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A desparasitação interna do cão 

 

Desparasitar toda a família 

 
Os desparasitantes internos actuam localmente e não 
têm efeito residual, ou seja, o efeito não se mantém por 
mais de algumas horas. Para garantir o sucesso destes 
tratamentos, é recomendável que, na altura de tratar um 
animal, se tratem todos os animais que com ele habitam, 
quer da mesma espécie, quer de espécies diferentes. 
Assim, todos se libertam de parasitas, ao mesmo tempo, 
minimizando-se o risco de reinfestações. Tendo os 
parasitas gastrointestinais um forte carácter zoonótico, é 
imprescindível o seu controlo também nos humanos. 
 

 

Os parasitas intestinais são alvo de preocupação constante 
por parte dos proprietários dos cães. É fundamental 
aconselhar convenientemente os utentes que procuram, na 
farmácia, apoio para a saúde e bem-estar dos seus animais. 

 

Os principais parasitas 
 
Os parasitas internos dos cães pertencem a dois grandes 
grupos: o dos Nemátodos e o dos Céstodos, vulgarmente 
conhecidos por Lombrigas e Ténias, respectivamente. Estes 
parasitas colonizam o estômago e no intestino dos animais e 
alimentam-se dos nutrientes destinados ao hospedeiro. Há 
um outro nemátodo- Dirofilaria immitis- que se aloja no 
coração, causando a Dirofilariose. 
  

Qual o antiparasitário mais adequado? 
 

A escolha do antiparasitário interno mais adequado a cada 
animal tem a ver com alguns factores, tais como a idade, 
estados especiais como a gestação e a lactação, a facilidade 
de administração do medicamento e o grau de exposição aos 
parasitas externos. 
 
Existe, actualmente, uma gama alargada de antiparasitários 
internos, com maior ou menor espectro de acção, o que na 
prática resulta na adequação do medicamento ao animal em 
questão. 
 
Os antiparasitários internos actuam localmente no aparelho 
gastrointestinal, eliminando os parasitas adultos e algumas 
formas larvares. No caso da Dirofilariose, a acção é 
preventiva, eliminando as microfilárias em circulação, de 
forma a evitar que cheguem ao estado adulto e se alojem no 
coração. 
 
 

Quando desparasitar 
 
De uma maneira geral, os planos de desparasitação são 
diferentes, se falarmos de animais jovens ou de animais 
adultos. 
 
Os cachorros começam a fazer desparasitações internas a 
partir das 2 semanas de vida, com um nematocida. Até às 6 
semanas podem realizar-se desparasitações semanais. Às 6 
semanas dever-se-à acrescentar um tenicida e administrar 
mensalmente até aos 6 meses de vida. Depois desta idade, a 
frequência das desparasitações dependerá do grau de 
exposição do animal, variando de uma frequência trimestral 
até uma frequência semestral. 
 
Para a prevenção da Dirofilariose, os medicamentos são 
administrados mensalmente, com início antes dos 6 meses de 
vida. Após esta idade é necessário fazer o despiste da doença, 
para que se garanta a segurança do medicamento. 
 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 

 Nemátodos Céstodos Microfilárias 

DRONTAL PLUS X X  

DRONTAL PUPPY X   

HEARTGARD X  X 

INTERCEPTOR X  X 

PLERION X X  

PROGRAM PLUS X  X 

STRONGID X   

TENIL VET  X  

VITAMINTHE X X  

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. 


