
Uranotest®Copro Tornámos simples
 o exame coprológico



A situação atual da desparasitação 
interna nas clínicas veterinárias
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Não são realizados muitos 

exames coprológicos 

em comparação com os 

tratamentos antiparasitários 

que se administram.

O Médico veterinário não realiza o 

diagnóstico do tipo de parasitas, nem 

controla se a desparasitação foi ou 

não efetiva. Assume que se existir 

uma parasitose interna, o tratamento 

numa única dose vai ser sempre 

efetivo, em qualquer situação e frente 

a qualquer tipo de parasita.

Os veterinários viram 

diminuir as suas vendas de 

antiparasitários internos 

nos últimos anos e a maioria 

deles não analisou as razões 

dessa diminuição. No entanto 

desparasita-se hoje mais 

frequentemente do que nunca.

Está consciente o médico 

veterinário do volume de 

vendas de antiparasitários 

internos através das 

Farmácias ou de outros 

canais alternativos 

como Internet ou lojas 

especializadas?

 Preocupou-se o médico 

veterinário em propor aos seus 

clientes protocolos sanitários 

preventivos mais rigorosos 

que a dispensa de um simples 

“comprimido” ?
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A dispensa de antiparasitários 

internos na clínica veterinária 

sem o valor acrescentado do 

diagnóstico, aporta pouco 

valor aos clientes, tornando 

a desparasitação num 

ato trivial, resultando em 

pouco benefício económico 

e também não prestigia 

a profissão de médico 

veterinário. 

Para os vossos clientes existe 

alguma diferença entre ir 

comprar o “comprimido” à 

Clínica ou à Farmácia? 

Não existe consciencialização 

por parte dos proprietários dos 

animais sobre a importância 

da desparasitação interna.

O proprietário preocupa-se 

com o facto do seu animal 

estar vacinado porque vai 

estar em contacto com a sua 

família e os seus filhos, mas 

não sabe que as zoonoses 

mais frequentes são causadas 

por parasitas e não pelos 

microrganismos para os quais  

vacina frequentemente.

Os anti-helmínticos não tem 

efeito preventivo. Se existirem 

parasitas no momento da 

aplicação os produtos atuam, 

no entanto o seu efeito 

terapêutico desaparece 

poucas horas após a sua 

administração.   

O papel do médico veterinário 

na desparasitação interna 

limita-se à administração de 

um comprimido cada 

3- 4 meses num ato de rotina 

e sem valor acrescentado, no 

qual se desvaloriza os seus 

anos de estudo e formação 

na área.

É conveniente ao médico veterinário 
continuar nesta situação?

Para responder a esta pergunta é necessário 

analisar o seguinte:

Agora, decida o mais conveniente para si…

Onde são vendidos 
ou dispensados os 

antiparasitários internos 
atualmente?

Pet shops

Pet shops

Farmácias Internet

Clínica 
Veterinária

Qual ou quais destes 
canais estão capacitados 

para realizar um exame 
coprológico?

Farmácias Internet

Clínica 
Veterinária
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Protocolize e consciencialize toda a equipa da Clínica 

sobre a necessidade de mudar os procedimentos atuais. 

Sabemos da dificuldade de mudar hábitos adquiridos pela 

equipa de trabalho, pelo que a melhor estratégia é a de 

que todos na clínica compreendam e aceitem esta nova 

metodologia como a mais indicada tanto para a clínica como 

para os seus clientes, oferecendo um serviço mais rigoroso e 

profissional.

Como posso começar a implementar esta 
nova metodologia de trabalho?

A dispensa de antiparasitários internos na clínica veterinária sem o valor acrescentado do diagnóstico, aporta pouco 

valor aos clientes, tornando a desparasitação num ato trivial, resultando em pouco benefício económico e também não 

prestigia a profissão de médico veterinário.

Para os vossos clientes existe alguma diferença entre ir comprar o “comprimido” à Clínica ou à Farmácia? 
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Envolva a equipa de auxiliares. 

Com a formação adequada poderão ser eles a realizar a gestão 

de modo eficaz dos protocolos de desparasitação interna 

na clínica.

Permita-nos algumas recomendações que não pretendem ser mais do que sugestões que poderão 

ser aceites ou adaptadas, total ou parcialmente, às circunstâncias de cada clínica:
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 Estabeleça um preço razoável.

Com um preço razoável todos os seus pacientes poderão 

realizar pelo menos um exame coprológico ao ano. 

Para além disto, o cliente consciencializa-se ao realizar um 

exame coprológico que a desparasitação deve ser tida em 

conta e não encarada como um ato trivial.
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Não pretenda passar de “zero a cem”.

Se neste momento não realiza exames coprológicos, será 

difícil realizar 4 vezes por ano a cada um dos seus clientes. 

Realização de exames 
coprológicos

Diagnóstico de mais 
parasitoses internas

Maior 
consciencialização 
para o Veterinário

Maior 
consciencialização 
para o proprietário

Importância da 

desparasitação interna



Uranotest®Copro
Tudo disponível
no mesmo teste

Uranotest Copro é um método que simplifica o exame coprológico 
desde o processo de recolha da amostra por parte do proprietário 
até à realização do exame parasitológico na clínica. 

1 Recolha
2 Diluição
3 Conservação
4 Filtração
5 Concentração

Frasco com conservante Greenfix®, que 

não é tóxico nem agressivo para o meio 

ambiente, e assegura a conservação e 

integridade da amostra durante 15 dias.

O mesmo frasco incorpora um filtro de 

260 micras que deixa passar ovos, quistos 

e larvas e retem as partículas grossas, 

obtendo uma amostra limpa e apta para a 

análise microscópica.

Sem odores nem
manipulação 
das fezes



Algumas das vantagens de Uranotest Copro:

É muito importante utilizar uma pequena quantidade de fezes como amostra, não excedendo a medida do instrumento plásti-

co fornecido (colher e cone). De outro modo, a amostra irá aparecer muito “suja” ao microscópio.   

Quais são as tarefas desempenhadas pelo proprietário?

O médico veterinário ou a sua equipa entregam ao cliente uma embalagem (caixa de cartão) que contêm: um frasco Uranotest 

(o mesmo será utilizado posteriormente pelo médico veterinário para a análise coprológica), 3 colheres para a recolha de fezes 

e instruções de utilização para o proprietário.

O proprietário recolhe as amostras efetuando os seguintes passos, muito simples:

Abertura do frasco. Recolha de 2 medidas de fezes com a 
ajuda da colher plástica incluída*. 

Efetuar a dissolução das fezes no 
diluente com a ajuda da colher.

Feche bem o frasco e entregue-o 
ao seu médico veterinário. O frasco 
pode conservar-se durante 15 dias à 
temperatura ambiente.

* Caso as fezes sejam sólidas deveremos utilizar o lado em forma de cone do instrumento fornecido, no caso de fezes líquidas devemos usar o lado em forma de colher. 
Se a indicação do médico veterinário for  para recolher as fezes durante 3 dias consecutivos, deverá recolher apenas uma medida por dia (incluímos 3 colheres 
em cada caixa).

Retirar a tampa antes de agitar e 
pressionar ligeiramente para libertar 
os gases do interior. Mantendo o 
frasco pressionado, voltamos a 
colocar a tampa*. 

Agitar o frasco até obter uma solução 
homogênea e abrir novamente.

Colocar o frasco aberto (posição 
vertical e virado para baixo) no 
orifício destacável existente na caixa 
de cartão que efetua a função de 
bandeja de sedimentação. 
Deixar a amostra sedimentar durante 
15 minutos.

Após os 15 minutos, retirar o frasco 
e pressionar suavemente o frasco 
eliminando a primeira gota. Depositar 
1-2 gotas da amostra numa lâmina. 
Adicionar uma gota do corante lugol 
(incluído na caixa) ao lado da gota de 
amostra e misturá-las com o auxílio 
de uma lamela. A amostra está pronta 
para observação ao microscópio.* Este procedimento evita a fuga de líquido.

Quando o veterinário recebe a amostra do proprietário apenas tem de efetuar os seguintes passos:

Quais são as tarefas desempenhadas pelo médico veterinário?

O sistema utilizado no Uranotest Copro foi considerado como uma das 8 tecnologias mais inovadoras pela OMS pelo alto 

rendimento nos exames parasitológicos e por facilitar a rotina do técnico do laboratório. 

 1

Maior comodidade e higiene 

para o proprietário e para o 

médico veterinário.
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Económico.

 2

Sem mau odor ou necessida-

de de manipulação das fezes.
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Permite que se cobre a 

análise quando se entrega o 

frasco ao proprietário para 

recolha da amostra.
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A amostra pode ser 

conservada à temperatura 

ambiente durante 15 dias.
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Pode ser efetuado 

facilmente pelo pessoal 

auxiliar da clínica.
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Redução significativa do 

tempo de diagnóstico e 

portanto dos custos para a 

clínica veterinária.
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Especialmente concebido 

para as clínicas que 

pretendam converter a 

desparasitação interna num 

ato clínico.



Protocolos de gestão da desparasitação 
interna na clínica veterinária

Cachorros

É importante ter em conta que a prevalência das parasitoses 

internas em cachorros não é apenas mais elevada que 

em adultos, mas também são os cachorros aqueles que 

apresentam maior susceptibilidade aos parasitas. Esta 

circunstância ainda poderá ser agravada pelo fato da 

proveniência ser de:  lojas de animais, animais adotados 

ou recolhidos da rua, que são a maioria dos casos que se 

apresentam na clínica.

Uma das causas mais frequentes de falhas vacinais é a 

vacinação de cachorros que não foram corretamente 

desparasitados previamente. As larvas dos parasitas são 

fortemente antígenicas e comprometem gravemente a 

resposta do sistema imunitário que tem de dividir-se entre a 

produção de anticorpos contra os antígenos vacinais e contra 

as larvas dos parasitas.

A todos os cachorros que entram pela primeira 

vez na Clínica Veterinária deveria ser realizado um 

exame coprológico inicial antes da primeira 

desparasitação interna.

Realização de exame 

coprológico a todos os 

cachorros como passo 

prévio à vacinação

Resultado positivo

Desparasitação com o 

protocolo antiparasitário 

mais adequado para os 

parasitas detetados (*)

Desparasitação com um 

antiparasitário de amplo 

espetro numa toma única 

como medida preventiva, 

para o caso de existirem 

parasitas que não tenham 

sido detetados no exame 

coprológico (habitualmente 

são animais com uma carga 

parasitária baixa) 

Repetição do exame 

coprológico 4 semanas mais 

tarde para comprovar a 

eficácia do tratamento

Resultado negativo

(*) Parasitas como a Giardia ou Coccídeas deverão ser tratados com a molécula e protocolos específicos para cada caso. Além disso, os desparasitantes internos 
administrados numa toma única apenas são efetivos frente a parasitas adultos (alguns têm alguma eficácia contra ovos e larvas mas num espetro muito limitado de 
parasitas). Portanto, os ovos e larvas não destruídos podem continuar o seu ciclo biológico e em poucas semanas converter-se em adultos, perpetuando o problema. 
Se conhecermos o parasita a tratar, poderemos administrar o protocolo mais adequado para quebrar o seu ciclo biológico e assim evitar recidivas. 

1 análise 
coprológica anual

“4 é melhor que 3”
desparasitações 
ao ano com um 

antiparasitário de 
amplo espetro numa 

toma única

Uma opção que recomendamos é 
a implementação deste protocolo 
em forma de “pack antiparasitário” 

que inclua um preço fixo anual 
(diferenciando gatos, cães 

pequenos, médios ou grandes) 
incluindo 3-4 tratamentos * por 

ano e pelo menos um exame 
coprológico anual

* Recomendamos que se eduque o cliente aplicando a terminologia correta, de 
modo a transmitir que o veterinário não administra comprimidos, mas sim realiza 
tratamentos antiparasitários. Deveremos trabalhar na educação do cliente para 
conseguir dar importância ao ato da desparasitação. 

Cães e gatos adultos

O objetivo é que o controlo dos parasitas internos esteja nas mãos do médico veterinário, que é o único profissional que pode 

fazê-lo com rigor e contribuir, não apenas para a saúde dos animais, mas também para a saúde humana prevenindo zoonoses. 

A realização de um 

bom controlo de 

parasitas internos 

em cachorros é 

essencial

Aspetos educativos: se desde cachorros se educa e prepara para a importância de um 

bom controlo dos parasitas internos, teremos clientes que no futuro não considerarão a 

desparasitação interna como um ato trivial e apenas confiarão este controlo ao 

seu médico veterinário.

Alta prevalência de parasitoses internas em cachorros 

(especialmente Giardias, Coccídeas e Toxocara)

Importância de conseguir uma boa imunização 

após a vacinação

Aspetos clínicos



Cães/gatos adotados que se 

introduzem em casa

Resultado positivo

Desparasitação com um 

antiparasitário de largo 

espectro em toma única

Desparasitação com o 

protocolo antiparasitário 

mais adequado para os 

parasitas detetados

Repetição do exame 

coprológico 3-4 semanas 

mais tarde para comprovar a 

eficácia do tratamento 

Resultado negativo

Realização de análises 

coprológicas a todos os animais 

que entram na clínica com 

quadro diarreico

Quadro clínico 

com suspeita 

de Giardia

Realizar um teste 

confirmativo com Uranotest 

Giardia, uma vez que a 

excreção de Giardia é 

intermitente e por isso a sua 

visualização ao microscópio 

está dificultada.  ( *)

Investigar 

outras causas 

de diarreias 

NegativoPositivo

Tratamento com o 

antiparasitário mais 

adequado para o 

parasita encontrado 

Repetição do exame 

coprológico 3-4 

semanas mais tarde para 

comprovar a eficácia do 

tratamento 

Cães e gatos que apresentam diarreia na consulta

Uma das causas mais frequentes de diarreia são as parasitoses 

internas pelo que um exame coprológico deveria ser incluído 

em qualquer protocolo de diagnóstico de diarreia.

Cães/gatos adotados que introduzimos em casa

Frequentemente são cães/gatos procedentes de associações  

protetoras, com muita concentração de animais de diferentes 

origens e com cargas parasitárias elevadas. Estes animais são 

introduzidos em casa e convivem com todos os membros 

da família pelo que é importante realizar uma desparasitação 

interna rigorosa.

Cães com má condição corporal

Neste caso devemos descartar sempre parasitas internos  pelo 

que é imprescindível a realização do exame coprológico e em 

caso positivo adotar o tratamento mais adequado. 

Cães com tendência à coprofagia

Nestes cães deve intensificar-se o programa de desparasitação 

interna, pois o esquema normal poderá não ser suficiente.

Cadelas e gatas em gestação

Dada a possibilidade de transmissão de parasitas por 

via transplacentária, é muito importante realizar uma 

desparasitação mais rigorosa que o habitual, acompanhada 

pela comprovação da eficácia do tratamento  através de um 

exame coprológico duas semanas após a administração de

um antiparasitário interno. 

(*) Podemos utilizar a amostra recolhida com o dispositivo Uranotest Copro 
para realizar o teste Uranotest Giardia sem necessidade de recolher fezes 
novamente. Para isso, basta recolher 8 gotas do conteúdo do frasco Uranotest 
copro e depositá-las no tubo diluente que está incluído no Kit. Agitar ligeiramente 
e depositar 4 gotas desta mistura no pocinho do teste, seguido as instruções 
disponíveis em Uranotest Giardia.



Alguns dos parasitas mais comuns nos animais de companhia:

Ancylostoma caninum Toxocara canis

Isospora sppToxascaris leonina

Dipylidium caninum

Giardia duodenalis Toxocara cati

Trichuris vulpis
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Caixa de 24 unidades 

com um frasco de lugol para uma 

melhor observação microscópica.

*


