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NOTA SOBRE TESTE DE CoVID-19 EM CÃES 

 
 
 Considerando as recentes divulgações de informações notícias, mais especificamente 

na cidade de Curitiba, aonde o Laboratório TECSA de Belo Horizonte (MG) estaria realizando 

exames para identificar o Coronavírus em animais, Cães e Gatos, passo a esclarecer que: 

 

 Oficialmente, até o presente momento, a Organização Mundial da Saúde (OMS), vários 

periódicos e estudos científicos, reportam que não há evidências significativas de que os 

animais possam servir de transmissores do CoVID-19 para seres humanos.  

 Diversos  estudos ainda estão sendo realizados para que se identifique como o vírus se 

comporta em todos os outros organismos, inclusive o de cães. 

 

 Em contato com o Dr. Luiz Eduardo Ristow, Diretor Presidente do Laboratório TECSA 

de Belo Horizonte (MG), me foi repassado que eles estão fazendo um trabalho de pesquisa 

interno com mais de 100 animais até o momento e NENHUM RESULTADO POSITIVO FOI 

ENCONTRADO. O Dr. Ristow relatou que estes animais podem ser contaminados 

superficialmente, carregando o vírus na sua pelagem e derme, não sendo diretamente 

contaminado. Sendo assim, até presente momento, a informação com base em evidências científicas, 

é de que não há infecção por COVID-19 em nossos animais, portanto, não há recomendação para 

realizar o exame de COVID-19 em nossos cães. 

 

 O Centro Veterinário, permanecerá em constante monitoramento, acerca de indícios, notícias 

e demais informações para resguardar a saúde de todo o plantel de semoventes, e informará qualquer 

novidade para o efetivo da PMPR e BMPR, através de Canais OFICIAIS. 
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