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Resumo
SILVA, F. A. R. Permanência de Cães Frequentadores do Campus
Tancredo de Almeida Neves da Universidade Federal de São João del-Rei
em São João del-Rei: Percepções e Condutas da Comunidade Acadêmica,
e Avaliação da Ocorrência de Parasitos com Potencial Zoonótico. 2018, xf.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de São
João del-Rei, 2018.
São escassas as informações sobre o convívio dos cães em locais públicos,
mais especificamente, neste caso, em campi de Universidades, onde há uma
grande prevalência de animais abandonados em convívio contínuo com a
comunidade acadêmica. Nesse sentido, se teve como objetivos desta proposta
promover um levantamento, no CTan da UFSJ em São João del-Rei, sobre o
convívio das pessoas que transitam nesses locais com os cães de modo geral
e, principalmente, com os cães frequentadores no campus. Ademais, objetivouse analisar o perfil parasitológico com potencial zoonótico destes animais. O
estudo investigou a percepção e a conduta dos entrevistados quanto à
condição de bem-estar dos cães no que diz respeito à oferta de água e
alimento e de seu potencial zoonótico, bem como levantou informações sobre a
opinião

dos

entrevistados

acerca

da

implementação

de

comedouros

comunitários neste local. Adicionalmente, foram coletadas amostras de endo e
ectoparasitos, além de ser realizado o teste rápido para leishmaniose. As
informações coletadas neste estudo respaldam a necessidade da realização e
continuação de projetos e programas que disseminem informações sobre
adoção, não abandono, bem-estar animal e zoonoses. Além disso, demonstrase necessário programas que incentivem a manutenção da qualidade de vida
dos cães frequentadores do CTan, priorizando a melhoria da saúde única local.

Palavras-chave: bem-estar. comedouros comunitários. prevenção. saúde
única. zoonoses. Parasitos.
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Abstract
SILVA, F. A. R. Permanence of Pupils from Campus Tancredo de
Almeida Neves of the Federal University of São João del Rei in São João
del-Rei: Perceptions and Conduct of the Academic Community, and
Evaluation of the Occurrence of Parasites with Zoonotic Potential. 2018,
xf. Course Completion Work (Undergraduate) - Federal University of São João
del-Rei, 2018.
Information on dogs' living in public places is scarce, more specifically in
Campus de Universidades, where there is a high prevalence of abandoned
animals in continuous contact with the academic community. In this sense, the
purpose of this proposal was to promote a survey in the CTan of the UFSJ in
São João del Rei on the conviviality of the people who walk in these places with
dogs in general and, especially, dogs that frequent the campuses. In addition,
the objective was to analyze the parasitological profile with zoonotic potential of
these animals. The study investigated the perception and conduct of the
interviewees regarding the welfare condition of the dogs in relation to the supply
of water and food and their zoonotic potential, as well as information about the
opinion of the interviewees about the implementation of community feeders in
this place. In addition, samples of endo and ectoparasites were collected, in
addition to the rapid test of leishmaniasis. The information collected in this study
supports the need to carry out and continue projects and programs that
disseminate information on adoption, non-abandonment, animal welfare and
zoonoses. In addition, it is necessary to show programs that encourage the
maintenance of the quality of life of dogs attending CTan, prioritizing the
improvement of local health only.
Keywords: well-being. feeders. prevention. health. zoonoses. parasites
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1. Introdução
A relação e a convivência entre cães e humanos vêm se tornando cada
vez mais comum e intensa. Essa relação faz com que esses animais se tornem
membros da família ou de comunidades, podendo trazer inúmeros benefícios,
sendo estes sociais, fisiológicos e psicológicos. Entretanto, animais podem
oferecer riscos à população, por meio da transmissão de doenças,
denominadas zoonoses. Sendo assim, a promoção de bem-estar, a avaliação
deste potencial zoonótico, a prevenção e a disseminação de informação quanto
a zoonoses podem se tornar uma alternativa na melhoria da saúde única local.
Nos campi da Universidade Federal em São João del-Rei, especialmente
o campus Tancredo de Almeida Neves, observa-se frequentemente a presença
de cães, estes considerados não domiciliados. Esses cães convivem
diariamente com a comunidade acadêmica e, nessa convivência, percebe-se
entre outros hábitos dessa comunidade, a alimentação inadequada fornecida
aos animais, que inclui a oferta de restos de comida destinada à alimentação
humana. Além disto, esta convivência intimista periódica com animais errantes
pode aumentar a prevalência de zoonoses entre os membros da comunidade
acadêmica e estre os próprios.
Projetos de pesquisa que testemunhem os riscos que as populações de
animais não domiciliados trazem para as pessoas que convivem em suas
proximidades são de grande importância, fortalecendo e acrescentando
argumentos que justificam a relevância do controle e tratamento da população
destes animais. Nos três campi da UFSJ em São João del-Rei são frequentes a
ocorrência de abandono, uma vez não havendo um monitoramento eficiente do
acesso de pessoas externas a esses locais, bem como da presença de cães
que frequentam regularmente estes campi, na grande maioria das vezes
atendidos pela comunidade universitária no que diz respeito ao fornecimento
de água, ração e cuidados em geral. Não existe nenhuma política de
monitoramento populacional ou que vise compreender a dinâmica da entrada e
do trânsito de cães nos campi
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Objetivou-se com este estudo avaliar o potencial zoonótico dos cães que
frequentam o campus Tancredo Neves da Universidade Federal de São João
del-Rei situado no município de São João del-Rei, Minas Gerais, no que tange
à presença de endoparasitos e ectoparasitos, e com isso, reunir as
informações necessárias para: caracterizar a prevalência dessas parasitoses
nesses cães; reunir informações para o planejamento de futuras intervenções
acerca do controle de tais parasitoses; e proporcionar conhecimentos iniciais
mínimos necessários que possam vir a fomentar movimentos que visem a
promoção de saúde única local nos campi da UFSJ e indiretamente ao
município de São João del-Rei.
Ademais, objetivou-se uma pesquisa para obtenção de informações
sobre o convívio das pessoas que transitam no campus, com os cães de modo
geral e, principalmente, com os cães frequentadores do campus. O estudo
investigou a percepção e a conduta dos entrevistados quanto à condição de
bem-estar dos cães no que diz respeito ao bem-estar animal, às boas práticas
de alimentação e ao potencial zoonótico da espécie, bem como levantou
informações sobre a opinião dos entrevistados acerca da implementação de
comedouros comunitários neste campus.

2. Revisão de Literatura
2.1. Relação entre os seres humanos e os animais
A convivência entre seres humanos e os animais teve início há, no
mínimo, dez mil anos. Esta convivência pode trazer inúmeros benefícios para
2

ambos, contudo, quando essa relação não é adequada e há uma modificação
na condição de bem-estar dos mesmos, há risco de transmissão de doenças,
acidentes, descontrole populacional e contaminação ambiental (LANGONI et
al., 2011).
O bem-estar é uma qualidade essencial à qualidade de vida dos
animais, e não algo que deva ser dado a eles pelo homem (BROOM, 1991).
Isso quer dizer que ninguém oferece ao animal uma condição de bem-estar e
sim, oferece condições para que ele possa se adaptar e expressar seu
potencial na melhor condição oferecida.
Um recurso para a tentativa da redução da ocorrência de Zoonoses é a
promoção do bem-estar animal, que está intimamente relacionada com a
promoção do bem-estar humano e da sustentabilidade ambiental. Esta ligação
é chamada de bem-estar único, conceito no qual está interligado com o de
saúde única, ou seja, a integração da saúde e bem-estar animal, humano e
condições ambientais (CFMV, 2017).
As cinco liberdades do bem-estar animal incluem aspectos que
influenciam a qualidade da vida do animal, tais como: a liberdade nutricional,
de dor e doença, de desconforto, para expressar o comportamento natural, de
liberdade de medo e de estresse. A liberdade nutricional considera o acesso do
animal à comida e água na quantidade, qualidade e frequência ideais. A
liberdade de dor e doença visa que os animais, neste caso, os de companhia,
estejam sempre com a vacinação em dia, entre outros fatores, visto que
prezando o bem-estar único isso poderia evitar ou diminuir a incidência de
transmissão de doença entre animais e humanos (MOLENTO, 2005).
De acordo com a dependência e a restrição, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) classifica os cães em: supervisionados ou controlados, de
família, de vizinhança ou comunitários e selvagens (BÖGEL, 1992). Os animais
considerados comunitários ou de vizinhança, apesar de muitas vezes, terem
fornecimento de ração e alguns cuidados, por parte da comunidade, estão em
constante desequilíbrio de sua condição ideal de bem-estar.
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Tornou-se comum a presença de cães vagando pelas dependências dos
campi das Universidades, pois os mesmos são alimentados pela comunidade
discente e funcionários, que muitas vezes se compadecem da situação dos
animais. Lugares como refeitórios e cantinas, são os locais preferenciais dos
animais, atraídos pelo odor de alimentos e possibilidade de obtenção de
alimento. Isto faz com que estes animais adotem o interior dos campi como seu
domicílio permanente, vivendo e se reproduzindo livremente, aumentando o
número de animais nestes locais e também os riscos pertinentes a sua
presença. Universidade Federal do PAMPA (UNIPAMPA), Universidade de São
Paulo (USP), e Universidade Estadual de Londrina (UEL) são exemplos de
Instituições de Ensino Superior que realizam estudos acerca dessa temática
(SOUZA & MELO, 2017; SANGIONI, 2003; BENITEZ et al. 2010). Inúmeros
problemas de saúde única estão relacionados à presença de animais que não
possuem proprietário e cuidados básicos, como alimentação regular e
atendimento médico veterinário. À medida que aumenta a população de
animais

errantes

e

abandonados,

cria-se

um

ambiente

com

maior

predisposição à presença e à transmissão de doenças e, consequentemente,
comprometimento na qualidade de vida e bem-estar da população do entorno
(GENNARI et al.,1999). Cães errantes estão em constante contato com o
perigo das ruas, perigos eminentes de acidentes de trânsito, transmissão de
doenças entre eles ou mesmo entre espécies. Além disto, não possuem
alimentação adequada, contribuindo para o agravamento do problema de
saúde única (JOEFFILY et al., 2013).

2.2. Zoonoses
As zoonoses são as doenças em que ocorre transmissão entre seres
humanos e animais, e vice versa. A transmissão pode ser direta, por meio de
contato, ou indireta, como por exemplo, por intermédio de vetores ou ingestão
de água e alimentos contaminados (KATAGIRI & OLIVEIRA-SEQUEIRA,
2007). Constitui um dos principais problemas oriundos da superpopulação de
animais abandonados, que decorre do fato destes estarem potencialmente
expostos a vários tipos de doenças, o que pode levar a um sério problema de
saúde única nas cidades brasileiras (JOFFILY et al., 2013).
4

Estudos envolvendo a analise do perfil parasitológico de fezes de cães
com acesso próximo aos locais de alimentação nos campi de Universidades
Federais, como por exemplo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
em Seropérica,RJ (SALLES, 2006), fomentam mecanismos de intervenção,
evitando assim o aumento de zoonoses na comunidade universitária, uma vez
sendo os locais avaliados nesse estudo de grande trânsito de pessoas. Da
mesma forma, Katagiri & Oliveira-Sequeira (2007) reportaram que a
identificação de potenciais parasitos em animais identificados e alojados em
locais determinados, contribuiu para o controle dos possíveis problemas
causados por zoonoses.
Avaliando parasitos zoonóticos em fezes de cães em praças públicas do
município de Itabuna,BA, Campos Filho et al. (2008) observaram que de 119
amostras, 56,3% foram positivas quanto à presença parasitos, apontando para
um preocupante potencial de transmissão de parasitos zoonóticos. Já
Franciscato et al. (2007), em estudo sobre a prevalência de parasitoses em
cães domiciliados em Santa Maria,RS, constataram em seus resultados que a
prevalência parasitária da região era preocupante, sendo os endoparasitos
Ancylostoma sp, Toxocara sp, Giardia sp, Dipylidium sp e Cryptosporidium sp
encontrados nas amostras, sendo estes potenciais causadores de zoonoses.
Ferreira et al. (2011), ao avaliarem a presença de endoparasitos em cães
domiciliados, de abrigo e errantes, da cidade de Aracaju/SE, constataram que
animais de abrigo e errantes neste local têm taxas mais altas de parasitos.
Esse cenário pode estar relacionado ao fato de que esses animais estão mais
vulneráveis a contaminações e infestações diversas, pois são submetidos a
situações de estresse, abandono, deficiências nutricionais e precárias
condições higiênico-sanitárias (LABRUNA et al., 2006).
Ancylostoma sp e Toxocara sp são os principais agentes etiológicos da
Larva Migrans Cutânea e Larva Migrans Visceral. A larva migrans é uma
zoonose parasitária que, basicamente, envolve a migração de larvas de
helmintos, como as espécies citadas, em diversos órgãos do ser humano
(PERUCA, 2012).
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Além dos endoparasitos , os cães são hospedeiros da Leishmaniose
visceral, popularmente conhecida como calazar.

Tal doença encontra-se

distribuída no mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais.
Considerada uma doença quase que exclusivamente rural, algumas pesquisas
têm indicado um processo de urbanização das infecções pela doença no Brasil
(GAMA et al., 1998).
SousaII (2010), pesquisou em 150 cães com suspeita clinica na cidade
de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, sendo que 38% destes foram considerados
infectados pela doença. Estudos anteriores, no mesmo munícipio, indicaram
que 64% dos animais foram sororreagentes a Leishmaniose Visceral (MOURA
et al., 1999).
Gama et al. (1998) realizaram um levantamento acerca do nível

de

desinformação da comunidade sobre leishmaniose visceral no Estado do
Maranhão, Brasil. Os resultados demonstram haver, em sua maioria,
conhecimento acerca da doença, pelo fato de os entrevistados terem
apresentado noções básicas em relação a transmissão da doença e aspectos
clínicos, contudo, os entrevistados apresentaram pouco conhecimento sobre os
aspectos preventivos e terapêuticos. Sugeriu-se, a partir desta pesquisa, a
criação de recursos e inovações para ampliar e disseminar o conhecimento
sobre a Leishmaniose Visceral, reduzindo assim, o risco de exposição da
população a agentes transmissores e efetivamente à doença.
Ainda pontuando doenças de relevância quanto aos cães errantes, as
hemoparasitoses se apresentam com alto grau de infestação, devido ao agente
de transmissão da doença do carrapato (Babesia spp), ser transmitida por
ectoparasito muito comum e frequente nos cães errantes (SOUZA, et al, 2008).
Almosny (2002) demonstrou através de suas pesquisas infecções em seres
humanos ocasionadas por Ehrlichia spp, Babesia spp, Haemobartonella spp e
Hepatozoon spp, evidenciando a importância de estudos como este para o
cenário da saúde única. Essas infecções têm como seu agente transmissor
alguns carrapatos, como: Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor

e

Haemaphysalis.
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A chamada “doença do carrapato” se apresenta de duas formas: a
Erliquiose (erlichiose) e a Babesiose. Segundo Massard & Fonseca (2004),
elas são transmitidas pelo carrapato marrom (Rhipicephalus sanquineus). A
Erliquiose (ou Erlichiose) é uma doença infecciosa severa que acomete os
cães e pode também ser transmitidas aos humanos, causada por bactérias do
gênero Ehrlichia, sendo a mais frequente a Ehrlichia canis, a qual destrói os
glóbulos brancos. Já a Babesiose é causada pelo protozoário Babesia canis,
que infecta e destrói os glóbulos vermelhos. Os mesmos autores descrevem
que ambas as zoonoses, apesar da baixa mortalidade, comprometem o bemestar dos animais e a saúde única local.

Diante disto, torna-se importante o estudo da avaliação do potencial
zoonótico dos cães não domiciliados frequentadores do campus Tancredo
Neves da Universidade Federal de São João del-Rei situado no município de
São João del-Rei, Minas Gerais, assim como a realização de uma pesquisa
para obtenção de informações sobre o convívio das pessoas que transitam no
campus, com os cães de modo geral e, principalmente, com os cães
frequentadores do campus.

3. Metodologia
As coletas foram realizadas no Campus Tancredo de Almeida Neves da
Universidade Federal de São João del-Rei, localizado na Avenida Visconde do
Rio Preto,S/N – São João del-Rei, Minas Gerais, nos meses de fevereiro e
março de 2018. O campus CTan é localizado na Rodovia BR 494 tem área de

7

86 hectares e está a cerca de 4 km do centro de São João del-Rei. O CTan
permanece aberto nos finais de semana e feriados sendo utilizado pela
população como local para lazer e atividades esportivas. Nesse campus é
frequente o abandono de cães e no período de realização do estudo a
população residente no campus era de 13 indivíduos,

que formavam uma

matilha hierarquicamente definida.
Foi realizado um registro com fotos dos animais que foram considerados
pela comunidade acadêmica membros frequentes do campus CTan. Com isto,
foi possível ter um número de amostras representativo a partir dessa
população.
Acrescenta-se que as pessoas do entorno, que dividem o espaço do
campus com os cães, foram consultadas sobre os hábitos de cada animal, se o
mesmo se alimenta no local, se é visto periodicamente no campus e em quais
horários, há quanto tempo é visto no campus, se pernoita no campus e se
chega ao campus acompanhado de alguma pessoa. Essa consulta informal
deu auxilio para a identificação dos cães frequentadores dos campi, e também
para que se pressuponha a regularidade da presença de cada cão nos campi.
3.1. Enteroparasitos
As coletas de fezes foram realizadas no mês de fevereiro e março de 2018.
As amostras foram coletadas com o auxilio de luvas diretamente do solo e
armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados com o local e dia
de coleta.
Foram coletadas 20 amostras de fezes em diferentes pontos do campus em
diferentes períodos de coleta durante os dois meses. Os pontos de coleta
foram: próximo ao restaurante universitário, próximo a prédios menos
movimentados como os prédios do curso de Música, Ciências Econômicas e
atrás da Biblioteca, e próximo ao alojamento do campus.
As amostras foram levadas para o Laboratório de Microscopia do
Departamento de Ciências Naturais da Universidade Federal de São João delRei, e foram processadas pelo método de Hoffman ou de Sedimentação
8

Espontânea, que consiste na mistura das amostras de fezes com água
destilada, filtrada por uma gaze cirúrgica e peneira de nylon , sendo o filtrado
deixado em repouso em cálice de sedimentação por no mínimo 24 horas, (DE
CARLI, 2001).
3.2.

A partir desse material sedimentado foram preparadas três lâminas por
amostra, coradas por lugol e analisadas por meio de microscopia
fotônica (100x e 400x). Ectoparasitos, Hemoparasitos e Teste de
Leishimaniose
As coletas foram realizadas nos meses de setembro e outubro, em dias

específicos da semana, como segundas e quartas, excetuando-se os finais de
semana, já que os cães se locomovem até a parte urbana da cidade, devido a
menor movimentação e menor oferta de alimento da comunidade acadêmica
no campus nesses dias.
O primeiro procedimento envolveu a captura momentânea do cão, por
meio do auxílio das pessoas que tem contato habitual com o mesmo (aqui
denominados “tutores”), fazendo-se o uso de petiscos e/ou ração e/ou afagos
como atrativo e de focinheira e guia assim que o cão permitiu o contato (Figura
1).

Figura 1. Uso de petiscos para atrair os animais para um local tranquilo para as coletas. Fonte: Arquivo
Pessoal.
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Foram incluídos no estudo apenas cães, cujos respectivos termos de
consentimento para os procedimentos descritos assinados pelos “tutores”
(Anexo I).
Uma vez com guia e focinheira, os animais foram direcionados, a pé,
ainda com o acompanhamento do “tutor”, para local sem movimentação de
pessoas, o mais próximo possível do local de captura, no próprio campus. A
captura e o registro das informações aconteceram para cada cão,
Após cada cão estar devidamente contido, foi realizada a inspeção visual
e tátil, manualmente auxiliada por

pinças (Figura 2 e Figura 3). Os

ectoparasitos coletados foram armazenados em frascos fechados contendo
etanol 70%. Ainda com o animal sob contenção, foram realizadas lâminas de
esfregaço, por meio da perfuração da veia marginal auricular, e foi realizado o
teste rápido de leishmaniose (Figura 4).
Em casos em que o animal apresentou qualquer condição não prevista,
como temperamento agressivo ou não aceite a guia para condução,
suspendeu-se a realização do protocolo.
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Figura 2 e 3. Inspeção visual e tátil, manual, por meio de pinças para coleta de ectoparasitos.
Fonte: Arquivo Pessoal.

Figura 4. Realização do teste rápido de Leishmanionse. Fonte: Arquivo Pessoal.

Imediatamente após a punção, foi aplicada a solução tópica de clorexidina
a 0,2% de concentração para antissepsia da ferida e aplicação no entorno da
solução de continuidade causada pela punção repelente tópico (spray),
prevenindo-se a possível aproximação de insetos no local.
Após estes procedimentos, os animais foram soltos no mesmo local em
que foram encontrados inicialmente.
As amostras de ectoparasitos foram levadas ao laboratório de Ecologia
e Biologia Animal do Departamento de Ciências Naturais da Universidade
Federal de São João del-Rei e analisadas no esterioscópio , para identificação
dos ectoparasitos encontrados.
Estes procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso
de Animais da UFSJ, referente ao protocolo CEUA 058/2017.
3.3.

Percepção da Comunidade Acadêmica
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O estudo foi realizado no campus Tancredo Neves de Almeida da UFSJ em
São João del-Rei, MG, por amostragem, por meio de um questionário contendo
perguntas relacionadas à alimentação dos cães domiciliados, relação com
cães, conhecimentos sobre zoonoses e pesquisa de opinião sobre a
implementação de comedouros comunitários, envolvendo questões acerca do
bem-estar desses animais e do controle da saúde única local (Anexo II).
Os membros da comunidade acadêmica da UFSJ foram abordados de maneira
aleatória e em diferentes dias e horários, possibilitando assim ter um bom
dimensionamento dos entrevistados.OS procedimentos foram aprovados pela
Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (protocolo n°
00383218.3.0000.5151).

As entrevistas foram realizadas face-a-face, mediante assinatura de termo
consentimento, tendo sido os entrevistadores treinados previamente quanto à
postura e o preenchimento de dados. O questionário foi aplicado a pessoas
com idade igual ou maior que 21 anos. A abordagem dos entrevistados foi feita
de maneira cuidadosa e o responsável pela entrevista se apresentou e explicou
a qual projeto faz parte. O termo de consentimento livre e esclarecido foi
assinado em duas vias (Anexo III), uma ficou com o entrevistado e outra com o
projeto. A coleta desses dados foi iniciada em 15 de outubro de 2018, sendo
que os dados obtidos
foram planilhados e os resultados representados graficamente.
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4. Resultados e Discussão
4.1. Enteroparasitos
Foram recolhidas 20 amostras de fezes e destas, onze amostras (55%)
estavam positivas para parasitos. Campos Filho et al. (2008) observou em seus
resultados 56,3% de positividade quanto a presença de parasitos, resultado
próximo a deste estudo. Ambos os resultados, apontam para um preocupante
cenário de potencial de transmissão de parasitos zoonóticos.
Ovos de Toxocara sp. foram registrados em 35% das amostras,
observando também a presença de ovos

característicos da família

Ancylostomatidae, presentes em 25% das amostras (figura 5). Estes também
foram os principais parasitos encontrados nos estudos realizados por
Franciscato et al. (2007) em Santa Maria/RS.
Outros parasitos como Trichuris sp. (15%) e Cystoisospora sp. (5%)
também foram registrados (Figura 5). A presença de Trichuris sp. foi um
resultado maior ao apresentado pelos estudos de Campos Filho et al. (2008),
Franciscato et al. (2007) e Farias et al. (1995). Diante disto, vale ressaltar que
Trichuris sp. pode afetar os seres humanos causando dores abdominais,
náusea e vômito (DUNN et al. 2002), além disso há estudos em que foi citado
como responsável pelo desenvolvimento da Larva Migrans Visceral (MASUDA
et al., 1987).

Figura 5. Percentual dos parasitos encontrados nas fezes analisadas.
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Estes resultados podem estar relacionados às condições em que estes
animais estão inseridos, com alta vulnerabilidade a contaminações e
infestações, diante das poucas condições higiênico-sanitárias em que são
submetidos animais não domiciliados, conforme reportado por Labruna et al.,
(2006).
Este estudo, ainda preliminar, mostrou o potencial de contaminação de
Larva migrans cutânea e Larva migrans visceral/ocular para a população que
frequenta o CTan, sobretudo para as crianças que têm contato mais direto com
o solo em suas atividades lúdicas ao frequentarem o local. Isto porque,
conforme PERUCA (2012), os parasitos Ancylostoma sp e Toxocara sp são os
principais agentes causadores da doença da Larva Migrans Cutânea e Larva
Migrans Visceral, uma zoonose parasitária.
4.2.

Ectoparasitos, Hemoparasitos e Testes de Leishmaniose
Foram coletadas amostras de 10 cães frequentadores do CTan. Destas,

oito amostras foram positivas quanto à presença de ectoparasitos . Em dois
animais não se notou a presença de ectoparasitos . Isto possível se deve aos
cuidados recebidos de alguns animais por alguns alunos no campus, podendo
ter sido efetuada a administração de antiparasitários.
O ectoparasito mais frequente foi Rhipicephalus sanguineus, encontrado
em seis das 10 amostras. Segundo Massard & Fonseca (2004), Rhipicephalus
sanguineus é um carrapato da família Ixodidae e tem como hospedeiros
preferêncais

os cães. Como demonstrado por Almosny (2002), tendo

Rhipicephalus sanguineus como agente transmissor de zoonoses como
Ehrlichia spp, Babesia spp, Haemobartonella spp e Hepatozoon spp, torna-se
relevante resultados com presença deste parasito.
O segundo parasito mais encontrado foi o Ctenocephalides felis,
presente em quatro amostras. Além disto, assim como nos estudos de
FERREIRA et al. (2010), notou-se a ocorrência de infestações mistas, sendo a
mais frequente, Rhipicephalus sanguineus e Ctenocephalides felis presentes
em três amostras. Em uma das amostrasr registrou-se a ocorrência Tunga sp.,
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tendo havido nessa amostra, ocorrência mista de Tunga sp. e Rhipicephalus
sanguineus. Ademais, em duas amostras houve a presença de ninfas da
família Ixodidae. Ninfas, para a biologia, são a forma imatura ou a fase antes
de alcançar a fase adulta (REIS, et al., 2005).
Em 10 cães, pode-se observar a presença de mais de uma espécie de
ectoparasitos . Possivelmente, tal cenário se deu devido às condições
ambientais favoráveis para a reprodução e desenvolvimento, além da grande
contaminação

do

meio

ambiente,

o

que

favorece

essa

diversidade

(MARCONDES, 2001). A presença de infestações mistas, assim como a alta
positividade quanto à presença de carrapatos, dá condições para que
infestações de muitas zoonoses possam ocorrer.
Dos 10 animais participantes da pesquisa, nove permitiram a coleta do
esfregaço sanguíneo, que permite a identificação de hemoparasitos . Conforme
previsto no protocolo, um dos animais, demonstrando agressividade ao ser
contido, foi retirado desta análise. As análises dos esfregaços sofrerão uma
modificação quanto ao protoc
Foram coletadas sete amostras para o teste rápido de Leishmaniose.
Diferente dos estudos de Sousall (2010) e Moura et al. (1999) que apontaram
altas taxas de positividade quanto à infecção pela Leishmaniose Visceral, neste
estudo todas as amostras foram negativas. Tal resultado não diminui a
importância de políticas de conscientização quanto à transmissão de zoonoses
no campus, pois mesmo diante destes resultados, foram encontrados agentes
transmissores de zoonoses nas amostras de endo e ectoparasitos , o que traz
um cenário preocupante quanto a saúde única do local de estudo.
4.3.

Percepção da Comunidade Acadêmica
Foram registrados 80 questionários preenchidos quanto à percepção da

comunidade acadêmica sobre a permanência dos cães frequentadores do
CTan.
As Figuras 6, 7 e 8 ilustram o percentual de pessoas que as entrevistas
representaram, por sexo, faixa etária e vínculo com a UFSJ. A faixa etária que
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predominou foi a de jovens entre 21 anos e 30 anos, totalizando 76% dos
entrevistados. Tal registro pode ter contribuição do percentual de estudantes
participantes da entrevista, visto ser uma faixa etária em que muitos estudantes
se encontram. Foram registrados 74% de estudantes na entrevista realizada.

SEXO
Feminino

Masculino

34%

66%

Figura 6. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
sexo.

IDADE
Entre 20 e 30 anos

acima de 30

24%

76%

Figura 7. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com a
faixa etária.
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VÍNCULO COM A UFSJ
Funcionário
20%

Professor
6%

Estudante
74%
Figura 8. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
vínculo com a UFSJ.

Ademais, foi investigado o tempo em que o entrevistado tem vínculo e
frequenta o CTan. Na Figura 9, observa-se que 61% dos entrevistados
frequentam a Universidade há pelo menos dois anos. Tal resultado pode ter
influência, por exemplo, na preocupação e consciência da problemática quanto
à presença destes animais errantes no campus. Além disso, os estudantes,
assim como os 10% de entrevistados que frequentam a Universidade há mais
de cinco anos, podem ter tido maior contato e consequentemente uma opinião
mais crítica em relação à presença de cães no campus.
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TEMPO NA UNIVERSIDADE

10%
29%

Menos de 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Acima de 5 anos

61%

Figura 9. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
tempo de vínculo com a UFSJ.

Conforme ilustrado nas Figuras 10 e 11, 45% dos entrevistados não tem
cães em sua residência, fato que não diminui e nem menospreza a relação dos
entrevistados com cães, visto que 96% apontaram gostar de cães. Conforme
reportado por Langoni et al. (2011), a relação dos seres humanos e animais
podem trazer inúmeros benefícios e mesmo que uma boa parte da população
não tenha cães em sua residência, respostas positivas quanto ao afeto a esses
animais, podem indicar que esta convivência e seus benefícios ultrapassam as
barreiras das residências.

CÃES NA RESIDÊNCIA
Sim

Não

44%
56%
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Figura 10. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com a
presença de cães na residência.

RELAÇÃO COM CÃES

4%
Gosta
Não gosta
Tem medo

96%

Figura 11. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com a
relação com os cães.

Nas Figuras 12, 13 e 14, pode-se observar as respostas dos
entrevistados quanto à relação com os cães, especificamente do CTan. De
acordo com as Figuras 12 e 13, respectivamente, 73% dos entrevistados
alegaram alimentar os cães do CTan e 68% alimentam estes animais com
restos de comida, seguidos de 32% que alimentam com salgados comprados
na cantina do campus. Este cenário pode demonstrar que em sua maioria, os
entrevistados se preocupam com o bem-estar e condições de alimentação dos
animais. Apesar disto, como demonstrado na Figura 14, 75% dos entrevistados
tem a percepção que a alimentação sem supervisão destes cães não é
benéfica.
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ALIMENTA CÃES NO CTAN
Sim

Não

27%

73%

Figura 12. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
fornecimento de alimento para os cães do CTan.

ALIMENTO

32%

Restos de comida
Salgados

68%

Ração

Figura 13. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
tipo de alimento fornecido para os cães do CTan.
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ALIMENTAÇÃO SEM SUPERVISÃO É
BENÉFICA
19%

6%

75%

Sim

Não

N sei opinar

Figura 14. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
beneficiamento da alimentação dos cães do CTan sem supervisão.

Conforme demonstrado por Gama et al. (1998), este estudo também
levantou que 61% das pessoas têm conhecimento sobre a transmissão de
doenças entre animais e seres humanos. Porém, o percentual de entrevistados
que não têm conhecimento quanto a ocorrência de zoonoses por intermédio do
contato com os cães, de 39%, torna-se preocupante, o que pode acarretar em
maior risco de exposição desta população a agentes transmissores e
efetivamente a doenças.

21

CÃES TRANSMITEM ZOONOSES
Sim

Não

39%

61%

Figura 15. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
conhecimento a cerca de zoonoses.

A presença dos cães no CTan tornou-se preocupante diante da
numerosa presença dos mesmos e do estreitamento da convivência entre a
comunidade acadêmica e os animais. Diante disto, os entrevistados foram
consultados quanto à uma possível solução para o abandono dos animais no
campus (Figura 16). Dos entrevistados, 36% das pessoas acreditam que a
conscientização quanto ao abandono, bem-estar animal e saúde única
contribuiriam para a melhoria das condições destes animais, conforme também
apontado por Joffily et al. (2013). Além disto, 31% acreditam que a adoção
destes animais seria um encaminhamento para que os mesmos pudessem
estar em melhores condições sanitárias e de bem-estar.
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SOLUÇÕES

11%

22%

chamar zoonoses
adoção
conscientização

36%

castrar

31%

Figura 16. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com uma
possível solução para os cães frequentadores do CTan.

As Figuras 17 e 18 ilustram que 59% dos entrevistados já ouviram falar
de comedouros comunitários e 69% dos entrevistados acreditam ser benéfica à
implementação destes comedouros no campus. Além disto, como demonstrado
na Figura 19, 69% das pessoas comprariam ração e estariam dispostas a
contribuir para o abastecimento destes comedouros. Tal resultados pode nos
mostrar a aceitação e contribuição da comunidade acadêmica de uma possível
implementação destes comedouros.
Já

quanto

às

possíveis

consequências

da

implementação

de

comedouros comunitários no CTan, 64% acreditam que seria uma prática
segura, enquanto 25% acredita que aumentaria o abandono no local (Figura
20). Diante disto, foi perguntado aos entrevistados qual o motivo do abandono
de animais no CTan (Figura 21).
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COMEDOUROS COMUNITÁRIOS

41%

sim
não

59%

Figura 17. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
conhecimento a cerca de comedouros comunitários.

OPINIÃO SOBRE COMEDOUROS
Bom

Ruim

31%

69%

Figura 18. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com a aceitação
da implementação de comedouros no CTan.
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COMPRARIA RAÇÃO PARA OS
COMEDOUROS

35%

65%

sim

não

Figura 19. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com o
abastecimento dos comedouros no CTan.

COMEDOUROS COMUNITÁRIOS NO
CTAN

11%

25%

Aumentaria o abandono
Seria bom
Seria ruim

64%

Figura 20. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com a
implementação dos comedouros no CTan.

Dos entrevistados, 34% acreditam que o abandono no local acontece
pelas pessoas acreditarem que este campus é um local onde os animais
recebem cuidados de estudantes, funcionários e professores. Ademais, 33%
acreditam que o abandono no CTan é desencadeado por falta de fiscalização
no local.
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MOTIVO DO ABANDONO NO CTAN
A cultura das pessoas

7% 12%

Saberem que lá alguem cuida
Já existirem outros
abandonados

34%
33%

não tem fiscalização

14%

local isolado

Figura 21. Estratificação (porcentagem) da população entrevistada de acordo com a
implementação dos comedouros no CTan.

Estes resultados, assim como demonstrado por Gennari et al. (1998),
destacam a importância de políticas e ações de controle e fiscalização de
abandono

no

local.

Além

disto,

tornam-se

importantes

medidas

de

comprometimento com a qualidade de vida e bem-estar destes animais e da
comunidade acadêmica. Medidas estas como: campanhas de conscientização
quanto à permanência destes animais no local, implementação de suporte para
a manutenção da qualidade de vida destes animais (comedouros e
bebedouros, devidamente supervisionados, por exemplo), campanhas de
esterilização de todos os animais frequentadores do campus e melhor
fiscalização e monitoramento do abandono.
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5. Conclusão
Os cães frequentadores do CTan apresentaram potencial zoonótico
possibilitando um cenário prejudicial a saúde única. Embora o questionário
indique que essa convivência é harmônica, e boa parte da comunidade esteja
disposta a ajudar, porém o perfil de entrevistados foi “viesado” – obteve em sua
maioria estudantes.
As informações obtidas neste estudo corroboram com a necessidade
contínua e eficaz de controle e fiscalização do abandono dos cães no campus
Tancredo de Almeida Neves da UFSJ, além de campanhas de adoção destes
animais.
Sugere-se a realização e/ou continuidade de projetos e programas que
disseminem informações quanto ao abandono, bem-estar animal, zoonoses e
saúde única. Recomenda-se o planejamento e a execução de práticas e
políticas de manutenção da qualidade de vida e bem-estar dos animais
frequentadores e da população local.
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6. Anexos
Anexo I
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTO DE PESQUISA
Avaliação da ocorrência de parasitos com potencial zoonótico nos cães frequentadores
dos campi da Universidade Federal de São João del-Rei
Professora Responsável (coordenadora do projeto de pesquisa): Dra. Leila de Genova
Gaya, Médica Veterinária, Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de São João
del-Rei

Data: ___/___/___
Identificação/Nome do cão: _____________________________________
Sexo: ( ) F

( )M

Campus: ___________________________________________________
O estudo “Avaliação da ocorrência de parasitos com potencial zoonótico nos cães
frequentadores dos campi da Universidade Federal de São João del-Rei” tem como
objetivo central investigar o potencial de transmissão de zoonoses dos cães que
frequentam os três campi da UFSJ situados no município de São João del-Rei, no que diz
respeito à presença de endoparasitos e ectoparasitos. Essa pesquisa é fundamental para
que se possam reunir as informações necessárias para:
1) caracterizar a prevalência dessas parasitoses nesses cães;
2) reunir informações para o planejamento de futuras intervenções acerca do controle
de tais parasitoses;
3) proporcionar conhecimentos iniciais mínimos necessários que possam vir a
fomentar movimentos que visem a promoção de saúde única local nos campi da
UFSJ e indiretamente ao município de São João del-Rei.
O convite à assinatura desse termo se deve ao fato de você integrar a comunidade
acadêmica da UFSJ e acompanhar a rotina dos cães frequentadores do campus. Para
efeito dessa pesquisa, você será designado “tutor” do cão, ressaltando-se que esta
condição é tão somente ocasional, ou seja, apenas para e durante a realização dos
procedimentos desta pesquisa, e não acarretando a você nenhum tipo de ônus ou
responsabilidade futura acerca do cão.
Sua participação é voluntária e a assinatura desse termo tem como função
resguardar o bem-estar dos cães durante os procedimentos descritos, bem como garantir
a transparência do estudo, uma vez que o “tutor” (acima especificado) atua como um elo
entre a equipe da pesquisa e a comunidade, se esclarecendo, por ocasião do
preenchimento deste documento, todos os procedimentos a serem efetuados com os
animais, descritos a seguir:
A) Contenção do cão, com o acompanhamento do “tutor’, fazendo-se uso de
focinheira e guia para coleta de ectoparasitos e amostra de sangue para teste
rápido de leishmaniose e lâmina que será levada para análise em laboratório. Essa
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B)

C)

D)

E)

coleta de sangue envolve a perfuração (mínima, menos de 1 mm) de uma vaso
localizado no pavilhão auricular (orelha) do cão, causando um pequeno incômodo.
Apenas 2 a 3 gotas de sangue são necessárias para a realização da pesquisa.
Este procedimento levará entre 2 e 5 minutos. Cães indóceis ou acompanhados de
seus tutores definitivos (proprietários) não serão abordados. Caso necessário, o
cão poderá ser deslocado de seu local de captura até local próximo sem trânsito
de pessoas e preferencialmente com abrigo.
Uma solução antisséptica será utilizada antes e após a punção auricular, bem
como em eventuais feridas causadas decorrentes da remoção dos ectoparasitos
(carrapatos, pulgas). Após a punção auricular, faremos uma compressão do local
com algodão e esta solução antisséptica para estancar o sangramento. Um spray
repelente contra insetos também será aplicado no entorno das feridas, ao final dos
procedimentos. Os riscos inerentes para o cão relacionados a este protocolo são
mínimos e não são observados quando a assepsia e a compressão são efetuadas
adequadamente.
Em caso de resultado positivo no teste rápido de leishmaniose, o Setor de
Epidemiologia/Zoonoses do município será imediatamente acionado, pois essa é
uma doença de notificação obrigatória e essa notificação é de responsabilidade
profissional e ética do Médico Veterinário. O cão ficará, então, contido até a
chegada do Setor de Epidemiologia/Zoonoses, estando a partir de então sob
responsabilidade deste Setor. O cão pode ser portador dessa doença e ela traz
riscos a toda comunidade.
Em outro momento, diferente deste em que o cão será contido, serão oferecidos a
ele ração ou petiscos industrializados próprios para cães, visando-se o estímulo à
sua defecação. A equipe acompanhará o cão até que defeque para que as fezes
sejam recolhidas e levadas para análise em laboratório.
Após a obtenção dos resultados laboratoriais, a equipe da pesquisa retornará com
as recomendações acerca de eventuais tratamentos a serem realizados, não
sendo, porém, o atendimento de tais recomendações uma responsabilidade sua ou
da equipe da pesquisa, pois esse estudo não tem caráter de prestação de
serviços.

A confidencialidade dos seus dados pessoais será preservada e quaisquer dúvidas que
você possa vir a ter podem ser esclarecidas a qualquer momento.
A Médica Veterinária responsável pelo bem-estar do animal durante todo o procedimento
será a Profa. Dra. Leila de Genova Gaya, CRMV-MG no 15.264.

Declaração de consentimento
Fui devidamente esclarecido(a) sobre todos os procedimentos a serem realizados no cão,
seus riscos e benefícios. Ao assinar este termo, declaro conhecer e consentir
voluntariamente os procedimentos desta pequisa para o cão citado acima.

________________________________________________
Assinatura do Tutor
Nome do tutor:
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__________________________________________________________________

RG do tutor:
_____________________________________________________________________
Endereço do tutor:
________________________________________________________________
Telefone do tutor:
_________________________________________________________________

________________________________________________
Assinatura da Professora Coordenadora do Projeto de Pesquisa
Leila de Genova Gaya
Endereço e contatos: Departamento de Zootecnia, sala 2.19, campus Tancredo Neves,
CTan, Av. Visconde do Rio Preto, s/n, km 02, Colônia do Begno, São João del-Rei, MG;
(32)988585823, (32)3379.4964

*Documento em duas vias, uma para o tutor, outra para a Professora Leila.
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Anexo III
Questionário – Convívio da Comunidade Acadêmica com
Os Cães Frequentadores nos Campi da UFSJ em São João del-Rei
1) Você faz parte da comunidade acadêmica da UFSJ?
( ) Sim

( ) Não

2) Qual o seu nome?
___________________________________________________________

3) Sexo:
( ) Feminino

( ) Masculino

4) Quantos anos você tem?
___________________________________________________________

5) Há quanto tempo você faz parte da comunidade acadêmica da UFSJ?
___________________________________________________________

6) Qual o seu vínculo com a UFSJ?
( ) Estudante

( ) Professor

( ) Funcionário

7) Possui cães em sua residência?
( ) Sim

( ) Não

8) Qual a sua relação com os cães?
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( ) Gosta

( ) Não gosta

( ) Tem medo

( ) Não sabe opinar

9) Você já precisou se desfazer de algum cão durante sua vida? Se sim,
qual o destino?
10) Você alimenta os cães domiciliados nos Campi da UFSJ?
( ) Sim

( ) Não

11) Caso alimente, qual o alimento você fornece?
( ) Restos de comida

( ) Salgados

( ) Ração

( ) Outros: _______________________

12) Você tem o habito de colocar e/ou reabastecer potes de água nos
Campi da UFSJ para os cães?
( ) Sim

( ) Não

13) Você acha que a alimentação sem supervisão dos cães domiciliados
nos Campi da UFSJ é benéfica para os mesmos?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei opinar

14) Você acha que cães podem transmitir doenças para os seres
humanos?
( ) Sim

( ) Não

Se sim, qual?

15) Você já foi atacado ou já se sentiu em perigo em relação a algum cão
abandonado?
( ) Já foi atacado

( ) Já foi mordido

( ) Já esteve em situação de perigo

( ) Não

16) Para você, qual o principal motivo para a ocorrência de cães
abandonados nos Campi da UFSJ?
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
17) Para você, qual seria a solução para a problemática dos cães
domiciliados nos Campi da UFSJ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

18) Você já ouviu falar sobre comedouros comunitários para animais
abandonados?
( ) Sim

( ) Não

Se sim, o que você pensa sobre?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
19) Qual a sua opinião sobre a implementação de comedouros
comunitários para os cães domiciliados nos Campi da UFSJ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
20) Você compraria ração na cantina ou em outro posto de venda para
ofertar aos cães domiciliados no Campus?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sabe opinar
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Anexo III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Prezado participante,
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Permanência de cães errantes
frequentadores nos campi da UFSJ em São João del-Rei: percepções e condutas da
comunidade acadêmica”, desenvolvida pela Profª Leila de Genova Gaya do
Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal de São João del-Rei.
Sobre o objetivo geral
Tem-se como objetivos desta pesquisa obter informações sobre o convívio das pessoas
que transitam nos três campi da Universidade Federal de São João del-Rei, em São João
del-Rei, MG, com os cães (Canis lupus familiaris) de modo geral e, principalmente,
com os cães frequentadores nos campi. O estudo investigará a percepção e a conduta
dos entrevistados quanto à condição de bem-estar dos cães no que diz respeito ao bemestar animal, às boas práticas de alimentação e ao potencial zoonótico da espécie, bem
como levantará informações sobre a opinião dos entrevistados acerca da implementação
de comedouros comunitários nestes campi.
Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão)
O convite à sua participação se deve a seu vínculo como membro da comunidade
acadêmica da UFSJ. A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória,
possuindo plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua
participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso
decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito
importante para a execução da pesquisa.
Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas por
você, sendo toda a avaliação realizada de forma individual e sem a presença de outros
voluntários no local do estudo.
Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade
Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da
pesquisa, e o material será armazenado em local seguro.
A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do
pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser
feito através dos meios de contato explicitados neste documento.
Identificação do participante ao longo da pesquisa
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No presente estudo, você será identificado pelas iniciais de seu nome, bem como um
número que será intransferível.
Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa
A sua participação consistirá em responder a um questionário aplicado por um aluno
bolsista do projeto. O questionário é composto por questões fechadas, de livre escolha,
ou abertas, nas quais poderá manifestar sua opinião.
Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento
A aplicação do questionário poderá ser interrompida por solicitação do participante a
qualquer momento. O tempo de duração da aplicação do questionário será de
aproximadamente 5 minutos.
Guarda dos dados e material coletados na pesquisa
As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como os
resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e sua equipe.
Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos,
conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ, sendo então destruído.
Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos
participantes da pesquisa
Como benefício direto aos participantes teremos o conhecimento sobre a percepção e o
tipo de conduta relacionada aos cães frequentadores nos campi, o que nos alicerçará em
possíveis conduções de ações de pesquisa e extensão na comunidade acadêmica da
UFSJ voltadas a estes animais. Tais informações serão o alicerce para trabalhos de
conscientização que possam vir a ser realizados com o intuito de melhorar a
convivência dos cães com os seres humanos e de assegurar a saúde única da população
local.
Previsão de riscos ou desconfortos e procedimentos para minimizá-los
Os riscos para os participantes da pesquisa são a possibilidade de constrangimento do
participante, uma vez havendo no questionário perguntas de cunho pessoal que
poderiam levar a interpretações variadas e julgamento por parte da equipe.
Sobre divulgação dos resultados da pesquisa
Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público
participante, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso.
Uso da Imagem
Não serão feitas imagens durante a realização desse estudo.
Considerações finais:
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Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Todo e qualquer custo da
pesquisa serão custeados pelos organizadores da pesquisa.
Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se outras
perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com os pesquisadores.
“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e
para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o
comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a
pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade,
da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade”.
Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598

e-mail: cepsj@ufsj.edu.br

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas
Gerais, cep: 36301-160, Campus Dom Bosco
Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep):
Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br
Contato com o pesquisador a responsável: Leila de Genova Gaya
Email: genova@ufsj.edu.br

Telefone: (32) 3373.3975 / (32) 98858.5823

Endereço: Departamento de Zootecnia, Av. Visconde do Rio Preto, s/n, km 02, CEP
36.301-360

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação e/ou de
minha criança na pesquisa e concordo em participar. Declaro que este documento foi
elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu
término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim
como pelo pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s).
São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____.

_______________________________________
Nome do Responsável (entrevistado)

_______________________________
Assinatura do Responsável (entrevistado)

__________Leila de Genova Gaya_________
Nome do Pesquisador

_______________________________
Assinatura do Pesquisador
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