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PARASITAS EXTERNOS

TODOS GOSTAMOS DO VERÃO. NÓS, OS CÃES, OS GATOS, AS
PULGAS, AS CARRAÇAS, OS MOSQUITOS E AS MOSCAS TAMBÉM.

Agora mais que nunca, é importante proteger os nossos amigos, a nossa casa e também as
crianças dos parasitas externos.

"Cada cão é um cão"

Procurámos fazer uma compilação  dos produtos no  mercado  para estes parasitas tendo  em
atenção  qual escolher em cada envolvente. Estamos à disposição  para ajudar na escolha da
melhor opção para este ano e para o tipo de vida do seu amigo de quatro patas.

Gatos

No  caso  destes  as  opções  são  limitadas  porque  a
maioria dos  produtos  são  tóxicos  e  é  necessário  ter
muito  cuidado  pois  muitos  deles  são  absorvidos  pela
pele e ingeridos nas "lavadelas" diárias dos felinos.

Utilizamos  com  grande  sucesso  o  Stronghold
(Pfizer)  que  não  é  tóxico  para  crianças  ou
bichos;  é  de aplicação  spot-on mas só  actua
nas  pulgas  e  em  alguns  parasitas  intestinais
(pode  ser  utilizado  como  auxiliar  terapêutico
noutras situações);
Existe o Advantage (Bayer) também exclusivamente para pulgas;
Para os gatos de exterior que podem contactar com carraças a escolha limita-se ao
Frontline  (Merial),  sendo  a  novidade  o  Frontline  Combo  com  acção  reforçada  para
pulgas (actua nos ovos e nas larvas).

Gatinhos e Cachorros

Nestes a aplicação deve ser em spray de forma a contactar com toda a pele. A partir dos 5
meses de idade pode-se utilizar a aplicação spot-on, a qual resulta bastante mais fácil. Todos
estes produtos matam as pulgas adultas que necessitam de ingerir sangue do animal para pôr
ovos, os quais normalmente persistem no  ambiente. O Program (Novartis) de administração
oral de regularidade mensal (disponível também sob a forma injectável para gatos, reduzindo a
regularidade para semestral) actua esterilizando todas as pulgas que picam. Não previne novas
reinfestações em animais de interior/exterior mas limita o crescimento das larvas no ambiente.

Cães

Para estes a oferta é mais diversificada e pretende-se
uma  protecção  contra  pulgas  e  carraças  num  único
produto  ou em associação. Da resposta obtida junto
dos  clientes  em consulta o  que tem obtido  melhores
resultados nesta zona da Arrábida é o Frontline Combo,
associado  à  administração  de  Heartgard (Merial)  nos
animais que fazem prevenção da Dirofilariose ou então
a associação Stronghold + coleira Preventic (Virbac).

A Preventic  não  é tóxica, tem um agradável cheiro  a
mentol e  protege  contra  carraças  durante  4  meses.
Deve ser colocada junto  à pele e, quando  começar a
ficar suja, deve ser limpa com água e uma escova para

voltar a abrir os poros e libertar todo o produto.

O Advantix (Bayer) deve ser utilizado com maior precaução porque se trata de uma associação
do Advantage com uma permetrina, substância tóxica para alguns animais mais sensíveis e para
pessoas. Utilizamo-lo assim nas situações onde os demais não cumprem tão bem ou quando é
necessário  combater moscas e mosquitos (mas não  substitui a prevenção da Dirofilariose) e
apenas em cães grandes que não estão em contacto com crianças.

Torna-se vantajoso  quando  comparado  ao  Pulvex (Schering) ou à coleira Scalibor (Intervet)
porque a sua composição permite acção reforçada contra as pulgas, mantendo toda a eficácia
das permetrinas contra carraças e insectos.

Exceptuando  as  coleiras,  todos  os  produtos  são  de
aplicação  mensal devendo  ser rigoroso  para  que não
ocorra resistências por parte dos parasitas e perda de
eficácia.

Após Invernos relativamente secos, o  Verão revela-se
propenso  a  carraças,  exigindo  toda  a  cautela  para
manter  os  nossos  "canitos"  livres  de  parasitas  do
sangue, transmitidos pela picada da carraça parasitada
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e responsáveis pela "Febre da carraça".
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