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Um cão deve estar protegido contra as seguintes doenças:  

 

Doenças Sintomas 
Parvovirose Vómitos, diarreia com sangue; letargia e apatia; desidratação.  

Se não for rapidamente tratada pode ser fatal. 

Esgana Tosse; inflamação ocular com secreção; vómitos, diarreia, febre, desidratação. 

Podem existir alterações neurológicas. Pode ser fatal, mesmo que tratada. 

Hepatite Vómitos e diarreia, desidratação, icterícia. Pode ser fatal se não for tratada 

adequadamente. 

Leptospirose Letargia, perda de apetite, problemas renais e hepáticos. Esta doença é 

transmitida pela urina de ratos (principalmente em água contaminada).  

Pode ser transmitida às pessoas. 

Bordetella  

(Tosse do Canil) 

Tosse seca, não produtiva. Engasgos. Muito debilitante na velhice. 

Raiva Aumento da salivação; aumento da agressividade; paralisia.  

É sempre fatal e muito contagiosa para as pessoas. 

Clamidiose Conjuntivite, infeções no olho, infeções respiratórias 

 
 
 
Nos gatos, as principais doenças para as quais deve estar protegido: 
 

Doenças Sintomas 
Coriza Inflamação das mucosas nasais: secreção seromucosa pelas narinas e espirros. 

Panleucopénia Gastroenterite (vómito e diarreia), desidratação; depressão profunda; 

inicialmente febre, baixando a temperatura com a gravidade da doença. 

Leucemia 

(FeLV) 

Anemia, depressão, perda de peso e perda de apetite; prisão de ventre ou 

diarreia, aumento do volume dos gânglios linfáticos, tumores, abortos, 

dificuldade respiratória e falta de resistência a outras doenças 

Raiva Aumento da salivação; aumento da agressividade; paralisia.  

É sempre fatal e muito contagiosa para as pessoas. 

Clamidiose Conjuntivite, infeções no olho, infeções respiratórias 
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Desparasitação  

 

Existe uma grande variedade de parasitas internos e externos que podem infectar o seu cão ou gato. 

Os principais parasitas internos do cão e do gato são as lombrigas e as ténias.   

 

Tipo Cão Gato 

Lombrigas Toxocara canis  

Toxocara leonina 

Toxocara cati  

Toxocara leonina   

Ténias Taenia spp.  

Echinococcus spp.  

Dipylidium canino 

Taenia spp.   

Hydatigera taenaeiformis 

Ancilostomídeos Ancylostoma caninum 

Uncinaria stenocephala 

Ancylostoma tubaeforme 

Dirofilária Dirofilaria immitis     

 

Informe-se com o seu veterinário qual o melhor desparasitante para o seu animal e qual a frequência 

de desparasitação.  

 

Os principais parasitas externos do cão e do gato são as pulgas, carraças e sarnas.  

As pulgas são atraídas pelo calor, vibração e odor dos animais. Os ovos presentes no pelo passam 

por uma fase larvar até chegar a adulto. A pulga adulta agarra-se ao pelo do cão ou gato, 

alimentando-se de sangue. Transmitem-se de animal para animal e do ambiente para o animal. 

Alguns animais são alérgicos à picada de pulga. 

As carraças estão presentes no ambiente, principalmente na vegetação seca. Aquando da passagem 

de um animal, agarram-se ao pêlo e à pele, alimentando-se de sangue. São portadoras de várias 

bactérias que provocam doenças como a Febre da carraça, Babesiose e Erliquiose.  

Doenças muito contagiosas provocadas por ácaros. Existem vários tipos, mas a mais frequente é a 

sarna demodécica. 

 


