
ZOONOSES 

http://www.bichosaudavel.com 



Introdução 

 Interação homem X animal 

 

 Localização das UN’s 

 

 Riscos ( manejo e destinação de animais) 



Zoonoses 

 Doença-  Animais X Homem 

Agentes 

 Bactérias 

 Fungos 

 Vírus 

 Helmintos 

 Protozoários 

 Rickettsias 



História 

http://ocorvoblog.blogspot.com.br/2011/06/peste-negra-no-seculo-xiv.html 

http://1.bp.blogspot.com/-z6tJisZNNnw/Tgxfsju23qI/AAAAAAAAAUA/OfMfyFpFpS4/s1600/black-death-1.jpg


Peste Bubônica 

DESAPARECEU????? 

http://www.reidaverdade.com/peste-negra-sintomas-brasil-e-europa.html 

NÃO!!!!! 



Peste Bubônica 

 Agente causador 

Bactéria Yersinia pestis; 

 

 Modo de Transmissão 

Pulgas (Xenopsylla cheopis) dos ratos-pretos 

 (Rattus rattus) ou outros roedores. 

 

                         

                       GRANDE PROBLEMA!!!! 

 

http://www.reidaverdade.com/peste-negra-sintomas-brasil-e-europa.html 



Peste Bubônica 

http://www.reidaverdade.com/peste-negra-sintomas-brasil-e-europa.html 



Peste Bubônica 

http://cienciasvirtual-bio.blogspot.com.br/2012/07/caso-de-peste-

bubonica-assusta-medicos.html 

CASO DE PESTE BUBÔNICA ASSUSTA 

MÉDICOS AMERICANOS 

http://www.parceirodasaude.com.br/wp-content/uploads/sierra-jane-downing-peste-negra.jpg


Peste Bubônica 

 Sintomas  

Aparecem de repente, geralmente depois de 2 – 5 dias de 
exposição à bactéria.  

Incluem: calafrios, febre, indisposição, dor de cabeça, dor 
muscular, convulsões, glândula linfática dolorosa. A dor 
pode ocorrer na área antes de o inchaço aparece 

 Modo de Transmissão 

Pulgas (Xenopsylla cheopis) dos ratos-pretos 

 (Rattus rattus) ou outros roedores. 

 

                         

                       GRANDE PROBLEMA!!!! 

 



Brucelose 

 Nome popular 

Animais: Doença de Bang, Aborto  

Contagioso e Aborto Infeccioso; 

 

 Homem: Febre de Malta, Febre Ondulante, Febre 
de Gibraltar. 

 

 Agente causador 

Coco-bacilo Gram-negativo do Gênero Brucella. 

 
http://www.diarioweb.com.br/noticias/imp.asp?id=63508 



Brucelose 

Espécies acometidas 

 

 Humano : A B.melitensis ,A B.suis, A B.abortus, A B.canis 

 Caprinos e ovinos: Brucella melitensis; 

 Bovinos e bubalinos: Brucella abortus; 

 Suídeos, lebres, renas, roedores: Brucella suis; 

 Rato do deserto: Brucella neotomae; 

 Caninos: Brucella canis; 

 Ovinos: Brucella ovis; 

 Cetáceos: Brucella ceti; 

 Pinípedes: Brucella pinnipedialis; 

 Camundongo do campo: Brucella microti. 



Brucelose 

 Forma de transmissão 

 

 

Seres humanos:  

 Por contato direto  (fetos abortados, restos 
placentários)  

 

 Indiretamente por ingestão de produtos 
contaminados (lácteos não pasteurizados) 



Brucelose 

 Sintomas nos seres humanos 

 

Febre aguda ou insidiosa, suores noturnos, fadiga, 

anorexia, perda de peso, dor de cabeça e 

artralgia. 



Brucelose 

Medidas Profiláticas 

 

 Não existe vacina 

 Uso EPI manipulação de animais vivos e mortos 

 Higiene alimentar 

 



Febre amarela 

Nome popular  

 Vômito negro 

 

Agente causador 

 Vírus amarílico, arbovírus do gênero Flavivirus e 

família Flaviviridae (do latim flavus =amarelo).  

 

 É um RNA vírus 



Febre amarela 

Espécies acometidas 

 

 Várias espécies de primatas não humanos,  

 Seres humanos (acidentais),  

 Outras: gambá, porco espinho e morcego 



Febre amarela 

Primatas não humanos: 

 

 Alouatta (bugio ou guariba) 

 Ateles (macaco aranha)  

 Callithrix (sagui) 

  Cebus (macaco prego) 



Alcides Pissinatti  -  CPRJ / INEA 

pissinatticprj@globo.com 

mailto:pissinatticprj@globo.com


Alcides Pissinatti  -  CPRJ / INEA 

pissinatticprj@globo.com 

Callithrix geoffroyi 

Callithrix (Mico) chrysoleuca x 

C. jacchus (Albino) 

Callithrix aurita Callithrix penicillata 

Callithrix kuhli Callithrix flaviceps 

  

CALLITHRIX 

Callithrix jacchus 

mailto:pissinatticprj@globo.com
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=www.icb.ufmg.br/~primatas/image026.jpg&imgrefurl=http://www.icb.ufmg.br/~primatas/prim15.htm&h=192&w=179&sz=6&tbnid=BLtW-WRM-U4J:&tbnh=97&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3DCPRJ%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Reservatórios na natureza 

http://catossi-ovinocultura.blogspot.com.br/2009/09/porco-espinho.html 

http://anaazimovas.blogspot.com.br/2011/01/heidi-uma-jovem-gamba-

vesga-linda.html 



Febre amarela 

Mapa da Febre Amarela 

  

(*) Área indene= área livre ou ilesa 

(**) Área endêmica= área onde ocorre constantemente  

A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem em 

áreas de risco para a doença (zona rural da Região Norte, 

Centro Oeste, estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, 

Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul), onde há casos da doença em humanos ou 

circulação do vírus entre animais (macacos). 



Febre amarela 

Sintomas nos seres  

humanos 

 

 Febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, 

dores no corpo 

  

  Hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino 

e urina). 

 
http://universoemequilibrio.blogspot.com.br/2008/06/febre-amarela-

urbana.html 



Febre amarela 

 Forma de transmissão 

 

Urbana                                          Silvestre 

 

  

 

 

http://www.febreamarela.org.br/mosquitos.html 



Febre amarela 

http://www.febreamarela.org.br/febreamarela.html 



Febre amarela  

 
Notificação obrigatória 

 A Febre Amarela é uma das doenças de notificação 

compulsória internacional Organização Mundial da 

Saúde (OMS),  

 

 No Brasil, a Febre Amarela é uma doença de 

notificação compulsória e imediata ( 24 horas) 

 



                         

 
Vacinação  

A vacina é gratuita e deve estar disponível nos postos de saúde 

em qualquer época do ano. Ela deve ser aplicada 10 dias antes 

da viagem para as áreas de risco de transmissão da doença. 

Pode ser aplicada a partir dos 9 meses e é válida por 10 anos.  

 

Febre amarela  

A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem em áreas 

de risco para a doença (zona rural da Região Norte, Centro Oeste, 

estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), 

onde há casos da doença em humanos ou circulação do vírus entre 

animais (macacos). 



                         

 
Vacinação 

Contra-indicações:  

•Crianças menores de 6 meses de idade (são mais 
suscetíveis a desenvolver encefalite); 

•Portadores de imunodeficiência congênita/adquirida ou 
neoplasias malignas (linfomas, leucemias e AIDS); 

• pacientes em tratamento com imunossupressores 
(radioterapia, corticoterapia, quimioterapia anti-
neoplásica);  

 

Febre amarela  



Febre Maculosa 

Nomes populares 

 Pintada, Febre que Pinta, Febre Chitada, Tifo 

Exantemático de São Paulo, Febre Maculosa das 

Montanhas Rochosas ou Febre Maculosa do Novo 

Mundo. 

 

Agente causador 

   Rickettsia rickettsii 

 



Febre Maculosa 

 Espécies acometidas 

O agente etiológico foi isolado : 

 Cães, 

Gambás,  

Coelhos silvestres, 

 Roedores, 

O homem é um hospedeiro acidental. 

 



Febre Maculosa 

http://cczrioclaro.wordpress.com/febre-maculosa/ 



Febre Maculosa 

 Medidas profiláticas 

 

 Utilização de EPI’s 

 Meia por cima da calça 

 Luva por cima da blusa de 

manga longa 

 

http://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=5013 



Febre Maculosa 

http://cczrioclaro.wordpress.com/febre-maculosa/ 



Influenza Aviária 

 Nomes populares 

Gripe Aviária, Gripe do Frango, Peste Aviária 

 

 

 Agente cauosador 

Vírus influenza A 

 

http://www.cidadaodomundo.org/2006/11/enfim-uma-vacina-contra-a-

gripe-aviaria/ 



Influenza Aviária 

 Espécies acometidadas 

Aves e mamíferos (inclusive o homem). 

 



Modo de difusão: Ave – humano 

Informações básicas: 

 

Vírus de aves, usualmente não infecta humanos; 

 

 Difusão entre humanos não está confirmada; 

Aves excretam vírus pelas secreções nasais e oculares e 
pelas fezes; 

 

 Contaminação: material fecal,  

     oronasal e ocular 

Influenza Aviária 



Modo de difusão: Carne 
 

 

Não existe evidências da 

difusão do virion pela carne. 

O calor inativa o virion. 

http://estarrejahotel.wordpress.com/2006/04/ 

Influenza Aviária 





Influenza Aviária 

Sintomas nos seres humanos 

 

http://www.jornalprimeirahora.com.br/noticia/45943/Gripe-aviaria-pode-

provocar-hepatite-e-falencia-renal 



Influenza Aviária 

Transmissão 

 

 Seres humanos: através de secreções de animais 
doentes.  

- contato direto com secreções de aves infectadas pelo influenza aviário H5N1; 
- através do ar; 
- água, alimentos e roupas contaminadas  

 

 Animais: através de animais doentes e locais de criação 
ou de sítios de parada de aves migratórias. 

 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2005/ju308pag06.html 



Influenza Aviária 

 Prevenção 

 

http://filoparanavai.blogspot.com.br/2010/03/filosofia-ciencia.html 



Toxoplasmose 

 Nomes populares 

Doença do Gato 

 

 Agente causador 

Toxoplasma gondii 

http://raquelvet.blogspot.com.br/2011/02/gatos-gravidez-e-

toxoplasmose.html 



Toxoplasmose 

 Espécies acometidas 

Todos os vertebrados homeotérmicos (aves e 

mamíferos) 

 

http://www.portaldaoftalmologia.com.br 



Toxoplasmose 

 Sintomas nos seres humanos 

   Abortos, 

   Natimortos, 

   Hidrocefalia,  

   Neuropatias,  

   Oftalmopatias,  

   Cegueira 

 

 
http://www.clinicabelfort.com.br/pt/sua-saude/doencas/toxoplasmose-

ocular/ 



Toxoplasmose 

Ciclo de transmissão 

 

 

 

 

 

 

 



Toxoplasmose 

Formas de transmissão 

 Seres humanos – congênita, ingestão de cistos em 
carnes mal cozidas e oocistos em água e alimentos. 

 

 Animal – oocistos em água e alimentos, carnivorismo 
em algumas espécies. 

 

 Forma congênita. 

 

 



Toxoplasmose 

MEDIDAS PROFILÁTICAS 

 

 Humanos 

 Cuidados com água e  alimentos  

  Carne mal passada / cistos 

 Verduras , legumes, água / oocistos 

 



Raiva 

 Nomes populares 

Doença do Cachorro Louco, Hidrofobia  

 

 Agente causador 

Lyssavirus, da família Rhabdoviridae com oito 

genótipos 

 



Raiva 

Espécies acometidas 

 Animais domésticos 
principalmente cães e gatos.  

 

 Animais silvestres: macaco, 
mico, lobo,  gato do mato, 
guaxinim, raposa, gambá e 
todas as espécies de 
morcegos, etc 

http://www.lppethotel.com/2011/08/falando-sobre-raiva-e-importancia-

da.html 



Raiva 

 Ciclo epidemiológico 

 

 

Fonte: MedicinaNET 



Raiva 

 

 Hiperestesia, paralisia muscular, 

hipersensibilidade aos estímulos 

sensoriais, miofasciculações e 

dificuldade de coordenação 

motora, seja voluntária ou 

involuntária. 

http://www.comentei.com.br/raiva-em-humanos-sintomas/ 

Sintomas nos seres humanos 



Raiva 

Formas de transmissão 

. 

Fonte: Merial 



Raiva 

Sinais clínicos nos animais 

 

 Inquietude,  

 Prurido no local da inoculação do vírus, 

 Tendência a atacar objetos, pessoas e animais. 

  Alterações da tonalidade do latido (latido bitonal) 

 Dificuldade para engolir 



Raiva silvestre 

 Juntamente com os morcegos (Ordem Chiroptera), os 
canídeos (Ordem Carnivora) são considerados os 
principais reservatórios silvestres do vírus da raiva.  

 

 No Nordeste do Brasil a doença tem sido cada vez 
mais freqüente em Cerdocyon thous (cachorro do mato) 
e há um outro ciclo epidemiológico da raiva em 
Callithrix jacchus (sagüi do tufo branco),  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://animais.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/raiva-silvestre-3.jpg&imgrefurl=http://animais.culturamix.com/doencas/doenca-raiva-silvestre&usg=__-YGoxfC9ZstDeU6-GtPaBOZ6B6c=&h=200&w=300&sz=12&hl=pt-BR&start=77&zoom=1&tbnid=rbIQ6m-j4LgzQM:&tbnh=77&tbnw=116&ei=VOegTteKMo-itgfX2cGyBQ&prev=/search%3Fq%3Dreservat%25C3%25B3rios%2Bsilvestres%26start%3D60%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SKPT_pt-BRBR412BR415%26tbm%3Disch&itbs=1


Raiva silvestre 

 Importância 

 

 Aumento no número de casos, 

 Hábitos sinantrópicos 

 Aumento de agressão/contato, 

 Impossibilidade de imunização, 

 Impossibilidade de emilminação. 





Raiva x Animais atropelados 

http://ambientalsustentavel.org / 

Fonte:G1 



Leptospirose 

 Agente etiológico 

Bactéria  gênero Leptospira sp 

 

http://enfermagemurgenciaemergencia.blogspot.com.br 



Leptospirose 

Espécies acometidas 

 Roedores sinantrópicos 

 Ser humano, animais doméstico e silvestres 



Leptospirose 

Sintomas nos seres humanos 

 

 
Inespecíficos Específico 

febre 38-39° C icterícia  

cansaço  alterações cardiovasculares  

indisposição  dificuldade respiratória  

cefaléia  distúrbios neurológicos  

mialgias (dor na panturrilha) disfunção renal  

calafrios  

conjuntivas congestas  

náusea  

vômito (hemoptise)  

erupções cutâneas  



Leishmaniose 

 Leishmaniose cutânea / 

 Leismaniose visceral 

 

 Agente etiológico 

Protozoário do gênero Leishmania 

 Leishmania infantun/Leishmania chagasi 

 

http://www.vet.uga.edu 



Leishmaniose 

Espécies acometidas 

 

 homem,  

 cão (Canis familiaris),  

 raposa (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thus),  

 marsupiais (Didelphis albiventris) 

 primatas não humanos 

 Outros? 

 



Hospedeiros e reservatórios 

 marsupiais, desdentados, carnívoros e mesmo 

primatas e mais raramente animais domésticos.  

 

 



Leishmaniose 

Transmissão 

 Phlebotomineos – Lutzomyia ( mosquito palha) 

 Fêmea infectada 

Fonte: Wikipedia 



Leishmaniose 
 

Ciclo 

 

 Silvestre- área de vegetação primária/  ser 

humano  

 Ocupacional e Lazer 

 Rural e periurbano em áreas de colonização 

 



Leishmaniose 
Sintomas nos seres humanos  

Leishmaniose cutânea 

http://leishmanioses.blogspot.com.br 



Leishmaniose 
Sintomas nos seres humanos 

Leishmaniose visceral 

 

 Infecção sistêmica: febre, 

fadiga, perda de apetite, 

perda de peso,palidez 

cutâneo-mucosa e 

hepatoesplenomegalia. 

http://www.mdsaude.com 



Leishmaniose 

 
Sintomas animais silvestres 

 Grande parte – assintomáticos 

 Gambás ( lesões em orelhas e cauda) 



Tuberculose 

 Agente causador 

gênero Mycobacterium 

 

 Espécies acometidas 

Todos os mamíferos. 



Tuberculose 

Sintomas nos seres humanos 

 Tosse, febre, escarro que em fase adiantada da 

doença pode apresentar sangue, dificuldade 

respiratória e emagrecimento progressivo 



Tuberculose 

Sinais clínicos nos animais 

  Caquexia progressiva e a tosse seca, curta e 

repetitiva, mastite e infertilidade. 

 

 Pode ocorrer linfadenomegalia localizada ou 

generalizada. 



Tuberculose em primatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomenda-se eutanasia dos positivos. 



Tuberculose 

Transmissão  seres humanos  

 

 Direta (tratadores de animais e trabalhadores de 

frigoríficos)  

 

 Indiretamente por ingestão de alimentos 



Tuberculose 

Transmissão 

Animais   

 

  via respiratória por meio 
da inalação de aerossóis 

 

 contaminados com o 
microorganismo, água, 
pastagem e alimentos 
contaminados 

Teste tuberculina positivo 

Fonte: ivangoncalves2005  



Herpesvirose 

 A doença não é transmitida apenas pela mordida, 

sendo também por aerossóis ou contato da 

conjuntiva com gotas de saliva do animal infectado, 

arranhões ou manejo inadequado de tecidos 

contaminados (oriundos do primata). 



Herpesvirose 

 Vírus Herpes simplex- humano 



Herpesvirus 

 

 

 

 

 



Herpesvirus 
Sinais clínicos 

 Anorexia 

 Fraqueza 

 Ataxia 

 Conjuntivite 

 Úlceras bucais e linguais 



OBRIGADA!!! 


