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RESUMO 

O SARS-CoV-2, pertencente à família Coronaviridae, é conhecido por causar a COVID-

19, doença primeiramente identificada no final de 2019, na província de Wuhan, Hubei, 

China. Desde então, pesquisas experimentais realizadas em diversos países demonstraram 

as possíveis mudanças na estrutura genética do vírus que possibilitou o spill-over, assim 

como a susceptibilidade variável em animais domésticos como cães e gatos à infecção do 

vírus. Para animais de produção como porcos, galinhas, patos e outros verificou-se uma 

susceptibilidade muito baixa ou inexistente. Em contrapartida, estudos relatam a 

possibilidade de infecção em criação de visons com base na interação do patógeno com a 

ACE2 e relatos de casos. Os resultados e avanços científicos apresentados permitem o 

delineamento de novas pesquisas e contribuem para que as informações sobre a 

susceptibilidade dos animais ao vírus e o papel epidemiológico destes sejam analisados 

através de uma perspectiva de saúde única. 
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INTRODUÇÃO 

No início de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) noticiou a 

ocorrência crescente de relatos de pneumonias, até então não identificadas, na cidade de 

Wuhan, Hubei, China (WHO, 2020). Os pacientes dos casos reportados desde o dia 31 de 

dezembro de 2019 à base chinesa da OMS apresentavam quadros clínicos similares a uma 

pneumonia viral. 

Através do sequenciamento genético realizado por pesquisadores chineses, 

deu-se início às primeiras investigações científicas sobre o novo vírus, categorizado 

posteriormente dentro da família coronaviridae (SARS-CoV-2 [2019-nCoV]) (CSG, 

2020; ZHOU, 2020). Desde então, o vírus se espalhou por diversos países causando a 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) e, a partir de março, a epidemiologia da doença 

foi caracterizada pela OMS como uma pandemia (CDC, 2020; WHO, 2020). 

Os relatos de testes positivos em tigres, cães, gatos e outros animais em vários 

países (MCALOOSE et al., 2020; GARIGLIANY et al., 2020; PROMED, 2020; 

SCHLOTTAU , 2020; SIT et al., 2020) demonstram a importância da pesquisa 

epidemiológica da doença. O sequenciamento genético do vírus possibilitou a 

compreensão de possível ‘spill-over’, ou seja, a ocorrência de migração viral 

interespecífica (LU et al., 2020).  

A imensa população de animais domésticos pelo mundo e sua intrínseca e 

diversificada interação com a população humana justifica os estudos que visam avaliar a 

possibilidade de infecção e transmissão do vírus entre espécies. A precisão dessas 

informações é essencial para que sejam aplicadas estratégias eficazes na vigilância e 

controle da pandemia de COVID-19. Esta revisão busca apresentar os principais 

desdobramentos ocorridos na ciência, evidenciando a saúde animal como importante 

aspecto que permeia a resolução dessa doença pela sociedade. 

METODOLOGIA 

Para a revisão bibliográfica foram analisadas aproximadamente 40 

publicações em revistas classificadas entre A1 a B3, no período de junho de 2020 a março 

de 2021, além da verificação de notícias vinculadas a canais científicos e resoluções das 

organizações de saúde de diferentes países. 



                   
                  

Os canais de levantamento utilizados foram: Scholar Google; PubMED; 

Elsevier; Nature; Science. Utilizando-se das palavras-chaves: SARS-CoV-2; Animals; 

Coronavírus; Spill-over. Os resultados obtidos foram avaliados pela riqueza de dados e 

metodologia empregada. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pertencente a ordem Nidovirales e incluído na família Coronaviridae, o 

SARS-CoV-2 encontra-se dentro da subfamília Orthocoronavirinae (CSG, 2020). 

Através de protocolos específicos e internacionalmente estabelecidos, classificou-se o 

SARS-CoV-2 como um Betacoronavirus (CSG, 2020) que, assim como os 

Alphacoronavirus, apresenta grande relação com os mamíferos, o que possibilita sua 

disseminação e evolução (WOO et al., 2012). 

Para maior entendimento das prováveis mutações que propiciam o spill-over, 

as estruturas virais foram analisadas através de estudos bioquímicos, permitindo 

investigações detalhadas das alterações nos nucleotídeos (LV et al., 2020). As análises 

comparativas demonstram que as mutações nucleotídicas na Transição T: C apresentam 

substituição nucleotídica entre WIV04 e RaTG13, por consequência da perda de 

exoribonuclease do RNA 3’5’ (LV et al., 2020). Com base nos resultados, concluiu-se 

que a proteína Spike (proteína S) sofre pressão positiva de seleção, contribuindo para a 

hipótese de que a evolução adaptativa do vírus auxilia no processo de mudança de 

hospedeiro. (LV et al., 2020). 

Durante a infecção do vírus a proteína S passa por mudanças, as estruturas 

maiores presentes na superfície são clivadas por proteases celulares, expondo os sítios de 

ligação (LU et al., 2015). Na infecção pelo SARS-CoV-2, o domínio de ligação ao 

receptor (Receptor Binding Domain – RBD) torna-se então envolvido na interação com 

a enzima conversora de angiotensina 2 (Angiotensin-Converting Enzime 2 – ACE2) 

presente na membrana das células dos hospedeiros (LU et al., 2020). 

A interação entre o RBD e a ACE2 promove a fusão das membranas, 

possibilitando que o vírus libere seu material para dentro das células hospedeiras (WAN 

et al., 2020). A ACE2 está presente nos seres humanos como uma enzima 

transmembrânica presente em células dos pulmões, esôfago superior, rins, testículos e 



                   
                  

epitélio intestinal. Porém, também é preservada de forma similar em outros mamíferos, 

aves, répteis e anfíbios (BURRELL et al.,2004; KHAMISSE et al., 2020). 

Consequentemente, a seleção natural do vírus, mediada pela pressão positiva 

de seleção na proteína S, poderia ocorrer inicialmente em hospedeiros animais não-

humanos, ou, depois, já em hospedeiros humanos (TANG, 2020). Sendo assim, as 

características biológicas do vírus demonstram capacidade de superação das barreiras 

interespecíficas (JI et al., 2020; RODRIGUES et al., 2020). 

A partir da comoção internacional sobre a doença, observou-se diversos casos 

de animais não-humanos portadores do vírus SARS-CoV-2 (MCALOOSE et al, 2020; 

PROMED, 2020; GARIGLIANY et al., 2020; SCHLOTTAU , 2020; SIT et al., 2020). 

Considerando o agravo para a saúde pública, compreendeu-se a necessidade de avaliação 

do papel dos animais domésticos na manutenção do vírus (LEROY et al., 2020). 

A descoberta da relação entre os diferentes resíduos-chave gerados na ligação 

ACE2/RBD possibilitou melhor compreensão sobre a susceptibilidade de cada espécie 

animal ao vírus, evidenciando a susceptibilidade dos furões, gatos e cães (ALEXANDER 

et al., 2020). Os resultados obtidos por trabalhos que utilizaram modelos animais também 

corroboram com os achados de Alexander et al. (2020), demonstrando alta 

susceptibilidade em felinos, furões e baixa em canídeos (HALFMANN et al., 2020; 

PATTERSON et al., 2020; SHI et al., 2020; ZHANG et al., 2020). 

Entretanto, outras pesquisas apontam a ausência de SARS-CoV-2 

identificável em cães e gatos de companhia que tiveram contato com pacientes humanos 

positivos para a COVID-19 (DENG et al., 2020; TEMMAM et al., 2020). A variação 

desses resultados pode ser explicada pelas diferentes condições nas quais os estudos 

foram realizados, o número de indivíduos analisados (TEMMAM et al., 2020), além da 

menor concentração de ACE2 nas células dessas espécies e os diferentes resíduos-chave 

formado na ligação do vírus (ALEXANDER et al., 2020; ZHAI et al., 2020). 

A identificação de assinaturas de sequência animal encontradas em cepas 

virais de trabalhadores de fazendas de visions infectados preocupou autoridades sanitárias 

dos Países Baixos e no mundo todo (MUNNINK et al., 2021; ZHOU&SHI, 2021). A 

preocupação com uma nova variante do vírus fundamentou a ordem de eutanásia de 

milhões de visions na Dinamarca. 



                   
                  

Os testes de susceptibilidade de outras espécies domésticas utilizadas na 

produção animal para consumo humano, como bovinos, suínos e ovinos, também 

apontam para certo risco de infecção (DI TEODORO et al., 2021; PICKERING et al., 

2021). Apesar de apresentar baixa susceptibilidade ao vírus, a investigação em animais 

de produção deve estar sempre atualizada, para que assim possa se evitar novas mutações, 

dada as condições de densidade e ambientação nas quais esses animais são submetidos 

(DI TEODORO et al., 2021; ZHOU&SHI, 2021). 

Ao que foi observado, a taxa de infecção do vírus transmitido de animais para 

seres humanos é baixa em condições naturais, configurando a ausência de papel 

epidemiológico significativo na transmissão da doença (PATTERSON et al., 2020; 

TEMMAM et al., 2020; ZHOU&SHI, 2021).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os vírus emergentes representam constante desafio para a saúde pública 

mundial. A íntima relação entre seres humanos e animais se estende por inúmeras culturas 

em diferentes condições de classes. Aliando essas questões à plasticidade da proteína S e 

às transmissões interespecíficas, vislumbra-se um cenário complicado que deve ser 

acompanhado com atenção pelas autoridades sanitárias e os pesquisadores do mundo 

inteiro. 

Os achados que sustentam a susceptibilidade dos gatos, cães, furões e outros 

animais ao vírus são importantes para que seja possível o refinamento experimental de 

novas pesquisas na área. Salientando que até então as infecções naturais em animais 

domésticos, como o cão e o gato, corroboram com as observações obtidas em ambientes 

controlados.  

Portanto, apesar de não configurarem risco alto na transmissão do vírus 

SARS-CoV-2, os animais devem estar sempre integrados às novas pesquisas visando a 

saúde única, afim de evitar o surgimento de novas variantes. 
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