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Num estudo recente, 10-30% de amostras de solo público estavam contaminadas com ovos de
parasitas intestinais.
Uma única fêmea de ascarídeo pode produzir até 100.000 ovos por dia.
Uma recente pesquisa nacional demonstrou que 19% dos cães estavam infectados com
ancilostomídeos.
A Giardia é o parasita intestinal mais encontrado em cães.
Em cachorros com menos de 3 meses de idade, a coccídia está mais presente que os nemátodos.
Infecções por ténias são frequentemente visíveis. Um dos sinais é o aparecimento de segmentos
de ténia parecidos com pequenos grãos de arroz nas fezes de animais.
Todas as pessoas devem estar atentas aos perigos que os parasitas intestinais representam, mas
crianças, idosos e indivíduos imunodeprimidos correm um risco maior de se infectarem.
As pulgas podem transmitir ténias ao seu animal de estimação.
Um programa de protecção antiparasitária completo consiste em:
o Prevenção/tratamento contra parasitas externos (pulgas, carraças, moscas, mosquitos,
flebótomos, ácaros, piolhos) que podem provocar e/ou transmitir doenças graves (ex.:
Leishmaniose, Dirofilariose, Febre da carraça, …) aos animais e nalguns casos às pessoas.
o Prevenção/tratamento contra parasitas internos – nemátodos (lombrigas), céstodos (ténias)
e protozoários – que podem causar problemas de maior ou menor gravidade aos animais e
nalguns casos às pessoas.

Protecção Antiparasitária Completa
Os animais podem ser infestados por parasitas internos e parasitas externos em quase todo lado. Quebre
o ciclo, perguntando ao seu Médico Veterinário sobre um Programa Completo de Protecção
Antiparasitária.
Um programa de protecção antiparasitária completo é composto por:
1. Prevenção/tratamento contra parasitas externos (pulgas, carraças, moscas, mosquitos,
flebótomos, ácaros, piolhos) que podem provocar e/ou transmitir doenças graves (ex.:
Leishmaniose, Dirofilariose, Febre da carraça, …) aos animais e nalguns casos às pessoas.
2. Prevenção/tratamento contra parasitas internos – nemátodos (lombrigas), céstodos (ténias) e
protozoários (giardia,coccídias) – que podem causar problemas de maior ou menor gravidade aos
animais e nalguns casos às pessoas.
Estes parasitas (internos e externos) existem o ano inteiro praticamente em todo o território nacional, pelo
que os animais devem ser desparasitados de modo a estarem sempre protegidos (de acordo com as
indicações, eficácia e tempo de actuação de cada produto).
Os produtos não são todos iguais e o risco parasitológico a que os animais estão sujeitos também não.
Assim sendo, cada animal deverá ter o seu Programa Completo de Protecção Antiparasitária.
Existem regras básicas recomendadas, nomeadamente:
• Desparasitação interna de cães/gatos adultos: mínimo de 3 em 3 meses.
• Desparasitação externa de cães/gatos contra pulgas: todo o ano.
• Desparasitação externa de cães e gatos contra carraças, mosquitos, flebótomos: antes do
aparecimento destes parasitas e até ao seu desaparecimento, dependendo da zona geográfica
pode ser de Março a Setembro, ou mesmo todo o ano).
Aconselhe-se com o seu Médico Veterinário para estabelecer um Programa Completo de Protecção
Antiparasitária. Não se esqueça que só com a sua implementação estará a proteger os seus animais e a si
mesmo.
• Apesar de presentes nas fezes de um animal, os ovos de parasitas não são visíveis a olho nu.
• Em apenas uma semana, 2 cachorros infectados por ascarídeos podem expulsar mais de 20
milhões de ovos, contaminando um quintal com 1.000 metros quadrados
• .Alguns ovos de parasita podem sobreviver no solo durante vários anos, mesmo em climas mais
frios.
Fonte: http://www.livredeparasitas.com/pt/parasitas-internos/tudo-sobre-parasitas-internos/factos-sobreparasitas/

