
 

 

RECOMENDAÇÕES SOBRE CUIDADOS COM CÃES E GATOS  

EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS (COVID-19) 

  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até o momento, não há comprovação 

científica de que os pets (cães ou gatos) transmitam o coronavírus (Covid-19). O Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomenda que as pessoas diagnosticadas com a 

COVID-19 devem restringir o contato com animais de estimação e outros animais, assim 

como deve ser feito com outras pessoas. 

  

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) alerta que tutores com coronavírus 

devem evitar contato direto com animais, pois “o tutor infectado, ao espirrar ou tossir, poderá 

espalhar partículas com vírus na pelagem do animal. Se o pelo estiver contaminado e outra 

pessoa o tocar, não há garantia de que não haverá a transmissão. Nesse momento de 

incertezas, todo cuidado faz a diferença para evitar o contágio”, informa o artigo. 

  

Apesar de não existirem evidências de que os pets possam transportar o vírus, é 

recomendável que o tutor com Covid-19 limite seu contato com os animais e adote os 

seguintes cuidados de higiene e proteção pessoal: 

 

- lavar as mãos antes de tocar no animal; 

- não ter contato muito próximo do animal (beijar ou abraçar); 

- manter distância de 2 metros do animal; 

- usar máscara para realizar os cuidados diários (alimentação e higiene); 

  

Durante o período de isolamento decorrente da pandemia por coronavírus (COVID-19), os 

animais também não devem sair de casa, porém se for inevitável, os passeios devem ser 

curtos e objetivos, apenas para atender às necessidades fisiológicas do animal, devendo ser 

evitado contato com outras pessoas ou com outros animais.  Ao retornar, as patinhas do 

animal devem ser higienizadas antes de entrar na residência. 

  

As visitas ao veterinário também devem ser evitadas durante a quarentena. Conforme 

orientações do CFMV, os estabelecimentos veterinários devem restringir suas atividades aos 

atendimentos de urgência e emergência, sendo que nestes casos deve-se, primeiramente, 

ligar para o serviço veterinário para um agendamento adequado, para que não haja 

aglomeração na sala de espera do estabelecimento.  

  

Apesar de todas essas recomendações referentes aos cuidados com os animais de 

estimação, as autoridades alertam que os estudos referentes à pandemia da COVID-19 

estão evoluindo rapidamente e a qualquer momento as informações poderão ser atualizadas. 
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