
PARASITAS

E

DESPARASITAÇÃO

Saiba quem são e
como se livrar deles.

Repare que:

Uma desparasitação regular evita os problemas

que os parasitas causam directamente (por

exemplo, o prurido ou comichão causado pelas

pulgas) e indirectamente. A Diroflariose e a

Leishmaniose são transmitidas pela picada de

mosquitos, a Febre da Carraça é transmitida

pela carraça e a pulga é responsável pela

introdução de outros parasitas no organismo.

A desparasitação representa um papel de

extrema importância em agregados familiares

com crianças, uma vez que têm uma noção de

higiene diferente de qualquer adulto.

Em caso de dúvida, não hesite

em contactar-nos.

Dra. Isabel Grou
C.P. 4496

URGÊNCIAS 24H
212 167 360

Médico Veterinário
Permanente

Consultas por marcação
10-21h Segunda a Sábado

10-14h Domingos e Feriados

Consultas por marcação
10-13h 15-20h Segunda a Sexta

10-13h 14-19h Sábado e Feriados



A Desparasitação Interna

Idade Desparasitante

Até aos 3 meses:
cada 15 dias

Milbemax gatinho®

Dos 3 aos 6 meses:
mensalmente

Milbemax gato®
A partir dos 6 meses:

cada 4 meses

Idade Desparasitante

Até aos 3 meses:
cada 15 dias

Dosalid 300mg®
Drontal Puppy®

Dos 3 aos 6 meses:
mensalmente

Zipyran®
Profender®

Dosalid 1200mg®
A partir dos 6 meses:

cada 4 meses

E prevenção de Dirofilariose *

Idade Desparasitante

A partir dos 6 meses:
mensalmente

Heartgard®
Program Plus®

* A prevenção de Dirofilariose, se iniciada

depois dos 6 meses de idade, é precedida pelo

despiste do parasita. Ou seja, se o animal já

tiver Dirofilariose está contra-indicado o uso da

prevenção.

A Desparasitação Externa

Idade Desparasitante

A partir dos 2 dias
Effipro®

Frontline®
A partir das 8-9

semanas (<1,5Kg)
Activyl®
Seresto®

Idade Desparasitante

A partir dos 2 dias
Effipro®

Frontline®

A partir das 8-9
semanas (<1,5Kg)

Advantix®
Activyl®

Scalibor®
Seresto®

Existem ainda outros medicamentos

desparasitantes como o Stronghold®,

Promeris®, Program®, Capstar® ou Panacur®.

Eles são prescritos pelo Médico Veterinário em

casos específicos, de acordo com a necessidade

de cada animal.

Os Parasitas

Os nossos animais de estimação podem ser

invadidos por diversos tipos de parasitas, tanto

internos como externos.

Estes parasitas, para além de poderem provocar

graves problemas nos nossos animais, podem

transmitir doenças a humanos: zoonoses.

Os parasitas que encontramos com maior

frequência nos nossos animais são pulgas,

carraças, mosquitos, ácaros (parasitas externos)

e ténias e lombrigas (parasitas internos).


