
 

PARTE II

ZOONOSES



Leptospirose
    A leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira,

sendo transmitida pelo contato com a urina de ratos, cães, gatos,

bovinos, equinos e suínos. Os animais infectados podem apresentar a

bactéria na urina, contaminando o solo, água e alimentos.

     A transmissão ocorre principalmente em áreas externas de lazer,

lagos, riachos e em enchentes. Vale ressaltar que a Leptospira fica

viável por mais tempo em ambientes úmidos e na presença de água,

sendo pouco resistente ao calor e ambientes secos.

   Nestes ambientes aquáticos e úmidos a bactéria é capaz de

penetrar na pele com lesões, ou até sem lesões pela dilatação dos

poros que ocorre em contato com a água, e em mucosas expostas. 

      No entanto, pode ocorrer também a infecção por ingestão de água

ou alimentos contaminados. 1
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Apatia

Anorexia

Desidratação

Poliúria e polidipsia

Vômitos

Febre

Icterícia.
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sinais

clínicos

Febre alta

Dor de cabeça e no corpo principalmente

nas panturrilhas

Pele, mucosas e branco do olho podem

ficar amarelados (icterícia)

Em casos graves podem haver

alterações urinárias e sangramentos.

Em humanos: os sintomas começam após 7

a 14 dias da infecção.

Humano Cão
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Os sintomas da leptospirose são inespecíficos de modo que

o diagnóstico da doença ser difícil, mas pode ser feito a partir

do exame de sangue pela técnica de microaglutinação ou

sorologia, ou pelo exame de urina com a pesquisa da

Leptospira na técnica de campo escuro

O tratamento da doença sempre deve ser feito por um

médico veterinário e pode variar de acordo com a condição

do animal. Sendo baseado em tratamento suporte da

desidratação e outros sintomas que o animal esteja

apresentando e na administração de antibióticos.

diagnóstico

Tratamento
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Prevenção

A prevenção pode ser feita

a partir do controle de

roedores, visto que eles

podem ser responsáveis

pela transmissão da

bactéria para o animal.

Realizar consultas

veterinárias e exames de

check up regulares e

periódicos, para evitar não

só a leptospirose, como

outras doenças.

Não deixar o animal sem

supervisão em locais com

riachos, lagos, poças e

piscinas.
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Vacinação contra

leptospirose e

Saneamento básico.

Lave sempre as mãos

após entrar em contato

com algo em que o cão

possa ter urinado

Em épocas de chuva, o

cão não deve ter acesso a

água de enchentes e que

passam por bueiros e ruas
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     A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, 

 sendo que o gato é o hospedeiro definitivo do protozoário e o

responsável por disseminá-lo no ambiente através das fezes. 

     No entanto, é necessário que o animal esteja com o sistema imune

comprometido para liberar o parasito nas fezes, assim estima-se que

apenas 1% da população felina contamine o ambiente.

     No ser humano e em outros animais domésticos o protozoário pode

se alojar nos órgãos, músculos e no sistema nervoso, não sendo

eliminado nas fezes. No caso de gestantes com toxoplasmose, pode

ocorrer a transmissão transplacentária, na qual a mãe transmite o

protozoário para o bebê no útero. Esta é a forma mais grave da doença,

pois pode gerar aborto e malformações fetais

Toxoplasmose
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   A forma mais comum de transmissão da

doença é pela ingestão de alimentos

contaminados, como carne de bovinos, suínos

e aves, crua ou mal passada; leite não

pasteurizado e derivados deste; água

contaminada; frutas e verduras mal lavadas. 

  Para adquirir a toxoplasmose do gato é

preciso ingerir acidentalmente as fezes com o

parasito, pelo contato direto ou pela

manipulação de areia e terra contaminada.
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   Vale ressaltar que poucos gatos

apresentam a doença e que a maior parte

não pode transmiti-la, sendo mais comum

que apenas filhotes eliminem o protozoário

nas fezes e por pouco tempo. Também é

preciso que as fezes fiquem expostas por 24

a 96h em temperatura ambiente para que o

parasito se torne apto a infectar o ser

humano.

   Assim, os felinos não são os vilões da

história e não é necessário que as gestantes

se desfaçam dos seus gatinhos, pois tendo

um animal bem cuidado e com medidas

higiênicas básicas é muito improvável que a

pessoa se infecte.

TRansmissão
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Febre

Tosse e dificuldade respiratória

Apatia e prostração

Anorexia, vômito e diarréia

Icterícia

Alterações neurológicas e oculares.
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sinais

clínicos

Humano em animais

Febre

Cansaço e mal estar

Dores musculares

Aborto

Aumento dos linfonodos

Em crianças, pode ocorrer problemas de

visão.
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A identificação da doença nos gatos é feita por exames

sorológicos como reação de imunofluorescência indireta

(RIFI) e testes rápidos como o DOT-ELISA.

Deve ser recomendado por um veterinário e

normalmente é feito com antibióticos.

diagnóstico

Tratamento
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Prevenção

Sempre higienizar frutas
e verduras com solução
de hipoclorito de sódio a

2% por 30 minutos.

Lavar bem as mãos
sempre que manipular

terra ou areia e antes de
preparar alimentos.

Não beber leite não
pasteurizado ou não

esterilizado.

Lavar as mãos após
higienizar a caixa de
areia do seu gato.

Não deixar crianças
entrarem em contato com

areia ou terra de locais que
não sejam telados ou onde

haja fezes de animais.

Leve seu gato ao
veterinário regularmente
e se apresentar diarréia.
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Faça a higienização
completa da caixa uma vez

por semana.

Sempre deixe uma caixa de
areia disponível para o gato
fazer suas necessidades, e

retire os dejetos
diariamente com auxílio de

luvas e pá.

Evite que o felino tenha
acesso à rua.
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Utilizar luvas para
jardinagem.

Nunca dê carne crua para
o seu gato.

Não ingerir carne crua ou
mal-passada.
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   Conhecida popularmente como bicho geográfico, é uma doença de
pele causada pela entrada do Ancylostoma braziliense ou A. caninum,
parasito intestinal de cães e gatos. 

   Seus ovos são excretados nas fezes dos pets e se desenvolvem em
larvas na terra ou areia quente e úmida, onde se locomovem até
penetrar na pele de uma pessoa que esteja no local, os principais
pontos de penetração são pés, pernas, nádegas e costas.

Larva migrans

cutânea
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Diarréia
Anemia
Fraqueza, emagrecimento, desidratação
Dermatite nos coxins (almofadas das
patas)
Em filhotes muito jovens (poucas
semanas), pode levar ao óbito.

Nos animais, o parasito está presente no
intestino causando:

sinais

clínicos

Humano em animais

Lesão avermelhada e inchada,
semelhante a um caminho tortuoso (daí o
nome “bicho geográfico”)
Coceira intensa no local da lesão
Sensação de movimento abaixo da pele.
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Fontes: https://www.medicina.ufmg.br/observaped/bicho-
geografico/

Fontes: https://brasilescola.uol.com.br/doencas/dermatose.htm 
 



     Exame de fezes (exame coproparasitológico)
com identificação do ovo do parasito pelo método
de flutuação. O exame de fezes é ideal para saber
quais verminoses estão presentes no animal, de

modo a realizar uma vermifugação mais específica
e efetiva. 

diagnóstico  
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Tratamento
 A aplicação de anti-helmínticos é o tratamento
para esta doença, e tanto ela quanto o exame

devem ser feitos periodicamente para manter o
pet livre de parasitos. Em casos graves de anemia

e desidratação deve ser feito o tratamento
suporte.
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prevenção

15

Vermifugação dos
animais

Não deixar seu animal
solto na rua sem

supervisão

Recolher os dejetos do
seu pet com luva ou saco

plástico e jogar no lixo

Evitar que os animais
defequem em areia de
praças e praias e não

deixar as crianças
brincarem em locais que

possam estar
contaminados
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   As dermatofitoses são classificadas como micoses superficiais,
sendo causadas por diversos gêneros de fungos queratinofílicos,
como Microsporum sp., Nannizzia sp., Trichophyton sp., dentre outros. 

   Estes microrganismos possuem a enzima queratinase que age
degradando estruturas queratinizadas, como o estrato córneo da pele,
pelos e unhas de animais e seres humanos. Os fungos dermatófitos
podem ser geofílicos, estando presente no ambiente, zoofílicos, que
mais se adaptaram aos animais, ou ainda os antropofílicos, que
infectam principalmente o homem. Porém, é importante ressaltar o
caráter zoonótico.

dermatofitose
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Lesões circulares com borda
eritematosa;
Alopecia;
Crostas; 
Escamas;
Prurido (pode ocorrer);
Os pelos ficam quebradiços e se
desprendem facilmente. 
Em gatos, as lesões geralmente
ocorrem na cabeça e extremidades
do corpo.

sinais

clínicos

Humano em animais

Lesões circulares com borda
eritematosa;
Alopecia;
Crostas;
 Escamas ;
Prurido (pode ocorrer).
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Fonte:https://petvet.ufra.edu.br/images/Ca
rtilhas2018/DERMATOFITOSE-abr.2018.pdf

Fonte:http://dermvetcaesegatos.blogspot.com/
2013/10/dermatofitose-em-caes-e-gatos.html



     É necessária uma associação entre anamnese, que consiste nas
informações dadas pelo tutor, histórico do animal, exame clínico e
obtenção de amostras, como raspagem superficial da lesão ou
fragmentos de pelos. Da mesma forma para humanos.
     A amostra é submetida à microscopia direta e ao cultivo, passa por
incubação e permite a identificação do fungo para que o tratamento
adequado seja prescrito. A lâmpada de Wood pode funcionar como um
método de triagem para Microsporum canis, mas é importante lembrar
que há grande possibilidade de falsos positivos e negativos.

diagnóstico  
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O tratamento das dermatofitoses deve ser
prescrito por um médico veterinário. E em caso de
humanos afetados, também é importante consultar

um médico que irá prescrever o medicamento
adequado

Tratamento

 Uso de antifúngicos
tópicos e sistêmicos.

Shampoos
específicos

A tosa das áreas
afetadas pode auxiliar

no tratamento
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prevenção

Isolar animais

acometidos

Manter limpeza constante

do ambiente, para que os

artroconídeos (estrutura

fúngica) não fiquem no

ambiente

A limpeza do ambiente

pode ser feita com

hipoclorito de sódio

Manter a higiene correta

de fômites, como pentes

e caminhas, que podem

ser fonte de transmissão
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   A escabiose canina e também a humana são causadas pelo ácaro

Sarcoptes scabiei, que possui diversas variações, mas no caso as

var. hominis e var. canis. serão mais abordadas, infectando homem

e cão, respectivamente. Porém, é importante lembrar que a var.

canis, por exemplo, pode infectar o homem, mas tendo caráter

mais limitante. Já nos gatos, o ácaro causador é o Notoedres cati,

da família Sarcoptidae, a mesma dos ácaros causadores de sarna

no homem e cão. 

    A transmissão dessa doença se dá por fômites e, principalmente,

pelo contato direto, já que este parasito é muito dependente do

corpo do hospedeiro.

escabiose - sarna
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Inicialmente, região mais eritematosa;

Evolui para descamação e crostas;

Prurido intenso, principalmente durante a

noite;

Hiperemia;

Alopecia;

Geralmente, porções ventrais do corpo são

mais acometidas e o dorso mais

preservado.

No cão:

sinais

clínicos

em animais
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Alopecia;

Lesões crostosas;

Prurido;

Hiperemia

As lesões se concentram em focinho,

rosto, orelhas e pescoço do animal.

No gato:
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Prurido intenso, principalmente durante a noite;

Pequenas pápulas avermelhadas.

As lesões podem ser difusas por todo corpo, mas acomete com maior frequência mãos

(principalmente entre os dedos), pulsos, cotovelos, axilas, mamilos (especialmente em mulheres),

áreas ao redor do umbigo, genitália (especialmente em homens), joelhos, nádegas, coxas e pés.

No homem: 

sinais

clínicos

Humano
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    Histórico do animal e relatos do tutor são importantes. O

diagnóstico definitivo se dá pelo exame de raspagem da

lesão, principalmente no limite das crostas, até que haja um

ligeiro sangramento capilar. A amostra é preparada e

observada em microscopia, permitindo a identificação do

ácaro por sua morfologia.

diagnóstico  
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TratamentoO tratamento deve ser prescrito pelo médico

veterinário e geralmente consiste no uso de

shampoos anti-seborréicos, auxiliando na remoção de

crostas e acaricidas tópicos e sistêmicos. No caso

humano, um médico também deve ser procurado para

receitar o medicamento mais adequado.
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prevenção

Tratar os animais

doentes e mantê-los

isolados

Manter a higiene das

instalações

Higienizar materiais

de uso comum

Evitar grande

quantidade de animais

em um mesmo espaço
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 Evitar estresse dos

animais (pode levar a

uma supressão do

sistema imunológico)



   A ascaridíase nos cães é causada pelo parasita Toxocara canis, da

família Ascarididae. Já nos gatos, ocorre pela contaminação com

Toxocara cati. Se trata de um organismo cilíndrico e que acomete,

principalmente, o intestino delgado. 

    A contaminação ocorre pela ingestão do ovo do parasito, contendo

a larva que dará origem ao parasito adulto. Nos humanos, é causada

pela ingestão acidental desses ovos.

ascaridíase
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sinais

clínicos

em animais
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Diarreia;

Dificuldade para defecar;

Pode levar à obstrução intestinal;

Perda de peso;

Apatia;

Dor abdominal;

Pode haver presença de vermes

adultos nas fezes
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  O diagnóstico é feito pelo exame parasitológico a partir de

amostra de fezes, que permite identificar os ovos do

parasita. Em cães e gatos, o método de sedimentação

espontânea é muito utilizado e exames de imagem também

podem auxiliar.

diagnóstico  
 

28

Tratamento
Ocorre com a prescrição de anti-helmíntico, pelo

médico veterinário. Em casos extremos, quando

ocorre obstrução, o animal é submetido ao

procedimento cirúrgico.
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prevenção

Higienizar corretamente

os alimentos e as mãos

antes de consumí-los

(forma importante de

evitar a transmissão

para humanos).

Manter o protocolo de

vermifugação em dia

Exame de fezes

periódico em cães e

gatos

Limpeza dos ambientes

em que os animais

fazem suas

necessidades
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Tratamento dos animais

acometidos, impedindo

disseminação de ovos no

ambiente

Limpeza das fezes

dos animais



  A brucelose é uma doença infecciosa causada por bactéria do
gênero Brucella sp. Acomete cães, bovinos, suínos, sendo raros os
casos em gatos. 

   A transmissão se dá pela ingestão de carne contaminada mal cozida,
alimentos lácteos caseiros não pasteurizados; a inalação da bactéria
também é uma forma de infecção e o contato direto com secreções
de animais doentes, como descargas vaginais e sêmen, além de urina
e contato com tecido fetal abortado.

Brucelose
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Fêmeas não prenhes podem não
apresentar sinais, apesar de serem
capazes de excretar a bactéria na urina e
fluidos vaginais;
Pode ocorrer linfoadenomegalia;
Ocorrência de natimortos ou filhotes
fracos; 
Nos machos, epididimites e orquites,
além de anormalidades no sêmen;
Ocasionalmente, dermatites
piogranulomatosas e problemas
locomotores.

sinais

clínicos

Humano em animais

Febre; 
Calafrios;
Fadiga muscular; 
Sudorese profusa;
Mal-estar;
Linfadenomegalia;
Perda de peso;
Dor de cabeça.
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Associação de histórico do animal e isolamento a partir de
cultura microbiológica de amostras como sangue, urina,

sêmen, secreção vaginal, leite, entre outros. É importante
ressaltar que um único exame pode não ser conclusivo e
que os resultados devem ser interpretados com cautela.

diagnóstico  
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TratamentoEm animais, a cura é difícil, mas o tratamento com
antibacterianos pode diminuir sinais clínicos e a

bacteremia, sendo que este animal estará susceptível
à reinfecção. Desta forma, a castração geralmente é

indicada. Já nos humanos, o tratamento também é
feito com antibioticoterapia que costuma durar

semanas.
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prevenção

Humanos devem evitar
consumir carnes mal
cozidas e produtos

lácteos in natura (crus)

Higiene ao manusear
animais possivelmente

infectados e do local em
que eles estão alojados

Evitar contato de
animais positivos com

outros sadios

Exames sorológicos e
bacteriológicos devem
ser feitos nos animais

periodicamente

Evitar contato direto
com feto e tecidos

embrionários
abortados
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   A VetJr. é uma empresa júnior de
consultoria da Escola de Veterinária da
UFMG, composta por estudantes e amparada
por professores e laboratórios da
universidade.

     Trabalhamos com projetos de consultoria,
dando assistência a criadores e proprietários.
O objetivo desse conteúdo é tornar mais
acessível informações sobre zoonoses que
frequentemente afetam nossos pets.

   Gostou do conteúdo? Entre em contato
com a gente para conhecer nossos serviçoes

a fundo
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Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
pequenosanimais@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Veterinária, campus Pampulha

Av. Antônio Carlos, 6627
Belo Horizonte, MG

CEP: 31270-901
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