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O QUE É A COVID-19 OU NOVO 
CORONAVÍRUS?

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado 
até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

• Tosse
• Febre
• Dor de garganta
• Dificuldade para respirar

A maioria dos casos confirmados é leve 
ou sem sintomas, mas a transmissão 
ainda pode acontecer.

No GRUPO DE RISCO estão os idosos, cardiopatas,
diabéticos e pessoas que sofrem com outras
comorbidades, por isso:

VAMOS CUIDAR DESSAS PESSOAS!

É uma doença infecciosa respiratória 
ocasionada por um vírus (SARS-CoV-2) 



OS ANIMAIS E A COVID-19

Há outros tipos de coronavírus que acometem cães 
e gatos, mas que NÃO acometem os humanos. 

Para proteger seu pet de qualquer 
doença infecciosa, leve-o ao 

veterinário periodicamente para 
consultas de rotina e VACINAÇÃO

Estudos estão sendo realizados, mas, até o momento 
NÃO existem evidências de transmissão do SARS-

Cov-2 entre os pets e os seres humanos.

ATENÇÃO: As vacinas para cães NÃO fornecem 
proteção contra a COVID-19 em humanos.

Mesmo não existindo evidencias da transmissão do SARS-Cov-2 
de pets para humanos, eles podem transportar o vírus, assim 

como os objetos que podem carregar o vírus em sua superfície.



QUAIS OS CUIDADOS COM OS PETS 
DENTRO DE CASA DURANTE O 

ISOLAMENTO?

Caso exista algum caso suspeito ou confirmado 
em casa, o isolamento feito com as outras pessoas 

da casa deve ser feito também com o pet. 

Deve-se evitar o 
compartilhamento de objetos e 
afastar-se do animal ao tossir ou 

falar, respeitando o 
distanciamento de, no mínimo, 

2 metros.

Com a mudança de rotina dentro de casa, seu pet pode ficar 
estressado e ansioso, por isso, aposte no enriquecimento ambiental 

com brinquedos, petiscos e atividades que possam distraí-lo. 



QUAIS OS CUIDADOS DEVO TOMAR 
AO PASSEAR COM MEU PET?

Os passeios devem ser acompanhados por apenas uma pessoa, 
evitando aglomerações e tomando todas as medidas protetivas 
(uso de máscara, higienização das mãos e evitar tocar o rosto).

O passeio deve ser curto e objetivo, evitando 
também o contato com outros animais 

Ao chegar em casa deve-se 
higienizar as patas do seu pet com 

água corrente e SABÃO OU XAMPU 
APROPRIADO, preferencialmente 

antes da entrada em casa. Este 
procedimento é suficiente para 

limpeza. 

ATENÇÃO: NÃO é indicado usar álcool em gel e 
água sanitária. Eles podem provocar irritações na 
pele e nas mucosas de cães e gatos.



Atendimento virtual
coronavirus.ceara.gov.br

Whatsapp
984390647

TeleSaúde 24h
0800 275 1475

Site Ministério da Saúde
www.saude.gov.br

Disque saúde
136

Aplicativo
Coronavirus - SUS 

EM BUSCA DE MAIS 
ORIENTAÇÕES?


