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RESUMO: As zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados 

e seres humanos. Os agentes responsáveis por desencadear essas alterações podem ser vírus, bactérias, 

fungos, parasitos e protozoários. A transmissão pode ocorrer de forma direta onde há contato com 

secreções que contém o parasito, ou pela forma indireta, que exige contato físico do ser humano com o 

animal vetor. A maioria das zoonoses são conhecidas como doenças negligenciadas e são um grupo de 

doenças tropicais endêmicas, que ocorrem em países em desenvolvimento, associada a pobreza. Ao 

todo, as zoonoses causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente, o que expressa a gravidade 

das mesmas. Contudo, embora exista o financiamento para pesquisas relacionadas às doenças 

negligenciadas, o conhecimento produzido não se reverte em avanços terapêuticos o que não minimiza 

os óbitos decorrentes dessa. A fim de ter um controle precoce sobre as zoonoses, é necessário a 

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

entre países. Dessa forma, a prevenção, vigilância, biossegurança, controle de infecção e tratamento de 

doenças infecciosas são imprescindíveis para desenvolver um trabalho multidisciplinar de contingência 

para zoonoses. Tendo em vista esse cenário, o presente projeto, visa realizar um levantamento 

cenciométrico das zoonoses humanas que afetam o Brasil, no qual se busca identificar as zoonoses mais 

prevalentes e as caraterísticas que pré dispõe o Brasil a possuir tais zoonoses. Como ferramenta 

descritiva explicativa e de natureza quantitava se utilizará de bancos de dados para o levantamento 

cenciométrico. As variáveis estudadas serão analisadas de forma quantitativa com tabelas de contagem, 

gráficos de frequência e descrição de susceptibilidade.  Espera-se fornecer dados práticos seguros e 

tabelados das categoria de zoonoses que afetam o país, bem como instruir a população e governos 

frente a transmissão, infecção e desenvolvimento da zoonose. 
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