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As zoonoses são doenças naturalmente 
transmissíveis entre o homem e os ani-
mais.

Nesses últimos tempos cada vez mais 
ouvimos falar sobre doenças que “pas-
sam” de animais para o homem.

A raiva é a mais conhecida, 
onde o cão ou gato raivoso mor-
de as pessoas e transmite o ví-
rus rábico. Graças às vacinações 
e campanhas governamentais ela 
está controlada, mas não extinta. 
Os morcegos são reservatórios do 
vírus da raiva.

Temos a leptospirose 
que também é de vaci-
nação obrigatória por 
lei como a raiva, porém 
infelizmente apenas cerca de 
20% dos tutores vacinam seus cães. Ela 
é transmitida ao homem através da urina 
do rato e dos cães doentes especialmente 
na época das águas com enchentes, pois 
a água serve de veículo de transmissão 
ao homem.

A leishmaniose é outra zoonose onde 
tanto homem quanto o cão e gato ficam 
doentes. E é através de um vetor (mosqui-

to) que um transmite para outro.
A giárdia é muito comum na nossa ci-

dade. Acomete cães, gatos e o homem 
e causa muita cólica, vômito e diarreia 
em todos. Pode ser transmitida também 

através de verduras mal lavadas. Nós 
podemos nos contaminar se nos-

sos animais forem infectados.
E atualmente a febre amarela 

que acomete o homem e os pri-
matas tem causado muita 

apreensão.
Por isso a necessidade 

de mantermos nossos 
animais vacinados, ver-
mifugados e protegidos 
com coleiras, tudo isso 
sob supervisão do Mé-

dico Veterinário que é o mais habilitado 
para salvaguardar a saúde de sua família 
humana e animal.

Consulte sempre o Médico Veterinário. 
Estamos à sua disposição!
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O que são zoonoses?


