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editorial

Zoonoses são doenças comuns aos seres humanos e animais, que podem ser classificadas como antropozoonoses, ou seja, 

infecções adquiridas pelo ser humano a partir de um reservatório animal, e zooantroponoses, que se referem às infecções 

adquiridas pelos animais a partir de reservatórios humanos. 

Pela convivência dos animais com os seres humanos, em diversos graus, a possibilidade de infecções interespécies torna-

se cada vez mais fácil de ocorrer. Algumas destas zoonoses são velhas conhecidas dos agentes da saúde e da população em 

geral, entre elas a raiva e leptospirose, contudo, outras possuem o caráter de doenças re-emergentes ou emergentes no ce-

nário epidemiológico. Tome-se, por exemplo, o caso da Febre Maculosa, doença infecciosa causada pela bactéria Rickettsia 

rickettsii, reconhecida pela primeira vez no Estado de São Paulo no ano de 1929. Até a década de 80 do século passado, os 

casos diagnosticados eram provenientes de municípios vizinhos da capital, tais como Mogi das Cruzes, Diadema e Santo An-

dré. Contudo, na segunda metade da década de 80 foram diagnosticados casos da doença no município de Pedreira e desde 

então novos casos foram detectados nos municípios de Jaguariúna e Campinas, o que resultou na necessidade da elaboração 

de um programa de vigilância epidemiológica nas regiões afetadas, a partir de 1996. 

Neste contexto, faz-se oportuno falar da Leishmaniose, doença causada pelo protozoário do gênero Leshimania, cuja in-

fecção resulta nas formas clínicas cutânea-mucosa e a visceral, também chamada de Leishmaniose Visceral Americana (LVA) e 

Calazar. A transmissão da doença ocorre pela picada de mosquitos infectados conhecidos por “mosquito palha”, “birigui” ou 

“tatuquira”, comuns em regiões de matas e em jardins de áreas rurais ou urbanas.  

A importância dos cães no ciclo da LVA se deve ao fato de que, quando um cão sadio é infectado pelo mosquito contami-

nado, o animal torna-se o principal reservatório do parasita em áreas urbanas e, através da picada do mosquito vetor, o proto-

zoário pode ser transmitido para o proprietário, além de outros animais que convivam na proximidade. 

A doença adquiriu importância devido à ocorrência de casos em cães no Município de Araçatuba, a partir de 1998, e prin-

cipalmente pelo registro de um caso na espécie humana em 1999. Desde então se observou o alastramento desta zoonose em 

cães de outros municípios da região oeste do Estado, com relatos da positividade em cães no município de Embu em 2002 e 

mais recentemente em Cotia e Taboão da Serra. Felizmente não foram detectados cães positivos no município de São Paulo 

até o presente momento. Sendo assim, é fundamental que os profissionais da área da saúde detenham um conhecimento atu-

alizado das infecções zoonóticas, cuja sintomatologia se assemelha a de outras enfermidades específicas da espécie humana 

e que, dada a sua importância, devam fazer parte do repertório de doenças monitoradas pelo serviço de vigilância epidemio-

lógica.

Boa Leitura!

Prof. Dr. César Augusto Dinola Pereira

 Conselho editorial

As Zoonoses...

 
Prezados assinantes,

Nesses últimos quatro anos, a Revista Saúde Coletiva se tornou uma importante aliada para a atualização do profissional da 
saúde, conquistando importantes indexações nacionais e internacionais.

Devido ao sucesso apresentado pela revista, a partir desta edição, acrescentaremos quatro números temáticos ao ano. Esses 
exemplares discutirão as áreas de Gerontologia e Ciências Sociais e Saúde.

Não deixe de renovar a sua assinatura da Saúde Coletiva, agora com 10 edições ao ano!
Entre em contato com a nossa equipe por meio do telefone: (11) 4195-0363 ou pelo e-mail: assinaturas@editorialbolina.com.


