
Para evitar problemas com ectoparasitas, a linha
Frontline tem um produto para cada desafio!

INDICADO TAMBÉM PARA GATOS

As pulgas e carrapatos são importantes transmissores de doenças infecciosas e 
ainda podem levar a problemas alérgicos nos gatos. Os desafios que os animais 
enfrentam em seu dia a dia são os mais diversos de acordo com o seu estilo de vida 
e região onde vivem.

Mas a linha FRONTLINE tem a solução: um produto ideal para cada estilo de vida e 
exposição do pet. 

Veja abaixo qual a melhor solução para o gato!

Indicado para pets caseiros,
que não tem acesso a áreas externas,
como quintais ou jardins e não saem de casa. 

Indicado para pets ativos, 
que saem de vez em quando em áreas
externas, como quintais ou jardins. 

 

Indicado para pets aventureiros,
que gostam muito das áreas externas, exploram o jardim
ou o quintal de casa e ainda passeiam com seus tutores. 

Aplique Frontline TopSpot.

Aplique Frontline Plus.

Aplique Frontline Spray.

Nível de
infestação

Nível de
infestação

Nível de
infestação

Frontline Spray: Age imediatamente e pode ser aplicado em 
filhotes que já precisam enfrentar esses 
inimigos nos primeiros dias de vida.  
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www.frontline.com.br
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O que devemos saber sobre
pulgas e carrapatos em gatos?
Os ectoparasitas, como as pulgas e os carrapatos, são um grande 
incômodo. Mas, além disso, eles ainda podem causar sérios 
problemas para a saúde dos gatos. Portanto, seja qual for o estilo 
de vida do pet, estes parasitas devem ser combatidos de forma 
regular e durante o ano todo. 

Este informativo tratará de alguns problemas relacionados a 
pulgas e carrapatos e que devem sempre estar no nosso radar.

Bartonelose é uma doença causada pela bactéria Bartonella henselae e 
transmitida aos felinos pela pulga. Embora raramente leve problemas 
clínicos aos gatos, por ser uma zoonose, pode provocar a “doença da 
arranhadura do gato” em seres humanos. Logo, a proteção contra 
pulgas é fundamental para evitar esta e outras doenças que podem 

implicar em risco de saúde inclusive para as pessoas.

MYCOPLASMOSE E BARTONELOSE

Lesão alopécica e fezes de pulgas na região do queixo de uma gato. Fonte: Beugnet et al. Textbook of 
clinical parasitology in dogs and cats,2018.

 

DERMATITE ALÉRGICA A PICADA
DE ECTOPARASITAS (DAPE)

Apesar da DAPE referir-se à picada de ectoparasitas, são as pulgas as principais 
causadoras desse quadro alérgico em gatos. Este processo dermatológico é uma 
reação alérgica à saliva do parasita, que quando entra em contato com a pele do 
gato, provoca prurido intenso e desconforto. Uma vez estabelecido, o quadro 
alérgico resulta em lesões e infecções secundárias na pele por conta da coceira. 
Assim, falhas na pelagem e eritema (vermelhidão) da pele são comumente 
observados. É importante procurar um especialista e realizar exames para 
detectar os possíveis motivos da alergia.

Figura: Dipylidium caninum em intestino de um gato parasitado. 
Fonte: Beugnet et al. Textbook of clinical parasitology in dogs and cats,2018.

VERMINOSE:

O Dipylidium caninum é um parasita intestinal (verme) comum em gatos. 
Muitas vezes, a identificação é feita através da visualização dos vermes 
nas fezes ou até na região perianal dos felinos contaminados. Embora o 
tratamento com vermífugos para eliminar os vermes seja eficaz, as pulgas são as 
hospedeiras do verme e o gato se contamina pela ingestão acidental do inseto ao se 
lamber ou coçar. Portanto, para manter o gato protegido desse mal é necessário 
combater esses ectoparasitas primeiro.

A Citauxzoonose é uma doença causada pelo hemoprotozoário Cytauxzoon felis 
e transmitida por carrapatos dos gêneros Amblyomma spp e Dermacentor spp. 
A doença é grave e muitas vezes fatal nos gatos acometidos, que sofrem com 
anemia grave, febre e até sinais neurológicos. Outras doenças, como 
anaplasmose e erlichiose, também afetam os felinos. Porém são enfermidades 
pouco elucidadas na espécie e os sinais clínicos inespecíficos, como febre, 
letargia e anorexia (falta de apetite). Em conclusão, a proteção contra 
carrapatos nos gatos também é muito importante. 

Carrapato da espécie 
Amblyomma cajennense

Outras doenças transmit idas por ectoparasitas

Doenças provocadas ou transmit idas
por  pulgas e  carrapatos

Medidas de controle incluem os cuidados com o ambiente onde 
vive o gato e o tratamento de todos os contactantes. 
Medidas de controle ambiental: 

        Uso de aspirador de pó em sofás, tapetes, etc;

       Utilizar produtos específicos para o ambiente:

        solução e/ou spray;

        Deixar de molho em água quente roupas de cama, caminhas
        e cobertores também pode ajudar.

NÃO SE 
ESQUEÇA:

Mycoplasmose, ou anemia infecciosa felina, é uma doença a qual a pulga 
também participa da transmissão. A bactéria causadora, chamada de 
Mycoplasma haemofelis, parasita as hemácias (células vermelhas) do 
gato, podendo levar a um quadro sério de anemia, colocando em risco a 
vida do pet. 
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