
A VACINAÇÃO

DO CÃO

Saiba como, quando
e para o quê.

A não esquecer:

 A primeira vacina pode e deve ser

administrada às 6 semanas de idade;

 Até que a primovacinação se encontre

completa (às 14 semanas) deve evitar-se

o contacto com ambientes

contaminados (rua) e animais

desconhecidos;

 A administração de vacinas é feita após

realização de exame físico completo ao

animal pelo médico veterinário;

 A vacinação deve ser acompanhada por

uma desparasitação adequada.

Em caso de dúvida, não hesite

em contactar-nos.

Dra. Isabel Grou
C.P. 4496

URGÊNCIAS 24H
212 167 360

Médico Veterinário
Permanente

Consultas por marcação
10-21h Segunda a Sábado

10-14h Domingos e Feriados

Consultas por marcação
10-13h 15-20h Segunda a Sexta

10-13h 14-19h Sábado e Feriados



Esquema de vacinação para a Tosse do canil:

Esquema de vacinação para a Piroplasmose:

Esquema de vacinação para a Leishmaniose:

> 4 sem.
• Pneumodog

21 dias
depois

• Pneumodog reforço

• Reforço Anual

> 5
meses

• Pirodog

21 dias
depois

• Pirodog reforço

• Reforço Anual

> 6
meses

• Canileish (se teste negativo)

21 dias
depois

• Canileish 2º reforço

21 dias
depois

• Canileish 3º reforço

• Reforço Anual

É contra estas doenças que todos os cachorros

devem ser imunizados antes de terem contacto

com a rua (onde circulam inúmeros cães pouco

saudáveis). A vacina Puppy DP protege contra a

Esgana e a Parvovirose e a Vanguard 7

acrescenta-lhe a Hepatite e Leptospirose.

Esquema de vacinação do cachorro

(primovacinação):

Existem ainda vacinas disponíveis para outras

doenças que podem provocar quadros clínicos

muito graves, tais como a Piroplasmose (um

tipo de febre da carraça), a Tosse do canil e a

Leishmaniose.

6 sem.
• Puppy DP

8 sem.
• Vanguard 7

11
sem.

• Vanguard 7 2º reforço

14
sem.

• Vanguard 7 3º reforço

4 a 6
meses

• Raiva + microchip

• Reforços Anuais

Vacinas

Desde crianças que estamos habituados a lidar

com a palavra vacina. As vacinas têm o

propósito de nos proteger contra várias

doenças. Os nossos animais também têm

doenças que podem ser transmitidas entre eles

e para nós seres humanos. É por isso bastante

importante ir ao veterinário desde o momento

que aceitamos um animal como membro da

nossa família e seguir ao longo da sua vida o

programa vacinal prescrito pelo médico

veterinário.

Como é feita a vacinação?

As vacinas têm uma eficácia elevada em animais

saudáveis. No entanto, alguns animais podem

não ser capazes de construir ou manter uma

resposta imune adequada após a vacinação. Isto

pode acontecer se os animais forem vacinados

durante o período de incubação de alguma

doença infecciosa ou se estiverem mal nutridos

ou parasitados, ou se a vacina não for

administrada de acordo com as indicações da

bula. Assim, a vacinação deverá ser sempre

precedida de um minucioso exame clínico

realizado por um médico veterinário.

Vacinar para prevenir o quê?

As doenças mais importantes são: parvovirose,

esgana, leptospirose, hepatite, tosse do canil e

raiva.


