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1. RESUMO 

As doenças infecciosas são de extrema importância na Medicina Veterinária e são 

responsáveis pelo maior número de atendimentos em hospitais e clínicas. Cada doença 

apresenta diferentes fontes de infecção, vias de eliminação, vias de transmissão, portas de 

entrada e possíveis animais suscetíveis, que em conjunto formam sua cadeia 

epidemiológica. O presente estudo busca avaliar e realizar a retrospectiva na ocorrência 

dos casos de doenças infectocontagiosas do Hospital Escola Veterinário da Faculdade Max 

Planck no setor de Pequenos Animais do ano de 2016, aplicando modelos matemáticos 

para representar tais ocorrências, períodos sazonais de incidências quanto à espécie, raça, 

sexo, idade e tipo de lesões causadas. Unido à verificação das variáveis determinantes na 

suspeita da doença e dos tratamentos eficazes, com formação de novos dados que auxiliam 

em medidas epidemiológicas de controle e prevenção. 

2. INTRODUÇÃO 

As doenças infecciosas são os tipos principais de afecções encontradas em hospitais 

veterinários atualmente, devido à suas formas singulares de transmissão e oportunidades 

de entrada do agente ao seu hospedeiro. São transmitidas geralmente por vetores, por 

contato direto com secreções e aerossóis de animais infectados. Seus agentes causadores 

de patogenias são, na maioria dos casos, vírus, bactérias ou fungos. 

Os levantamentos epidemiológicos são significativos para o conhecimento da 

prevalência e severidade das doenças. Conhecer necessidades de tratamento associadas 

a tais enfermidades, analisar o comportamento destas doenças na região e documentação 

da distribuição das doenças, que unidos à investigação metodológica possam garantir 

uniformidade nos procedimentos para permitir comparações regionais válidas e confiáveis. 

Por meio de planilhas que auxiliarão na divisão e levantamento dos dados. 

Classificando as doenças em tipos de infecções e períodos de incidência. Analisando os 

protocolos seguidos e comparando-os entre outros casos similares, a fim de proporcionar 

uma uniformidade em protocolos de atendimento hospitalar, auxiliando de forma geral, na 

integridade da população, organizando medidas epidemiológicas que visam prevenir, inibir 

e tratar as doenças infecciosas. 

3. OBJETIVOS 

Avaliar e realizar uma retrospectiva nos atendimentos dos casos de doenças 

infectocontagiosas do Hospital Escola Veterinário da Faculdade Max Planck no setor de 



Pequenos Animais do ano de 2016. E aplicar modelos matemáticos para representar tais 

ocorrências, períodos sazonais de incidências e tipo de lesões causadas, para que essas 

representações formem uniformidade em protocolos para auxílio dos atendimentos futuros. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a realização do presente projeto é dividida em duas 

etapas: Etapa 1 - Análise dos prontuários do período de doze meses (Janeiro a Dezembro 

de 2016); investigando variáveis como: sexo, faixa etária, procedência, tipo de 

acometimento, etiologia e procedimentos realizados. A obtenção dos dados e realização de 

uma avaliação descritiva e detalhada das fichas de atendimento realizados no período no 

hospital, bem como exames complementares realizados para a obtenção de informações 

válidas nos diagnósticos, havendo classificação e aprofundamento dos casos considerados 

infectocontagiosos, com a produção de um levantamento de dados e a eleição dos tipos de 

tratamentos considerados eficazes; Etapa 2 – A formação de modelos matemáticos como 

planilhas, gráficos e esquemas ilustrativos que auxiliarão na divisão e levantamento dos 

dados. Classificando as doenças em tipos de infecções e períodos de incidência na região, 

formando assim um conjunto de informações da região de Indaiatuba, em São Paulo, que 

podem auxiliar futuros atendimentos hospitalares. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na realização do projeto, poucos materiais externos são utilizados. As fichas de 

atendimento, fichas de anamnese, exames físicos, exames complementares utilizados e 

quaisquer informações adicionais pertinentes no diagnóstico de doenças infecciosas, são 

de extrema importância para a produção do atual projeto, além do auxílio de bibliografias 

renomadas na área de doenças infecciosas em cães e gatos.  

A avaliação detalhada dos atendimentos realizados comtempla os detalhes e 

informações do projeto. O desenvolvimento da pesquisa atual realiza-se com o 

cumprimento de quatro etapas básicas: delineamento da pesquisa, das doenças 

infecciosas predominantes na região de Indaiatuba, no interior de São Paulo; coleta e 

preparação dos dados, que estão assim sendo gerados e definidos, dando início a fase de 

preparação da coleta dos dados, onde ocorre a análise das informações sobre os casos 

pré-selecionados; análise dos casos e comparação entre os casos similares; e a elaboração 

dos relatórios conclusivos com auxílio de modelos matemáticos para facilitar a ilustração 

dos dados obtidos. Sendo as duas últimas etapas acontecendo paralelamente, análogo a 



obtenção de resultados válidos entre os atendimentos realizados durante o ano no Hospital 

de Pequenos Animais da Faculdade Max Planck. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente estudo, em andamento, conta com a revisão de cerca de 646 casos, dos 

quais 22 casos foram de doenças infectocontagiosas, período este compreendendo Janeiro 

de  2016 a Abril de 2016, com um total de 22,7% de óbitos. Com a revisão realizada, no 

presente momento, doenças de grande importância como Cinomose, doença que acomete 

cães jovens geralmente durante o primeiro ano de vida, ou até cães mais velhos com baixa 

imunização, apresentaram-se mais virulentas em épocas de calor, como nos meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2016. Estes dados tem como finalidade a formação de novos dados 

que auxiliarão em medidas epidemiológicas de controle e prevenção. A classificação das 

doenças se dá de forma gradativa em tipos de infecções e períodos de incidência, 

investigando os tipos de protocolos seguidos e comparando-os entre outros casos 

similares. 

7. FONTES CONSULTADAS 

BAPTISTA, J. D. Levantamento retrospectivo de casos de demodicose canina e 

felina, atendidos no hospital veterinário do centro universitário anhanguera – campus leme, 

no período compreendido entre 2007 e 2012. Anais do Conic-Semesp. Faculdade 

Anhanguera de Campinas - Unidade 3. Volume 1, 2013. 

FERNANDES, R. B; RAMOS, V. K; PITA, C. G. Levantamento de casos de erliquiose 

canina em cães atendidos no hospital veterinário do curso de medicina veterinária da 

universidade guarulhos (2010 – 2012). Revista Educação, volume 9, número 2, 2014. 

ROSOLEM, M. C; MOROZ, L. R. Estudo retrospectivo de exames citológicos 

realizados em um Hospital Veterinário Escola em um período de cinco anos. Arquivo 

Brasileiro de Med. Veterinária e Zootecnia, volume 65, número 3, páginas 735-741, 2013. 

GREENE, C. E. Doenças infecciosas em cães e gatos. 4ª Edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. 1404 p, volume 4. 

 


