
CUIDADOS  

HIGIÊNICOS -SANITÁRIOS  DE

CÃES  E  GATOS  EM  TEMPOS  DE

COVID -19

O QUE PRECISO SABER?



Hoje em dia, a relação dos pets com o ser humano
vem se modificando. Isso porque eles estão sendo
considerados como um membro da família. Desta
forma, o modelo de criação também mudou, pois o

animal não é mais visto como aquele que está recluso
em um quintal. Atualmente, pode-se dizer que muitos
tutores permitem que os animais tenham acesso a
todos os cômodos da casa, de forma que este possa
usufruir do conforto do lar, além de estarem mais

preocupados com a saúde, alimentação, higiene e o
bem-estar do animalzinho.

OS PETS COMO MEMBROS DA
FAMÍLIA...



O coronavírus pertence à família
Coronaviridae, que pode ser

classificado em dois gêneros, a
Alphacoronavirus (cães e gatos) e

Betacoronavirus (humanos), ou seja, as
espécies que infectam os pets não são

transmitidas para o homem.

CORONAVÍRUS



 E qual o tipo de
coronavírus que
acometem os

animais?



E COMO OCORRE A TRANSMISSÃO DE CÃO PARA
CÃO E DE GATO PARA GATO?

 

Através das partículas virais eliminadas nas fezes
desses animais que contamina o ambiente. O bom
manejo sanitário é uma aliada contra o coronavírus

animal.

CORONAVÍRUS FELINO
 

O vírus causa a PIF (Peritonite Infecciosa Felina),
que é considerada fatal, pois a mortalidade chega
a 100% em dias ou meses. Os sinais clínicos são

febre, diarreia, apatia, letargia e anorexia. O
tratamento é meramente humanitário, já que o
prognóstico é muito ruim. No caso dos gatos não

há vacinas, somente medidas de controles a
serem feitas.

CORONAVÍRUS CANINO (CCOV)
 

Animais jovens são mais susceptíveis, podendo
apresentar anorexia, depressão e fezes amolecidas
alaranjadas. O tratamento é de suporte, mas em
alguns casos tem recuperação espontânea. A

melhor prevenção no cão é a vacina polivalente. 



COMO PREVENIR O CÃO
CONTRA O CORONAVÍRUS

CANINO?

A vacinação essencial (polivalente) deve ser iniciada entre 6 e 8
semanas de vida e revacinado a cada 3 ou 4 semanas, sendo a

última dose com 16 meses ou mais.

É um procedimento realizado por profissional habilitado
(Médico Veterinário), e que tem como objetivo proteger o

animal de diversas doenças, além de se evitar a propagação
delas entre os animais. 

A vacinação polivalente que protege contra o coronavírus é
específica de cães, e ainda não existe uma para gatos. E também

NÃO deve ser usado em humanos.

 

Para tirar dúvidas, consulte sempre o Médico Veterinário.
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QUEM AMA, VACINA!

 

 

A vacina polivalente no cão protege contra doenças infecciosas
de importância global, como exemplo contra o coronavírus

canino, devendo o protocolo ser repetido anualmente.
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PARA QUE SERVE?

VACINAÇÃO

IMPORTÂNCIA

OBSERVAÇÃO
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"O gato pode ser um sentinela e um

hospedeiro terminal, refletindo o

ambiente em que vive, não sendo ainda

um transmissor confirmado do vírus

para humanos. Os gatos e cães podem

atuar como carreadores do vírus, com

seu pelame atuando como fômite, e até

podem, eventualmente, adquirir o

agente viral se conviverem com um (ou

mais) seres humanos infectados" (CFMV,

2020).

"Até o momento, não existem

evidências de transmissão do

coronavírus SARS-CoV-2 de
gatos domésticos para

humanos, com somente o

inverso sendo referido" (CFMV,
2020). 



Mas de que

forma os

pets podem

carrear

partículas

virais da

COVID-19 ?

 

 



Passeios em locais de aglomeração
onde pessoas contaminadas podem
ter passeado pelo mesmo local, de

forma que as partículas virais
possam ficar aderidas na patinha do
animalzinho, possibilitando que o
vírus seja carreado para dentro da

residência.

Contato com pessoas doentes e
que possam tossir próximo ao

animal, de forma que as partículas
virais fiquem aderidas ao pelo por

dias.
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Fazer a higiene do
pet com produtos
veterinários.

Evitar locais
com grandes
aglomerações
de pessoas.

Evitar contato com
pessoas suspeitas ou
positivas para covid-
19.
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NÃO ABANDONE
QUEM SEMPRE
ESTEVE AO SEU
LADO!

 

Abandono é crime!

"E o ponto fundamental é a
correta orientação dos

proprietários e público geral,
de que os gatos e cães são
contactantes, assim como

outros humanos nas
unidades familiares,

devendo também serem
protegidos em caso de

suspeita ou confirmação de
COVID-19 humana dentro (e

fora) de casa. E
dependemos disso para
minimizar o risco de

abandono e
comportamentos indevidos

com nossos animais de
estimação" (CFMV, 2020).

 



Passeios na rua devem ser evitados, mas se
necessário que se evitem locais com aglomeração; 
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CUIDADOS  COM  OS  ANIMAIS  EM
TEMPOS  DE  COVID - 19

Usar botinhas ou meias próprias para proteger as
patinhas de possíveis contaminações;

Evitar o contato do animal com pessoas positivas
para o COVID-19;

Higienizar as patinhas com água e sabão neutro  ou
outros produtos próprios para limpeza, sempre que
voltar de passeios ou sempre que possível.
Lembrando que após a limpeza secar bem para
evitar a proliferação de fungos.

Dar banho no animal pelo menos uma vez na
semana, pois o vírus é sensível a produtos químicos.

Portanto, use produtos prórprios para animais ou
prescrito por um Médico Veterinário.

Idas ao veterinário devem ser feitas com precaução;

Evitar  beijar, receber lambidas ou compartilhar
comidas com o pet;

Lavar as mãos antes de brincar ou tocar nos
bichinhos;

Gatos gostam mais de ficar em muros, telhados e
terrenos vázios, mas pode-se usar banho a seco e
produtos próprios para higienização das patinhas
quando retornar para casa.

Observaçã
o:

Não se deve usar álco
ol em

gel na patinha dos

animais, pois resseca a

pele e o ph é diferente
 da

pele humana.

Também não usar lenç
os

umedecidos
, pois só tem

poder de
 limpeza e não de

antisseps
ia. 
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   Esta cartilha foi desenvolvida como parte avaliativa da disciplina

de Epidemiologia do Programa de Residência Multiprofissional em

Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia

(UFRA). No entanto, também tem como objetivo esclarecer

algumas dúvidas aos tutores de pets (cães e gatos) sobre o

coronavírus em animais, além também de conscientização.

  Considerando a pandemia que estamos vivendo neste momento,

é de grande importância que os tutores saibam sobre o tipo de

coronavírus que afeta os animais (cães e gatos), seus sintomas,

tratamento e prevenção. Além de ser importante saber de que

forma os animais estão envolvidos no contexto da COVID-19.
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