Vacinação de animais de companhia

Vacine o seu cão ou gato
Para o bem da saúde deles e de toda a família!
Quando nascem, os cachorros e os gatos dependem inteiramente dos anticorpos
que lhes são fornecidos pelo leite materno, que os protegem contra agentes
transmissores de doenças. À medida que vão crescendo, o leite materno deixa de
ser suficiente para os proteger, pelo que se torna fundamental vacina-los, evitando
assim que possam vir a apanhar determinadas doenças.
O calendário de vacinação do cão e do gato, deverá ser rigorosamente respeitado,
não só pela saúde do animal, como também pela saúde de quem com ele convive.

Informação geral sobre vacinação:
Existem vacinas, que embora não sejam obrigatórias, protegem contra algumas das
principais doenças infeciosas do seu cão e do seu gato algumas das quais
transmissíveis ao Homem (Leptospirose) e para as quais a prevenção é efetuada
recorrendo à vacinação e aos reforços anuais, fundamentais para manter a proteção
do animal.

Cão
Vacinas mais importantes: Parvovirose, Esgana, Leptospirose, Hepatite, Tosse
do canil, Raiva, Leishmaniose e Babesia (Piroplasmose - Febre Da Carraça)
O esquema de vacinação dependerá da idade que o cão tem na altura em que deu
a primeira vacina. Esta, poderá ser administrada a partir das 6 semanas.
Em Portugal a vacinação contra a raiva é obrigatória. Esta doença é provocada por
um vírus que pode afetar animais domésticos e selvagens, assim como o Homem.

Gato
Vacinas mais importantes: complexo respiratório felino, panleucopenia felina e
leucemia viral felina.
O gato pode iniciar a vacinação a partir das 8 semanas.
Links úteis:

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)
www.dgv.min-agricultura.pt

Ordem dos Médicos Veterinários - www.omv.pt

Serviço Médico-Veterinário
Desparasitação de cães
Cachorros:



Iniciar aos 15 dias de idade, depois aos 30, 45 e 60 dias (2 meses)
Dos 2 meses aos 6 meses: todos os meses

Adultos:



Cães que vivam no interior das casas: todos os meses
Restantes cães: de 3 em 3 meses

Cadelas:




2 a 3 dias antes do acasalamento
10 a 15 dias antes do parto
10 a 15 dias depois do parto

Vacinação de cães
8 semanas (2 meses):


1.ª dose: Esgana, Parvovirose, Hepatite infecciosa, Leptospirose,
Parainfluenza (tosse do canil)

12 semanas (3 meses):


2.ª dose: Esgana, Parvovirose, Hepatite infecciosa, Leptospirose,
Parainfluenza (tosse do canil)

Vacina antirrábica (3 ou mais meses de idade) - Obrigatório


Revacinação anual ou de 3 em 3 anos (conforme a vacina)

Identificação electrónica (chip) - Obrigatório
Os cães devem ser identificados por método eletrónico (microchip) e
registados na base de dados SIAC, até aos 4 meses de idade.

Centro Municipal de Recolha Animal de Arganil:
Padrões, Quinta do Mosteiro, 3300-285, Folques
Telefone: 235 200 132

Serviço Médico-Veterinário

Desparasitação de gatos
Gatinhos:



Iniciar às 6 semanas de idade
1 vez por mês até aos 6 meses

Adultos:



Gatos em contacto com crianças: de 3 em 3 meses
Restantes gatos: de 6 em 6 meses

Vacinação de gatos
8 semanas:


1.ª dose: Calicivirus Felino (Coriza), Rinotraqueite Felina e
Panleucopénia Felina

12 semanas:


2.ª dose: Calicivirus Felino (Coriza), Rinotraqueite Felina e
Panleucopénia Felina

Revacinação anual

Identificação electrónica (chip) - Obrigatório
Os gatos devem ser identificados por método eletrónico (microchip) e
registados na base de dados SIAC, até aos 4 meses de idade.

Centro Municipal de Recolha Animal de Arganil:
Padrões, Quinta do Mosteiro, 3300-285, Folques
Telefone: 235 200 132

