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RESUMO 

Devido à pandemia da COVID-19, muitas dúvidas foram colocadas em 

questão, principalmente sobre os modos de transmissão da doença. Em março de 2020, 

após o relato da World Organization for Animal Health (OIE), em que um cão em Hong 

Kong testou positivo para COVID-19, vários questionamentos em relação a 

possibilidade de animais domésticos transmitirem a doença se tornaram mais evidentes. 

Realizou-se um levantamento bibliográfico referente ao atual contexto em relação ao 

envolvimento de animais domésticos na transmissão do novo coronavírus, reunindo 

informações sobre relatos de animais que testaram positivo para COVID-19 de forma 

natural pela exposição a indivíduos infectados e de modo experimental. Até o momento, 

casos em que animais foram infectados pelo novo coronavírus consistem em situações 

isoladas, e estatisticamente refletem que ainda não há provas que animais de estimação 

sejam uma fonte de disseminação da COVID-19 para humanos. É notório que ainda há 

uma necessidade de novos estudos para esclarecer diversas dúvidas que surgiram após o 

estabelecimento da COVID-19 no mundo. Pesquisas mais aprofundadas e delineadas 

que provem ou descartem a hipótese da transmissão do SARS-CoV-2 de animais para 

humanos devem ser realizadas. 
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INTRODUÇÃO 

No final de 2019, em dezembro, uma doença de caráter infectocontagioso até 

então desconhecida surgiu na cidade de Wuhan, província de Hubei localizada na 

China, contaminando cerca de 2000 pessoas após um mês de disseminação (LOPES et 

al, 2020). Ao passo de novas pesquisas, o agente etiológico foi identificado e por meio 

do sequenciamento de seu genoma foi descoberto que se tratava de um novo 

coronavírus, similar ao SARS-COV (coronavírus da síndrome respiratória aguda grave) 

(LOPES et al, 2020; SCHRER et al, 2021). Sendo assim, o vírus foi nomeado como 

SARS-CoV-2 e a doença causada por ele foi designada COVID-19 (SCHRER et al, 

2021). O aumento de número de casos e milhares de óbitos praticamente em todo o 

planeta, fez com que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarasse um estado de pandemia (HOSIE et al, 2021; SCHRER et al, 2021). 

O consumo de animais silvestres pode ter sido o fator crucial responsável pelo 

surgimento da pandemia, devido ao escape zoonótico do patógeno em questão e pelo 

fato que os primeiros casos relatados da enfermidade foram de indivíduos que haviam 

frequentado um mercado de frutos do mar e animais vivos da região de Wuhan 

(LIMONGI, OLIVEIRA, 2020; SCHRER et al, 2021). Nas últimas décadas, inúmeras 

vezes já foram documentadas doenças emergentes causadas por coronavírus em 

humanos. Esses vírus, responsáveis pelas síndromes respiratórias agudas severas 

(Severe acute respiratory syndrome – SARS-CoV), são oriundos de morcegos e, 

provavelmente, por meio de hospedeiros intermediários infectaram os humanos 

(KREUTZ et al, 2021). 

Apresentam-se como um grupo de vírus do tipo RNA de fita simples 

envelopados, logo, possuem como característica elevada taxa de mutação, que tem 

como consequência o aumento de virulência, adaptação a novos hospedeiros e tropismo 

tecidual (FREITAS, SILVEIRA, BARBOSA, 2020). Representam a subfamília 

Orthocoronavirinae, família Coronaviridae, na ordem Nidovirales, e são classificados 

em quatro gêneros, que consistem em Alfa, Beta, Gama e Deltacoronavírus. Os dois 

primeiros são de distribuição global, podem infectar humanos, nos animais os 

coronavírus podem causar doença respiratória, gastrointestinal, hepática e neurológica 

(LIMONGI, OLIVEIRA, 2020). Em humanos, geralmente causa sintomas de um 

resfriado comum, podendo ocorrer infecção grave do trato respiratório inferior, 



                   
                  

principalmente em idosos e pacientes imunocomprometidos (LIMONGI, OLIVEIRA, 

2020). 

Os vírus pertencentes ao gênero beta apresentam aspecto zoonótico, temos como 

exemplo o MERS-COV (Middle East respiratory syndrome e SARS-COV (Severe 

acute respiratory syndrome (FREITAS, SILVEIRA, BARBOSA, 2020). O hospedeiro 

intermediário do SARS-CoV, que surgiu em 2002, é o gato de algália (Paguma 

larvata), já para o MERS-CoV que emergiu em 2012, o hospedeiro intermediário 

consiste no camelo dromedário (Camelus dromedarius) (KREUTZ et al, 2021).  

O SARS-COV-2 faz parte do gênero beta, contudo, há necessidade de mais 

pesquisas para provar o verdadeiro potencial zoonótico desse agente etiológico 

(FREITAS, SILVEIRA, BARBOSA, 2020). Devido a essa preocupação, estudos foram 

elaborados para identificar a possível fonte de infecção do novo coronavírus, e através 

de avaliações moleculares obteve-se resultados em que 96% da genética do SARS-

COV-2 é similar à de morcegos (MORALES et al, 2020). O vírus ainda apresentou 

90,5% de semelhança com a genética de pangolins (Manis javalica) resgatados do 

comércio ilegal de Wuhan, sendo provavelmente o hospedeiro intermediário 

responsável pela contaminação de humanos, assim ocasionando a COVID-19 (LAM et 

al, 2020; WONG et al, 2020). Apesar dessa informação, o hospedeiro intermediário 

ainda é desconhecido, e o morcego segue sendo o suspeito primordial de ser o 

hospedeiro original, importante no início do ciclo da infecção animal-humano (LOPES 

et al, 2020). 

É sabido que os animais apresentaram um papel critico no inicio e 

desenvolvimento da pandemia, justamente pela semelhança do que já foi visto 

anteriormente com o MERS-CoV e o SARS-CoV-1 (RISTOW, CARVALHO, 

GEBARA, 2020). No cenário atual da pandemia da COVID-19, inúmeras dúvidas 

foram colocadas em questão, principalmente sobre os modos de transmissão da doença. 

Em março de 2020, após o relato da World Organization for Animal Health (OIE), em 

que um cão em Hong Kong testou positivo para COVID-19, vários questionamentos em 

relação a possibilidade de animais domésticos transmitirem a doença se tornaram mais 

evidentes (RODRIGUES et al, 2020).  Frente a essa perspectiva, o objetivo da presente 

revisão bibliográfica é reunir informações a respeito da relação que os animais possuem 

com o novo coronavírus, destacando a possibilidade da COVID-19 portar um caráter 

zoonótico.  



                   
                  

METODOLOGIA 

Realizou-se um levantamento bibliográfico referente ao atual contexto em 

relação ao envolvimento de animais domésticos na transmissão do novo coronavírus, 

reunindo informações sobre relatos de animais que testaram positivo para COVID-19 de 

forma natural pela exposição a indivíduos infectados e de modo experimental durante a 

realização de pesquisas. A revisão bibliográfica teve como fonte dados e informações 

publicados em artigos, revistas, jornais e site científicos, a pesquisa foi realizada no mês 

de julho, compreendendo artigos na língua portuguesa e inglesa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, por meio de testes moleculares, 

foram identificados animais positivos para COVID-19 que conviviam com tutores 

infectados, sendo assim, é possível afirmar que os animais possuem o risco de 

contaminação (FREITAS, SILVEIRA, BARBOSA, 2020; RODRIGUES et al, 2020). A 

possibilidade transmissão do vírus de humanos para animais ocorre devido o contato 

próximo entre esses indivíduos, principalmente com animais de companhia, porém se 

faz necessário maiores esclarecimentos  para saber se os animais podem transmitir a 

doença. Atualmente, é estabelecido que existe a transmissão de humanos para humanos 

através de gotículas respiratórias, assim como também, o agente pode estar presente nas 

fezes e urina de pessoas doentes com sintoma de diarreia (FREITAS, SILVEIRA, 

BARBOSA, 2020). 

A identificação de novos hospedeiros tanto animais quanto humanos, pode ser 

confirmada pela detecção de anticorpos específicos no sangue, que indicam uma 

exposição prévia ao agente, ou quando há presença do próprio agente no organismo do 

animal (KREUTZ et al, 2021). Sabendo disso, anticorpos anti-SARS-CoV-2, já foram 

encontrados em animais silvestres e domésticos, assim como também, a presença do 

vírus já foi relatada em cães, gatos e animais silvestres (vison americano, leões, tigres, 

pumas, leopardos, gorilas e furões), tendo como fonte de infecção, provavelmente 

humanos infectados. (KREUTZ et al, 2021). 

O novo coronavírus usa como porta de entrada no organismo o receptor a enzima 

conversora de angiotensina 2 (ACE2), o mesmo vale para o SARS-CoV-1 causador da SARS. 

Animais de companhia, principalmente cães, gatos e furões, receberam uma ênfase nesse 



                   
                  

cenário devido ao contato direto com pessoas e por possuírem o receptor ACE2 com alta 

similaridade com o receptor ACE2 humano (LUAN el al, 2020; WAN et al, 2020). Apesar da 

literatura ainda ser escassa, há evidências que determinadas espécies de animais, 

particularmente felinos, de modo ocasional são infectados por SARS-CoV-2, mas a 

transmissão entre homem e gato aparenta ser um evento de difícil ocorrência em 

situações naturais (SHI et al, 2020). 

No final de fevereiro de 2020, foi relatado nos dados da AFCD (Agriculture, 

Fisheries and Conservation Department), que um cão de Hong Kong foi testado como 

fraco positivo para COVID-19 após a realização de testes moleculares.  O caso citado 

provavelmente consiste em uma transmissão humano-animal, visto que o tutor do 

canino havia testado positivo anteriormente (LOPES et al, 2020). A AFCD e a Escola 

de Saúde Pública de Hong Kong realizaram o sequenciamento genético do SARS-Cov-2 

identificado no animal em questão e nas pessoas próximas a ele que também testaram 

positivo, e foi demonstrado semelhanças no sequenciamento. Esse fato pode indicar que 

o cão se infectou após o vírus se espalhar pelo ambiente domiciliar, outro aspecto 

importante desse caso é que o animal não apresentou sinais clínicos da doença e, 

provavelmente, não se tornou uma fonte de infecção para outros animais ou seres 

humanos (LOPES et al, 2020).  

A multiplicação do SARS-CoV-2 em cães e gatos ocorre principalmente no trato 

respiratório, todavia a quantidade de vírus presente nas secreções é mínima e pode ser 

insuficiente para ocasionar uma transmissão do agente para animais e humanos. A 

quantidade de cães e gatos que testaram positivo é significantemente baixa ao levar em 

consideração o número de animais expostos a tutores infectados, caso a infecção de 

animais de companhia fosse algo frequente e relevante, milhares ou, até mesmo, 

milhões de casos já teriam sido relatados (KREUTZ et al, 2021). Portanto, há inúmeros 

fatores que demonstram que a infecção de animais de companhia acontece de forma 

acidental e epidemiologicamente questionável. Além disso, apresentam pouca 

relevância visto que apesar de cães e gatos serem infectados, ainda não existe nenhum 

caso relatado de transmissão de animais para humanos (KREUTZ et al, 2021).  

Em Nova York no zoológico de Broxn, foi relatado que uma tigresa malaia 

testou positivo para a COVID-19, depois de apresentar sinais de tosse seca. Assim como 

a tigresa, outros seis felinos também demonstraram sintomas, todavia não se realizou 

nenhum testes nesses animais. O modo como à tigresa contraiu o vírus ainda é incerto, 



                   
                  

os médicos veterinários do zoológico acreditam na hipótese em que a transmissão 

ocorreu após o animal ter contato com algum funcionário assintomático. Além dos 

animais citados do zoológico em questão, nenhum outro animal apresentou sinais de 

infecção pelo novo coronavírus (LOPEZ et al, 2020). 

Em relação a animais de produção, até o momento não foram identificados 

animais positivos para o novo coronavírus, o que pode sugerir que eles são refratários a 

esta infecção. Entretanto, é necessário que se considere a frequência baixa em que esses 

animais são testados e por manterem menor contato com humanos em comparação a 

cães e gatos (FREITAS, SILVEIRA, BARBOSA, 2020). 

Até o momento, casos em que animais foram infectados pelo novo coronavírus 

consistem em situações isoladas, e estatisticamente refletem que ainda não há provas 

que animais de estimação sejam uma fonte de disseminação da COVID-19 para 

humanos. Animais infectados pelo vírus podem adoecer, porém o quadro clínico 

aparenta ser leve e autolimitante. Antigamente, o que se descobriu em estudos sobre a 

interação do SARS-CoV-1 e gatos é basicamente o mesmo para o que está sendo 

evidenciado para o SARS-CoV-2 e felinos, em que humanos infectados funcionam 

como fonte primária de infecção para esses animais sem evidências de transmissão 

animal-humano. (RISTOW, CARVALHO, GEBARA, 2020). 

Apesar dessa perspectiva, é recomendado que pacientes com suspeita ou 

confirmação para COVID-19 evitem ou diminuam o contato com os animais e realizem 

medidas de higiene, como lavar as mãos antes e depois de manusear animais 

(RODRIGUES RODRIGUES et al, 2020). Tais recomendações são necessárias e 

preconizadas em qualquer doença infecciosa emergente, até que informações com 

embasamento científico repassem novas medidas de proteção (HORA, BRANDÃO, 

2020).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório que ainda há uma necessidade de novos estudos para 

esclarecer diversas dúvidas que surgiram após o estabelecimento da COVID-19 no 

mundo. Pesquisas mais aprofundadas e delineadas que provem ou descartem a hipótese 

da transmissão do SARS-CoV-2 de animais para humanos devem ser realizadas. 

Entretanto, deve-se tomar cuidado com a divulgação dos resultados de estudos em 

meios não científicos, já que avaliação de dados de pesquisas por um público não apto 



                   
                  

pode causar inúmeros impactos negativos e consequências graves aos animais e a saúde 

pública. É importante salientar, que todos os animais que testaram positivo para 

COVID-19 não realizaram outros exames complementares para descartar outras 

doenças infectocontagiosas que podem cursar com os mesmos sinais clínicos 

(RISTOW, CARVALHO, GEBARA, 2020). 
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