Animais de estimação e o coronavírus
Os animais podem ser infectados e desenvolver COVID‐19?
Há muitas coisas que não sabemos sobre o coronavírus e seu efeito em não‐humanos. Muitas
das respostas desta seção não estarão completas. Sabemos que esse coronavírus existia em morcegos
antes de ter passado a contaminar seres humanos e, provavelmente, infectou outras espécies animais
entre morcegos e humanos. Sabemos que alguns animais desenvolveram casos dessa doença, inclusive
tigres do zoológico de Nova York. O que não sabemos é o nível de facilidade com que o vírus infecta
diferentes tipos de animais, ou se há algum animal imune.
Meus animais de estimação podem contrair COVID‐19?
Há registros de casos entre alguns gatos e cachorros que contraíram COVID‐19, mas são muito
raros. Sua própria saúde está em maior risco.
Posso transmitir COVID‐19 aos meus animais de estimação?
É possível, mas improvável. Se você contrair o coronavírus, deverá se isolar de seus animais de
estimação da mesma forma que se isolaria de seus familiares.
Meus animais de estimação podem transmitir COVID‐19 para mim?
Isso também é improvável. Para infectar você, seu animal de estimação teria que ter sido
infectado por outra pessoa primeiro, o que também é raro. É mais provável que você contraia a
infecção diretamente dessa outra pessoa, ao invés de seu animal de estimação.
Um animal de estimação pode transmitir COVID‐19 a outros animais de estimação?
Não sabemos. Entretanto, no momento, parece improvável. Não é porque um vírus pode
infectar uma espécie que ele irá se transferir entre essa espécie.
Como posso manter meu animal de estimação protegido contra o coronavírus?
Você deve usar as mesmas precauções que usaria com os seres humanos. Mantenha‐os longe
das pessoas fora de seu círculo familiar. Os gatos, se possível, devem permanecer dentro de casa. Ao
passear com cachorros, mantenha‐os na coleira e a pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas.
Não tente colocar uma máscara em seus animais de estimação. Não será eficaz e haverá o risco de
sufocamento.
Meu animal de estimação parece doente, como posso saber se é COVID‐19?
Provavelmente você não saberá se seu animal de estimação tem coronavírus ou outra doença.
Notifique seu veterinário se seu animal de estimação estiver doente e informe‐o sobre os sintomas que
ele tem. Mantenha seu animal de estimação em casa e siga as orientações de tratamento dadas por seu
veterinário. Não os leve até o veterinário sem antes conversar com o profissional.
Como posso fazer um teste com meu animal de estimação?
A menos que seu animal de estimação apresente sintomas de COVID‐19 e tenha estado perto de
uma pessoa infectada, o teste não é recomendado. Se o seu animal de estimação tiver um provável

caso de COVID‐19, cuide deles como se fosse um membro da família e não o deixe sair até que seu
veterinário diga que está tudo bem.
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