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12 Setembro - Actualização: Ontem a pequena Rise foi encontrada com os mesmos sintomas
do Skoda tendo sido eutanasiada pelo veterinário municipal.

      

  

Quinta, dia 5 de Setembro,  de manhã uma voluntária deslocou-se ao canil para administrar a
medicação diária e verificar o estado de um cão, o Skoda que no dia anterior não parecia estar
muito bem. Encontrou-o apático, com diarreia sanguinolenta e secreções oculares purulentas.
A voluntária informou a direcção da ABRA da gravidade da situação e levou de urgência o
animal a uma clínica veterinária.

  

Perante os sintomas o veterinário desconfiou de esgana e foi autorizado a fazer o exame
rápido que deu positivo. A ABRA solicitou um exame sanguíneo de urgência e mais
dispendioso para se ter a certeza absoluta. Confirmou-se a presença dos vírus, altamente
contagiosos entre cães: esgana e parvovirose.

  

A esgana é um doença viral, altamente contagiosa e eventualmente mortal. Ataca os cães de
qualquer idade, muito particularmente os animais mais jovens e mais velhos. A transmissão é
geralmente por contacto directo (fezes, animais infectados, humanos contaminados - que
estiveram em contacto com o virús) ou por via aérea (espirro ou tosse). É devido a esta
facilidade de transmissão que surgem tantos casos de esgana, especialmente em cachorros
que ainda não iniciaram o programa de vacinação ou apresentam o sistema imunitário
suficientemente forte.

  

A parvovirose é um vírus muito pequeno, comparado com os outros vírus, que ataca os
cachorros e infecta os seus intestinos. Destrói as células que revestem a mucosa dos intestinos
e causa vómitos e diarreia muito intensa que muitas vezes é sanguinolenta. Um grande número
de partículas virais são libertadas nas fezes dos cães infectados e podem infectar outros
cachorros, especialmente os que não foram vacinados ou que ainda não completaram o seu
esquema.
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Face ao estado de saúde do Skoda foi aconselhada a eutanásia. A informação foi, de imediato,
transmitida à AGERE.

  

Os voluntários da ABRA irão, como sempre, prestar todos os cuidados necessários aos
animais que lá se encontram. Durante estes dias o canil tem sido desinfectado para minimizar
o possível contágio.
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