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RESUMO 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é fundamental para a qualificação dos 

profissionais inseridos nos serviços de saúde, priorizando os problemas cotidianos das 

equipes e buscando a melhoria das práticas em saúde. O objetivo deste trabalho foi 

relatar a percepção dos profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porto 

Alegre/RS, sobre a atividade de EPS “Transmissão de Conceitos sobre Zoonoses” e 

relacionar com a importância da EPS nos processos de trabalho em saúde. Para a 

realização da atividade, os profissionais foram divididos em duas equipes e cada grupo 

recebeu cartas com perguntas sobre zoonoses a fim de discutir e relembrar conceitos 

sobre transmissão, sinais clínicos, diagnóstico, prevenção e tratamento dessas doenças. 

Após a dinâmica, cada profissional foi convidado a responder a um questionário sobre a 

sua percepção acerca da importância da discussão sobre as zoonoses na sua prática de 

trabalho. Dos profissionais que responderam o questionário, 100% consideraram que a 

dinâmica trouxe informações importantes ou muito importantes para a sua prática de 

trabalho, 55,6% relataram ter mais dúvidas sobre as doenças zoonóticas, e 44,4% 

disseram não ter mais dúvidas sobre o assunto. 66,7% trouxeram sugestões para a 



                  

 
                  

realização de novas dinâmicas. A partir dos resultados obtidos podemos concluir que a 

maioria dos profissionais reconhece a importância das doenças zoonóticas, porém ainda 

há muitas dúvidas a serem esclarecidas sobre o assunto, evidenciando a necessidade da 

EPS para a capacitação dos profissionais de saúde e melhoria do trabalho desenvolvido. 

 

Palavras-chave: educação permanente; saúde pública; sistema único de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão da educação como prática transformadora e aprendizagem 

significativa é premissa da educação permanente, que se configura como significativo 

campo do saber e de prática na área da saúde (CAMPOS, K.F.C; SENA, R.R; SILVA, 

K.L., 2017). 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um componente da gestão do 

trabalho que pode consolidar-se nos espaços coletivos de discussão. Seus  processos são 

baseados em práticas institucionalizadas nos serviços de saúde, priorizando os 

problemas cotidianos das equipes e buscando a transformação  das  práticas,  ao  gerar  

mudanças  no  nível organizacional, nas relações entre os sujeitos e na compreensão do 

trabalho em saúde (SANTOS et al., 2015).  

Silva et al., destaca a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) como 

estratégia para a disseminação da EPS entre os profissionais de saúde, englobando 

usuários, docentes e estudantes. É de acordo com esse cenário que a RMS, imbuída da 

perspectiva de EPS, pode atuar na mudança de atitude dos profissionais na área de 

saúde, sensibilizando-os para atuar de modo diferente do tradicional. 

No âmbito da Saúde Única, a RMS torna possível o fortalecimento da educação 

dos profissionais da saúde sobre as doenças de caráter zoonótico. As zoonoses são 

doenças de caráter infeccioso que podem ser transmitidas entre pessoas e animais 

através do contato direto ou através do consumo de produtos de origem animal e seus 



                  

 
                  

derivados, da contaminação da água ou do meio ambiente. Pelo fato destas 

enfermidades representarem um problema importante de saúde pública, a capacitação 

dos profissionais da saúde se faz fundamental (RAHMAN, et al., 2020; BRASIL, 2016). 

O maior conhecimento sobre as zoonoses permite a realização precoce de 

diagnóstico e tratamento para cada indivíduo, auxiliando no combate à disseminação 

dos patógenos. Desta forma, capacitar os profissionais da saúde sobre as doenças 

transmitidas entre humanos e animais é o que torna possível a vigilância e 

monitoramento de cada uma destas enfermidades e a definição de protocolos de 

combate e prevenção específicos para cada região, amplificando o alcance das 

estratégias em saúde. 

Baseado nestes conceitos, este trabalho apresenta uma atividade de EPS, 

inspirada no artigo de Ferraz, et. al. “Atividade de Transmissão de Conceitos sobre 

Zoonoses através do Jogo Zoo-Pong” realizada em uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do município de Porto Alegre/RS, guiada por médicos veterinários, residentes 

em programas multi e uniprofissionais em Saúde. Participaram da dinâmica 

profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de combate a 

endemias, agentes de saúde, acadêmicos de enfermagem e do ensino médio.  

O objetivo do presente trabalho é relatar a percepção dos profissionais de uma 

Unidade Básica de Saúde de Porto Alegre/RS, sobre a atividade de EPS “Transmissão 

de Conceitos sobre Zoonoses” e relacionar com a importância da EPS nos processos de 

trabalho em Saúde. 

METODOLOGIA 

Para a realização da dinâmica foram necessários 20 copos plásticos, uma mesa, 

uma pequena bola de borracha, e 24 cartões com perguntas sobre zoonoses, 

confeccionados previamente. 

As perguntas utilizadas foram: 1) Quais animais transmitem a raiva? 2) Como a 

raiva foi controlada no Brasil? 3) Quais os sintomas da raiva nos animais e nos 



                  

 
                  

humanos? 4) Como ocorre a transmissão da raiva dos animais para os humanos? 5) O 

que fazer ao encontrar um morcego caído no chão (vivo ou morto)? 6) Quais animais 

transmitem a leptospirose? 7) Como se faz a prevenção da leptospirose? 8) Quais os 

sintomas da leptospirose? 9) Como ocorre a transmissão da leptospirose? 10) É possível 

contrair leptospirose ao ingerir bebidas em latas de alumínio? 11) Como se contrai a 

toxoplasmose? 12) Como prevenir a toxoplasmose? 13) Quais os grupos de risco de 

infecção de toxoplasmose? 14) Quais cuidados especiais o grupo de risco de infecção de 

toxoplasmose deve adotar? 15) Quais os sintomas da toxoplasmose? 16) Qual o 

principal transmissor da febre amarela? 17) Como ocorre a transmissão da tuberculose 

em animais? 18) Como prevenir o bicho-de-pé? 19) Qual animal transmite e quais os 

sintomas da febre maculosa? 20) Como prevenir o  bicho geográfico? 21) Como se 

contrai a cisticercose? 22) Quais os cuidados para evitar as teníases? 23) Quais doenças 

transmitidas do cão para o homem podem ser evitadas através da vacinação dos cães? 

24) Quais orientações podem ser dadas a um paciente que foi mordido por um cão de 

rua? 

Para a realização da dinâmica, os profissionais da UBS foram divididos em duas 

equipes de igual número. Cada equipe foi distribuída em uma extremidade da mesa, 

sobre a qual havia dez copos plásticos. A cada rodada, um integrante de cada grupo 

devia tentar arremessar a bolinha dentro de um dos copos da outra equipe. Se a pessoa 

acertasse a bola dentro do copo, a equipe que teve o copo atingido devia pegar uma 

carta escolhida de forma aleatória, ler a pergunta escrita na carta em voz alta, discutir a 

questão entre os seus membros e formular uma resposta. Se a equipe que estava 

respondendo acertasse a pergunta, um dos copos dessa equipe era retirado. Caso a 

equipe errasse a questão, a outra equipe tinha um dos copos retirados. Se a pessoa que 

estava arremessando a bolinha errasse e não conseguisse acertar a bola dentro de um dos 

copos, ela perdia a vez e a outra equipe atirava a bolinha, dando seguimento ao jogo. 

Ganhava o jogo a equipe que não tivesse mais copos. 



                  

 
                  

Após a dinâmica, foi solicitado aos profissionais participantes que respondessem 

um formulário, sem identificação do participante, sobre a atividade. O formulário 

possuía três perguntas, sendo elas:  

1) O quanto você acha que a dinâmica trouxe informações relevantes para o seu 

trabalho? a) Muito importante b) Importante c) Regular d) Pouco Importante e) Nada 

Importante.  

2) Você tem alguma sugestão para a próxima dinâmica?  

3) Você tem dúvidas sobre alguma doença zoonótica que você gostaria de saber 

mais sobre? Qual?  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram respondidos nove formulários. Na pergunta 1, 66,6% dos profissionais 

optaram pela opção a) Muito importante e 33,3% optaram pela opção b) Importante. 

Na pergunta 2, 22,2% dos profissionais sugeriram uma apresentação prévia 

sobre sinais e sintomas, exposição com imagens e ser conduzido durante a realização da 

mesma, 22,2% sugeriram um novo jogo, podendo ser inspirado em algum outro jogo, 

como o de futebol de botão, 22,2% sugeriram reduzir o tempo da dinâmica e 33,3% não 

trouxeram sugestões para dinâmicas futuras. 

Na pergunta 3, 33,3% dos profissionais responderam que gostariam de saber 

mais sobre escabiose, febre maculosa, leptospirose e toxoplasmose. 22,2% gostariam de 

receber informações mais frequentes sobre zoonoses e 44,4% responderam que não 

possuíam mais dúvidas sobre o tema.  

Pelo menos 15 profissionais iniciaram a dinâmica, porém ao decorrer do 

processo, alguns desistiram da participação em virtude do tempo de duração e não 

preencheram o formulário sobre suas percepções. Mesmo com esses fatores limitadores, 

foi percebido que os que ficaram até o final da atividade conseguiram sanar dúvidas, 

atualizar seu conhecimento sobre zoonoses e compartilhar suas experiências com os 



                  

 
                  

colegas, fato análogo constatado por Costa et al. (2016), que ao aplicar atividades de 

educação em saúde com o intuito de  aumentar o conhecimento dos ACS, ACE e 

professores sobre zoonoses notou  um expressivo  aumento do nível de conhecimento 

dos participantes.   

A realização da dinâmica funcionou como uma quebra da rotina intensiva de 

trabalho, a qual muitas vezes causa sobrecarga nos profissionais. Pereira (2011) reitera: 

o que precisamos é retirar os profissionais da rotina que os aprisiona e convidá-los a 

assumirem papéis ativos na sociedade, trabalhar as equipes e a multidisciplinaridade. 

Buscar a autocrítica e a motivação para conseguir mudanças reais. Mas para isso deve-

se também trabalhar com os gestores para que possam oferecer estruturas para que essas 

modificações aconteçam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que a maioria dos profissionais sabe 

da importância que as doenças zoonóticas representam para a manutenção da Saúde 

Única, mas que há muitas dúvidas a serem esclarecidas sobre o assunto. Portanto, a 

capacitação dos profissionais de saúde deve ser realizada de forma contínua e contando 

com apoio multiprofissional, visando melhorar o atendimento dos pacientes como 

indivíduos, possibilitar a identificação das vulnerabilidades de cada região e elaborar 

estratégias de enfrentamento personalizadas para cada comunidade. 
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