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A Parvovirose é uma das doenças infecto-contagiosas mais 
comuns dos cachorros. Tem uma evolução rápida e um 
carácter fatal, caso a abordagem terapêutica não seja 
realizada de imediato. 

 
 
Causas 
 
A Parvovirose é uma infecção viral provocada pelo 
Parvovirus caninum. A transmissão é fecal-oral e o período 
de incubação é de 7 a 14 dias. 
 

Factores Predisponentes 
 
Idade 
A maioria dos cães afectados tem entre 6 semanas e 6 
meses de idade. 

 
Raça 
Algumas raças são mais susceptíveis que outras, caso dos 
Rottweilers, Dobermans, Pastores Alemães, Labradores 
Retriever e os Spaniel Ingleses. 

 
Estado imunitário 
Cachorros com grandes infestações parasitárias internas e 
externas apresentam maior risco de infecção, pois o seu 
sistema imunitário está comprometido. 

 
Falhas na vacinação 
Cachorros não vacinados ou vacinados de forma incorrecta 
têm maior probabilidade de infecção. 

 

Sinais 
 

O sinal clínico mais exuberante é a diarreia profusa e 
hemorrágica, com odor fétido e nauseabundo. Outros sinais 
típicos da doença são: inapetência, vómito incoercível, 
perda de peso e prostração. 

 

Diagnóstico 
 

Realizado a partir da história pregressa do animal e exame 
clínico médico-veterinário, análises sanguíneas e análise de 
fezes para pesquisa do vírus. 

Tratamento 
 
Os cães com parvovirose deverão ser hospitalizados. O 
tratamento passa por fluidoterapia intensiva, uma vez que 
uma das principais causas da morte dos animais é a 
desidratação.  
 

Profilaxia 
 
Vacinação dos cachorros 
A primovacinação deverá ser iniciada às 5 semanas de vida, 
seguida de dois reforços vacinais com intervalos mínimos de 
3 semanas entre si. As raças mais susceptíveis deverão fazer 
um reforço adicional. Os cães adultos são vacinados 
anualmente. 
 
Os cachorros não vacinados deverão ter acesso limitado à 
via pública, sob pena de poderem contrair a doença a partir 
de outros cães não vacinados. Em alternativa, os passeios 
no exterior deverão ser feitos em locais controlados. Deverá 
também privilegiar-se a socialização dos cachorros com 
outros cães em bom estado de vacinação e desparasitação. 
 

Limpeza e desinfecção das instalações 

O Parvovírus Canino é um vírus muito resistente no 

ambiente, e altamente contagioso, porém a sua eliminação 

é bastante eficaz com o uso de lixívia em solução 1:30. 

 

Medicamentos mais utilizados 

 
Antieméticos; 
Antiácidos para reduzir as náuseas; 
Antibióticos de largo espectro para evitar infecções 
secundárias; 
Analgésicos. 
 

Uma doença debilitante e fatal 
 
A parvovirose afecta o tracto gastrointestinal. O vírus é 
bastante agressivo e causa a destruição da mucosa intestinal, 
provocando uma diarreia violenta. Os cães afectados ficam 
bastante debilitados e muitos acabam por morrer. O 
tratamento pressupõe o restabelecimento completo dos 
órgãos envolvidos. A fluidoterapia intensiva garante a 
rehidratação do animal. Até à recuperação total os animais 
não ingerem alimentos ou água e toda a medicação 
administrada deverá ser injectável. 
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.  


