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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 realizar levantamento retrospectivo na 

ocorrência dos casos de doenças infectocontagiosas atendidas no Hospital-Escola 

Veterinário do Centro Universitário Max Planck (HEV-UniMax), no setor de Pequenos 

Animais, no primeiro semestre de 2017. Para tanto, foram analisados os prontuários 

individuais dos animais atendidos no HEV-UniMax, registrando dados como época do 

ano, espécie, sexo, idade e sinais clínicos. Durante o período estudado, foram atendidos 

1770 casos, dos quais 80 casos (4,52%) foram de doenças infectocontagiosas. A maior 

ocorrência de casos foi da cinomose, doença viral que acomete principalmente cães 

filhotes e jovens. Concluiu-se que o número de doenças infectocontagiosas foi aquém do 

esperado e medidas de prevenção e controle devem ser adotadas a fim de evitar a 

disseminação dessas doenças na população. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As doenças infecciosas são os tipos principais de afecções encontradas em 

hospitais veterinários, devido às suas formas singulares de transmissão e oportunidades 

de entrada do agente ao seu hospedeiro (BAPTISTA, 2013). São transmitidas geralmente 

por vetores, por contato direto com secreções e aerossóis de animais infectados 

(GREENE, 2015). Seus agentes causadores de patogenias são, na maioria dos casos, 

vírus, bactérias ou fungos (FERNANDES, RAMOS e PITA, 2013). 

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 são importantes para contribuir na prevenção e controle (ROSOLEM e 

MOROZ, 2013). 



Os estudos por meio de compilação de dados de planilhas de casos atendidos em 

clínicas e hospitais veterinários auxiliam na verificação da ocorrência das doenças e os 

fatores associados. Classificando as doenças em tipos de infecções e períodos de 

ocorrência contribuem para a elaboração de protocolos, a fim de proporcionar uma 

uniformidade em procedimentos hospitalares, com objetivo de organizar medidas 

epidemiológicas que visam prevenir, inibir e tratar as doenças infecciosas. 

Com base nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo realizar estudo 

retrospectivo dos casos de doenças infecciosas atendidas no Hospital-Escola Veterinário 

do Centro Universitário Max Planck (HEV-Max). 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar levantamento retrospectivo dos casos de doenças infectocontagiosas 

atendidas no Hospital-Escola Veterinário do Centro Universitário Max Planck (HEV-

UniMax), no setor de Pequenos Animais, durante o primeiro semestre de 2017. E, avaliar 

os principais fatores associados como espécie, sexo, idade, períodos sazonais de 

ocorrência, sinais clínicos para contribuir na prevenção e controle das enfermidades. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado por meio da análise das fichas de atendimento 

clínico do HEV-UniMax, durante o primeiro semestre de 2017, destacando os casos de 

doenças infecciosas. Foram identificadas as variáveis como: sexo, faixa etária, 

procedência, tipo de acometimento, etiologia e procedimentos realizados. Os dados foram 

compilados em planilhas para análise da frequência de ocorrência e possíveis associação 

de dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante o primeiro semestre de 2017, foram analisadas as fichas de atendimento, 

as fichas de anamnese, exames físicos, os exames complementares solicitados e demais 

informações adicionais pertinentes para o fechamento do diagnóstico de doenças 

infecciosas atendidas no HEV-UniMax. Além disso, pesquisas em bases de dados 

científicas foram realizadas para subsidiar o estudo.  



A avaliação detalhada dos atendimentos realizados permitiu a elaboração de 

planilhas de dados para análise de frequência de ocorrência das principais doenças, 

assim como das variáveis estudadas. Todos os dados foram analisados e permitiram 

identificar o número de atendimentos realizados e a porcentagem de casos de doenças 

infecciosas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante o primeiro semestre de 2017 verificou-se que foram atendidos 1770 casos, 

dos quais 80 casos (4,52%) foram de doenças infectocontagiosas. A doença de maior 

acometimento foi a cinomose, doença viral que acomete cães filhotes e jovens, 

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

imunização. Identificou-se que nos meses de janeiro a março o número de casos foi 

maior. Sabe-se que estudos como esses são importantes, pois contribuem para a 

formação de novos dados que auxiliarão em medidas epidemiológicas de prevenção e 

controle de doenças.  
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