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A diarreia é um sinal clínico muito comum nos animais. 
Caracteriza-se por um aumento no número de dejecções e 
pela diminuição da consistência das fezes. 
Existem vários tipos de diarreia. A sua classificação é de 
extrema importância na determinação da causa e no seu 
posterior tratamento. 

 

TIPOS DE DIARREIA 
 
Quanto ao local de origem: 
 

Intestino Delgado Intestino Grosso 

Líquida Pastosa 

Sem sangue ou muco Com sangue ou muco 

Pequeno aumento do 
número de defecações 

Grande aumento do 
número de defecações 

Sem tenesmo 
Com tenesmo (o animal faz 
esforço e não defeca) 

Debilitante, muitas vezes 
acompanhada de vómitos 
e perda de peso 

Animal continua activo e 
muitas vezes com apetite 

Sem urgência em defecar Com urgência em defecar 

 

Quanto à sua duração: 
 
Diarreia aguda: duração inferior a 1 semana. 
Diarreia crónica: duração superior a 3 semanas. 
 

Causas de diarreia aguda 
 
Infecciosas: parasitas, vírus, bactérias. 
 
Alimentares: alteração alimentar, intolerância alimentar, 
sobrealimentação. 
 
Tóxicas: fármacos, metais pesados, insecticidas. 
 
Obstrutivas: corpo estranho, invaginação intestinal, volvo. 

A diarreia pode ainda ser secundária a várias doenças 
subjacentes, tais como: insuficiência renal, insuficiência 
hepática, pancreatite ou hipoadrenocorticismo. 
 

Causas de diarreia crónica 
 
Inflamatórias: Doença inflamatória crónica, linfangiectasia, 
insuficiência pancreática exócrina. 
 
Neoplásicas.  
 

Tratamento 
 
O tratamento da diarreia deverá ser direccionado à causa. A 
consulta veterinária assume extrema importância, para o 
estabelecimento de um diagnóstico correcto e de uma 
terapêutica adequada. Uma das consequências mais graves 
da diarreia é a desidratação. Se não tratada 
atempadamente, um episódio de diarreia poderá conduzir à 
morte do animal. 
 

Medicamentos mais utilizados: 
 
Anti-parasitários internos. 
 
Anti-diarreicos: contra-indicados nas diarreias infecciosas. 
 
Repositores da flora: Florentero®. 
 
Alimentos específicos: Eukanuba® 
Sensitive digestion 
 
Em função da causa da diarreia e do critério do Médico 
Veterinário, poderão ainda ser utilizados outros 
medicamentos. 
 

Hidratar e alimentar 
 
Independentemente da sua origem, a abordagem da diarreia, 
por parte dos proprietários dos animais, deverá ter sempre 
presente algumas considerações. Hidratar o animal é o passo 
número um e pretende diminuir o impacto negativo da perda 
de fluídos. Oferecer ao animal um alimento especialmente 
formulado para esta condição, assegura a sua nutrição, 
enquanto ajuda o intestino a recuperar mais rapidamente. 
Igualmente importante é contrariar a tendência de 
administrar ao animal medicamentos e produtos de uso 
humano, que podem ser tóxicos e conduzir à morte. 
 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica dos 
animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


