Conhece a Doença dos Ratos?
Penso que ultimamente (e posso partilhar esta opinião com os meus colegas
veterinários) têm aparecido mais e mais casos de Leptospirose canina. Sinal que os
donos estão a vacinar cada vez menos os seu cães? Haverá mais ratos infectados? Dizer
ao certo a causa não é fácil, mas é facto que os animais que nos chegam com sintomas
desta doença não estão vacinados de forma apropriada.
O que sabe o leitor sobre esta doença que é uma zoonose e pode ser fatal igualmente
para si? Tenho a certeza que se soubesse o risco de que escrevo teria os seus cães
vacinados, sem falha, anualmente.
Pois bem, começo por esclarecer que uma zoonose é uma doença que pode ser
transmitida aos humanos. Desta forma, manter um animal sem vacinas perto da sua
família pode constituir um perigo que voluntariamente não devia permitir.
Como é que os nossos cães apanham esta doença tão grave, provocada pela bactéria
Lepstospira sp. transmitida pelos ratos? Uma das formas é através do seu instinto básico
de predador que os leva a caçar os ratos. Por outro lado, pelo facto de vivermos numa
zona rural e os ratos procurarem as tigelas dos nossos cães para beber água ou
alimentarem-se dos restos da ração, urinando perto ou no seu interior, é outra forma de
transmissão da bactéria causadora da doença.
Esteja atento a sintomas como mucosas amareladas, febre alta, prostração, vómito, falta
de apetite. O melhor é levá-lo logo ao veterinário e se puder utilize luvas para manipular
o animal. O despiste será feito por análises ao sangue e para que o animal sobreviva terá
que ficar internado sob vigilância clínica. Esta doença pode apresentar-se de formas
distintas – ictérica, hemorrágica ou por falência renal aguda.
Peço especial atenção para a prevenção, porque é a melhor forma de agirmos, através do
reforço vacinal. Em zonas endémicas este reforço deverá ser feito de 6 em 6 meses,
sendo que na maioria dos casos fazemos anualmente. Na prática clínica continuo a
encontrar muitos casos em que os donos só se preocuparam em vacinar o cachorro no
primeiro ano de vida...

