ser explicado pelo fato de que cães mais 

velhos tiveram um tempo de exposição mais prolongado ao agente (BATISTA et al., 

2005; SANT'ANNA et al., 2017). Um estudo mais detalhado seria necessário para 

buscar outros fatores de risco na área de estudo, como a ocorrência de inundações 

e a presença de roedores (GOARANT, 2016; BENITEZ et al., 2017b). 

Para a toxoplasmose, a transmissão congênita natural em cães não está bem 

estabelecida na literatura e possui apenas algumas evidências (CALERO-BERNAL; 

GENNARI, 2019). Portanto, o mais comum é o efeito cumulativo, com aumento da 

soroprevalência com o tempo (DUBEY, 2016), o que justifica o resultado observado 

neste estudo, com a idade até quatro anos sendo fator protetor para a doença. 

Geralmente, os cães são infectados com T. gondii quando ingerem carne 

crua/mal cozida ou alimentos e água contaminados (DE SOUZA et al., 2003; 

DUBEY, 2016), o que explica o maior risco para cães que receberam comida 

caseira. O risco para os tutores neste caso depende se eles compartilham a mesma 

fonte de alimento com seus animais, incluindo carne de caça. Porém, mesmo 

quando a exposição alimentar é diferente, a soroprevalência em humanos pode ser 

maior do que nos cães, reforçando o papel dos cães como sentinelas ambientais 

(BENITEZ et al., 2017a). 

O livre acesso à rua tem sido relatado como fator de risco para toxoplasmose 

em outros estudos (ALI et al., 2003; CAÑON-FRANCO et al., 2004; CAMOSSI et al., 

2008; MOURA et al., 2009; DANTAS et al., 2013; BENITEZ et al., 2017b) e algumas 

considerações podem ser discutidas. Fora do domicílio, aumenta a possibilidade dos 

cães entrarem em contato com fontes diferentes e importantes de infecção, como 

ambientes contaminados (solo, poças d'água); alimentos contaminados (lixo, 

desperdício de alimentos) e animais sinantrópicos e/ou silvestres infectados que 

eventualmente são caçados por eles (CAMOSSI et al., 2008; DUBEY et al., 2012; 

BENITEZ et al., 2017b). Embora a maioria dos tutores tenha relatado que seus cães 

não caçam (62,47%), isso pode acontecer sem que eles saibam, principalmente 

porque a maioria dos cães costumava passear sem supervisão (56,84%) e tinha livre 

acesso à rua (61,95%). 
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Como a criação animal não é comum na área de estudo, os resultados 

positivos para a neosporose nos cães estudados sugerem que a exposição tenha 

sido por transmissão vertical, carne fornecida por seus donos ou presas infectadas 

(animais sinantrópicos ou silvestres). Como existe um ciclo silvático da doença em 

que animais silvestres podem ser infectados predando cães (DUBEY, SCHARES; 

ORTEGA-MORA, 2007; ALMERÍA, 2013), alguns animais silvestres do PECB podem 

estar em risco. No entanto, a soroprevalência e incidência em cães foram baixas 

(média de 6,53% e 3,00%, respectivamente) em comparação com outros estudos no 

Brasil e no mundo (ANVARI et al., 2020). Embora exista alguma evidência de que N. 

caninum possa infectar humanos (TRANAS et al., 1999; LOBATO et al., 2006; 

IBRAHIM et al., 2009), seu potencial zoonótico é incerto (DUBEY, SCHARES; 

ORTEGA-MORA, 2007). 

A leishmaniose visceral é uma doença de notificação obrigatória no Brasil, 

tanto para humanos (BRASIL, 2016) quanto para cães (BRASIL, 2013). Nenhum cão 

foi encontrado com sintomas clássicos da doença durante o estudo e nenhum caso 

humano ou canino foi relatado na área de estudo, considerada silenciosa, não 

receptiva e não vulnerável à doença (OLIVEIRA et. al., 2019). Sendo assim, animais 

positivos não eram esperados. Outros estudos brasileiros avaliaram a leishmaniose 

em cães no contexto humanos-domésticos-silvestres e no bioma da Mata Atlântica 

(CURI; MIRANDA; TALAMONI, 2006; CURI et al., 2014). Todavia, estes estudos 

foram conduzidos em locais com a presença do vetor.  O protocolo diagnóstico 

utilizado no estudo foi o recomendado atualmente pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011), mas há discussão na literatura sobre quais são os melhores testes 

para o diagnóstico definitivo (LAURENTI et al., 2014; PESSOA E SILVA et al., 2019). 

Esses resultados podem representar casos reais, mas provavelmente são reações 

cruzadas ou falsos positivos. Sabendo que os cães domésticos desempenham um 

papel importante na transmissão da leishmaniose ao ser humano (DANTAS-

TORRES, 2007) e que alguns reservatórios selvagens, como o cachorro do mato, 

fazem parte da fauna do PECB (BROCARDO et al., 2012; BEISIEGEL et al., 2016), 

são necessárias mais pesquisas para determinar a situação epidemiológica da 

leishmaniose na área de estudo, incluindo a presença do vetor.  

Em relação à brucelose, apenas dois animais foram positivos e no 2º ano 

(2016). Ambos eram cães machos e apenas um deles foi coletado novamente em 

2017, tendo resultado negativo. O agente Brucella canis já foi relatado em humanos 
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(HENSEL; NEGRON; ARENAS-GAMBOA, 2018) e em animais silvestres como 

quatis e iraras (OLIVEIRA-FILHO et al., 2012), porém ele não parece ter um papel 

clínico ou epidemiológico importante neste caso. 

Clusters de animais positivos foram encontrados para toxoplasmose e 

leptospirose, mas apenas em um ano (2017) dentre os três estudados. Nos demais 

anos e para as demais doenças não houve nenhuma diferença espacial. Esse 

resultado era esperado, uma vez que a área de estudo é pequena (22,5 km²) e 

características como vegetação e clima são muito semelhantes entre os domicílios 

dos bairros e dos sítios. Isso leva à suposição de que toda a área deve ser 

considerada de igual risco quando características ecológicas são consideradas. 

Como nenhuma das características populacionais estudadas explicou os clusters e 

os aumentos de prevalência no terceiro ano (2017), outros motivos devem ser 

explorados, como mudanças nas chuvas, na população de gatos domésticos e nas 

condições socioeconômicas da população humana. 

A exposição humana à leptospirose e toxoplasmose associada à 

vulnerabilidade socioeconômica tem sido discutida no Brasil (HAGAN et al., 2016; 

MAREZE et al., 2019). Além disso, a vulnerabilidade social afeta diretamente as 

estratégias de manejo de cães e seu controle populacional, uma vez que significa 

menos recursos para isso e dificulta a proposição de mudanças no ambiente. 

Embora toda a área de estudo esteja em vulnerabilidade e precise de melhorias 

sociais, o bairro Gaviões deve receber mais atenção em futuras ações sanitárias e 

ambientais, já que, para cães, morar nele foi considerado um fator de risco 

significativo para toxoplasmose e leptospirose. Além disso, Gaviões era o bairro 

mais próximo ao Parque e também o mais vulnerável, tanto pelo IPVS mais alto 

(ALESP, 2020), quanto pelas observações locais, onde durante as coletas a campo, 

se constatou um maior número de ruas não pavimentadas, domicílios não cercados, 

esgotos a céu aberto e indicativos de baixa renda. 

Este estudo foi um primeiro diagnóstico, que alcançou o panorama geral da 

situação epidemiológica dos cães domésticos na comunidade adjacente ao PECB. 

Mais pesquisas são necessárias para aprofundar o conhecimento sobre a condição 

de cada doença especificamente e sobre o papel dos cães (e gatos) domésticos da 

região na manutenção e transmissão das mesmas. 
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9 DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL EDUCATIVO 

 
Um material educativo impresso e digital foi proposto para guiar a intervenção 

prevista pelo projeto, sendo inserido na ação de educação em saúde e ambiental 

realizada (Seção 10) e, portanto, servindo também como uma devolutiva desta 

pesquisa para a comunidade da área de estudo. Desse modo, o desenvolvimento do 

material se deu em torno da temática principal do Programa Cãoservação, ou seja, 

da interface entre humanos, animais domésticos e silvestres, bem como das suas 

consequências e possíveis soluções.  

Para a elaboração desses produtos educativos, que ocorreu de abril a junho 

de 2018, uma equipe multidisciplinar foi formada com profissionais das áreas de 

medicina veterinária, pedagogia, comunicação, editoração (revisão de texto, 

ilustração, projeto gráfico, diagramação) e serviços gráficos. Tanto a elaboração 

quanto a impressão de todo o material foram financiadas por meio da seleção do 

projeto em dois editais: “Training Material Support Small Grant Competition of 2017”, 

oferecido pela International Association for Ecology & Health (IAEH-EcoHealth), e “2º 

Edital Santander/USP/FUSP de Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão”, 

oferecido em 2017 pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP 

(PRCEU). 

A escolha do público-alvo infantil justificou-se pelos resultados discutidos na 

Seção 7, além de outros fatores, como a existência das histórias já desenvolvidas 

para a coleta de dados de percepção; a facilidade de acesso às crianças por meio 

da escola e a experiência dos profissionais contratados com a elaboração de 

materiais para o público infantil. Definida a faixa etária do público-alvo (crianças de 8 

a 12 anos), foram escolhidos os formatos do material proposto: livreto, jogo de 

tabuleiro e história em quadrinhos.  

Com o objetivo de aumentar a abrangência de atuação do Programa 

Cãoservação, exemplares desses itens foram distribuídos para instituições parceiras 

e UCs brasileiras que haviam relatado problemas com animais domésticos e que já 

realizavam ações de educação ambiental na Unidade de Conservação (Tabela 12). 

Essa distribuição contemplou as cinco regiões do País, com pelo menos um 

exemplar de cada produto.  

Além disso, ampliando o alcance da divulgação e o acesso da sociedade ao 

conteúdo, o conjunto completo do material educativo foi disponibilizado para 
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download gratuito na página oficial do Programa Cãoservação, no endereço 

eletrônico https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao/material-educativo e já foi 

utilizado, por exemplo, em atividades de extensão universitária pelo “Projeto 

Santuário” da FMVZ - USP. 

 

Tabela 12 - Relação de Unidades de Conservação e Instituições que receberam exemplares do Kit 
Cãoservação 

 

Denominação Estado 

Unidades de Conservação 

Floresta Nacional de Capão Bonito SP 

Floresta Nacional de Ipanema SP 

Parque Estadual Carlos Botelho SP 

Parque Nacional da Lagoa do Peixe RS 

Parque Nacional da Serra Geral RS / SC 

Parque Nacional da Tijuca RJ 

Parque Nacional de Brasília DF 

Parque Nacional de Jericoacoara CE 

Parque Nacional de Aparados da Serra RS / SC 

Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos RS 

Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho PA 

  

Instituições 

Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade (ACADEBIO) SP 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP) SP 

Coordenação Geral de Pesquisa do ICMBio (CGPEQ/DIBIO/ICMBio) GO 

  
 
 
 

9.1 LIVRETO INFANTIL “ERA UMA VEZ UM PROJETO...” 

 

O livreto intitulado “Era uma vez um projeto...” foi baseado na análise de 

percepção da comunidade por meio da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, 

descrita na Seção 7. Os temas e histórias abordados no livreto foram os mesmos 

utilizados nas entrevistas com a população, sendo que para cada história foi 

adicionado um desfecho, fundamentado nas respostas tanto dos adultos quanto das 

crianças:  

 

https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao/material-educativo
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• Desfecho Tema 1 - Transmissão de zoonoses: a mãe responde que sim, 

animais transmitem doenças, e ensina sobre a prevenção de zoonoses. As 

irmãs se tornam multiplicadoras do que aprenderam no local onde vivem. 

 

• Desfecho Tema 2 - Vínculo/abandono de cães: Paulo se arrepende do 

abandono e pega os dois filhotes de volta. Com ajuda, doa um e acaba 

adotando o outro. 

 

• Desfecho Tema 3 - Vínculo/abandono de gatos: Diego e sua esposa grávida 

vão ao médico e levam a gata ao veterinário. Descobrem que não precisariam 

se desfazer do animal, mas que deviam seguir algumas recomendações. 

 

• Desfecho Tema 4 - Acesso dos animais domésticos à rua: Amanda deixa seu 

cão solto no quintal e passeia com ele somente na coleira. Seu exemplo é 

seguido pelos vizinhos, inclusive nos sítios. 

 

• Desfecho Tema 5 - Acesso dos animais domésticos ao Parque: o diretor 

realiza ações para evitar animais domésticos no Parque, inclusive conversar 

com os moradores, que percebem as vantagens de colaborar. 

 

• Desfecho Tema 6 - Importância do Parque: o monitor responde ao aluno 

sobre a importância do Parque, dando exemplos com os quais os alunos se 

identificam. Voltam para casa orgulhosos do Parque. 

 

O livreto foi o primeiro produto do Programa Cãoservação, sendo publicado 

no ano de 2018 (ISBN 978-85-67421-15-5 para e-book e ISBN 978-85-67421-16-2 

para papel)(BRANDÃO et al., 2018) e se encontra a seguir, reproduzido na íntegra 

(Figuras 10 a 23). 
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Figura 10 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Capa 
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Figura 11 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Segunda capa 
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Figura 12 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Página de guarda 
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Figura 13 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Ficha catalográfica 
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Figura 14 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Apresentação 
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Figura 15 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Discussão entre irmãs (Tema 1 – 
Transmissão de zoonoses) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



100 

 

 

Figura 15 – Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Discussão entre irmãs (Tema 1 – 
Transmissão de zoonoses) [Continuação] 
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Figura 16 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Mel está prenhe! (Tema 2 – Vínculo e 
abandono de cães) 
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Figura 16 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Mel está prenhe! (Tema 2 – Vínculo e 
abandono de cães) [Continuação] 
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Figura 17 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – O futuro de Mimi (Tema 3 – Vínculo e 
abandono de gatos) 
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Figura 17 – Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” O futuro de Mimi (Tema 3 – Vínculo e 
abandono de gatos) [Continuação] 
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Figura 18 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Uma surpresa e tanto! (Tema 4 – Acesso dos 
animais domésticos à rua) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



106 

 

 

Figura 18 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Uma surpresa e tanto! (Tema 4 – Acesso dos 
animais domésticos à rua) [Continuação] 
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Figura 19 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Aventuras no Parque (Tema 5 – Acesso dos 
animais domésticos ao Parque) 
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Figura 19 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Aventuras no Parque (Tema 5 – Acesso dos 
animais domésticos ao Parque) [Continuação] 
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Figura 20 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Parque pra quê? (Tema 6 – A importância do 
Parque) 
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Figura 20 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Parque pra quê? (Tema 6 – A importância do 
Parque) [Continuação] 
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Figura 21 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Glossário 
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Figura 22 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Programa Cãoservação 
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Figura 23 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Contracapa 
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9.2 JOGO DE TABULEIRO “TRILHA CÃOSERVAÇÃO” 

 

O jogo de tabuleiro “Trilha Cãoservação” foi elaborado com enfoque na 

guarda responsável de animais domésticos, abordando temas como: cuidados 

básicos com animais de estimação; importância da castração; adoção; perigos da 

presença de animais domésticos nas ruas; maus tratos e abandono animal; 

transmissão e prevenção de zoonoses; impactos dos cães e gatos em áreas 

protegidas; e preservação do meio ambiente.  

O jogo se desenvolve a partir da história de Tomás, que descobre a fuga de 

sua cachorrinha, Belinha. O início da busca por ela é o ponto de partida e, ao longo 

do percurso, os jogadores passam por diversas situações até finalmente alcançarem 

o ponto de chegada, quando Belinha é encontrada. Contendo um tabuleiro (Figura 

24), dez cartas (Figura 25), quatro peões e um dado, o jogo consiste em regras 

simples, no qual a forma de mover os peões do ponto de partida ao ponto de 

chegada é rolando o dado e percorrendo com o peão o número correspondente de 

casas. Ao longo do caminho, os participantes podem parar os peões em quatro tipos 

de casas, resultando em diferentes ações:  

 

• Casas de avanço: sinalizadas pela cor verde, são casas nas quais o texto 

narra uma atitude positiva do personagem diante da situação apresentada, 

indicando o avanço do peão na trilha. 

 

• Casas neutras: casas contendo apenas o número correspondente a elas, 

dentro da trilha. Não indicam nenhuma ação no jogo. 

 

• Casas de retrocesso: sinalizadas pela cor laranja, são casas nas quais o texto 

narra uma atitude negativa do personagem diante da situação apresentada, 

indicando o retrocesso do peão na trilha. 

 

• Casas “Quero saber!”: sinalizadas pela cor azul, são casas nas quais um dos 

adversários tira uma carta do monte e lê a pergunta e as alternativas para o 

jogador da vez. A próxima ação no jogo depende da resposta dada. Se 

correta, o peão avança. Se incorreta, ele permanece parado por uma rodada 

ou retrocede.  
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Figura 24 - Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” 
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Figura 24 - Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” [Continuação] 
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Figura 25 - Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” – Cartas “Quero saber!” (Frente e verso) 
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Figura 25 – Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” – Cartas “Quero saber!” (Frente e verso) 
[continuação] 
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9.3 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS “COMO PREVENIR MORDIDAS DE CÃES” 

 

A partir do tema “Como prevenir mordidas de cães”, cinco histórias em 

quadrinhos foram elaboradas como material suplementar para professores 

trabalharem em sala de aula. Todas elas foram baseadas no material educativo da 

organização Proteção Animal Mundial (em inglês “World Animal Protection”), 

intitulado “5 chaves para prevenir mordida de cães”, que busca orientar e diminuir os 

acidentes com mordeduras de cães no grupo mais vulnerável: as crianças 

(PROTEÇÃO ANIMAL MUNDIAL, 2020). Cada história é independente e representa 

uma das cinco chaves:  

 

• Chave 1: Não me importune ou assuste, principalmente quando estou com 

minha comida ou amarrado.  

 

• Chave 2: Afaste-se de mim quando estou bravo ou assustado.  

 

• Chave 3: Não se mova se eu me aproximar sem coleira.  

 

• Chave 4: Aproxime-se de mim com cuidado.  

 

• Chave 5: Se um cão o morder, lave bem a ferida e procure um centro de 

saúde. 

  

O Guia do Professor (Figura 26) traz todas as histórias e suas respectivas 

chaves. Como sugestão de atividade, após explanação das chaves, os quadrinhos 

de cada história podem ser impressos separadamente (Figura 27), embaralhados 

pelo responsável e entregues às crianças, de modo que elas possam colocá-los em 

ordem novamente. As ilustrações em preto e branco foram propositais para que 

atividades de colorir também fossem possíveis. 
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Figura 26 - Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães” 
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Figura 26 - Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães” [Continuação] 
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Figura 27 - Primeiro quadrinho destacado da sequência da história, para ser impresso 
separadamente e utilizado na atividade sugerida 
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9.4 FICHAS TÉCNICAS 

 

9.4.1 Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” 

 

• Autoria: Ana Pérola Drulla Brandão, Anaiá da Paixão Sevá, Silvia Neri Godoy, 

Tatiana Jimenez Villegas e Fernando Ferreira 

• Ideia e texto: Ana Pérola Drulla Brandão  

• Copidesque e revisão de texto: Izabel Cristina Drulla Brandão 

• Consultoria de material pedagógico: Antônio Guimarães 

• Projeto gráfico, diagramação e ilustração: Gregório Moreira 

• Catalogação: Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da FMVZ – USP 

• Dimensões: 20 cm x 20 cm 

 

9.4.2 Jogo de tabuleiro “Trilha Cãoservação” 

 

• Planejamento e responsabilidade técnica: Ana Pérola Drulla Brandão  

• Consultoria de material pedagógico e desenvolvimento do jogo: Antônio 

Guimarães 

• Revisão de texto: Izabel Cristina Drulla Brandão 

• Dimensões: A3 (tabuleiro) e 9,0 cm x 5,5 cm (cartas) 

 

9.4.3 Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães” 

 

• Planejamento e responsabilidade técnica: Ana Pérola Drulla Brandão  

• Consultoria de material pedagógico: Antônio Guimarães 

• Ilustração: Gregório Moreira 

• Revisão de texto: Izabel Cristina Drulla Brandão 

• Dimensões: A3 (Guia do Professor) e A4 (quadrinhos) 
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10 INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE  

 

A intervenção na comunidade adjacente ao PECB foi uma ação educativa 

inteiramente pensada e organizada conforme o material descrito na Seção 9. O 

processo de decisão sobre público-alvo, local, transporte, capacidade, data e 

atividades a serem realizadas encontra-se detalhado a seguir. 

 

• Público-alvo: como o livreto, o jogo de tabuleiro e as histórias em quadrinhos 

foram desenvolvidos de forma pedagógica para o público infantil, as crianças 

da escola municipal do município (José Camargo Vereador), foram escolhidas 

como público-alvo. 

  

• Local: Baseando-se na sexta história do livreto na qual uma turma de crianças 

vai ao Parque, e no fato de que o PECB possuía estrutura para receber 

visitas escolares, o local escolhido para realizar a intervenção foi o próprio 

PECB. 

 

• Transporte: O transporte (ônibus) das crianças ao Parque foi cedido pela 

secretaria de educação do município de São Miguel Arcanjo. 

 

• Capacidade: A capacidade de público da ação foi definida pela quantidade de 

material educativo impresso. 

 

• Data: As datas foram escolhidas de acordo com o calendário escolar das 

crianças (com tempo hábil para autorização dos responsáveis), sendo 

necessário conciliar a disponibilidade dos professores, do transporte cedido 

pela prefeitura, do PECB e da equipe do Programa Cãoservação. 

 

• Atividades: as diversas atividades organizadas levaram em consideração a 

faixa etária das crianças e tiveram como objetivo que elas interagissem com o 

material educativo desenvolvido. A educação ambiental proposta pelo PECB 

para esse público, uma trilha ecológica, foi incluída nas atividades. 
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10.1 O “KIT CÃOSERVAÇÃO” 

 

O material educativo impresso descrito na Seção 9 foi compilado no chamado 

“Kit Cãoservação”: uma pasta desenvolvida especialmente para o Programa 

Cãoservação, contendo o livreto “Era uma vez um projeto...” e o jogo “Trilha 

Cãoservação” com seu tabuleiro, cartas, peões e dado (Figura 28A), entregue aos 

alunos.  

No kit para os professores, foram incluídos o Guia do Professor, voltado às 

histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães”, e os quadrinhos 

impressos separadamente (Figura 28B). No total, cem kits foram montados e 

preparados para serem distribuídos. 

 

Figura 28 - Kit Cãoservação entregue para alunos e professores na ação educativa no Parque 
Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2018 
 

 

     

 
  (A) Kit Cãoservação entregue para alunos. (B) Kit Cãoservação entregue para professores. 

 
  Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

10.2 O “DIA CÃOSERVAÇÃO” 

  

O “Dia Cãoservação”, título dado à ação educativa, aconteceu no PECB, nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, das 8h30 às 11h30. Quatro turmas de alunos da 

escola municipal da área de estudo foram selecionadas pela diretoria para participar, 

sendo duas turmas de 3º ano e duas turmas de 4º ano. O evento foi divulgado por 

A B 
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meio de bilhete escolar enviado aos responsáveis dos alunos e no dia marcado, com 

a aprovação deles, da secretaria municipal da educação, da diretoria da escola, dos 

professores, e da gestão do PECB, as crianças foram transportadas até o Parque, 

em horário de aula. 

A equipe montada pelo Programa Cãoservação foi composta pela autora 

desta tese e dois profissionais contratados para auxiliar no decorrer da ação. No 

primeiro dia compareceram 30 crianças e duas professoras e no segundo dia 

compareceram 29 crianças e duas professoras. As atividades realizadas (Figura 29) 

foram: 

 

• Recepção: um profissional educador, malabarista e palhaço (Marco Guerra) 

fez a recepção das crianças e direcionamento delas para cada atividade. 

 

• Entrega do material educativo: para cada uma das crianças e professoras foi 

entregue um Kit Cãoservação.  

 

• Passeio monitorado em trilha ecológica: um monitor do Parque guiou as 

crianças por uma trilha denominada “Trilha Juçara”, ao longo da qual foi 

explicado a importância do Parque e da preservação da natureza.  

 

• Jogo “Trilha Cãoservação” em grande escala: o tabuleiro do jogo foi impresso 

em lona, tamanho grande (2,90 m x 4,10 m) e um dado de pelúcia (50 cm x 

50 cm) foi adquirido. Nesta atividade, algumas crianças foram selecionadas 

para interpretar os piões enquanto as demais participaram jogando o dado, 

lendo as cartas e/ou respondendo as perguntas, até o último aluno alcançar o 

ponto de chegada. 

 

• Contação de histórias: O mesmo profissional da recepção realizou uma 

apresentação artística contando algumas das histórias presentes no livreto 

infantil “Era uma vez um projeto...”. 
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Figura 29 - Atividades realizadas na ação educativa do Programa Cãoservação no Parque Estadual 
Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2018 

 

     

     

     
 

(A) Recepção. (B) Entrega do material educativo. (C) Trilha ecológica. (D) Jogo “Trilha 
Cãoservação” em grande escala. (E) Contação de histórias. (F) Finalização das atividades. 
 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 
Na percepção da autora, a ação foi considerada positiva e bem recebida pelo 

público infantil e pelos professores. A equipe e o tempo disponíveis foram suficientes 

para realizar toda a programação e a diversidade de atividades contribuiu para 

manter a atenção das crianças constante. A presença do profissional educador e 

artista foi essencial para o desenvolvimento das atividades, principalmente na 

contação de histórias.  

A visita ao Parque, as atividades propostas e a maneira de utilizar o material 

educativo foram boas estratégias para aproximar as crianças do tema do Programa 

Cãoservação, abordado na ação.  A intervenção realizada como ação educativa com 

crianças foi um ótimo exemplo de como a parceria entre instituições pode ser 

benéfica para a comunidade. 

 

 
  

A B C 

D E F 
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11   DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Desde o início do Programa Cãoservação houve o cuidado, por parte dos 

integrantes em estabelecer uma boa comunicação com a população, tanto com as 

pessoas que moravam na área de estudo para a divulgação dos trabalhos no local, 

quanto com o público em geral, para compartilhar o tema de pesquisa de forma 

acessível. Com esse objetivo, a autora assumiu a responsabilidade pela divulgação 

do Programa como um todo; e o que seria uma atividade paralela ao seu projeto de 

doutorado tornou-se parte da tese, após estudo e reconhecimento da importância da 

Divulgação Científica (DC). 

A DC pode ser compreendida como a “utilização de recursos, técnicas, 

processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações 

científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo” (BUENO, 

2009). Existem aspectos que caracterizam e definem a Divulgação Científica, como 

o perfil do público (que não tem, obrigatoriamente, formação científica); o nível de 

discurso (que utiliza de recursos para a recodificação do discurso especializado); a 

natureza dos canais ou ambientes utilizados para sua veiculação (meios de 

comunicação de massa e outros formatos abertos ao público leigo); e a sua intenção 

(democratizar o acesso ao conhecimento científico e promover a alfabetização 

científica)(BUENO, 2010). Assim, a DC é de fundamental importância, pois 

estabelece o diálogo entre a comunidade científica e a sociedade como um todo. 

Dentre os objetivos atribuídos à DC estão a formação de cientistas; a 

utilização do conhecimento científico pelos cidadãos em seu cotidiano; propiciar a 

participação da sociedade nas tomadas de decisão que envolvam o conhecimento 

científico e tecnológico; a conquista do apoio social à ciência; e a recuperação da 

legitimidade da ciência, quando se fizer necessário (PEZZO, 2018). Para defender a 

ciência, a sociedade precisa primeiramente conhecer sua importância e, para além 

da imprensa e do jornalismo científico, os próprios cientistas têm papel fundamental 

nesse processo educativo (ESCOBAR, 2018).  

Segundo a pesquisa “Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil” 

(CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2015), a profissão ‘cientista 

de universidade ou instituições públicas de pesquisa’ é a que possui maior índice de 

confiabilidade; e atualmente, com a internet e as redes sociais, a comunidade 

científica é capaz de se comunicar com maior facilidade e diretamente com as 
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pessoas. Sendo assim, a DC é um desafio tanto para os cientistas individualmente, 

quanto para suas instituições, que devem incentivar e oferecer recursos humanos 

qualificados e infraestrutura de apoio adequada (ESCOBAR, 2018). 

Com essa perspectiva, a divulgação científica do Programa Cãoservação foi 

feita por meio de mídias sociais e tradicionais. Buscou-se a adequação do conteúdo 

e da linguagem ao meio de comunicação utilizado como suporte de cada peça de 

divulgação. O público-alvo foi sempre o público leigo, ou seja, partiu-se do princípio 

de que o receptor não possuía nenhum conhecimento científico sobre o tema de 

pesquisa abordado. Os esforços e as atividades realizadas com o objetivo de DC do 

Programa Cãoservação estão descritas a seguir. 

 

11.1 MÍDIAS SOCIAIS 

 

A primeira forma de DC do Programa Cãoservação foi pelas mídias sociais, 

com o objetivo de reunir em diferentes plataformas a divulgação das ações 

realizadas e das novidades no campo científico em relação ao tema de pesquisa.  

Em 2016 foram criados um site (http://caoservacao.wixsite.com/caoservacao), 

uma página no Facebook® (https://www.facebook.com/caoservacao/) e um perfil no 

Instagram® (https://www.instagram.com/caoservacao/). Também foram abertos 

canais on-line para interagir com a comunidade interessada, como um e-mail e as 

próprias ferramentas de troca de mensagens disponibilizadas nas redes sociais. 

Mais tarde, em 2018, um canal no Youtube® (http://bit.ly/2ZkcYiO) foi criado para a 

divulgação dos vídeos produzidos pelo Programa.  

Os dados oriundos de cada plataforma – como a data de publicação, o 

número de postagens e o interesse gerado – se encontram na Figura 30 e exemplos 

de publicações nas redes sociais constam na Figura 31. 

 

  

http://caoservacao.wixsite.com/caoservacao
https://www.facebook.com/caoservacao/
https://www.instagram.com/caoservacao/
http://bit.ly/2ZkcYiO
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Figura 30 - Dados das quatro plataformas de mídias sociais utilizadas na divulgação científica do 
Programa Cãoservação, 2016 a 2020 
 

 
  

 * Dados contabilizados até 29 de fevereiro de 2020.  NA = não se aplica  
 
Figura 31 - Exemplos de postagens publicadas nas redes sociais utilizadas na divulgação científica 
do Programa Cãoservação, 2016 a 2020 
 
 

               
 
 (A) Página do Facebook®. (B) Perfil do Instagram®. (C) Canal do Youtube®. 
 

A B C 
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11.2 MÍDIAS TRADICIONAIS 

 

11.2.1 Matérias jornalísticas 

 

As pesquisas realizadas pelo Programa Cãoservação foram pautas de duas 

matérias jornalísticas publicadas no Jornal da USP. A primeira reportagem foi 

publicada em 30 de novembro de 2016, na editoria de Ciências Biológicas com a 

manchete “Avanço de cães e gatos em área de conservação preocupa cientistas” 

(Figura 32). A segunda, em 1º de março de 2018, foi publicada na editoria de 

Ciências da Saúde com a manchete “Proximidade entre animais domésticos e 

silvestres traz riscos de doenças em humanos” (Figura 33). Ambas foram publicadas 

on-line na página do jornal na internet. 

A ida da equipe a campo foi noticiada em 30 de abril de 2017, no periódico 

local semanal, Postal São Miguelense (Figura 34). Esse jornal possui somente 

publicação impressa. 

 

 
Figura 32 - Matéria jornalística sobre o Programa Cãoservação no editorial de Ciências Biológicas do 
Jornal da USP, São Paulo, 2016 

 

 

 Fonte: Jornal da USP (SMIRNE, 2016)  
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Figura 33 - Matéria jornalística sobre o Programa Cãoservação no editorial de Ciências da Saúde do 
Jornal da USP, São Paulo, 2018 

 

 

      Fonte: Jornal da USP (FERREIRA, 2018) 

 

Figura 34 - Nota jornalística sobre o trabalho do Programa Cãoservação no Jornal Postal São 
Miguelense, São Miguel Arcanjo, 2017 
 

    

       Fonte: Jornal Postal São Miguelense (MATTOS, 2017) 

 



133 

 

 

11.2.2 Rádio 

 

No terceiro ano do Programa Cãoservação, durante o trabalho de campo para 

coleta de amostras de cães domésticos, a equipe concedeu entrevista para uma das 

rádios locais de São Miguel Arcanjo, a Rádio Aliança (104.9 FM), com o intuito de 

divulgar a importância do Programa e suas atividades no período (Figura 35). A 

entrevista ocorreu ao vivo no dia 5 de abril de 2017, às 11 horas, e teve duração de 

aproximadamente 40 minutos. 

 
Figura 35 - Entrevista concedida à Rádio Aliança (104.9 FM) para divulgação do Programa 
Cãoservação, São Miguel Arcanjo, 2017 

 

 
 

  Fonte: Arquivo Programa Cãoservação 

 
Ao longo do processo de divulgação científica do Programa Cãoservação, 

algumas reflexões se impuseram e foram discutidas. Para contemplar a DC, projetos 

de pesquisa devem prever a destinação de recursos financeiros, recursos humanos 

e tempo para o desenvolvimento dessa atividade, principalmente se as redes sociais 

fizerem parte dos veículos utilizados, já que demandam uma periodicidade de 

publicações constante. Além disso, o tempo gasto pelo cientista/divulgador em sua 

formação e desenvolvimento de habilidades de comunicação também deve ser 

considerado, caso não seja qualificado na área.  Para uma DC de qualidade é 

necessário também que o divulgador tenha à sua disposição uma rede de apoio 

institucional, além de uma estrutura minimamente adequada e compatível com essa 

atividade. 



134 

 

 

12   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do diagnóstico de percepção da comunidade adjacente ao PECB é 

possível afirmar que a população dispunha do conhecimento básico sobre os temas 

abordados: zoonoses existem; abandonar animais não é correto; e animais 

domésticos não devem ficar soltos ou frequentar a floresta.  

Esse diagnóstico inicial, imprescindível para guiar a tomada de decisões e as 

estratégias de intervenção, levantou novas perguntas, principalmente sobre quais 

barreiras (individuais e/ou socioculturais) podem estar presentes na comunidade, 

impedindo que o conhecimento demonstrado seja aplicado na prática. 

Essas barreiras precisam ser consideradas em possíveis intervenções 

futuras. Estratégias mais eficientes, no caso deste estudo, seriam focadas na 

prevenção das zoonoses específicas enfrentadas pela população; em apresentar 

alternativas ao abandono animal reforçando sua ilegalidade; e na resolução de 

fatores que levam as pessoas a deixarem seus animais soltos. 

As pessoas, nessa construção de conhecimento e troca de saberes, 

expressaram consciência sobre a importância do Parque e apoio à preservação da 

fauna silvestre. Mostraram-se receptivas ao diálogo e às intervenções. O público 

infantil demonstrou uma posição mais flexível na busca por soluções, indicando que 

crianças seriam boas parceiras, e escolas, bons locais para aplicar as intervenções.  

Um dos produtos desta tese foi o desenvolvimento de um conteúdo 

educacional infantil (BRANDÃO et al., 2018), que tem sido utilizado no PECB e em 

outras UCs do Brasil, disponível para download na página do Programa 

Cãoservação (https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao/education). Com esse 

material, uma ação educativa com alunos da rede municipal de São Miguel Arcanjo 

foi conduzida, a qual pode servir de modelo e ser reproduzida em outros locais. 

Além de campanhas educativas, é necessário que o poder público foque no 

acolhimento dessa comunidade; ofereça uma interlocução em momentos de conflito 

na convivência com os animais; e busque parcerias com diferentes atores sociais, 

como entidades privadas e organizações não governamentais. 

A população de cães domésticos estudada estava em contato direto com 

humanos, já que todos os animais incluídos no estudo tinham tutor; e no mínimo em 

contato indireto com animais silvestres, considerando diversos resultados gerados 

por este e outros projetos de pesquisa do Programa Cãoservação. 

https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao/education
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A sorologia positiva dos cães para as doenças estudadas, em três anos 

consecutivos, é um indicador da circulação desses patógenos no ambiente, 

principalmente para as doenças de maior prevalência e incidência. Portanto, os cães 

da área de estudo podem ser considerados, pelo menos, sentinelas ambientais das 

doenças estudadas, provavelmente participando de sua manutenção e transmissão.  

A toxoplasmose e leptospirose devem ser priorizadas em possíveis 

programas de vigilância e controle de doenças na área de estudo em função do 

desconhecimento sobre elas demonstrado por parte da população, sua alta 

prevalência e incidência em cães, seu potencial zoonótico e sua manutenção na vida 

silvestre, além de terem apresentado clusters de casos no terceiro ano da pesquisa. 

A vulnerabilidade social, que se reflete em diferentes dimensões da vida dos 

indivíduos, afeta também o tema desta pesquisa de forma direta, pois dificulta a 

proposição de estratégias que envolvam mudanças no comportamento das pessoas 

e no ambiente em que elas vivem. O bairro Gaviões pode ser priorizado em ações 

estratégicas por ser o mais vulnerável; estar mais próximo do Parque; ter sido 

apontado como fator de risco para toxoplasmose e leptospirose nos cães; e estar 

incluído no cluster encontrado para casos de toxoplasmose em 2017. 

Ações que promovam o desenvolvimento social da comunidade e incentivem 

o comportamento responsável com os animais, são extremamente necessárias e 

passam pela construção de políticas públicas em parceria com diferentes atores 

sociais. A gestão do Parque também deve se envolver nas propostas de solução, 

incentivando essas políticas e fazendo parte da geração de renda da população. 

O manejo da população canina utilizando os princípios da guarda responsável 

(incluindo identificação, esterilização, vacinação e principalmente educação em 

saúde e ambiental) é recomendado neste e em cenários semelhantes, 

especialmente nos bairros mais próximos de áreas protegidas.  

Outras UCs de interesse, incluindo diferentes tipos de biomas, bem como 

outras doenças importantes na vida silvestre (como o vírus da cinomose canina e o 

parvovírus canino) devem ser consideradas em estudos futuros. 

As autoridades em saúde humana; saúde e bem-estar animal; e conservação 

devem trabalhar em conjunto e com a comunidade, numa abordagem de Saúde 

Única, para alcançar a finalidade programada: minimizar o contato entre animais 

domésticos e silvestres; aumentar a sobrevida das espécies locais; proporcionar o 

bem-estar dos animais; e melhorar a saúde e qualidade de vida da população. 
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13   PERSPECTIVAS FUTURAS: DA EVIDÊNCIA À PRÁTICA 

 

Ao se pensar na aplicabilidade dos dados e resultados obtidos com os 

projetos de pesquisa do Programa Cãoservação, além da Divulgação Científica, 

reconheceu-se a necessidade de estender a boa comunicação também aos gestores 

do Parque e do município de São Miguel Arcanjo. Esse processo é conhecido na 

literatura como Tradução do Conhecimento. 

 

13.1 A TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

Preencher a lacuna entre o conhecimento científico e a prática de políticas 

públicas em saúde é um grande desafio universal. Nesse âmbito, a Tradução do 

Conhecimento (TC) surgiu como uma estratégia para reduzir a distância entre o que 

é conhecido (evidência) e o que efetivamente é aplicado. O conceito de TC foi criado 

pelo Canadian Institutes of Health Research (CIHR) em 2000 (CIHR, 2004) e sua 

definição foi adotada pela Organização Mundial da Saúde em 2005, como “a 

síntese, o intercâmbio e a aplicação do conhecimento pelas partes interessadas 

para acelerar os benefícios da inovação global e local no fortalecimento dos 

sistemas de saúde e a melhoria da saúde das pessoas” (Tradução livre)(WHO et al., 

2005). 

A TC é um conceito amplo e abrange todas as etapas entre o surgimento de 

conhecimentos novos e sua aplicação, produzindo benefícios para a sociedade, 

sempre levando em consideração o contexto ético. Isso inclui a comunicação, 

gerenciamento, disseminação e utilização do conhecimento; transferência e 

avaliação de tecnologias; intercâmbio de informações entre pesquisadores e aqueles 

que aplicam o conhecimento; pesquisas de implementação; síntese de resultados e 

o desenvolvimento de diretrizes (CIHR, 2004).  

 O processo da TC é complexo e, apesar de sua importância e relevância para 

atingir tanto avanços na área da saúde quanto transformações sociais, alguns 

desafios ainda precisam ser superados, como a falta de coesão entre a comunidade 

científica e os tomadores de decisão; e a deficiência de habilidades e recursos para 

a Tradução do Conhecimento (FERRAZ; PEREIRA; PEREIRA, 2019). 
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A falta de recursos foi e ainda é um desafio a ser superado pelo Programa 

Cãoservação e por pesquisadores em geral que trabalham com projetos de longo 

prazo. Elementos importantes para a construção de políticas públicas junto com a 

comunidade – como a elaboração, implementação, e avaliação dessas políticas – 

necessitam de ações contínuas e de mais tempo do que a duração de projetos de 

mestrado ou doutorado, sofrendo limitações de prazos e financiamentos. 

Outro desafio que vem sendo enfrentado é o tempo necessário para a 

produção do conhecimento após o desenvolvimento das pesquisas, quando se trata 

da escrita, revisão e publicação de artigos científicos. No momento (setembro de 

2020), dois artigos estão em fase de elaboração: um que analisa a área de uso dos 

cães domésticos8 e outro que descreve o isolamento do vírus da cinomose canina 

em um cachorro-do-mato9. Além desses, há um artigo publicado sobre a situação 

epidemiológica da leptospirose nos cães domésticos (SEVÁ et al., 2020a) e outro 

que se encontra no prelo, sobre a situação epidemiológica da toxoplasmose e da 

neosporose, também nos cães (SEVÁ et al., 2020b). 

Produzidos com os dados oriundos desta tese de doutorado, dois artigos 

científicos encontram-se em fase de elaboração, com previsão de envio para 

publicação neste ano de 2020: um referente à percepção da comunidade adjacente 

ao PECB10; e outro referente às análises espaciais e de fatores de risco das 

doenças dos cães domésticos11.   

Após finalizar essa etapa de publicações, a equipe do Programa Cãoservação 

planeja elaborar um documento oficial, reunindo os resultados de cada projeto em 

um grupo coeso e acessível de informações; com o objetivo de traduzir o 

conhecimento produzido e gerar ferramentas úteis para os gestores do PECB e do 

município de São Miguel Arcanjo.  

 
 

8 GODOY, S. N. et al. Área de uso de cães domésticos no interior e entorno do Parque Estadual Carlos Botelho - estudo de 

caso no bioma mata atlântica. Em fase de elaboração. 
 
9 FERREIRA, F. et al. Detecção e sequenciamento do vírus da cinomose canina em Cerdocyon thous de vida livre. Em fase de 

elaboração. 
 
10 BRANDÃO, A. P. D et al. Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: percepção da comunidade adjacente ao 

Parque Estadual Carlos Botelho-SP. Uma abordagem de saúde única. Em fase de elaboração. 
 
11 BRANDÃO, A. P. D et al. Spatial analysis and risk factor evaluation of five dog pathogens at the human-domestic-wildlife 

interface in a vulnerable community next to Carlos Botelho State Park, Brazil. Em fase de elaboração. 



138 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRIC, J. C. Pratiques sociales et représentations. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1994. 
 
 
ACOSTA, I. C. L. et al. Occurrence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii 
antibodies in dogs from rural properties surrounding a biological reserve, Espirito 
Santo, Brasil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 25, n. 4, p. 536-
539, 2016.  
 
 
ADLER, B. (Ed.). Leptospira and leptospirosis. Springer, 2015. 
 
 
ALEXANDER, K. A.; MCNUTT, J. W. Human behavior influences infectious disease 
emergence at the human–animal interface. Frontiers in Ecology and the 
Environment, v. 8, n. 10, p. 522-526, 2010. 
 
 
ALI, C. N. et al. Seroepidemiology of Toxoplasma gondii in dogs in Trinidad and 
Tobago. Veterinary Parasitology, v. 113, n. 3-4, p. 179-187, 2003. 
 
 
ALMERÍA, S. Neospora caninum and wildlife. ISRN parasitology, v. 2013, 2013. 
 
 
ALVES, A. J. S. et al. Abandono de cães na América Latina: revisão de literatura. 
Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do 
CRMV-SP, v. 11, n. 2, p. 34-41, 2013. 
 
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: desenvolvimentos atuais e 
aplicações à educação. Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender. 
Rio de Janeiro: DP&A, p. 57-73, 2000. 
 
 
ANVARI, D. et al. Seroprevalence of Neospora caninum Infection in Dog Population 
Worldwide: A Systematic Review and Meta-analysis. Acta Parasitologica, p. 1-18, 
2020. 
 
 
ARCHER, J.; IRELAND, J. L. The development and factor structure of a 
questionnaire measure of the strength of attachment to pet dogs. Anthrozoös, v. 24, 
n. 3, p. 249-261, 2011. 
 
 
 
 



139 

 

 

ARKOW, P.; DOW, S. The ties that do not bind: a study of the human-animal bonds 
that fail. In: ANDERSON, R. K.; HART, B. L.; HART, L. A. (Ed.) The pet connection: 
its influence on our health and quality of life. Minneapolis: University Of Minnesota 
Press, 1984. p. 348-354. 
 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Distribuição da 
População, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - 
IPVS: Estado de São Paulo e Município de São Miguel Arcanjo - 2010. São Paulo, 
2020. Disponível em: http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php. Acesso em: 14 mar. 
2020. 
 
 
AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION et al. One health: A new 
professional imperative. One Health Initiative Task Force Final Report, 2008.  
 
 
BARKER, S. B.; WOLEN, A. R. The benefits of human-companion animal interaction: 
A review. Journal of veterinary medical education, v. 35, n. 4, p. 487-495, 2008.  
 
 
BATISTA, C. S. A. et al. Soroprevalência e fatores de risco para a leptospirose em 
cães de Campina Grande, Paraíba. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, v. 57, p. 179-185, 2005. 
 
 
BEISIEGEL, B. M. et al. Mamíferos da Serra da Macaca, São Miguel Arcanjo. 24p. 
Disponível em: <http://institutomanaca.org.br/blog/wp-
content/uploads/2016/09/GUIA-MAM%C3%8DFEROS-ESTRADA-PARQUE-
SERRA-DA-MACACA.pdf> Acesso em 01 de outubro de 2020 
 
 
BENITEZ, A. N. et al. Spatial and simultaneous representative seroprevalence of 
anti-Toxoplasma gondii antibodies in owners and their domiciled dogs in a major city 
of southern Brazil. PloS one, v. 12, n. 7, p. e0180906-e0180906, 2017a. 
 
 
BENITEZ, A. N.et al. Seroepidemiology of toxoplasmosis in humans and dogs from a 
small municipality in Paraná, Brazil. Ciência Animal Brasileira, v. 18, 2017b. 
 
 
BIONDO, A. W. et al. Saúde Única: novas atribuições do Médico Veterinário. CRMV-
PR, Curitiba, ano VIII, n.32, p.21-22, out. 2010.  
 
 
BRANDÃO, A. P. D. Análise espacial da leishmaniose visceral canina no 
município de Panorama, São Paulo, Brasil. 81 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php


140 

 

 

BRANDÃO, A. P. D. et al. Era uma vez um projeto… São Paulo: Departamento de 
Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal. Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia. Universidade de São Paulo, 2018. 16p:Il 
 
 
BRASIL. Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 14 mar. 2020.  
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta nº 01/2011-CGDT-
CGLAB/DEVIT/SVS/MS: Esclarecimentos sobre substituição do protocolo 
diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). 2011.  
 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 
50, de 24 de setembro de 2013. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 2013. 
 
 
BRASIL. Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do 
anexo, e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, n. 32, 2016. 
 
 
BRASIL. Lei nº 13426, de 30 de março de 2017. Dispõe sobre a política de controle 
da natalidade de cães e gatos e dá outras providências. Brasília, 2017. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13426.htm. 
Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
BROCARDO, C. R. et al. Non-volant mammals of Carlos Botelho State Park, 
Paranapiacaba Forest Continuum. Biota Neotropica, v. 12, n. 4, p. 198-208, 2012. 
 
 
BUENO, W. C. B. Jornalismo científico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; 
CALDAS, G.; BORTOLIERO, S. (Org.). Jornalismo científico e desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: All Print, 2009. p.157-78. 
 
 
BUENO, W. C. B. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e 
rupturas conceituais. Informação & Informação, v. 15, n. 1esp, p. 1-12, 2010. 
 
 
CALERO-BERNAL, R.; GENNARI, S. Clinical Toxoplasmosis in Dogs and Cats: An 
Update. Frontiers in veterinary science, v. 6, p. 54, 2019. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13426.htm


141 

 

 

CAMOSSI, L. G. et al. Environmental risk factors for canine toxoplasmosis in a 
deprived district of Botucatu, SP, Brazil. Journal of Venomous Animals and Toxins 
including Tropical Diseases, v. 14, n. 3, p. 450-465, 2008. 
 
 
CAMPOS, C. B. et al. Diet of free‐ranging cats and dogs in a suburban and rural 
environment, south‐eastern Brazil. Journal of Zoology, v. 273, n. 1, p. 14-20, 2007.     
 
 
CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH. Knowledge translation 
strategy 2004–2009: Innovation in action. 2004. 
 
 
CAÑÓN-FRANCO, W. A. et al. Occurrence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in 
dogs in the urban area of Monte Negro, Rondônia, Brazil. Veterinary Research 
Communications, v. 28, n. 2, p. 113-118, 2004. 
 
 
CARVALHO, M. S.; SOUZA-SANTOS, R. Análise de dados espaciais em saúde 
pública: métodos, problemas, perspectivas. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, n. 
2, p. 361-378, 2005. 
 
 
CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. A ciência e a tecnologia 
no olhar dos brasileiros: percepção pública da C&T no Brasil: 2015. Brasília, 
2015. 
 
 
CLUTTON-BROCK, J. Origins of the Dog: domestication and early history. In 
The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people. 7 – 20, 
ed. J. Serpell. Cambridge University Press, NY. 1995.  
 
 
CONSTANTINO, C. et al. Serosurvey for Leishmania spp., Toxoplasma gondii, 
Trypanosoma cruzi and Neospora caninum in neighborhood dogs in Curitiba-Paraná, 
Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 25, n. 4, p. 504-510, 
2016. 
 
 
COOK, R.; KARESH, W. Emerging diseases at the interface of people, domestic 
animals, and wildlife. Fowler’s zoo and wild animal medicine current therapy. 
First edition. St. Louis, MO: Elsevier Saunders, p. 136-46, 2011. 
 
 
CRESSWELL, J. W. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative 
research. Educational Research. https://doi.org/10.4135/9781483349435, n. 10, 
2012. 
 
 



142 

 

 

CRESWELL, J. W.; POTH, C. N. Qualitative inquiry and research design: 
Choosing among five approaches. Sage publications, 2016. 
 
 
CRUSOÉ, N. M. C. A teoria das representações sociais em Moscovici e sua 
importância para a pesquisa em educação. Caderno de Filosofia e Psicologia da 
Educação, p. 105. 2004. 
 
 
CURI, N. H. A.; MIRANDA, I.; TALAMONI, S. A. Serologic evidence of Leishmania 
infection in free-ranging wild and domestic canids around a Brazilian National 
Park. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 101, n. 1, p. 99-101, 2006. 
 
 
CURI, N. H. A. Cães domésticos como espécie invasora na Mata Atlântica: 
sentinelas de saúde ecológica. 123 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 
Lavras, 2014 
 
 
CURI, N. H. A.; et al. Factors associated with the seroprevalence of leishmaniasis in 
dogs living around Atlantic Forest fragments. PloS one, v. 9, n. 8, p. e104003, 2014. 
 
 
DANTAS, S. B. A. et al. Ocorrência e fatores de risco associados às infecções por 
Toxoplasma gondii e Neospora caninum em cães no município de Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Ciência Rural, v. 43, n. 11, p. 2042-2048, 
2013. 
 
 
DANTAS-TORRES, F. The role of dogs as reservoirs of Leishmania parasites, with 
emphasis on Leishmania (Leishmania) infantum and Leishmania (Viannia) 
braziliensis. Veterinary parasitology, v. 149, n. 3-4, p. 139-146, 2007. 
 
 
DASZAK, P.; CUNNINGHAN, A. A.; HYATT, A. D. Environmental change and the 
emergence of infectious diseases in wildlife. Acta tropica, v. 78, n. 2, p. 103-116, 
2001. 
 
 
DE SOUZA, S. L. P. et al. Occurrence of Toxoplasma gondii antibodies in sera from 
dogs of the urban and rural areas from Brazil. Rev Bras Parasitol Vet, v. 12, n. 1, p. 
1-3, 2003. 
 
 
DIAS, S.; GAMA, A. Investigação participativa baseada na comunidade em saúde 
pública: potencialidades e desafios. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 
35, p. 150-154, 2014. 
 
 



143 

 

 

DICKMAN, A.; MARCHINI, S.; MANFREDO, M. The human dimension in addressing 
conflict with large carnivores. Key topics in conservation biology, v. 2, n. 1, p. 110-
126, 2013. 
 
 
DINIZ, S. A. et al. Animal reservoirs for visceral leishmaniasis in densely populated 
urban areas. The Journal of Infection in Developing Countries, v. 2, n. 01, p. 024-
033, 2008. 
 
 
DOHERTY, T. S. et al. Invasive predators and global biodiversity loss. Proceedings 
of the National Academy of Sciences. v.113, n. 40, p. 11261-11265, 2016. 
 
 
DOHERTY, T. S. et. al. The global impacts of domestic dogs on threatened 
vertebrates. Biological conservation, v. 210, p. 56-59, 2017. 
 
 
DRESDEN, E.; COULTIS, D. Cultural considerations in human–animals studies. In: 
ISAZ Conference. 2005. p. 11-12. 
 
 
DUARTE, J. M. B.; REIS, M. L. Plano de ação nacional para a conservação dos 
cervídeos ameaçados de extinção. Brasília : Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade, ICMBio, 2012. 
 
 
DUBEY, J. P.; SCHARES, G.; ORTEGA-MORA, L. M. Epidemiology and control of 
neosporosis and Neospora caninum. Clinical microbiology reviews, v. 20, n. 2, p. 
323-367, 2007. 
 
 
DUBEY, J. P. et al. Toxoplasmosis in humans and animals in Brazil: high prevalence, 
high burden of disease, and epidemiology. Parasitology, v. 139, n. 11, p. 1375-
1424, 2012. 
 
 
DUBEY, J. P. et al. Toxoplasmosis in the Caribbean islands: literature review, 
seroprevalence in pregnant women in ten countries, isolation of viable Toxoplasma 
gondii from dogs from St. Kitts, West Indies with report of new T. gondii genetic 
types. Parasitology research, v. 115, n. 4, p. 1627-1634, 2016. 
 
 
DUBEY, J. P. Toxoplasmosis of animals and humans. CRC press, 2016. 
 
 
DUEÑAS, M. A. et al. The role played by invasive species in interactions with 
endangered and threatened species in the United States: a systematic 
review. Biodiversity and Conservation, v. 27, n. 12, p. 3171-3183, 2018. 
 



144 

 

 

 
ESCOBAR, H. Divulgação científica: faça agora ou cale-se para sempre. Com 
Ciência, [s. l.], ed. 197, 4 abr. 2018. Disponível em: 
http://www.comciencia.br/divulgacao-cientifica-faca-agora-ou-cale-se-para-sempre/. 
Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
ETHEREDGE, G. D. et al. The roles of cats and dogs in the transmission of 
Toxoplasma infection in Kuna and Embera children in eastern Panama. Revista 
Panamericana de Salud Pública, v. 16, p. 176-186, 2004. 
 
 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Dog population management. Report 
of the FAO/WSPA/IZSAM expert meeting - Banna, Italy, 14-19 March 2011. Animal 
Production and Health Report. No. 6. Roma, 2014. Disponível em 
<http://www.fao.org/3/a-i4081e.pdf> Acesso em: 01 out. de 2020 
 
 
FARACO, C. B. Interação humano-cão: o social constituído pela relação 
interespécie. 108 f. Tese (Doutorado em psicologia) – Programa de Pós-graduação 
em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2008. 
 
 
FARR, R. M. Representações sociais: a teoria e sua história. In: GUARESCHI, P. A.; 
JOVCHELOVITCH, S. (Org.). Textos em representações sociais. 3. ed. Petrópolis: 
Vozes, p. 31-59, 1995. 
 
 
FARRIS, Z. J. et al. Hunting, exotic carnivores, and habitat loss: anthropogenic 
effects on a native carnivore community, Madagascar. PloS one, v. 10, n. 9, 2015. 
 
 
FERRAZ, L.; PEREIRA, R. P. G.; PEREIRA, A. M. R. C.. Tradução do Conhecimento 
e os desafios contemporâneos na área da saúde: uma revisão de escopo. Saúde 
em Debate, v. 43, p. 200-216, 2019. 
 
 
FERREIRA, F. Avaliação do impacto da esterilização e/ou sacrifício no controle 
de populações de cães através de um modelo matricial de crescimento 
populacional. 70 f. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
FERREIRA, I. Proximidade entre animais domésticos e silvestres traz riscos de 
doenças a humanos: Programa da USP busca soluções para melhorar a convivência 
entre cães, gatos e animais silvestres. Jornal da USP, São Paulo, p. 1-2, 1 mar. 
2018. Disponível em: jornal.usp.br/?p=148399. Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 

http://jornal.usp.br/?p=148399


145 

 

 

FERREIRA, G. A.; NAKANO-OLIVEIRA, E.; GENARO, G. Gatos: Vilões ou vítimas. 
Revista Expedição de Campo, v. 3, p. 22-26, 2012. 
 
 
FINKLER, H.; TERKEL, J. The contribution of cat owners’ attitudes and behaviours to 
the free-roaming cat overpopulation in Tel Aviv, Israel. Preventive veterinary 
medicine, v. 104, n. 1-2, p. 125–35, 2012.  
 
 
FORGET, G., LEBEL, J. An ecosystem approach to human health. Internacional 
Journal of Occupational and Environmental Health, v. 7, n. 2, p. 3–38, 2001.  
 
 
FORNAZARI, F. et al. Leptospira reservoirs among wildlife in Brazil: Beyond 
rodents. Acta tropica, v. 178, p. 205-212, 2018. 
 
 
FRANK, J. An Interactive Model of Human and Companion Animal Dynamics: The 
Ecology and Economics of Dog Overpopulation and the Human Costs of Addressing 
the Problem. Human Ecology, v. 32, n. 1, p. 107–130, 2004. 
 
 
FRENKEL, J. K.; PARKER, B. B. An apparent role of dogs in the transmission of 
Toxoplasma gondii: the probable importance of xenosmophilia. Annals of the New 
York Academy of Sciences, v. 791, n. 1, p. 402-407, 1996. 
 
 
FRIEDMANN, E.; SON, H. The human–companion animal bond: how humans 
benefit. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, v. 39, n. 2, p. 
293-326, 2009.  
 
 
GARCIA, R. C M.; CALDERÓN, N.; FERREIRA, F. Consolidação de diretrizes 
internacionais de manejo de populações caninas em áreas urbanas e proposta de 
indicadores para seu gerenciamento. Revista Panamericana de Salud Publica, v. 
32, n. 2, p. 140-144, 2012.  
 
 
GOARANT, C. Leptospirosis: risk factors and management challenges in developing 
countries. Research and reports in tropical medicine, v. 7, p. 49, 2016. 
 
 
GOMPPER, M. E. 2014. Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation. Oxford 
University Press, Oxford, United Kingdom. 336 pp, 2014. 
 
 
GUARESCHI, P. Representações Sociais: Alguns Comentários Oportunos. In: 
NASCIMENTO-SCHULZE, C. (org.). Novas Contribuições para a Teorização e 
Pesquisa em Representação Social. Florianópolis: [s. n.]. Coletâneas da ANPEPP, 
p. 9-30. 1996. 



146 

 

 

HAGAN, et al. Spatiotemporal determinants of urban leptospirosis transmission: four-
year prospective cohort study of slum residents in Brazil. PLoS neglected tropical 
diseases, v. 10, n. 1, 2016.  
 
 
HENSEL, M. E.; NEGRON, M.; ARENAS-GAMBOA, A. M. Brucellosis in dogs and 
public health risk. Emerging infectious diseases, v. 24, n. 8, p. 1401, 2018. 
 
 
HUGHES, J.; MACDONALD, D. W. A review of the interactions between free-
roaming domestic dogs and wildlife. Biological Conservation, v. 157, p. 341-351, 
2013. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas da 
população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º 
de julho de 2015. 2015. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?edicao=17283&t=downloads. Acesso em: 10 mar. 2020. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama do 
município de São Miguel Arcanjo, São Paulo, Brasil. 2020a. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-miguel-arcanjo/panorama. Acesso em: 11 
set. 2020. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 
2010. Agregados por Setores Censitários. 2020b. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-
2010.html?edicao=10410&t=resultados. Acesso em: 11 set. 2020. 
 
 
IBRAHIM, et al.. Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies 
in northern Egypt. The American journal of tropical medicine and hygiene, v. 80, 
n. 2, p. 263-267, 2009. 
 
 
INTERNATIONAL COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION. Humane cat 
population management guidance. London: WASP, 2011. Disponível em: 
https://www.icam-coalition.org/download/humane-cat-population-management-
guidance/. Acesso em: 14 mar. 2020.  
 
 
INTERNATIONAL COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION. Humane 
dog population management guidance 2019 update. 2019. Disponível em: 
https://www.icam-coalition.org/download/humane-dog-population-management-
guidance/. Acesso em: 09 de set. 2020. 
 
 



147 

 

 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. 
Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação do 
Cachorro-vinagre. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, Icmbio, 2015. 
 
 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Fauna 
brasileira: Planos de ação nacional. In: IBGE. Ministério do Meio Ambiente: 
ICMBio. Brasília, [entre 2004 e 2020]. Disponível em: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao-nacional. Acesso em: 
14 mar. 2020. 
 
 
INTERNATIONAL GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAMME et al. Saúde global 
para um planeta sob pressão. Transição para a sustentabilidade: desafios 
interligados e soluções. Recomendações produzidas pela comunidade científica 
para informar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20). Conferência internacional Planet under Pressure: New Knowledge 
Towards Solutions. Londres, mar. 2012. Disponível em:  
http://www.inpe.br/igbp/arquivos/Health_FINAL_LR-portugues.pdf. Acesso em: 27 de 
out. 2015.  
 
 
JIMENEZ-VILLEGAS, T. Ecologia, dinâmica populacional e aspectos sanitários 
de gatos domésticos (Felis catus) nas áreas adjacentes da unidade de 
conservação Parque Estadual Carlos Botelho no estado de São Paulo, Brasil. 
Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em Epidemiologia Experimental e 
Aplicada às Zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
 
JODELET, D. As representações sociais. Rio de janeiro: Eduerj, p. 17-44, 2001. 
 
 
JORGE, R. S. P. Caracterização do estado sanitário dos carnívoros selvagens 
da RPPN SESC Pantanal e de animais domésticos da região. 103 f. Tese 
(Doutorado) – Programa de pós-graduação em Epidemiologia Experimental e 
Aplicada às Zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2008.  
 
 
KULLDORFF, M. A spatial scan statistic. Communications in Statistics-Theory 
and Methods, v. 26, n. 6, p. 1481-1496, 1997.  
 
 
LACERDA, A. C. R.; TOMAS, W. M.; MARINHO‐FILHO, J. Domestic dogs as an 
edge effect in the Brasília National Park, Brazil: interactions with native 
mammals. Animal Conservation, v. 12, n. 5, p. 477-487, 2009. 
 
 

http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao-nacional


148 

 

 

LAURENTI, M. D. et al. Comparative evaluation of the DPP® CVL rapid test for 
canine serodiagnosis in area of visceral leishmaniasis. Veterinary parasitology, v. 
205, n. 3-4, p. 444-450, 2014. 
 
 
LEBEL, J. In Focus: Health: An Ecosystem Approach, Ottawa: International 
Development Research Centre, 2003.  
 
 
LEFRÈVE, F.; LEFRÈVE, A. M. C. Depoimentos e discursos: uma nova proposta 
de análise em pesquisa social. Brasília. Liberlivro, 2005.  
 
 
LESSA, I. et al. Domestic dogs in protected areas: a threat to Brazilian 
mammals?. Natureza & Conservação, v. 14, n. 2, p. 46-56, 2016. 
 
 
LINDSAY, D. S. et al. Mechanical transmission of Toxoplasma gondii oocysts by 
dogs. Veterinary parasitology, v. 73, n. 1-2, p. 27-33, 1997. 
 
 
LOBATO, J. et al. Detection of immunoglobulin G antibodies to Neospora caninum in 
humans: high seropositivity rates in patients who are infected by human 
immunodeficiency virus or have neurological disorders. Clin. Vaccine Immunol., v. 
13, n. 1, p. 84-89, 2006. 
 
 
LOPES, M. G. et al. Occurrence of antibodies anti-Toxoplasma gondii and anti-
Neospora caninum in dogs from Natal, RN, Brazil. Brazilian Journal of Veterinary 
Research and Animal Science, v. 52, n. 2, p. 120-124, 2015. 
 
 
LOSS, S. R.; WILL, T.; MARRA, P. P. The impact of free-ranging domestic cats on 
wildlife of the United States. Nature communications, v. 4, p. 1396, 2013. 
 
 
LOWE, S. et al. 100 of the world's worst invasive alien species: a selection from 
the global invasive species database. Auckland,, New Zealand: Invasive Species 
Specialist Group, 2000.  
 
 
MAREZE, M. et al. Socioeconomic vulnerability associated to Toxoplasma gondii 
exposure in southern Brazil. PloS one, v. 14, n. 2, 2019.  
 
 
MATTOS, O. F. Nota. Postal São Miguelense, São Miguel Arcanjo, p. 4, 30 abr. 
2017. 
 
 



149 

 

 

MAZET, J. A.; JOHNSON, C. K. Approaching Health Problems at the Wildlife–
Domestic Animal Interface. Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current 
Therapy, Volume 7-E-Book, v. 7, p. 153, 2011. 
 
 
MEDINA, Félix M. et al. A global review of the impacts of invasive cats on island 
endangered vertebrates. Global Change Biology, v. 17, n. 11, p. 3503-3510, 2011. 
 
 
MENEZES, P. O que fazer com cães e gatos que dizimam espécies nativas em 
reservas naturais?: depoimento. [2013] Revista Época. Entrevista concedida a 
Alexandre Mansur. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2013/04/o-que-fazer-com-caes-e-gatos-
que-dizimam-especies-nativas-em-reservas-naturais.html. Acesso em: 27 de out. 
2015.  
 
 
MINKLER, M; WALLERSTEIN, N. Introduction to community-based participatory 
research: new issues and emphases. Em: Minkler M, Wallerstein N, eds. 
Community-based participatory research for health: from process to outcomes. 
San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2008. Pp. 5–23. 
 
 
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Tradução de Cabral. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
 
MOURA, A. B. et al. Ocorrência de anticorpos e fatores de risco para infecção por 
Toxoplasma gondii em cães, nas cidades de Lages e Balneário Camboriú, Santa 
Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 18, n. 3, p. 52-
56, 2009. 
 
 
NAVA, A. F. D. Espécies sentinelas para a Mata Atlântica: as conseqüências 
epidemiológicas da fragmentação florestal no Pontal do Paranapanema.147f. 
Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Epidemiologia Experimental e 
Aplicada às Zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2008.  
 
 
O'HAIRE, M. Companion animals and human health: Benefits, challenges, and the 
road ahead. Journal of Veterinary Behavior: clinical applications and research, 
v. 5, n. 5, p. 226-234, 2010.  
 
 
OLIVEIRA, S. S. et. al. Classificação epidemiológica dos municípios do Estado de 
São Paulo segundo o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, 
2018. BEPA, Boletim Epidemiológico Paulista, v. 16, n. 192, p. 29-46, 2019. 
 
 



150 

 

 

OLIVEIRA-FILHO, E. F. et al. Serologic survey of brucellosis in captive neotropical 
wild carnivores in Northeast Brazil. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, v. 43, n. 
2, p. 384-387, 2012. 
 
 
OSOFSKY, S. A. Conservation and Development Interventions at the 
Wildlife/livestock Interface: Implications for Wildlife, Livestock and Human 
Health: Proceedings of the Southern and East African Experts Panel on 
Designing Successful Conservation and Development Interventions at the 
Wildlife/Livestock Interface: Implications for Wildlife, Livestock and Human 
Health. AHEAD (Animal Health for the Environment And Development) Forum, IUCN 
Vth World Parks Congress, Durban, South Africa, 14th and 15th September 2003. 
IUCN, 2005.  
 
 
PAL, S. K. Population ecology of free-ranging urban dogs in West Bengal, 
India. Acta Theriologica, v. 46, n. 1, p. 69-78, 2001. 
 
 
PASCHOAL, A. M. O. et al. Use of Atlantic Forest protected areas by free‐ranging 
dogs: estimating abundance and persistence of use. Ecosphere, v. 7, n. 10, p. 
e01480, 2016. 
 
 
PATRONEK, G. J. et al. Risk factors for relinquishment of dogs to an animal shelter. 
Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 209, n. 3, p. 572-581, 
1996. 
 
 
PESSOA-E-SILVA, R. et al. The diagnosis of canine visceral leishmaniasis in Brazil: 
Confronting old problems. Experimental parasitology, v. 199, p. 9-16, 2019. 
 
 
PETERSEN, E. et al. What do we know about risk factors for infection in humans with 
Toxoplasma gondii and how can we prevent infections?. Zoonoses and public 
health, v. 57, n. 1, p. 8-17, 2010. 
 
 
PEZZO, M. Cultura científica e cultura da mídia: relações possíveis (e necessárias) 
na prática de divulgação da ciência. Com Ciência, [s. l.], ed. 197, 6 abr. 2018. 
Disponível em: http://www.comciencia.br/divulgacao-cientifica-faca-agora-ou-cale-se-
para-sempre/. Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO. São Miguel Arcanjo em 
Números. In: Dados gerais. São Miguel Arcanjo, [2020?]. Disponível em: 
http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br/pagina/03.html. Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
 

http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br/pagina/03.html


151 

 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
Desenvolvimento Humano e IDH. In: PNDU Brasil. [S. l.], 2020. Disponível em: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
PROTEÇÃO ANIMAL MUNDIAL. 5 chaves para prevenir mordidas de cães. In: 
Notícias. São Paulo, 2015. Disponível em: 
https://www.worldanimalprotection.org.br/not%C3%ADcia/5-chaves-para-prevenir-
mordidas-de-caes. Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
QGIS Development Team (2019). QGIS Geographic Information System. Open 
Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org 
 
 
R CORE TEAM (2017). R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-
project.org/. 
 
 
RAMP, D.; BEKOFF, M. Compassion as a practical and evolved ethic for 
conservation. BioScience, v. 65, n. 3, p. 323-327, 2015. 
 
 
RAPPORT, D. et al (Eds). Ecosystem Health. Oxford, UK. 1998.  
 
 
RAPPORT, D. et al (Eds). Ecosystem health: the concept, the ISEH, and the 
important tasks ahead. Ecosystem Health, v. 5, n. 2, p. 82–90, 1999.  
 
 
RILEY, S. Listening to nature's voice: invasive species, Earth jurisprudence and 
compassionate conservation. Asia Pacific Journal of Environmental Law, v. 22, n. 
1, p. 117-136, 2019. 
 
 
ROCHA, A. Pesquisa ação: educação em saúde pública veterinária dentro do 
conceito One Health em comunidades menos favorecidas. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo. 2019. 
 
 
RUSSELL, J. C. et al. Management of cats and rodents on inhabited islands: An 
overview and case study of Fernando de Noronha, Brazil. Perspectives in ecology 
and conservation, v. 16, n. 4, p. 193-200, 2018.  
 
 
SALB, A. L. et al. Dogs as sources and sentinels of parasites in humans and wildlife, 
Northern Canada. Emerg Infect Dis. 2008;14(1):60–3. 
 
 

https://www.worldanimalprotection.org.br/not%C3%ADcia/5-chaves-para-prevenir-mordidas-de-caes
https://www.worldanimalprotection.org.br/not%C3%ADcia/5-chaves-para-prevenir-mordidas-de-caes
http://qgis.osgeo.org/
https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/


152 

 

 

SALMAN, M. D. et al. Human and animal factors related to the relinquishment of 
dogs and cats in 12 selected animal shelters in the United States. Journal of 
Applied Animal Welfare Science, v. 1, n. 3, p. 207-226, 1998. 
 
 
SAMPAIO, A. B.; SCHMIDT, I. B. Espécies exóticas invasoras em unidades de 
conservação federais do Brasil. Biodiversidade Brasileira, n. 2, p. 32-49, 2014. 
 
 
SANT'ANNA, R. et al. High number of asymptomatic dogs as leptospiral carriers in 
an endemic area indicates a serious public health concern. Epidemiology & 
Infection, v. 145, n. 9, p. 1852-1854, 2017. 
 
 
SANTOS, G. T.; DIAS, J. M. B. Teoria das representações sociais: uma abordagem 
sociopsicológica. PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de 
Ciências Sociais da UNIFAP, v. 8, n. 1, p. 173-187, 2015. 
 
 
SANTOS, W. P. A atenção primária à saúde do município de São Gonçalo do 
Rio Preto/MG na perspectiva da representação social dos protagonistas do 
Sistema Único de Saúde. 149 f. Dissertação (Mestrado). UFVJM. 2017. 
 
 
SÃO PAULO (Estado). Parque Estadual Carlos Botelho. Plano de Manejo. São 
Paulo, 2008. Disponível em: 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/planos-de-
manejo/planos-de-manejo-planos-concluidos/plano-de-manejo-pe-carlos-botelho/ 
Acesso em: 11 set. 2020 
 
 
SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados). Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social. São Paulo, 2013. Disponível em: 
https://ipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf. Acesso em: 11 set. 2020 
 
 
SÊGA, R. A. O Conceito de Representação Social nas Obras de Denise Jodelet e 
Serge Moscovici. Anos 90, Porto Alegre, v. 8, n. 13, julho. 2000.  
 
 
SEVÁ, A.P. et al. Seroprevalence and indicence of Leptospira spp. in domestic dogs 
in the Southeast region of São Paulo State, Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira, 
v. 40, n. 5, p. 399-407, 2020a.  
 
 
SEVÁ, A. P. et al. Seroprevalence and incidence of Toxoplasma gondii and 
Neospora caninum infection in naturally exposed domestic dogs from São Paulo 
State, Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 2020b. No prelo. 
 
 



153 

 

 

SHARKIN, B. S.; RUFF L. A. Broken bonds: understanding the experience of pet 
relinquishment. In: BLAZINA, C.; BOYRAZ, G.; SHEN-MILLER, D. (Ed.). The 
Psychology of the Human–Animal Bond: Resource for Clinicians and 
Researchers. Nova Iorque: Springer, 2011. p. 275-287. 
 
 
SIMIONI, A. M. C.; LEFRÈVE, F.; PEREIRA, I. M. T. B. Metodologia qualitativa nas 
pesquisas em saúde coletiva: considerações teóricas e instrumentais. In: Série 
Monográfica n.º 2. Eixo de Política Planejamento e Administração. 
Departamento de Prática de Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública da USP. 
São Paulo (SP); 1997.  
 
 
SMIRNE, D. C. Avanço de cães e gatos em área de conservação preocupa 
cientistas: Programa Cãoservação estuda problemas de saúde e preservação 
ambiental da convivência entre humanos, animais domésticos e silvestres e busca 
soluções. Jornal da USP, São Paulo, p. 1-2, 30 nov. 2016. Disponível em: 
jornal.usp.br/?p=56114. Acesso em: 14 mar. 2020.  
 
 
TRANAS, J. et al. Serological evidence of human infection with the protozoan 
Neospora caninum. Clin. Diagn. Lab. Immunol., v. 6, n. 5, p. 765-767, 1999. 
 
 
TSAI, P. et al. (Ed.). Sustaining global surveillance and response to emerging 
zoonotic diseases. National Academies Press, 2009. 
 
 
TWARDEK, W. M.et al. Fido, Fluffy, and wildlife conservation: The environmental 
consequences of domesticated animals. Environmental Reviews, v. 25, n. 4, p. 
381-395, 2017. 
 
 
ULLMANN, L. S.; LANGONI, H. Interactions between environment, wild animals and 
human leptospirosis. Journal of Venomous Animals and Toxins including 
Tropical Diseases, v. 17, n. 2, p. 119-129, 2011. 
 
 
VALSECCHI, P.; PRATO-PREVIDE, E.; ACCORSI, P. A. Quality of life assessment 
in dogs living in rescue shelters. Animal Welfare, v. 16, p. 178, 2007.  
 
 
VANAK, A. T.; GOMPPER, M. E. Dogs Canis familiaris as carnivores: their role and 
function in intraguild competition. Mammal Review, v. 39, n. 4, p. 265-283, 2009. 
 
 
VIARO, O. Avaliação do Projeto ECOAR-Educação, Comunicação, Atitude e 
Responsabilidade-Educação a Distância para guarda responsável de animais 
de estimação, prevenção de agravos e zoonoses sob a ótica One Health. Tese 
de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2019. 

http://jornal.usp.br/?p=56114


154 

 

 

VIEIRA, A. M. L. et al. Programa de controle de populações de cães e gatos do 
estado de São Paulo. In: Boletim Epidemiológico Paulista. 2006. 
 
 
VILELA, A. L. O.; LAMIM-GUEDES, V. Cães domésticos em unidades de 
conservação: impactos e controle. Holos Environment, v. 14, n. 2, p. 198-210, 
2014. 
 
 
WAIBLINGER, S. et al. Assessing the human–animal relationship in farmed species: 
A critical review. Applied Animal Behaviour Science, v. 101, n. 3-4, p. 185–242, 
2006.  
 
 
WHITEMAN, C. W. Conservação de carnívoros e a interface homem-fauna 
doméstica-fauna silvestre numa área fragmentada da Amazônia oriental 
brasileira. 87 f. Tese (Doutorado) - Ecologia de Agroecossistemas – ESALQ/ 
Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2007.  
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for dog population management. In: 
Guidelines for dog population management.  p. 116-116. 1990. 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Bridging the “know–do” gap meeting on 
knowledge translation in global health. Geneva: World Health Organization, 2005. 
 
 
WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH. Stray dog population control. 
Terrestrial Animal Health Code - Version 7, Cap.7, 2019 Disponível em: 
<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_aw 
_stray_dog.pdf> Acesso em: 14 de mar. 2020. 
 
 
WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH. One Health “at a glance”. In: One 
Health. [S. l.], 2020. Disponível em: https://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/. 
Acesso em: 14 mar. 2020. 
 
 
ZETUN, C. B. Análise quali-quantitativa sobre a percepção da transmissão de 
zoonoses em Vargem Grande, São Paulo (SP): a importância dos animais de 
companhia, da alimentação e do ambiente. 120f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo, 2009. 
 
 
ZILCHA-MANO, S.; MIKULINCER, M.; SHAVER, P. R. An attachment perspective on 
human–pet relationships: Conceptualization and assessment of pet attachment 
orientations. Journal of Research in Personality, v. 45, n. 4, p. 345–357, 2011. 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

  



156 

 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado no primeiro projeto piloto 

 

 

QUESTIONÁRIO DSC – PROJETO PILOTO I 

 

1.  Qual é a sua opinião sobre cães e gatos entrando no parque? 

 

2. Animais podem transmitir doenças? O que você sabe sobre isso? E pros animais do parque? 

 

3.  Você vê animais soltos com frequência? Porque você acha que eles estão soltos? 

 

4. Para você, o que significa dizer que um animal está abandonado? Quais motivos você acredita que 

levam alguém a abandonar? 

 

5. Você conhece alguém que já abandonou algum animal? Você abandonaria por algum motivo? 

 

6. De que forma você gostaria de receber as informações em relação ao trabalho que estamos 

realizando aqui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



157 

 

 

APÊNDICE B – Escala de vínculo aplicada no primeiro projeto piloto 

 

 

DAQ: Dog attachment Questionnaire (traduzido para o português) 

Por favor, responda selecionando um dos 5 números para cada questão: 

  Discordo        Discordo  Não concordo Concordo      Concordo 
fortemente               nem discordo                  fortemente 
         1   2           3        4       5 
 
01.  [  ] A vida sem o meu cão seria muito difícil, como se uma parte vital minha tivesse  
            sido perdida 
02.  [  ] Meu cão é tratado como um membro da família 
03.  [  ] A perda do meu cão seria equivalente a de um amigo ou a de um membro da  
            família 
04.  [  ] Eu me sinto mais feliz após adquirir meu cão 
05.  [  ] Seria muito difícil lidar com a perda do meu cão 
06.  [  ] Meu cão é uma parte importante da minha vida 
07.  [  ] Fico muito triste quando penso que poderia perder o meu cão 
08.  [  ] É difícil expressar o que a perda do meu cão significaria para mim 
09.  [  ] O que eu gosto no meu cão é que ele oferece aceitação, amor e lealdade 
10.  [  ] Quando me sinto triste ou ansioso procuro a companhia do meu cão para me  
            confortar 
11.  [  ] Eu passo muito tempo falando com o meu cão 
12.  [  ] Eu não celebro o aniversário do meu cão 
13.  [  ] Eu sinto que o meu cão é uma excelente companhia 
14.  [  ] Se eu perdesse o meu cão não pararia de procurá-lo até encontrar 
15.  [  ] Eu ofereceria recompensa para quem devolvesse o meu cão 
16.  [  ] O cão é uma fonte de contato e acolhimento 
17.  [  ] Eu me sinto próximo ao meu cão 
18.  [  ] Durante férias/feriados tomo muito cuidado para que o meu cão fique bem  
            enquanto estou viajando  
19.  [  ] Eu gosto quando o meu cão se senta perto de mim 
20.  [  ] Tomo muito cuidado para que o meu cão não se perca ou escape 
21.  [  ] Eu percebo com frequência que acabo falando sobre o meu cão 
22.  [  ] Ter um cão faz bem à minha autoestima 
23.  [  ] Quando estou sozinho sempre penso no meu cão 
24.  [  ] Eu me sinto mais relaxado quando meu cão está presente 
25.  [  ] Eu encorajo o meu cão a dormir na minha cama durante a noite 
26.  [  ] Eu não gosto de ir para casa quando meu cão não está la para me receber 
27.  [  ] Eu não viajo durante as férias ou feriados se não posso levar o meu cão  
            comigo 
28.  [  ] Eu falo com meu cão usando palavras carinhosas ou linguagem infantil 
29.  [  ] Ter um cão significa que você não pode fazer o que quer 
30.  [  ] Quando estou viajando realmente penso no meu cão 
31.  [  ] As pessoas (de modo geral) são mais importantes para mim do que o meu cão 
32.  [  ] Quando me decepciono/fico triste com as pessoas meu cão é uma fonte mais  
            confiável de companhia e conforto 
33.  [  ] Acho mais fácil falar com o meu cão do que com pessoas 
34.  [  ] Meus amigos e família são uma fonte melhor de companhia do que o meu cão 
35.  [  ]Eu passo bastante tempo fazendo carinho no meu cão 
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APÊNDICE C – Histórias elaboradas e utilizadas no segundo projeto piloto 

 

 

HISTÓRIAS DSC – PROJETO PILOTO II 

 
01. Laura, 21 anos, fazia psicologia na USP e havia perdido sua cadela, She-Ha, por doença. Um dia, 
encontrou outra cadela, abandonada, no Campus da USP. Por impulso, levou-a para sua casa. Lá 
chegando sua mãe lhe disse: - Aqui, não!! Isto posto, Laura levou a cadela para a casa do namorado, 
Stéfano. Os dois decidiram então, que ela deveria ser levada ao veterinário para ser examinada.  Ali 
foi vacinada e o descobriu-se que estava prenhe. A cadela foi para a casa de Stéfano; este, que 
morava sozinho não suportou viver com ela por mais de dois dias. Depois disso Laura procurou 
diversas pessoas que pudessem adotar a cadela e todas negaram. Então com profunda tristeza, não 
teve outra alternativa que abandoná-la no Campus. Tentou encontrar a cadela novamente, mas sem 
sucesso.  
Se você fosse a Laura o que teria feito? 
 
02.  Mel foi o seu nome de batismo. Era uma labradora linda e grande e estava abandonada num 
Canil de uma mansão num condomínio de luxo. Recebia os cuidados apenas de uma veterinária e os 
donos, que não lhe davam menor atenção disseram para a veterinária que não tinham o menor 
interesse por Mel. A veterinária então a levou para seu consultório que não comportava uma cadela 
daquele porte. Um dia, dona Lourdes viu a cadela e imediatamente a adotou. Infelizmente, um mês 
depois, dona Lourdes faleceu vítima de um infarto fulminante. Seu filho Pedro, então, entregou a 
cadela para adoção no primeiro canil ao qual teve acesso. Um casal viu a cadela e ficou fascinado. O 
proprietário do Canil, no entanto, disse que havia recebido Mel sem qualquer informação sobre seus 
antecedentes. O casal ficou com muitas dúvidas se devia ou não adotar a cadela. 
Caso você fosse um dos membros do casal e quisesse convencer o outro a adotar a cadela, o que 
diria? 
 
03. Albert era um salsicha que foi adotado por Eduardo quando este tinha 16 anos. Ao casar, 
Eduardo levou Albert com ele para o apartamento onde deveria morar. Sua esposa, Vivian, 
engravidou e a criança nasceu. Imediatamente o cachorro, sentindo a presença de um “rival”, e a 
desatenção dos donos, tornou-se muito agressivo, o que fez com que o casal decidisse desfazer-se 
de Albert, que na época tinha 8 anos. Penalizada, Benedita, empregada do casal   levou o cão para 
seu barraco. Embora  o cachorro recebesse ração de seus antigos donos, Benedida não tinha 
condição de mantê-lo preso. Albert, fugiu e foi atropelado por um caminhão em frente à favela. Com 
uma das patas comprometidas foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses. Toda a história, 
nos mínimos detalhes, foi contada ao pessoal do serviço. Fernando, professor universitário, decidiu 
encaminhar-se ao CCZ para adotar um cachorro, onde apresentaram Albert. No CCZ, havia a 
alternativa de adoção de cachorros com pequeninos e quase imperceptíveis defeitos físicos, mas a 
veterinária de plantão insistiu para que Fernando adotasse Albert. 
Caso fosse Fernando que decisão tomaria? 
 
04. Bruno tinha 2 cães: Bolinha e Branca, que ficavam soltos no quintal. Como o portão ficava aberto, 
eles sempre fugiam para a rua. Bruno não fazia idea por onde eles andavam, mas não se preocupava 
pois eles sempre voltavam a salvo.  Um dia Bolinha chegou em casa com um Tatu na boca. 
Assustado, Bruno retirou o tatu e percebeu que estava morto. Bolinha e Branca haviam caçado o tatu, 
provavelmente de uma área protegida atrás da casa. Apesar do episódio, os cães estavam bem e por 
isso, Bruno continuou deixando os animais soltos. Antonio, diretor da área, há muito tempo via vários 
cães passeando e caçando pequenos animais. Começou a ficar com medo que os animais 
estivessem em perigo. 
Se voce fosse o diretor do parque, o que faria? 
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APÊNDICE D – Histórias elaboradas e utilizadas na pesquisa definitiva 

 

 

HISTÓRIAS DSC – PESQUISA DEFINITIVA 
 
1. DISCUSSÃO ENTRE IRMÃS - Tema: Transmissão de zoonoses 
 

Maria e Luíza eram irmãs. Maria tinha 10 anos e Luíza, mais velha, tinha 12. Elas viviam 
juntas para cima e para baixo, brincando pelas ruas do bairro. Elas se divertiam muito com os 
cachorros soltos que encontravam pelo caminho.  

Certa vez, Maria foi fazer carinho em um cachorro desconhecido. O cachorro, que não 
esperava por isso, se assustou e mordeu a mão de Maria. A mordida foi leve, mas Maria chorou 
muito. Luíza, preocupada, disse que achava que o cachorro estava doente e que Maria podia ficar 
doente também.  

Maria gostava muito de animais e brigou com sua irmã, dizendo que eles não passavam 
doença para ninguém. “Passam sim!” – respondeu Luíza. “Não passam não!” – disse Maria. “Passam 
sim!”. “Não passam não!”. Para acabar com a discussão, foram perguntar para sua mãe: “Mãe, 
animais podem passar doenças para nós?” 
 
Pergunta: O que você diria se fosse a mãe delas? 
 
2. MEL ESTA PRENHE! - Tema: Vínculo/abandono de cães  
 

Paulo tinha 21 anos, morava com sua vó e trabalhava em uma oficina. Sentia muita falta da 
sua cachorrinha, Neguinha, que tinha morrido no ano passado. Um dia, Paulo chegou para o trabalho 
e encontrou uma cadela abandonada na oficina. Não resistiu e levou-a para sua casa. Sua vó, não 
gostava muito de animais e não queria cachorro de jeito nenhum. Mas Paulo insistiu tanto, tanto, que 
ela acabou aceitando.  

Muito feliz, Paulo deu o nome de Mel para sua nova companheira. Levou ela no veterinário 
para tomar vacina e lá descobriu que Mel estava prenhe de 5 filhotinhos! Sabia que sua vó não ia 
querer ficar com eles. Então, depois que nasceram, procurou várias pessoas que pudessem adotar 
os filhotinhos. Conseguiu doar três, mas ainda sobraram dois! Sem outra opção, Paulo acabou 
deixando os dois filhotes em um terreno baldio, torcendo para que alguém achasse e cuidasse deles, 
como ele fez com a Mel.  
 
Pergunta: O que você acha da decisão de Paulo?    
 
 
3. O FUTURO DE MIMI - Tema: Vínculo/abandono de gatos  
 

Mimi era uma gatinha que foi adotada por Diego quando ele tinha 17 anos. Depois de 5 anos, 
Diego se casou e levou Mimi para sua casa nova. Diego sentia um carinho muito grande por Mimi, 
pois ela era uma ótima companhia.  

Depois de um tempo, a esposa do Diego engravidou e eles estavam muito felizes. De 
repente, muitas pessoas começaram a falar que Mimi era um perigo para o bebe que estava vindo, 
que mulheres grávidas não podem ter gatos por perto. A esposa de Diego começou a ficar com muito 
medo e mesmo sem ir ao médico, pediu para que ele “desse um jeito” na gatinha, pois ela não queria 
arriscar sua gravidez.  

Diego ficou muito triste com a situação, pois gostava muito de Mimi e não acreditava que ela 
era um perigo para sua família.     
  
Pergunta: O que você faria se fosse o Diego? 
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4. UMA SURPRESA E TANTO! -Tema: Acesso dos animais domésticos à rua 
 

Amanda sempre acreditou que seus animais eram mais felizes totalmente livres, passeando 
fora de casa e encontrando outros cachorros. Certa vez, ficou muito curiosa para saber o que faziam 
quando saiam de casa. Animada, colocou uma câmera na coleira do seu cãozinho Rex e esperou. 
Quando ele voltou, Amanda teve uma grande e triste surpresa.  

Nas imagens, descobriu que seu cão tinha ido muito longe e passou por várias situações 
difíceis! Viu Rex quase sendo atropelado, perseguido por pessoas malvadas, revirando lixo, 
chegando bem pertinho de vários animais doentes... e até namorando uma cadelinha da rua!  

“Puxa vida!” - pensou Amanda. - “A partir de hoje, quero meus animais seguros dentro do 
meu quintal! Agora, passear na rua só quando eu estiver com eles!”  
 
Pergunta: O que você acha da decisão da Amanda?  
 
5. AVENTURAS NO PARQUE - Tema: Acesso dos animais domésticos ao Parque 
 

Bruno tinha dois cães: Bolinha e Branca, que ficavam soltos no quintal. Como o portão ficava 
aberto, eles sempre fugiam para a rua. Bruno não fazia idéia por onde eles andavam, mas não se 
preocupava, pois eles sempre voltavam bem.   

Um dia, Bolinha chegou em casa com um tatu na boca. Assustado, Bruno retirou o tatu e 
percebeu que estava morto. Bolinha e Branca haviam caçado o tatu, provavelmente de uma floresta 
atrás de sua casa. Depois de terem caçado, os cães estavam bem e por isso, Bruno continuou 
deixando os animais soltos. 

Antonio, diretor do Parque, há muito tempo via vários cães passeando e caçando pequenos 
animais na mata. Começou a ficar com medo que os animais estivessem em perigo. Sentiu que eles 
estavam sumindo. 
 
Pergunta: O que você faria se fosse o diretor? 
 
6. PARQUE PRA QUÊ? - Tema: Importância do Parque 
 

Durante o verão, uma turma de alunos ganhou de sua escola um passeio para o Parque 
Estadual. As crianças adoraram o presente e no dia marcado, todas elas estavam prontas para ir 
antes da hora! Junto com a professora, pegaram um ônibus e foram em direção ao Parque. Muito 
animadas para ver cachoeira, rios, passarinhos, borboletas, flores e outros bichinhos legais. 

Chegando lá, antes do passeio, um monitor conversou com a turma para explicar como se 
comportar durante a trilha. Depois da explicação, Pedro, um aluno muito curioso, perguntou ao 
monitor: “Para que serve um Parque como esse?” 
 
Pergunta: O que você diria se fosse o monitor? 
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APÊNDICE E – Imagens do início, meio e fim de cada vídeo animado utilizado 
na pesquisa definitiva 
 
 
 

1. DISCUSSÃO ENTRE IRMÃS - Tema: Transmissão de zoonoses 

               
 
2. MEL ESTA PRENHE! - Tema: Vínculo/abandono de cães 

               
 
3. O FUTURO DE MIMI - Tema: Vínculo/abandono de gatos 

             
 
4. UMA SURPRESA E TANTO! - Tema: Acesso dos animais domésticos à rua 

             
 
5. AVENTURAS NO PARQUE - Tema: Acesso dos animais domésticos ao Parque 

             
 
6. PARQUE PRA QUÊ? - Tema: Importância do Parque 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue 
aos adultos participantes da pesquisa de percepção  
 

    

                                           UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ –
USP), na pessoa da aluna de pós-graduação (doutorado) do programa de Epidemiologia 
Experimental Aplicadas às Zoonoses Ana Pérola Drulla Brandão sob a orientação do Prof. 
Dr. Fernando Ferreira, por meio do projeto intitulado “Cães e gatos domésticos em 

unidades de conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - 
SP. Uma abordagem de saúde única” busca elaborar e aplicar uma proposta de política pública permanente 
para o controle populacional de cães e gatos, educação em saúde e prevenção de zoonoses na comunidade 
adjacente ao PECB. O presente estudo tem 5 objetivos principais:  1) Identificar a percepção dos moradores 
quanto à transmissão de zoonoses e às consequências da proximidade entre carnívoros domésticos e 
selvagens. 2) Caracterizar o vínculo humano-animal estabelecido na comunidade. 3) Identificar indicativos de 
abandono de cães e gatos. 4) Identificar quais são as melhores estratégias para campanhas educativas. 5) 
Elaborar e aplicar uma proposta de gestão sanitária do PECB baseada nos resultados obtidos.  
 

É importante mencionar que esta pesquisa foi analisada e aprovada pela Plataforma Brasil com CAAE de nº 
65276916.4.0000.5422 em 27 de março de 2017.   
  
As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo:  

1. Será aplicado pessoalmente um questionário individual e os relatos e discursos serão anotados e 
gravados em áudio.   

2. As informações obtidas no questionário serão analisadas em conjunto com outros dados, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante.   

3. Considera-se que o processo de levantamento de dados não trará desconforto nem risco aos 
participantes, pois se trata de relatos e participações espontâneas. 

4. Os benefícios esperados são a melhoria das atividades de prevenção e controle de zoonoses, do 
controle populacional de cães e gatos e da promoção da saúde no local. 

5. A participação na pesquisa não acarreta em nenhum tipo de despesa para o participante, que 
receberá uma via desse termo assinada. 

6. Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 
dúvidas ou para cancelar sua participação no estudo sem penalidades ou prejuízos. A aluna Ana Pérola 
Drulla Brandão e o Prof. Dr. Fernando Ferreira podem ser encontrados no Laboratório de 
Epidemiologia e Bioestatística do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal / 
FMVZ – USP no seguinte endereço: Av. Prof . Dr. Orlando Marques de Paiva, 87. São Paulo – SP. 
Telefone(s): (11) 3091 – 7653. E-mails: anaperola@usp.br e fernando@vps.fmvz.usp.br   

 

Eu, _________________________________________________________________________________,  
declaro estar ciente sobre as justificativas, objetivos e procedimentos, bem como da ausência de riscos e 
despesas da pesquisa “Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade 
adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única” a ser realizada na 
data de hoje, e da garantia de sigilo. Declaro estar participando voluntariamente e estou ciente de que a 
qualquer momento poderei abandonar o processo. 

 

São Miguel Arcanjo,             de                               de 2017 

_____________________________________________ 

Entrevistado(a) 

mailto:anaperola@usp.br
mailto:fernando@vps.fmvz.usp.br
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue 
aos responsáveis pelas crianças participantes da pesquisa de percepção  

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ 
–USP), na pessoa da aluna de pós-graduação (doutorado) do programa de 
Epidemiologia Experimental Aplicadas às Zoonoses Ana Pérola Drulla Brandão sob a 
orientação do Prof. Dr. Fernando Ferreira, por meio do projeto intitulado “Cães e 
gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade adjacente 

ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única” busca elaborar e aplicar uma 
proposta de política pública permanente para o controle populacional de cães e gatos, educação em saúde e 
prevenção de zoonoses na comunidade adjacente ao PECB. O presente estudo tem 5 objetivos principais:  1) 
Identificar a percepção dos moradores quanto à transmissão de zoonoses e às consequências da proximidade 
entre carnívoros domésticos e selvagens. 2) Caracterizar o vínculo humano-animal estabelecido na 
comunidade. 3) Identificar indicativos de abandono de cães e gatos. 4) Identificar quais são as melhores 
estratégias para campanhas educativas. 5) Elaborar e aplicar uma proposta de gestão sanitária do PECB 
baseada nos resultados obtidos.  
 

É importante mencionar que esta pesquisa foi analisada e aprovada pela Plataforma Brasil com CAAE de nº 
65276916.4.0000.5422 em 27 de março de 2017.   

  
As seguintes informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária do aluno(a) neste estudo, com 
a devida autorização de seu responsável:  

1. Será aplicado pessoalmente um questionário individual e os relatos e discursos serão anotados e gravados 
em áudio.   

2. As informações obtidas no questionário serão analisadas em conjunto com outros dados, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante.   

3. Considera-se que o processo de levantamento de dados não trará desconforto nem risco aos 
participantes, pois se trata de relatos e participações espontâneas. 

4. Os benefícios esperados são a melhoria das atividades de prevenção e controle de zoonoses, do controle 
populacional de cães e gatos e da promoção da saúde no local. 

5. A participação na pesquisa não acarreta em nenhum tipo de despesa para o participante, que receberá 
uma via desse termo assinada. 

6. Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas 
ou para cancelar sua participação no estudo sem penalidades ou prejuízos. A aluna Ana Pérola Drulla 
Brandão e o Prof. Dr. Fernando Ferreira podem ser encontrados no Laboratório de Epidemiologia e 
Bioestatística do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal / FMVZ – USP no 
seguinte endereço: Av. Prof . Dr. Orlando Marques de Paiva, 87. São Paulo – SP. Telefone(s): (11) 3091 – 
7653. E-mails: anaperola@usp.br e fernando@vps.fmvz.usp.br   

 
Eu, _________________________________________________________________________________,  
responsável pelo(a) aluno(a) _____________________________________________________________,  
declaro estar ciente sobre as justificativas, objetivos e procedimentos, bem como da ausência de riscos e 
despesas da pesquisa “Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade 
adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única” a ser realizada entre 
os dias 10 e 27 de outubro de 2017, e da garantia de sigilo. Declaro estar autorizando a participação 
voluntaria do(a) aluno(a) e estou ciente de que a qualquer momento poderei solicitar o abandono do 
processo. 
 

São Miguel Arcanjo,             de                               de 2017 
_____________________________________________ 

Responsável pelo(a) aluno(a) entrevistado(a) 

 

mailto:anaperola@usp.br
mailto:fernando@vps.fmvz.usp.br


164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



165 

 

 

ANEXO A – Parecer emitido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa por 
meio da Plataforma Brasil para a pesquisa de percepção 
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ANEXO B – Certificado de aprovação da pesquisa de percepção pela CEUA -
FMVZ – USP 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue aos 
tutores dos cães incluídos na pesquisa de fatores de risco e análise espacial 
(elaborado pelo Programa Cãoservação) 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ/USP, juntamente com o 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Carnívoros Selvagens (CENAP) do ICMBio, busca investigar os 
impactos de cães domésticos no entorno e interior do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), através do 
projeto intitulado Cães domésticos no Parque Estadual Carlos Botelho: quais os impactos sobre os carnívoros 
selvagens?. O projeto visa caracterizar o fluxo de entrada e a área de uso de cães domésticos no interior do 
PECB, identificando os impactos sobre os carnívoros selvagens, em especial o fluxo de agentes etiológicos entre 
eles, e a sobreposição com a área de vida de carnívoros selvagens.  

 Neste estudo, serão realizadas entrevistas nas residências do entorno da área do PECB localizada no 
município de São Miguel Arcanjo, que possuam cães domésticos. Em uma primeira visita, após o 
preenchimento do questionário, os cães serão microchipados, e submetidos a colheitas de amostras de sangue 
venoso, aproximadamente 10mL pelo acesso da veia cefálica localizada nos membros anteriores ou pela veia 
jugular localizada no pescoço dos animais, para obtenção de sangue total e soro para diagnóstico do vírus da 
cinomose canina, adenovírus canino tipo 2, parvovirose canina, brucelose canina, leptospirose canina, 
coronavirus canino, rotavirus canino e giárdia. Será feita a colheita de ectoparasitas, caso presentes (pulgas, 
carrapatos, etc).  

Os animais receberão uma dose de vacina polivante (contra cinomose, parvovirose e coronavirose, 
hepatite, adenovirose, parainfluenza e quatro sorovares da leptospirose canina (Leptospira canicola, L. 
copenhageni, L. grippotyphosa e L. icterohaemorrhagiae), e uma amostra será submetida a punção de 
linfonodo poplíteo.  

Possíveis reações adversas dos procedimentos que serão realizados nos animais, como a aplicação do 
microchip e colheita de sangue, podem causar dor local nos primeiros dias.  

Todos os resultados serão fornecidos aos proprietários dos cães assim que estiverem disponíveis. A 
participação no estudo não é obrigatória e caso o proprietário não desejar que seu cão participe ou se quiser 
abandonar o estudo, receberá a mesma atenção da equipe veterinária. 
 
 

Eu,............................................................................................................................. 
declaro ter sido informado(a) a respeito dos procedimentos a serem realizados, caso meu 
animal participe do mencionado projeto de pesquisa e que fui orientado(a) em relação aos 
eventuais riscos. Autorizo a coleta de amostras para exames laboratoriais e vacinação do 
meu animal ...................................................., sob minha responsabilidade. 
 

__________________________, ______ de  _________________  de 20________                                       

 
_______________________________                             ______________________________ 

Nome legível do proprietário                                   Assinatura do proprietário 
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ANEXO D – Certificado de aprovação do projeto "Cães domésticos no Parque 
Estadual Carlos Botelho: quais os impactos sobre os carnívoros selvagens?" 
pela CEUA - FMVZ - USP 
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ANEXO E – Ficha utilizada no cadastro dos cães incluídos na pesquisa de 
fatores de risco e análise espacial (elaborada pelo Programa Cãoservação) 
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Cãoservação) 
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ANEXO F – Detalhamento das técnicas diagnósticas utilizadas nas análises 
sorológicas dos cães domésticos (elaborado por Anaiá da Paixão Sevá) 

 

 
Toxoplasmose e Neosporose: Reação de imunofluorescência indireta (RIFI)  

A detecção de anticorpos anti-Toxoplasma gondii foi conduzida utilizando a Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI) (CAMARGO, 1974) com cepas RH de taquizoítos obtidas de 

camundongos. A mesma técnica também foi utilizada para a detecção de anticorpos anti-Neospora 

caninum seguindo o protocolo de Dubey et al. (1988), e usando a cepa NC-1 crescidas em culturas 

de células Vero. Taquizoítos destes parasitas vêm sendo mantidos por passagens contínuas em 

cultura de monócitos bovinos, no Laboratório de Doenças Parasitárias do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FMVZ), da Universidade de São Paulo (USP), e foram utilizados como antígenos na RIFI para 

sensibilização das lâminas. Os taquizoítos foram obtidos da solução na concentração x107 

taquizoítos/mL e então utilizados para o preparo das lâminas de vidro contendo 12 pocinhos. Após 

secagem à temperatura ambiente, as lâminas foram fixadas com metanol, armazenadas em caixas de  

propileno e mantidas a -20ºC.  Os soros dos cães para os testes de diagnósticos dos dois agentes 

infecciosos foram diluídos em solução salina fosfatada tamponada (PBS pH 7,2 0,1M) na 

concentração de 1:64 para T. gondii e 1:50 para N. caninum. A reação antígeno-anticorpo foi 

visualizada usando anticorpo específico anti-cão conjugado (Sigma, USA) com fluoresceína. A leitura 

foi feita ao microscópio de imunofluorescência (Olympus BX60, Tokyo, Japan), em objetiva de 40X. 

Amostras com taquizoítos que demonstraram completa fluorescência periférica foram considerados 

positivos. Para a titulação das amostras, os soros considerados positivos foram testados novamente 

em diluições seriadas na base dois, com início em 1:64 para T. gondii e 1:50 para N. caninum, a fim 

de determinar o título final de reatividade. 

 

Leptospirose: Soroaglutinação microscópica com antígenos vivos  

A microtécnica de soroaglutinação microscópica (GALTON et al., 1965; COLE et al., 1973) foi 

empregada para a mensuração dos níveis de anticorpos aglutinantes tendo como antígeno a estirpe 

LPF. As culturas vivas dos 23 sorovares de Leptospira foram mantidas em meio EMJH com quatro a 

14 dias de crescimento. Os soros foram diluídos a 1:50 em solução salina tamponada de Sorensen. A 

reação foi feita em microplacas de poliestireno com 96 poços, com 50 μl de antígeno, a diluição final 

da mistura soro/antígeno 1:100, sendo considerada o ponto de corte da reação. Os soros positivos na 

triagem foram titulados em uma série de diluições geométricas de razão dois. A recíproca da maior 

diluição do soro que apresentou 50% de leptospiras aglutinadas foi considerada como o título do soro 

(MYERS, 1985) correspondente ao sorovar da reação. As placas foram incubadas em estufa a 28 - 

30ºC por três horas. As leituras foram realizadas em microscópio de campo escuro, no aumento de 

100 vezes, observando-se a relação entre grumos de aglutinação e a presença de leptospiras soltas.  
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Leishmaniose: Teste Rápido DPP-Bio-Manguinhos® e Ensaio de Imunoabsorção Enzimática 

(ELISA) 

As amostras de soro foram submetidas ao protocolo de testes sorológicos recomendados pelo 

Manual de Vigilância e controle da Leishmaniose Visceral, do Ministério da Saúde (Brasil, 2014). 

Assim, todas as amostras passaram pelo teste de triagem (Teste Rápido DPP-Bio-Manguinhos®), 

para detecção de anticorpocs contra K26/K39 de amastigotas de Leishmania. As amostras positivas 

no Teste Rápido foram submetidas ao teste confirmatório (ELISA, Leishmaniose Visceral Canina, 

Biomanguinhos, FIOCRUZ - ELISA) para detecção de anticorpos contra antígenos solúveis de 

promastigotas, utilizando proteína A2 recombinante, atualmente considerada proteína amastigota-

específica. Ambos os testes foram realizados no Instituto Adolfo Lutz, no município de São Paulo.  

 

Brucelose: Teste de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) como teste de triagem e Teste 

Rápido Brucelose Canina Ac Test Kit® 

As amostras de soro canino foram testadas para a detecção de imunoglobulinas anti- B.canis 

através da técnica sorológica de Imunodifusão em gel de ágar (IDGA). Foram utilizados kits 

produzidos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), contendo antígeno celular extraído de 

B. ovis e controle positivo do mesmo agente, aplicados de acordo a bula de instruções do fabricante, 

no gel de ágar. A leitura foi realizada após 72 horas de incubação, e os positivos na IDGA foram 

submetidos ao teste imunocromatográfico Brucelose Canina Ac Test Kit ®, fabricado pela Alere. O 

teste consiste em cassetes, para a detecção qualitativa de anticorpos (IgG) para Brucella canina, e foi 

realizado conforme as recomendações no manual.  
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