
LEISHMANIOSE

Cão: Ei, você! Você mesmo!
É! O senhor mesmo.

Você já ouviu falar em
Leishmaniose? 

Leishmaniose é uma doença parasitária grave, com grande impacto na saúde
pública, onde o cão é o principal hospedeiro e a doença tem a capacidade de passar

para os humanos.

Tutor: Eu?!
Leish.. o que?

Tutor: É mesmo?
E como pega
essa doença?

Cão: Ao contrário do que muitos
pensamva transmissão não acontece
através do contato direto com os cães,
ela acontece através da picada da
fêmea do mosquito palha e assim
infecta os cães.

Cão: Claro que sim, podemos
iniciar mantendo o ambiente limpo,
uma vez que o mosquito palha se
reproduz em matéria orgânica. 

Além disso, temos disponível em clínicas veterinárias a VACINA,
que confere ótima proteção e ainda associamos as proteções tópicas,
como coleiras que fazem a repelência do mosquito.

Cão: E tem mais, uma vez que o cão
contrai a doença, ela não tem cura e
o cão se torna portador da doença por
toda sua vida. 

Mas temos boas notícias, os cães não precisam mais ser eutanasiados
como antigamente, hoje em dia com o avanço da medicina veterinária
temos tratamentos eficazes, que oferecem uma boa qualidade de vida,
mas o cão portador da doença deve ser acompanhando bem de perto
por um Médico Veterinário.

Cão: A doença no início é silenciosa, mas evolui com o
passar do tempo, podemos ter sinais como crescimento
anormal das unhas, problemas de pele, machucados nas
pontas das orelhas e emagrecimento.

Tutor: Meus Deus!
E como vou

desconfiar dessa
doença?

Cão: E se você que está vendo essa
conversa e ficou com alguma dúvida,
melhor procurar o Médico Veterianario
da sua confiança.

NÃO VAMOS BRINCAR COM COISA SÉRIA!

Tutor:  Muito bom
saber! Informações

valiosas!

Tutor: E existe
prevenção?

Tutor: Como não
sabia disso antes?

Estou preocupado!
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