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Alguns antiparasitários externos disponíveis no 

mercado contêm moléculas tóxicas para os gatos. 

As intoxicações por estas substâncias são bastante 

frequentes, pelo que a Farmácia assume um papel 

fundamental no esclarecimento dos utentes, 

relativamente à utilização correcta destes produtos. 

Substâncias Tóxicas 
 
Piriprol 
Piretróides: Permetrina, Flumetrina, Deltametrina. 
Amitraz 
 
Estas substâncias integram a formulação da maior 
parte dos antiparasitários externos. Os gatos são 
intolerantes uma vez que não possuem a via da 
glucoronização, no seu metabolismo hepático, não 
sendo capazes de proceder à conjugação e posterior 
eliminação de algumas destas moléculas. Noutros 
casos toleram pequenas quantidades, pelo que o 
cumprimento das doses recomendadas deverá ser 
rigoroso, de forma a evitar intoxicações. 

 
Sinais de intoxicação 
 
Hipersiália; Letargia; Depressão; Vómitos; Diarreia; 
Dispneia; Tremores musculares; Ataxia; Convulsões; 
Coma; Morte. 
 
Este tipo de intoxicação ocorre, na maior parte das 
vezes, pela aplicação inadequada de produtos 
formulados para cães (por exemplo, utentes que 
adquirem antiparasitários específicos para cães, e 
depois os aplicam em gatos). Os sinais clínicos têm 
início após a aplicação cutânea, ingestão directa, ou 
ingestão por lambedura, normalmente 1 a 4 horas 
após a exposição ao composto. 

 

Produtos desaconselhados 
 
 

 
Amitraz: Preventic; TakTic; Promeris Duo  
Piretróides: Kiltix coleira para cães; Scalibor 
protector band; Advantix solução para unção 
punctiforme; Pulvex Spot; Defendog. 
Piriprol: Prac-tic 

 
Tratamento 

 
As intoxicações provocadas por estas substâncias são 
urgências médicas, pelo que o animal deverá ser 
remetido para a consulta Médico- Veterinária, no mais 
curto espaço de tempo. Também poderá ser 
contactado o CIAV através do nº  808 250 143. 
 

♦ Se houver ingestão: administrar  imediatamente 
carvão activado per os. 

♦ Se tiver ocorrido aplicação cutânea: lavar a área 
de aplicação com água tépida e um detergente suave, 
para remover a maior quantidade de produto 
possível, sem estimular a sua absorção. 

♦ Após internamento: estimulação da emese e 
tratamento sintomático.  
 
Controlo das convulsões- diazepam,  metocarbamol, 
fenobarbital, pentobarbital. 
Controlo da hipersiália- atropina. 
Vómitos e diarreia- fluidoterapia, protectores 
hepáticos, vitaminas do complexo B. 
 
Os casos de intoxicação ligeira recuperam em 24 a 72 
horas. No entanto as intoxicações severas, no entanto, 
conduzem à morte do animal. 
 

Aconselhamento na farmácia 
 

♦ Esclarecer os utentes que adquiram produtos 
formulados para cães, dos riscos da sua aplicação em 
gatos; 

♦ Recomende a leitura atenta do folheto informativo; 

♦ Relembrar o utente que as doses recomendadas 
pelo fabricante deverão ser respeitadas; 

♦ Perante uma suspeita de intoxicação, encaminhar 
de imediato o animal para o Médico- Veterinário. 


