
 Sabia que? 

A Dirofilaria ou verme do cora-

ção é um parasita que se aloja 

no coração de cães e gatos. Es-

tes vermes podem chegar a ter 

comprimentos de 25cm nas fa-

ses adultas. Esta parasitose é 

transmitida por intermédio de 

um mosquito que, ao picar um 

animal infectado, transporta as 

formas larvares microscópicas 

para o novo hospedeiro. Estas 

larvas maturam até se alojarem 

no coração na forma adulta. A 

sintomatologia deste tipo de 

parasitose varia com o grau de 

infestação e pode incluir tosse, 

intolerância ao exercício, dificul-

dade respiratória e colapso. O 

diagnóstico é realizado pela ob-

servação directa das larvas ao 

microscópio ou na ecografia e 

por provas moleculares. Como 

sempre, a prevenção é mais efi-

caz do que o tratamento, que 

pode ser perigoso para a vida do 

animal, pelo que, no CVB, reco-

mendamos a administração dos 

desparasitantes regularmente 

para evitar maturação das lar-

vas microscópicas, caso haja 

infecção. 
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A lagarta do pinheiro 

(Thaumetopoea pityocampa) infecta 

pinheiros e cedros causando, por ve-

zes, grandes danos em vastas áreas 

florestais. Além disso, tem um efeito 

muito nocivo para os animais quan-

do com eles existe contacto. O seu 

ciclo de vida compreende diversas 

fases ao logo de todo o ano, algumas 

delas inofensivas. A lagarta propria-

mente dita eclode em meados de 

Setembro e evolui até produzir um 

casulo capaz de a proteger do Inver-

no. Entre Fevereiro e Maio, as lagar-

tas descem das copas das árvores 

hospedeiras até ao solo, em procis-

são. Nesta altura, a processionária 

tem o corpo coberto com milhares 

de pelos urticantes de coloração ala-

ranjada que se vão libertando à me-

dida que a larva se move. Estes pe-

los, quando em contacto com a pele, 

mucosas e olhos provocam uma rea-

ção alérgica intensa. Na clínica vete-

rinária, o diagnóstico é muitas vezes 

difícil pela escassa informação de 

história clínica sobre o animal em 

causa. É frequente levar os animais a 

passear pelas florestas ou parques 

sem que se tenha conhecimento dos 

caminhos que fizeram, coisas que 

abocanharam, cheiraram ou mesmo 

comeram. Ao chegar a casa, os donos 

observam o focinho inchado 

(edemaciado), língua grossa 

(macroglossia) e por vezes azulada 

(cianótica), babar intenso (hipersiália 

e sialorreia), prurido, vómito, dor 

intensa quando o dono tenta abrir-

lhes a boca na tentativa de encontrar 

um corpo estranho, tosse, dificulda-

des respiratórias e até mesmo asfi-

xia. Em casos mais exuberantes, os 

animais são rapidamente levados ao 

veterinário, ao contrário dos casos 

mais leves em que geralmente a 

atenção é demasiado tardia. O tem-

po que decorre entre o contacto e a 

instauração do tratamento é crucial 

no sucesso. A extensão das lesões 

depende também da quantidade de 

pêlos com que o animal contacta. O 

estado lastimável em que muitas 

vezes fica o animal impede-o de co-

mer e beber, sendo frequente a que-

da de parte da língua ou lábios. O 

tratamento consiste em bloquear a 

reacção alérgica capaz de provocar 

lesões irreversíveis através da utiliza-

ção de corticoides, lavagens intensi-

vas, anti-eméticos (evitar os vómi-

tos) e antibióticos para controlar in-

fecções secundárias. É extremamen-

te importante evitar os passeios sem 

supervisão por pinhais nas épocas do 

ano entre Fevereiro e Maio e deslo-

car-se rapidamente ao veterinário 

em caso de suspeita de contacto.  

 
“O estado lastimável em que muitas vezes fica o animal 

impede-o de comer e beber, sendo frequente a queda de 

parte da língua ou lábios.” 

Processionária ou Lagarta do Pinheiro  


