Campanha contra a Equinococose / Hidatidose/ “Doença do Pêlo do Cão”

A Hidatidoose é uma ZOONOSE!!
Desparasitação oral gratuita no momento da vacinação anti-rábica dos seus animais.

PORQUÊ “DOENÇA DO PÊLO DO CÃO”??? E QUAL O SEU CICLO??
Hidatidose é uma doença provocada por um parasita

“Equinococos

granulosus” que se encontra no intestino do cão parasitado,

Quando no estado adulto liberta ovos
(que não conseguimos observar a olho nu)
para o exterior através das fezes do animal,
contaminando o meio

ambiente e os seus

pêlos
Quando o Homem ou determinados animais domésticos- ovelhas,
cabras, vacas, e.t.c.
ALIÁS BASTANTE FÁCIL DE
ACONTECER!!!

ingerem os ovos do parasita, por contacto com superfícies sujas,
com os pêlos do animal, ou através dos pastos, águas e produtos
hortículas
INFECTAM-SE!
No interior do nosso organismo o parasita já noutro estádio de desenvolvimento,
migra até orgãos como o fígado e os pulmões originando os Quistos

Hidáticos
COMO OS CANÍDEOS SE INFECTAM:
Através da ingestão de vísceras cruas de ovinos, caprinos, bovinos e suínos
contaminadas com quistos

COMO OS OUTROS ANIMAIS SE INFECTAM:
Através da ingestão de pastos e águas contaminadas com ovos do parasita provenientes
das fezes do cão parasitado

COMO O HOMEM SE INFECTA:
Através da ingestão dos ovos do parasita que podem existir na superfície do pêlo do cão
ou também no meio ambiente, através das águas de bebida e de rega, dos frutos e dos
vegetais contaminados.

NÃO PERMITA QUE O PARASITA ENTRE EM SUA
CASA
COMO EVITAR A SUA INFECÇÃO E A DA SUA FAMÍLIA?!

¾ Lave sempre as mãos depois de tocar no seu animal!!
¾ Mantenha os cães e o seu ambiente devidamente limpos
¾ Não se esqueça das regras de higiene pessoal quando brinca com o seu animal,
não se deixe lamber por eles e não os deixe comer na sua loiça
¾ Não beba águas não tratadas e de origem desconhecida
¾ Lave sempre bem as frutas e os vegetais crus

¾ Nunca abandone o seu animal!
COMO EVITAR A INFECÇÃO DO SEU CÃO:
¾ Leve sempre o seu animal ao Veterinário para ser Desparasitado!!!
¾ Nunca dê vísceras cruas aos animais

¾ Não solte o seu animal para a rua, pois ele pode vir contaminado!!

COMO EVITAR NOS OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS:
¾ Mantendo os cães

desparasitados
¾ Nunca abandonando os seus cães!!

