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INFLUENZA EM FERRETS 

RESUMO 
 
Atualmente, os ferrets 
veterinário e de pesquisadores. Por possuírem a fisiologia respiratória bastante 
parecida com o ser humano (JOHNSON
são extremamente susceptíveis a diversas doenças em com
tem alta significância na saúde pública.
pandemias respiratórias nos últimos 20 anos, o apelo pela biosseguridade tem 
sido cada vez maior, portanto é essencial o conhecimento das possíveis ações 
desses patógenos em organismos de animais de estimação.
Métodos: Foram usados bancos de dados como Scielo, Bibliotecas Virtuais de 
Universidades, PubMed e Google Acadêmico para obtenção de artigos 
atualizados sobre a importância do Influenzavirus nos 
aproximação dos ferrets
por consequência disso possuem um contato próximo com os patógenos 
respiratórios, como a influenza A da família Orthomyxoviridae seguindo a 
sazonalidade da gripe huma
ocorre por contato direto e aerossóis, via 
humano para ferret (JEPSON, 2010). O contágio do ae
micropartículas, que expulsas
períodos prolongados, permitindo a infecção dos indivíduos suscetíveis 
(RICHARD, et al., 2020) na qual,
humana pela presença de ácidos siálicos 
respiratório, facilitando a l
2016). A incubação ocorre após 48h da exposição ao vírus podendo apresentar 
descarga nasal, inapetência, fotofobia, conjuntivite, hipertermia, anorexia e com 
seu agravamento obtém
clínicos, exames de sangue, cultura das secreções e radiografias. A terapêutica 
consiste em manter o animal hidratado e alimentado associando com 
antitussígeno como difenidramina. Sua evolução pode levar para pneumonia 
sendo necessário a utilização de antibióticos, como amoxicilina com 
clavulanato de potássio, cefalosporina ou fluoroquinolonas, ressaltando que a 
resposta geralmente é eficaz,
com cada organismo (CUBAS, 2014). Estudos i
vírus no epitélio respiratório nasal, é importante para expulsão das partículas 
contaminadas. Portanto, para prevenir 
prevenção da inoculação de gotículas respiratórias entre os humanos e os 
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 estão cada vez mais presentes na rotina do clínico 
veterinário e de pesquisadores. Por possuírem a fisiologia respiratória bastante 
parecida com o ser humano (JOHNSON-DELANEY, 2011; OH & HURT, 2016), 
são extremamente susceptíveis a diversas doenças em comum, por essa razão 
tem alta significância na saúde pública. Objetivos: Com a ascensão de 
pandemias respiratórias nos últimos 20 anos, o apelo pela biosseguridade tem 
sido cada vez maior, portanto é essencial o conhecimento das possíveis ações 

nos em organismos de animais de estimação.
Foram usados bancos de dados como Scielo, Bibliotecas Virtuais de 

Universidades, PubMed e Google Acadêmico para obtenção de artigos 
atualizados sobre a importância do Influenzavirus nos ferrets.

ferrets com os humanos estão mais evidentes na atualidade, 
por consequência disso possuem um contato próximo com os patógenos 
respiratórios, como a influenza A da família Orthomyxoviridae seguindo a 
sazonalidade da gripe humana, obtendo potencial zoonótico. Sua transmissão 
ocorre por contato direto e aerossóis, via intraespecíficas e interespecífica de 

(JEPSON, 2010). O contágio do aerossol é mediado por 
que expulsas, podem permanecer suspensas no ar por 

períodos prolongados, permitindo a infecção dos indivíduos suscetíveis 
et al., 2020) na qual, se contaminam com o vírus da influenza 

ela presença de ácidos siálicos N-acetilneuramínicos no trato 
respiratório, facilitando a ligação do vírus e replicação viral (OH & HURT, 
2016). A incubação ocorre após 48h da exposição ao vírus podendo apresentar 
descarga nasal, inapetência, fotofobia, conjuntivite, hipertermia, anorexia e com 
seu agravamento obtém-se risco de óbito. O diagnóstico se baseia pelos sinais 
clínicos, exames de sangue, cultura das secreções e radiografias. A terapêutica 
consiste em manter o animal hidratado e alimentado associando com 
antitussígeno como difenidramina. Sua evolução pode levar para pneumonia 

ssário a utilização de antibióticos, como amoxicilina com 
clavulanato de potássio, cefalosporina ou fluoroquinolonas, ressaltando que a 

eficaz, porém contendo resultados diferentes de acordo 
com cada organismo (CUBAS, 2014). Estudos implicam que a replicação do 

no epitélio respiratório nasal, é importante para expulsão das partículas 
contaminadas. Portanto, para prevenir a transmissão baseiam-
prevenção da inoculação de gotículas respiratórias entre os humanos e os 
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estão cada vez mais presentes na rotina do clínico 
veterinário e de pesquisadores. Por possuírem a fisiologia respiratória bastante 

DELANEY, 2011; OH & HURT, 2016), 
um, por essa razão 

Com a ascensão de 
pandemias respiratórias nos últimos 20 anos, o apelo pela biosseguridade tem 
sido cada vez maior, portanto é essencial o conhecimento das possíveis ações 

nos em organismos de animais de estimação. Material e 
Foram usados bancos de dados como Scielo, Bibliotecas Virtuais de 

Universidades, PubMed e Google Acadêmico para obtenção de artigos 
. Discussão: A 

com os humanos estão mais evidentes na atualidade, 
por consequência disso possuem um contato próximo com os patógenos 
respiratórios, como a influenza A da família Orthomyxoviridae seguindo a 

na, obtendo potencial zoonótico. Sua transmissão 
e interespecífica de 

rossol é mediado por 
sas no ar por 

períodos prolongados, permitindo a infecção dos indivíduos suscetíveis 
se contaminam com o vírus da influenza 

acetilneuramínicos no trato 
igação do vírus e replicação viral (OH & HURT, 

2016). A incubação ocorre após 48h da exposição ao vírus podendo apresentar 
descarga nasal, inapetência, fotofobia, conjuntivite, hipertermia, anorexia e com 

ico se baseia pelos sinais 
clínicos, exames de sangue, cultura das secreções e radiografias. A terapêutica 
consiste em manter o animal hidratado e alimentado associando com 
antitussígeno como difenidramina. Sua evolução pode levar para pneumonia 

ssário a utilização de antibióticos, como amoxicilina com 
clavulanato de potássio, cefalosporina ou fluoroquinolonas, ressaltando que a 

porém contendo resultados diferentes de acordo 
a replicação do 

no epitélio respiratório nasal, é importante para expulsão das partículas 
-se apenas na 

prevenção da inoculação de gotículas respiratórias entre os humanos e os 
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ferrets em específico. (RICHARD, et al., 2020). Animais que são susceptíveis a 
infecção por influenza têm desempenhado um papel importante na 
compreensão da patogenicidade viral e serviram como modelos pré
para a avaliação de candidatos a vacinas 
descoberta da suscetibilidade deles
melhores modelos animais de infecção por influenza, devido sua semelhança 
de sintomas clínicos observados em humanos (CUBAS, 2014; OH & HURT, 
2016). Conclusão: Como os ferrets têm alta susceptibilidade a contrair doenças 
do trato respiratório em comum aos humanos, recomenda
equipamentos de proteção individual (EPIs) na abordagem clínica, 
principalmente, se o paciente ou o clínico apresentare
respiratório, principalmente se a suspeita for de cunho viral, visto que as 
viroses são de alto potencial zoonótico nesses mustelídeos.

Palavras-chave: mustelídeos; virologia; zoonose.
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em específico. (RICHARD, et al., 2020). Animais que são susceptíveis a 
infecção por influenza têm desempenhado um papel importante na 
compreensão da patogenicidade viral e serviram como modelos pré
para a avaliação de candidatos a vacinas e novas terapêuticas. Desde a 

ta da suscetibilidade deles ao vírus, continuam sendo um dos 
melhores modelos animais de infecção por influenza, devido sua semelhança 
de sintomas clínicos observados em humanos (CUBAS, 2014; OH & HURT, 

Como os ferrets têm alta susceptibilidade a contrair doenças 
do trato respiratório em comum aos humanos, recomenda-se sempre o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) na abordagem clínica, 
principalmente, se o paciente ou o clínico apresentarem qualquer sintoma 
respiratório, principalmente se a suspeita for de cunho viral, visto que as 
viroses são de alto potencial zoonótico nesses mustelídeos. 

mustelídeos; virologia; zoonose. 
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e novas terapêuticas. Desde a 
ao vírus, continuam sendo um dos 

melhores modelos animais de infecção por influenza, devido sua semelhança 
de sintomas clínicos observados em humanos (CUBAS, 2014; OH & HURT, 

Como os ferrets têm alta susceptibilidade a contrair doenças 
se sempre o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) na abordagem clínica, 
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respiratório, principalmente se a suspeita for de cunho viral, visto que as 


