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tema do mês: parasitas internos
Existem dois tipos de parasitas internos ou intestinais que afectam os nossos cães, gatos e até o Homem: os
vermes redondos ou lombrigas e os vermes chatos ou ténias.
Transmissível ao
Os principais parasitas internos de cães e gatos
Cão Gato Homem
VERMES REDONDOS OU LOMBRIGAS
Sim
Sim
Não
Toxocara canis

boa páscoa!

Toxocara leonina

Não

Sim

Sim

Toxascaris leonina

Sim

Sim

Sim

Ancylostoma spp.

Sim

Sim

Sim

Trichuris spp.

Sim

Sim

Não

Dipylidium caninum

Sim

Sim

Não

Echinococcus spp.

Sim

Não

Sim

VERMES CHATOS OU TÉNIAS

Como é que os animais se contaminam?

1.Pela mãe (Antes do nascimento, a mãe pode transmitir aos seus filhotes os parasitas através da placenta, e a
infestação contínua através do leite materno. Os cachorros têm uma enorme tendência para mastigar tudo o que
encontram ao nível do solo, e por vezes as próprias fezes, correndo um risco elevado de se recontaminarem;
2. Pelos alimentos (Nos adultos, a ingestão de parasitas com os alimentos é menos frequente, mas existe
sempre o risco na ingestão de restos de comida no chão ou de ervas, bem como a possibilidade de beber água
contaminada. O seu animal também pode ser infectado pela ingestão de carne crua;
3. Pelas feridas na pele (Estas requerem atenção. Certos vermes podem passar directamente através da pele ou
indirectamente com a ajuda de outros parasitas (pulgas, carraças).

Como saber se o meu animal está parasitado?

- Arrastar a região anal pelo chão;
- Lamber a região anal;
- Fadiga pouco habitual;
- Diarreia ou sangue nas fezes;
- Fezes com segmentos das ténias que se assemelham a grãos de arroz;
- Ventre dilatado.

Danos para a saúde dos animais

Os parasitas internos ou intestinais causam vários problemas à saúde dos cães e gatos.
A natureza, a extensão e gravidade das lesões variam em função do número e da espécie de parasitas.
De uma forma geral, provocam emagrecimento, falta de apetite, pêlo sem brilho, atraso no crescimento, alterações
digestivas (diarreia, vómito, aumento do volume e dor abdominal, risco de obstruções intestinais (chegando por
vezes a perfurar o intestino, anemia, reacções alérgicas e perda de resistência e vitalidade, podendo diminuir a
protecção conferida pelas vacinas e causando maior predisposição a infecções secundárias.

Danos para a saúde do Homem

Os parasitas dos cães e gatos podem causar várias doenças aos seres humanos. As crianças são muito
susceptíveis, pois levam a mão à boca com frequência, podendo ingerir material contaminado. As principais
doenças transmitidas ao homem pelos parasitas dos animais são:
Larva Migrans
Estas doenças são causadas pelas larvas de Toxocara, que penetram a parede do
Visceral e Larva intestino delgado, localizando-se em diversos órgãos como o fígado, o globo ocular ou o
Migrans Ocular sistema nervoso central, provocando graves lesões.
Larva Migrans
É provocada pelas formas larvares da Ancylostoma, que penetram e migram na pele,
Cutânea
provocando lesões cutâneas.
Doença provocada por uma ténia Echinococcus, transmissível ao Homem por ingestão de
ovos deste parasita, que podem existir na superfície do pêlo dos cães e também
dispersos no meio ambiente, contaminando assim as águas de bebida e de rega, os
frutos e os vegetais. Para impedir a infecção dos cães, os donos dos animais não devem
Equinocosose
dar-lhes vísceras de bovino, ovino e caprino contaminadas com quistos.
ou Doença do
Os parasitas ingeridos pelo Homem são libertos no intestino delgado, atravessam a
Quisto Hidático
parede intestinal e são transportados pela corrente sanguínea aos diversos órgãos, sendo
mais frequente o fígado e os pulmões, podendo chegar a atingir o cérebro. Nesses
órgãos, dão origem aos chamados quistos hidáticos, com aspecto semelhante a balões
de água. O tratamento é cirúrgico de forma a remover estes quistos.
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números do canil
(janeiro a fevereiro de 2008)

23
17
15

animais vacinados

microchips colocados

animais adoptados

Que desparasitante escolher?

O desparasitante que escolher deve ser activo e eficaz para todo o tipo de parasitas intestinais.
Existem desparasitantes sob a forma líquida, que podem ser misturados com a alimentação, facilitando deste
modo a sua administração em cachorros. Nos cães adultos, encontramos desparasitantes sob a forma de
comprimidos. Aconselhe-se com o seu Médico Veterinário!

Como combater estes parasitas?

O combate a estes parasitas passa por:
1. Seguir o esquema de desparasitação adequado ao seu animal, prescrito pelo seu Médico Veterinário;.
2. Para prevenir reinfecções por Dipylidium caninum, recomenda-se também o tratamento contra as pulgas,
pois estas são os hospedeiros intermediários deste parasita intestinal;
3. Manter sempre o ambiente limpo para diminuir a reinfecção dos animais;
4. Ao passeá-lo na rua, recolha as fezes do seu animal e contribua para manter a cidade
limpa, a saúde dos animais e da sua família.

Esquema de desparasitação recomendado para cães e gatos
Jovens
Adultos
Fêmeas em
reprodução:

Podem ser desparasitados a partir dos 15 dias até aos 2 meses de vida, de 15 em 15
dias e dos 2 meses aos 6 meses de idade, todos os meses.
Devem ser desparasitados regularmente no mínimo, duas vezes por ano,
recomendando-se para animais que constantemente circulam no exterior (ex. em
canis, gatis e cães de caça), um tratamento até quatro vezes por ano.
Além do tratamento para animais adultos, deve-se desparasitar as cadelas ou gatas
destinadas à reprodução antes do acasalamento e 10 dias antes da data provável
do parto.

campanha de vacinação anti-rábica 2008
A campanha de vacinação anti-rábica de 2008 decorrerá de 2 a 31 de Maio de 2008, pelas 31 freguesias do
Concelho de Santa Maria da Feira.
Os locais, datas e horas das concentrações serão publicadas na newsletter de Abril.

animais para adopção no canil
Encontram-se para adopção uma ninhada de 7 cachorros (cinco machos e duas fêmeas) de raça
indeterminada, com cerca de 2 a 3 meses de idade, recolhidos na freguesia de Fornos, concelho de Santa
Maria da Feira.

canil municipal
endereço

Rua Joana Forjaz Pereira (Junto à estação
de caminhos de ferro)
4520-Santa Maria da Feira

telefone

256 373 862

email

veterinario.municipal@cm-feira.pt

web

canilmunicipaldafeira.blogspot.com

horário de funcionamento

dias úteis (9.00h-12.00h e 13.00h-16.00h)

Conheça mais animais que se encontram para adopção no canil municipal em

http://canilmunicipaldafeira.blogspot.com

horário (vacinação e microchip)

terças e quintas-feiras (9.00h-12.00h)

como adoptar?

1.º passo - Escolher o animal de estimação que pretendem adoptar, contactando ou visitando o canil municipal;
tabela de taxas 2.º
passo - Depois de escolhido, ele será vacinado obrigatoriamente contra a Raiva Animal (4,90€);

(preço por animal) 3.º passo - Assinar um termo de responsabilidade (Para o efeito, deve vir munido do seu bilhete de identidade)

vacinação anti-rábica (4,40 €)
boletim de vacinas (0,50€)
microchip (12,60€)

4.º passo (opcional) - Nessa altura ou mais tarde poderá colocar gratuitamente o microchip, que permitirá saber
sempre a quem o animal pertence, em caso de fuga ou perda do animal.
5.º passo - Levá-lo para a sua nova casa.
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