DOENÇAS DOS ANIMAIS
TRANSMISSIVEIS AO HOMEM
ZOONOSES

Lepstospirose doença endemica, bastante comum em épocas de chuva.
É causada pela espiroqueta Leptospira ssp, afectando a maior parte dos animais
inclusive o Homem. É transmi da através da urina, água e alimentos
contaminados pelo agente, pela penetração da pele com feridas ou pela
ingestão de alimentos contaminados. O cão e outros animais como
por exemplo o rato, os bovinos e animais silvestres também

Doenças que são par lhadas pelos animais e pelo Homem, designam-se por Zoonoses. Os
animais são portadores dos vectores que transportam os agentes infecciosos para o meio
ambiente, no qual está o Homem, ou em outras circunstâncias, o animal e o Homem são
infectados por par lharem a exposição ambiental ao agente infeccioso ou ao vector. Existem

podem contrair a doença e transmi -la ao Homem.
Como o cão é o animal domés co que convive
com o Homem de mais de perto, reveste-se

agentes que podem infectar o Homem também por contacto directo com o animal, estes

de extrema importância tê-lo sempre

agentes revestem-se de importância em termos de Saúde Pública. A maior parte destes

devidamente vacinado contra

agentes podem infectar e causar doenças em pessoas imunocompetentes, embora as

esta doença.

doenças sejam geralmente mais severas em pessoas imunodeﬁcientes.

Salientam-se

algumas Zoonoses, pela sua prevalência:

Febre da Carraça ou Piroplasmose transmi

da ao Homem e aos

animais de companhia pela picada da carraça. Existe uma variedade de agentes
transmi dos pela carraça que causam doenças; sendo a infecção provocada
pela Babesia spp, a mais comum em Portugal. Os sintomas da infecção variam
consoante o agente em causa, mas regra geral, manifestam-se cerca de quinze
dias após a inoculação com febres altas que podem ir aos 41ºC. Os animais de
companhia não são transmissores da doença ao Homem. A transmissão
é feita através da picada de uma carraça infectada. As carraças eclodem
quando a temperatura começa a subir, veriﬁcando-se a sua maior
proliferação entre os meses de Março e Agosto. Para evitar,
devem-se aplicar desparasitantes externos especiﬁcamente
eﬁcazes contra estes parasitas e vacinar
os cães contra a Babesiose.

A leishmaniose ou calazar é provocada pelos parasitas unicelulares
do género Leishmania. Há três pos de leishmaniose: visceral, que ataca os
orgãos internos, cutânea, que ataca a pele, e mucocutânea, que ataca as
mucosas e a pele. Em Portugal existe principalmente a leishmaniose visceral
e alguns casos (muito raros) de leishmaniose cutânea. As Leishmania são
transmi das pelos mosquitos fêmeas dos géneros Phlebotomus. É uma
doença que se transmite entre os cães pela picada do
mosquito e destes ao Homem desde que um
mosquito infectado o pique. Assim, a proﬁlaxia
reveste-se de extrema importância.
É fundamental a aplicação de desparasitantes
externos que tenham a capacidade de
fazer a repelência do mosquito que
transmite esta doença. Actualmente existem
no mercado sob a forma de Spot-on e
coleiras insec cidas especialmente
formuladas para o efeito.

