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RESUMO
O	presente	estudo	visa	a	apresentar	o	 impacto	do	trabalho	 in-
tegrado	 entre	 o	 Centro	 de	 Controle	 de	 Zoonoses	 (CCZ)	 e	 o	
Agente	 Comunitário	 nas	 ações	 de	 saúde.	 Durante	 os	 anos	 de	
2002	e	2003,	foi	desenvolvido	um	trabalho	conjunto,	em	que	es-
tratégias	de	ação	foram	traçadas	e	colocadas	em	prática	a	fim	de	
que	muitos	dos	problemas	ocorridos	nas	comunidades	pudessem	
ser	abordados	e	minimizados.	Foi	elaborado	um	projeto	experi-
mental	que	consistiu	na	sensibilização	da	comunidade,	através	da	
aplicação	de	palestras	educativas	sobre	posse	responsável	e	zo-
onoses	e	no	recolhimento	desses	animais.	Concomitantemente,	
foi	realizado	trabalho	de	fiscalização,	em	que	proprietários	de	ani-
mais	soltos	em	logradouro	público	eram	localizados,	notificados	e	
multados,	se	necessário.	Foi	realizado,	também,	pelo	Centro	de	
Controle	de	Zoonoses,	o	atendimento	de	Solicitações	de	Serviço	
-	SS,	em	que	eram	averiguadas	denúncias	referentes	a	infestações	
por	animais	sinantrópicos	(ratos,	“bichos-de-pé”,	pulgas	e	carra-
patos)	e	suas	causas.	Foi	marcante	o	vínculo	estabelecido	entre	
os	profissionais	da	equipe	do	Centro	de	Zoonoses	e	os	Agentes	
Comunitários	de	Saúde,	o	que	ensejou	uma	relação	de	confiança	
e	cumplicidade,	demonstrando	as	possibilidades	efetivas	da	atua-
ção	intersetorial	dentro	do	SUS	e	na	comunidade.
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ABSTRACT
This	paper	aims	at	presenting	the	impact	of	the	integrated	work	
between	the	Centro	de	Controle	de	Zoonoses	-	CCZ,	and	the	
Communitarian	Agent	within	the	health	actions.	Along	the	years	
2002	 and	 2003,	 a	 collaborative	 work	 was	 developed,	 where	
action	strategies	were	delineated	and	put	 into	practise	so	 that	
many	of	the	problems	in	the	communities	could	be	tackled	and	
minimized.	It	was	developed	an	experimental	project,	consisting	
of	 the	 community	 sensitization	with	 	 education	 lectures	 about	
responsible	 ownership	 and	 zoonosis	 as	 well	 as	 the	 collection	
of	these	animals.	Also,	it	was	carried	out	an	inspection	work	in	
which	 the	owners	of	animals	met	 in	 the	public	areas	were	 lo-
cated,	notified	and	fined,	if	necessary.	Furthermore,	the	Centro	
de	Zoonoses	also	developed	 the	Service	Request	 -	SR	 	where		
the	 	 complaints	 	 concerning	 	 	 infestations	 	 caused	 	 	by	 	 sinan-
tropical	animals,	for	instance,	rats,	fleas,	jiggers,	carp	lice	and	its	
causes	were	 investigated.	 It	was	 remarkable	 the	 linking	estab-
lished	between	professionals	from	the	Centro	de	Zoonoses	and	
Health	Communitarian	Agent.	It	led	to	a	relation	of	confidence	
and	complicity,	showing	the	real	possibilities	of	intersectorial	per-
formance	within	SUS	and	community.
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INTRODUÇÃO

O	Centro	de	Controle	Zoonoses	é	uma	
base	operacional,	integrante	do	Sistema	Úni-
co	de	Saúde	-	SUS	da	cidade	de	Canoas.	É	
responsável	pelo	desenvolvimento	das	ações	
de	 Vigilância	 Ambiental	 e	 Epidemiológica	
na	área	de	controle	de	zoonoses	e	doenças	
transmitidas	 por	 vetores	 e	 reservatórios,	
através	do	manejo	e	controle	da	população	
de	animais	de	interesse	à	saúde.

O	Centro	de	Zoonoses	tem	entre	suas	
atribuições:

-	 controle	 dos	 animais	 domésticos	
visando	 à	 profilaxia	 das	 zoonoses,	
em	 que	 esses	 animais	 possam	 atuar	
como	reservatórios,	portadores	e/ou	
vetores;

-	 controle	 das	 espécies	 de	 animais	
sinantrópicos	 para	 prevenção	 de	
zoonoses,	evitando	incômodos	à	po-
pulação;

-	 detecção	 de	 atuação	 nos	 focos	 de	
zoonoses,	 visando	 a	 interromper	 a	
transmissão	animal/homem;

-	 atuação	em	ações	educativas	no	con-
trole	de	zoonoses	e	doenças	transmi-
tidas	por	vetores;

-	 ações	de	apreensão	de	animais	soltos	
em	vias	públicas,	submetidos	a	maus-
tratos,	em	condições	inadequadas	de	
alojamento,	 submetidos	 a	 esforços	
excessivos,	 etc,	 com	 objetivos	 bási-
cos	de	reduzir	o	número	de	agravos	
à	 saúde,	 os	 acidentes	 de	 trânsito	
envolvendo	 animais	 e	 as	 zoonoses	
transmissíveis	por	esses	animais;

-	 manutenção	dos	animais	apreendidos	
por	período	preestabelecido	e	desti-
nação	desses	animais:	resgate,	adoção,	
doação,	leilão	e	eutanásia,	conforme	
prevê	Lei	Municipal	nº	4266/98;

-	 observação	de	animais	agressores;

-	 remoção	 de	 crânios	 de	 cães	 para	
vigilância	da	raiva;

-	 fiscalização	 sanitária	 de	 estabeleci-
mentos	 que	 comercializam	 animais	
vivos,	produtos	veterinários,	agrope-
cuários	e	congêneres;

-	 aplicação	 de	 multas,	 cobrança	 de	
taxas	e/ou	outras	penalidades	aos	in-
fratores,	segundo	legislação	municipal	
apropriada;

-	 ações	de	controle	de	roedores	e	de	
vetores	 de	 importância	 em	 Saúde	
Pública;
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-	 atividades	de	orientação	da	população	
sobre	 as	 diferentes	 zoonoses	 e	 os	
meios	de	preveni-las	(REICHMANN	
et	al.,	2000).

Em	 2000,	 iniciou-se	 o	 Programa	 de	
Agentes	Comunitários	de	Saúde,	em	Canoas,	
seguido	da	implementação	da	Estratégia	de	
Saúde	da	Família.	Frente	às	suas	diversas	res-
ponsabilidades,	o	AGENTE	COMUNITÁRIO	
tornou-se	uma	figura	de	suma	importância	no	
desenvolvimento	de	atividades	em	parceria	
com	o	Centro	de	Controle	de	Zoonoses.	Sua	
participação	 proporcionou	 uma	 interação	
maior	 com	a	problemática	de	 cada	bairro,	
permitindo	o	desenvolvimento	de	ações	mais	
pontuais	e	efetivas.	

O	 Agente	 Comunitário	 de	 Saúde	 tem	
destaque	na	comunidade	pela	capacidade	de	
comunicar-se	com	as	pessoas	e	pela	liderança	
natural	que	exerce.	Mora	na	comunidade	e	
está	vinculado	à	Unidade	de	Saúde	da	Família	
-	USF,	que	atende	essa	comunidade.	É	o	elo	
entre	o	sistema	de	saúde	e	a	comunidade.	
Está	em	contato	permanente	com	as	 famí-
lias,	o	que	facilita	o	trabalho	de	vigilância	e	
promoção	e	prevenção	da	saúde.	É	também	
um	elo	cultural,	dando	mais	força	ao	trabalho	
educativo,	 ao	 unir	 dois	 universos	 culturais	
distintos:	o	do	saber	científico	e	o	do	saber	
popular	(TOMAZ,	2002).

Caracteriza-se	 pelo	 exercício	 de	 ativi-
dade	de	prevenção	de	doenças	e	promoção	
da	 saúde,	 mediante	 ações	 domiciliares	 ou	
comunitárias,	individuais	ou	coletivas,	desen-
volvidas	em	conformidade	com	as	diretrizes	
do	 SUS	 e	 sob	 supervisão	 do	 gestor	 local	
(BRASIL,	2002).

OBJETIVO

O	presente	estudo	tem	a	finalidade	de	
relatar	 a	 experiência	 da	 parceria	 entre	 o	
Centro	de	Zoonoses	e	os	Agentes	Comuni-
tários	de	Saúde.

METODOLOGIA

Utilizou-se	 o	 estudo	 de	 caso.	 Foram	
revisados	 os	 documentos	 do	 Centro	 de	
Zoonoses	 do	 período	 de	 2002	 e	 2003,	 na	
cidade	de	Canoas/RS.	

RESULTADOS	E	DISCUSSÃO

Durante	 os	 anos	 de	 2002	 e	 2003,	 o	
Centro	de	Controle	de	Animais	e	Zoonoses	
-	CCZ,	Canoas	e	os	Agentes	Comunitários	de	
Saúde	desenvolveram	um	trabalho	conjunto,	
em	que	muitos	dos	problemas	ocorridos	nas	
comunidades	eram	discutidos	e	analisados	a	
fim	de	que	estratégias	de	ação	pudessem	ser	
traçadas	e	colocadas	em	prática.

Entre	 os	 problemas	 apontados	 pe-
los	 agentes,	 o	 maior	 deles	 referia-se	 ao	
crescente	 número	 de	 animais	 errantes	 ou	
indesejados	pelos	donos,	sendo	na	maioria	
cães.	Relatavam	agressões	por	mordeduras,	
constrangimento	aos	transeuntes,	acidentes	
e	disseminação	de	vetores,	além	do	trânsito	
de	animais	sanitariamente	comprometidos.	

Foi	elaborado	um	projeto	experimental,	
consistindo-se	na	aplicação	de	palestras	edu-
cativas	sobre	posse	responsável	e	zoonoses	
e	 recolhimento	desses	 animais.	Os	bairros	
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eram	 divididos	 em	 pequenos	 setores	 e,	
conforme	 calendário	 preestabelecido,	 as	
ações	eram	realizadas	da	seguinte	forma:	du-
rante	uma	semana,	os	agentes	comunitários	
faziam	 divulgação	 e	 convite	 à	 participação	
da	comunidade;	na	semana	posterior,	eram	
realizados	encontros,	geralmente	em	locais	
cedidos	pela	Associação	de	Bairro	e,	durante	
três	dias	consecutivos,	era	realizado	o	reco-
lhimento	 dos	 animais.	 A	 captura	 obedecia	
a	 um	 cronograma,	 tendo	 como	 referência	
os	 Registros	 de	 Ocorrência	 com	 Animais	
-	 ROCAS	 já	 existentes,	 somados	 às	 novas	
demandas	encaminhadas	pelos	agentes	co-
munitários.	Também	era	realizado	trabalho	
de	fiscalização,	em	que	os	donos	de	animais	
que	 se	encontravam	 soltos	 em	 logradouro	
público	 eram	 localizados	 e	 notificados.	 Se	
fossem	 reincidentes,	 recebiam	 auto	 de	 in-
fração,	conforme	legislação	correspondente.	
Muitas	 dessas	 denúncias	 eram	 fornecidas	
pelos	próprios	agentes.	

Foi	 realizado,	 também,	 pelo	 Centro	
de	 Controle	 de	 Zoonoses,	 o	 atendimen-
to	 de	 Solicitações	 de	 Serviço	 -	 SS	 em	 que	
eram	 averiguadas	 denúncias	 referentes	 a	
infestações	por	animais	sinantrópicos	(ratos,	
“bicho-de-pé”,	 pulgas	 e	 carrapatos)	 e	 suas	
causas.	 Também	 aqui,	 os	 agentes	 comuni-
tários	 atuavam	 de	 forma	 decisiva,	 através	
de	denúncias,	ou	como	fiscalizadores,	tanto	
sobre	 os	 departamentos	 encarregados	 das	
providências,	quanto	sobre	os	moradores	da	
comunidade.	Percebeu-se	que	com	este	tipo	
de	ação	a	efetividade	e	eficiência	das	ações	
foram	promissoras,	minimizando	e	diminuin-
do	os	riscos	sanitários	da	localidade.	Também	
pode-se	perceber	a	diminuição	do	número	

de	agravos	por	mordeduras	e	infestação	de	
pulgas	e	carrapatos,	que	têm	o	cão	como	seu	
principal	hospedeiro.

Foi	 marcante	 o	 vínculo	 estabelecido	
entre	os	profissionais	da	equipe	do	Centro	
de	 Zoonoses	 e	 os	 Agentes	 Comunitários	
de	 Saúde,	 o	 que	 ensejou	 uma	 relação	 de	
confiança	e	 cumplicidade,	demonstrando	a	
possibilidade	efetiva	da	atuação	intersetorial	
dentro	do	SUS	e	na	comunidade.
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