
 

Marina Sanches – Campus Descalvado – 6º semestre de Medicina 

Veterinária 

 

Trabalho: Avaliação sobre o Conhecimento Básico Relacionada à Saúde 
Animal com Alunos do Ensino Fundamental II do Município de Descalvado/SP 

 

Conte um pouco do seu trabalho 

O meu trabalho consiste na avaliação do conhecimento básico das crianças a 
respeito da posse responsável. Trata-se de uma série de necessidades 
básicas que o tutor irá se comprometer a realizar, visando o bem-estar 
animal. Achamos importante dentro do tema da posse responsável, incluir os 
tópicos de castração, vacinação e vermifugação.  

Nosso objetivo do projeto foi promover a conscientização por meio da posse 
responsável, a importância da vacinação, a relevância da vermifugação com 
o intuito da zoonose, que são as doenças que são transmitidas dos animais 
para os homens. Criei um questionário com perguntas básicas, chegamos na 
sala e explicamos para os alunos como ia ser realizado, explicamos o 
questionário e esperamos eles responderem. Entrevistei 115 alunos da faixa 
etária entre 10 a 12 anos.  

 

Quais as dificuldades na realização do trabalho? 

Nós queríamos aplicar a pesquisa em Descalvado, só que a prefeitura não 
permitiu a entrada nas escolas. Fomos então a São Carlos e duas escolas 
particulares também não permitiram a entrada. A gente enfrentou uma parte 
burocrática muito grande. Como a Universidade tem vínculo com o município 
e faz a divulgação da Campanha antirrábica, aproveitamos para fazer a 
pesquisa.  Foi uns 7, 8 meses de desenvolvimento. 

 

Depois de toda essa dificuldade, como é para você estar aqui 

participando do EINIC? 

É muito gratificante. A gente pensou muito em desistir, porque parecia que 
eles não entendiam a importância do projeto e não conseguiam ver como isso 
é bom para a sociedade. Ver que meu trabalho foi escolhido para o impresso 
é muito gratificante. Agradeço a minha orientadora Talita que deu todo o 
suporte. 

 


