
 

Curso de Filhotes - Guia Prático para Consulta

PROTEÇÃO DE FILHOTES  

Bom trabalho! Você concluiu nosso Curso de Cuidados com o Filhote e está
no caminho certo para fornecer os melhores cuidados ao seu novo amigo.
Sabemos que existem muitas informações para lembrar, e para te ajudar,
criamos esse guia prático!

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE CUIDADOS
Ir ao veterinário é essencial para a saúde do seu filhote 
- agora e a longo prazo. Agende a primeira visita de seu filhote 
agora mesmo. Seu veterinário irá orientá-lo quanto a consultas
adicionais para vacinação.

PRIMEIRA CONSULTA
6 - 8 Semanas de Idade

EXAMES DE ROTINA
 Anualmente

NÃO ESQUEÇA DE FAZER PERGUNTAS 
AO SEU VETERINÁRIO SOBRE...

• Proteção contra carrapatos e pulgas
• Proteção contra vermes
• Vacinação
• Alimentação
• Rotina de bem-estar

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE CARRAPATOS, PULGAS E VERMES
Carrapatos, pulgas e vermes podem ameaçar a saúde do seu filhote.

• Parques
• Praia
• Quintal
• Lagos e Represas
• Calçada

E AO FAZER MUITAS
ATIVIDADES COMUNS

• Viajando

• Comendo alimentos crus, como carne

• Comendo grama, lesmas e caracois

• Cavando no quintal

• Brincando com outros cães

SEU FILHOTE PODE PEGAR 
CARRAPATOS, PULGAS E VERMES 
EM QUALQUER LUGAR...



  

 

CARRAPATOS,
PULGAS E
VERMES PODEM
CAUSAR MUITAS
DOENÇAS 
E ENFERMIDADES 
EM UM FILHOTE.

PULGAS
• Bartonella
• Anemia
• Solitária
• Dermatite
   Alérgica a picada 
   de pulgas

 VERMES
• Insuficiência cardíaca
• Vômito
• Diarréia
• Doença respiratória
• Distúrbio gastrointestinal
• Perda de peso
• Letargia
• Desconforto

ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO 
Felizmente, você pode ajudar a manter seu animal de estimação
saudável com uma estratégia de proteção que inclui o controle 
de carrapatos, pulgas e vermes.

DIROFILARIOSE (VERME DO CORAÇÃO)
Os vermes do coração são transmitidos de cão para cão
por mosquitos. Forneça ao seu filhote proteção mensal
contra a dirofilariose. A dirofilariose é muito séria para
filhotes e cães adultos. Por isso, a prevenção mensal é
fundamental.

CARRAPATOS E PULGAS 
Forneça ao seu filhote proteção contínua durante 
o ano todo. Mesmo pequenas interrupções na proteção 
podem levar a infestações e doenças.

• A partir de 14 dias de vida e depois mensalmente 
  até os 6 meses de idade, ou a critério 
  do Médico Veterinário

• 6 meses de idade ou mais 
   – A cada 3 meses para vermes intestinais 
   e mensalmente pra prevenir o verme do coração 
   com base na avaliação de risco feita pelo Medico 
   Veterinário

APROVEITE CADA MOMENTO QUE VOCÊ PASSA 
COM SEU MELHOR AMIGO DE QUATRO PATAS, 
CIENTE DE MANTER ELE SEMPRE PROTEGIDO.

DICAS ÚTEIS

CARRAPATOS 
• Babesiose
• Erliquiose
• Anaplasmose
• Febre Maculosa

VERMES INTESTINAIS

Mesmo se seu animal de
estimação ficar dentro de
casa, ele ainda pode
pegar carrapatos e pulgas
em um  simples passeio
de coleira junto com você.

Mantenha seu animal de
estimação protegido,
mesmo que pareça
improvável que ele entre
em contato com carrapatos
e pulgas.

Mantenha seu animal 
de estimação protegido 
em todas as épocas – o
tempo todo – para evitar
uma infestação.
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