
Fezes com aparência normal, animal saudável

Ração Fezes normais relacionadas com alimantação de boa 
qualidade com ração devem ter aparência, cor e textura 
homogêneas. 

Carne crua sem ossos Um furão alimentado com diata a base de carne crua exibirá 
fezes ligeiramente soltas de cores e consistências variadas, 
dependendo do que comer. Isto é normal.

Carne crua com ossos 
crús

Similar, mas com traços de ossos que podem estar visíveis.

Orgãos e miúdos crús Esses componentes são ricos em sangue e podem resultar 
em fezes um pouco mais soltas e escuras do que o usual.

Presa inteira Podem conter pedaços secos envoltos em pele e pelos.

Fezes com aparência indicativa de má digestão (diarréias)

Aparência de muco O muco é um protetor natural do corpo. Fezes com 
aparência assim geralmente indicam má digestão ou irritação
intestinal. A causa pode ser stress, mudança de dieta ou 
alguma coisa que comeu. Se for recorrente e não passar em 
algumas horas, leve ao veterinário

Aguada Como no item anterior, tenha certeza de manter seu furão 
bem hidratado pois diarréia sempre causa desidratação

Granulosa Normalmente proteína e gordura mal digeridas.

Gosmenta como geléia São inteiramente de muco, precisa ser monitorado para 
verifcação de desidratação ou bloqueio intestinal.



Aerada ou espumosa Geralmente decorrente de uma comida nova ou de um 
petisco novo, mas algumas infecções bacterianas também 
podem causar isso, então é importante monitorar de perto e 
se não melhorar logo, levar ao veterinário.

Verde Indicativo de que nada foi digerido bem. Pode ser stress ou 
mudança de alimentação, mas também pode ser uma 
doença séria a ECE (green slime ou gosma verde). Melhor 
consultar um veterinário se não passar em poucas horas.

Fezes indicativas de doenças sérias
Somente veterinários treinados podem diagnosticar e tratar corretamente esses problemas !

Parasitas Coccidia, Gardia são parasitas comuns geralmente 
contraídos em ambientes sujos ou pela água não tratada. O 
odor pode ser azedo.
Requer tratamento urgente pois dependendo do parasita 
pode matar em pouco tempo.

Sindrome do cólon irritável Causado por certos tipos de alimentos. As vezes associada 
a outras doenças como linfoma e doença adrenal.
Consulte seu veterinário.

ECE Doença causada por vírus, altamente contagiosa. São fezes 
“explosivas”, aguadas, verde ou amarelada com cheiro 
característico.
Aparece em condições higiênicas ruins e por baixa na 
imunidade que pode ser causada por stress.

Reação a vacinas Reações a vacinas tem diversos graus de intensidades, indo 
desde uma leve diarréia até choque anaflático e morte.
Geralmente ocorrem no mesmo dia da vacina, então o seu 
furão deve estar sob observação todas as vezes que tomar 
vacina. Lembre que a de raiva e a de cinomose (esgana 
canina) são obrigatórias anualmente. Se presenciar fezes 
suspeitas após vacinação, consulte o veterinário sem hesitar.

Fezes NEGRAS Hemorragia gástrica Sinal severo de hemorragia estomacal. Necessita de 
assistência URGENTE !


