Boletins Informativos
Porque deve proteger o seu animal de pulgas e carraças?

A especificidade do hospedeiro destes parasitas é pouco marcada,
podem afectar o seu animal assim como a si.
As pulgas podem infestar a sua casa, deixando ovos nos tapetes,
sofás, camas, etc.
Ambos são vetores de doenças que podem matar tanto pessoas
como animais (febre da carraça, Haemobartonella sp., etc)
Uma infestação muito marcada por estes parasitas pode conduzir
a um estado de anemia tão grave que apenas se consegue reverter
por transfusão sanguínea.
As pulgas podem causar reações alérgicas cutâneas (Dermatite
Alérgica à Picada da Pulga).

Ambos os parasitas existem todo ano! Ao contrário que
pessoas pensam existem carraças no Inverno, a chamada
carraça Invernal. A sua população mais reduzida, mas existe e
podem transmitir doenças como as do Verão.
Não é necessária uma carga parasitária grande para o animal
desenvolver febre da carraça.

Esta doença pode ser causada por 3 parasitas
(transmitidos pela carraça) que afetam as células
vermelhas do sangue e conduzem a uma panóplia
de sinais clínicos.
Basta uma carraça infetada picar o cão/gato para
poder causar a doença, caso o seu sistema imunitário esteja debilitado. O que pode acontecer vários meses
após a inoculação.
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Esta parasitose tem tratamento e muitas vezes
consegue-se atingir a cura clínica.
No caso da pulga o parasita sanguíneo mais
comum e que afeta o gato é a Haemobartonella
sp. O mecanismo de transmissão, incubação e
tratamento é muito semelhante ao da febre da
carraça.
Se o seu gatinho é de apartamento e nunca vai à rua, mas por vezes aparece com pulgas é porque alguém
as leva para casa. Nós humanos somos uns “verdadeiros autocarros” destes parasitas.
Informe-se com o seu veterinário sobre a melhor forma de proteger o seu animal e a sua casa.
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