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Proporcionar uma boa qualidade de vida ao seu cão ou gato não 
passa apenas por alimentá-lo e  dar-lhe  um  teto  para  viver.  A  
partir  do  momento  em  que  a  sua  família  é  integrada  por  um 
membro de quatro patas, é fundamental adotar alguns cuidados.

Estes visam não apenas zelar pela saúde dos seus animais de 
estimação, mas também evitar a transmissão de doenças aos 
seres humanos.
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Um dos principais obstáculos ao bem-estar dos animais de 
companhia são os parasitas, sejam eles internos ou externos. 
Como tal, a desparasitação é uma medida de extrema 
importância para garantir a qualidade de vida dos seus amigos de 
quatro patas, bem como a sua, que com eles convive no dia-a-dia.

Um parasita é um ser vivo que habita no exterior ou no 

interior de outro de uma espécie distinta e que se alimenta 

dos seus tecidos, reproduzindo-se a um ritmo acelerado. 

Este é um problema ao qual devemos estar atentos desde o 

momento em que adotamos um animal.

Animais de companhia livres de parasitas   |  04



PARASITAS EXTERNOS 
VS  PARASITAS INTERNOS
Pulgas e carraças são os parasitas externos mais comuns em cães 

e gatos. Surgem, na maioria das vezes, no meio ambiente, durante 

os meses mais quentes. Mais do que picarem e incomodarem o 

animal, podem ser um foco infecioso para este e para as pessoas 

que com ele convivem.

As pulgas, por exemplo, são à partida difíceis de detetar no 

animal, já que facilmente se emaranham no pelo. Estes parasitas 

alimentam-se do sangue do ser vivo, podendo provocar doenças, 

quer pela ação mecânica da sua picada, quer pela transmissão 

de hemoparasitas. A picada de pulga pode causar dermatites e dar 

origem a graves alergias. Os animais portadores deste parasita podem 

apresentar sinais de anemia, fraqueza, falta de apetite e respiração 

pouco comum. Muitos animais reagem ainda à mordida de pulga 

salivando ou coçando-se com intensidade. Há, pois, que estar atento 

a estes sinais. 
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Por sua  vez, as carraças podem transmitir bactérias, vírus e 

parasitas tanto aos animais como aos humanos. A título de 

exemplo, um animal de companhia, quando portador de carraças, 

pode sofrer paralisia, causada pela toxicidade da saliva do 

parasita, ou anemia/debilitação, provocada pela ingestão de 

grandes quantidades de sangue.

Além das pulgas e carraças, há também algumas espécies de 

mosquitos e ácaros que podem causar sarna ou transmitir 

doenças graves aos animais, tais como a Leishmaniose e a 

Dirofilariose. Os piolhos, por sua vez, são causadores de prurido, 

escarificação, alopecia e anemia. 
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Os parasitas podem igualmente alojar-se no interior do organismo 
do animal, nomeadamente no estômago e nos intestinos. São os 
chamados parasitas internos. 

Os mais comuns são as lombrigas e as ténias, causadoras de 
vómitos, diarreia ou perda de peso. Muitos destes parasitas não 
são detetados instantaneamente, uma vez que os animais nem 
sempre manifestam sintomas quando são afetados.
Parasitas como os ascarídeos, da família das lombrigas, podem  
desenvolver-se também no corpo dos humanos. 
A sua incidência é maior em crianças, uma vez que estas têm hábitos 
de higiene menos rigorosos. O simples ato de lavar as mãos após ter 
brincado com um animal parasitado pode evitar a contaminação.
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7 DICAS PARA EVITAR 
A PROPAGAÇÃO DOS PARASITAS
De forma preventiva e no sentido de evitar alguns destes 

problemas, torna-se importante adotar alguns hábitos no sentido 

de travar a propagação dos parasitas.

1. Lavar e aspirar os utensílios e espaços frequentados pelos animais;

2. Aplicar inseticida ou acaricida nos locais de higienização 

menos acessível (nos rodapés e atrás dos móveis, por exemplo);

3. Lavar a cama do cão/gato com água quente e detergente ou lixívia;

4. Aspirar regularmente o carro;
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5. Limitar o acesso dos animais a locais húmidos e protegidos do sol;

6. Usar luvas quando efetua a limpeza do habitat do animal de 

estimação;

7. Após contactar com um cão ou gato, lavar as mãos.

Também a desparasitação do seu cão ou gato se assume como 

um ato de extrema importância. Além de ter um efeito repelente 

(evitando que os animais sejam afetados por parasitas), atua 

sobre os parasitas já existentes, eliminando-os.
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DESPARASITAÇÃO: 
A CHAVE PARA UMA 
BOA QUALIDADE DE VIDA
A desparasitação do animal deve ser feita tanto a nível interno 

como a nível externo. No caso dos cães, por exemplo, existe 

no mercado um vasto conjunto de antiparasitários externos. A 

escolha  do produto mais adequado depende de um alargado 

leque de  fatores. Desde logo, a raça e o peso do animal, o 

ambiente em  que está inserido e o tipo de alojamento em que 

habita. Cada antiparasitário externo tem as suas considerações 

específicas de  eficácia e segurança, pelo que os produtos devem 

ser analisados caso a caso.
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O mesmo critério se aplica aos desparasitantes internos, cuja 

escolha deve variar de acordo com alguns fatores, como por 

exemplo a idade do animal, os estados como a gestação e a 

lactação, a espécie, a raça e o peso. Também nesta gama existe 

um alargado leque de produtos que atuam localmente no 

aparelho gastrointestinal. 

Para assegurar a saúde e bem-estar do seu animal, é importante 

que alie ambos os tipos de desparasitação. Quando um cão ou 

gato com pulgas se coça com a boca, pode ingerir parasitas. 

Estes, por sua vez, libertam larvas no intestino, dando origem às 

ténias. Como tal, sempre que desparasitar externamente o animal, 

deve também fazê-lo internamente.
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QUANDO É QUE O ANIMAL DEVE 
INICIAR A DESPARASITAÇÃO?
Uma questão frequentemente colocada pelos donos de animais 

de companhia prende-se com a idade em que o amigo de quatro 

patas pode começar a ser desparasitado.

Desparasitação interna 
Nos cães, o início da desparasitação interna dá-se por volta 

das 2 semanas de idade, uma vez que, muitas vezes, estes 

nascem com parasitas que lhes foram transmitidos pelas 

progenitoras. O primeiro desparasitante deve ser de largo 

espectro, ou seja, atuar contra lombrigas e ténias. 

O tratamento deve repetir-se mensalmente até aos 6 meses 

de idade. Aconselha-se, de resto, a continuidade deste 

procedimento ao longo de toda a vida. A frequência deve, 

então, ser trimestral. 
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No caso dos gatos, a desparasitação interna deve começar 

a ser feita entre as 4 e as 6 semanas de vida, inicialmente 

recorrendo a um antiparasitário de largo espectro, repetido 

mensalmente até aos seis meses de idade.

O tratamento é, na maior parte das vezes, feito através de 

comprimidos e deve ser realizado com  regularidade. A 

frequência depende, contudo, do fármaco utilizado. Para além 

disso, a aposta numa boa alimentação, evitando carnes cruas, 

é de igual modo uma atitude correta para evitar os parasitas.
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Desparasitação externa
Dois meses de vida é a idade apontada pelos veterinários 

para iniciar a desparasitação externa dos seus animais de 

estimação. O tratamento é feito à base de coleiras, champôs, 

sprays e pipetas e deve abranger todos os animais da casa. É 

conveniente que o repita com regularidade.

 

Depois da  desparasitação, esteja atento à reação dos animais. 

Certifique-se de que não lambem/lavam o corpo ou contactam 

com crianças nas primeiras horas após o tratamento.



Antes de adquirir um antiparasitário para o seu animal de 

companhia, é recomendável ler com atenção as instruções que 

constam do folheto informativo e informar-se com um médico 

veterinário ou farmacêutico. Saiba que alguns desparasitantes 

externos para cães contém moléculas que são tóxicas para os 

gatos e que podem provocar intoxicações.

Quer num, quer noutro caso, e de modo a garantir o sucesso do 

tratamento, é recomendável que a desparasitação não seja exclusiva 

do animal a ser tratado. É conveniente alargar este cuidado a todos 

os outros animais que com ele habitam, quer sejam da mesma 

espécie ou não. Minimiza-se, assim, o risco de reinfestação.

Lembre-se sempre: 
mais vale prevenir 
do que remediar! 

A saúde e bem-estar 
do seu animal é o 
caminho para que 
tenha uma vida longa 
e feliz ao seu lado!
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Na Farmácia Nova da Maia, reunimos uma equipa jovem, qualificada, 

sempre disponível para esclarecer as suas dúvidas e prestar o melhor   

aconselhamento. No nosso espaço, disponibilizamos um leque 

variado de serviços que têm como principal missão a manutenção 

da saúde e bem-estar dos nossos clientes. 

Dispomos ainda de uma loja online, para que possa fazer as suas 

compras sem sair de casa. Se pagar por transferência bancária, os 

portes são grátis e recebe a sua encomenda em 3 a 5 dias úteis. 

Na nossa farmácia online, temos tudo o que precisa à distância 

de um clique. Dermocosmética, tudo para mamã e bebé, 

suplementos vários, produtos capilares, de higiene oral, veterinária 

e, claro, toda uma gama de medicamentos. Connosco pode aviar 

receitas online e levantar os medicamentos no nosso balcão ou 

recebê-los no conforto de sua casa. A entrega de medicamentos é 

supervisionada por um farmacêutico e respeita todas as regras de 

transporte. Temos ainda um blog onde pode encontrar diversos 

artigos sobre saúde e bem estar. Esclareça mitos e tire dúvidas 

sobre problemas comuns. 

Visite-nos. Todos os meses temos centenas de produtos ao 

MELHOR PREÇO do mercado! Campanhas, Promoções e 

novidades todos os dias, a pensar em si.

VISITAR LOJA ONLINE

Onde estamos
Rua da Espinhosa 642, RC
4475-699 Maia

+351 22 986 44 11
online@farmacianovadamaia.pt
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