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Devido à grande proximidade que o ser humano se encontra com os animais de 
companhia e também a animais silvestres e seres invertebrados, há um aumento no 
número de casos de doenças classificadas como zoonoses. As doenças que são 
classificadas com zoonoses têm por definição um grupo de doenças que são 
transmissíveis entre animais vertebrados e invertebrados ao ser humano e vice versa, 
sendo que este grupo de enfermidades correspondem a mais de 250 doenças, 
algumas destas enfermidades se destacam pela gravidade que se apresenta, formas 
de transmissão e tratamento (1). Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica abordando como evitar as principais zoonoses de importância para a 
saúde pública. Este trabalho se enquadra como uma revisão de literatura, onde 
buscou-se informações em artigos publicados em plataformas digitais como o Google 
Acadêmico (Schoolar.google.com.br), PubMed, Periódicos Capes e Scielo em artigos 
publicados no período de 2001 até 2020. Buscando-se informações sobre definições 
de zoonoses, principais doenças de importância para saúde pública, tais como 
giardíase, larva migrans, toxoplasmose, leptospirose, raiva e tuberculose, transmissão 
destas doenças e como evita-las. Com o conhecimento relacionado a este grupo de 
doenças, principalmente conhecendo como é a sua transmissão é possível intervir por 
meio de ações simples com a finalidade de evita-las, promovendo a saúde da 
população humana e animal e proporcionando um ambiente seguro (2). Dentre todas 
as zoonoses pode-se destacar algumas, principalmente, pelo seu meio de 
transmissão e gravidade da doença, como a giardíase que pode chegar ao ser 
humano e ao animal pela ingestão de agua contaminada e causar diarreias graves, 
larva migrans que pode ser contraída pela ingestão de ovos que chegam ao ambiente 
por fezes de animais como cães e gatos, que pode se manifestar na forma cutânea e 
visceral causando graves danos à saúde (3), toxoplasmose sendo transmitida pela 
ingestão de alimentos crus como carnes e leite, leptospirose devido a urina de animais 
contaminados, que pode chegar ao ser humano por meio de alagamentos e alimentos 
não higienizados, e raiva, sendo esta uma doença letal causada por acidentes com 
animais contaminados, pela mordedura destes (4). Em geral o meio de transmissão 
destas doenças é por meio de alimentos não higienizados ou não passaram por um 
processamento térmico, falta de higiene pessoal como lavar as mãos, falta de 
vacinação dos animais e da população, acidentes com animais infectados, ambiente 
impróprios para realização de atividades e cheio de sujidades, falta de coleta de lixo 
e saneamento básico (5). Sabendo-se de como ocorre a transmissão destas 
enfermidades, por meio de atividades realizadas pela comunidade e pelos órgãos 
públicos é possível diminuir a ocorrência de várias doenças. Sendo assim a promoção 
de medidas que levem o conhecimento a população de como evitar estas 
enfermidades é fundamental para a saúde de toda a população sendo humana e 
animal. 
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