
 

COMO CONTACTAR OS NOSSOS SERVIÇOS

PARASITISMO

UMA AMEAÇA!!     UMA PERDA!!

COMO COMBATER O PARASITISMO

Para garantir que os seus animais estejam isentos 
da acção dos parasitas é necessário desparasitá-los. Para 
tal, basta entrar em contacto com a Direcção de Serviços 
de Protecção Veterinária e solicitar os nossos Serviços 
neste sentido.

· Atraso no crescimento e desenvolvimento dos animais
  jovens;
· Ganho de peso reduzido;
· Redução da produção de leite;
· Baixo índice de fertilidade;
· Mau estado geral como consequência de anemia, falta
  de apetite e emagrecimento;
· Rejeições de órgãos (fígado e pulmão) e também da
  totalidade das carcaças em matadouro;

Basta telefonar para a 
 através do número de telefone 

 e expor o seu pedido que será logo atendido.

Direcção de Serviços de 
Protecção Veterinária
291 201790

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

DIRECÇÃO REGIONAL DE VETERINÁRIA

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTECÇÃO VETERINÁRIA



 

É um ser vivo que subsiste no interior ou à 
superfície de outro ser (hospedeiro) a partir do qual se 
alimenta.

O QUE É UM PARASITA?

Segundo a sua localização no hospedeiro, os 
parasitas podem ser externos (ectoparasitas) ou 
internos (endoparasitas). 

QUE TIPO DE PARASITAS EXISTEM?

PARASITAS EXTERNOS PARASITAS INTERNOS
 Carraças (carrapatos)  Nemátodos – vermes

redondos, ex. lombrigas
 Ácaros – responsáveis pelas 

sarnas
 Cestódos – vermes achatados,

Ex. ténias Piolhos  

Tremátodos, ex. fascíola
 

Pulgas

QUE ESPÉCIES SÃO ATINGIDAS PELOS PARASITAS?

Todas as espécies animais, inclusive o homem. 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DE PARASITISMO?

Bovinos, Ovinos e
Caprinos

Suínos Outras espécies

 Pêlo baço e eriçado  Diarreia  Prostração
 Queda de lã  Tosse  Diarreia

 Mau estado geral  Falta de apetite  Falta de apetite
 Emagrecimento  Emagrecimento  Emagrecimento Inquietação  Inquietação  

Coceira Coceira  
Coceira Peladas

COMO É QUE OS ANIMAIS SE CONTAMINAM?

Os animais quando parasitados, eliminam para o 
meio que os circunda formas intermediárias de parasitas 
que se espalham na água, no solo, no ar, nos objectos que 
nos rodeiam, no vestuário, ao nível do pêlo e da pele dos 
próprios animais, etc., dando a possibilidade de outros 
animais sãos se contaminarem a partir destes elementos.

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DO PARASITISMO?

O parasitismo não apresenta nenhuma vantagem, 
apenas causa danos que se traduzem sobretudo em perdas 
económicas. Estas percas resumem-se a:


