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Animais de estimação e a transmissão de doenças

Foto de Tibério Jr.
Lobão adverte sobre doenças transmitidas pelos animais.

Nos EUA, as campanhas de vacinação contra a raiva se dirigem principalmente
aos gatos, porque lá verificou-se que o número de gatos raivosos é maior do o
de cães neste Estado. No Brasil, muitas pessoas desconhecem o fato de que
além dos cães, outros animais domésticos possam transmitir a raiva. Esta
declaração foi feita pelo veterinário Antonio Oliveira Lobão, o qual salienta que,
quem lida com animais precisa ter certos cuidados para não contrair uma série
de doenças.

No que diz respeito à raiva, Lobão frisa que, no caso de animais como o
macaco e o hamster é aconselhável a aplicação da vacina com vírus inativado.
Já no gato e cachorro, alvos principais das campanhas de vacinação em
massa, deve ser aplicada a vacina que contém o vírus vivo modificado. "A
pessoa que for mordida, por qualquer um desses animais deve lavar o local
com água e sabão e procurar, imediatamente, o médico".
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O gato e o cachorro, prossegue ele, podem transmitir outras doenças entre as
quais, as mais comuns são o tétano e a tularemia; o macaco pode passar a
encefalite,

além

da

tuberculose

e

hepatite;

o

hamster

transmite

a

coreomeningite linfocítica; a tartaruga pode transmitir a salmonelose; aves
como o papagaio e o periquito, podem contagiar as pessoas com a psitacose; o
gato pode transmitir a chamada "arranhadura de gato", doença causada por
vírus que se encontra sob a unha do animal; a maioria dos animais citados
podem transmitir a toxoplasmose. Em suma, são inúmeras as zoonoses
(doenças que animal passa para o homem), enfatiza o veterinário.

Lobão adverte, que na maioria dos casos os vírus se encontram na saliva do
animal, mas também podem ser detectados na urina, fezes e sangue. "É
aconselhável que o indivíduo lave as mãos, sempre que tiver algum contato
com o animal", argumenta o veterinário.

A este respeito, ele observa que os proprietários dos animais deveriam
procurar o veterinário não apenas quando o animal já está doente, mas antes
disso, prevenindo contra a doença.

VACINAÇÃO
Em Piracicaba, a campanha de vacinação contra a raiva, será realizada nos
dias 16, 23 e 30 de setembro. A população será atendida através de 44 postos,
na Zona Urbana e 50 postos na Zona Rural, num trabalho promovido pela
Secretaria Municipal de Saúde.

Leia o artigo de Antonio de Oliveira Lobão:
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA
http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF

Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece
Curso de Homeopatia para agrônomos.
Curso de Homeopatia para médicos e
Curso de Homeopatia para veterinários.
http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx
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