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A vacinação é um método muito utilizado e bastante eficaz na defesa contra
doenças infecciosas, sendo normalmente o primeiro contacto entre o tutor e o médico
veterinário. As vacinas utilizadas são substâncias constituídas por antigénios, que, quando
administradas a indivíduos, desencadeiam uma resposta imunitária. Esta resposta consiste
na produção de anticorpos específicos para o agente inoculado. Os antigénios utilizados
devem ser imunogénicos (passíveis de causar imunidade) e podem ser agentes infecciosos
inteiros, mortos ou atenuados, ou fragmentos desses microrganismos.
De forma a garantir a imunidade dos nossos animais, existem protocolos vacinais
que consistem num planeamento das vacinas que devem ser administradas na altura
devida. Para a formulação do protocolo vacinal, o médico veterinário tem em conta vários
fatores, sejam eles relacionados com o animal, com o agente infeccioso e com a própria
vacina (tais como o estilo de vida, idade, o risco de contrair determinadas infeções e
características próprias das vacinas); importante ressaltar que antes de administrar
qualquer vacina é feito um exame clínico geral rigoroso. Os objetivos da vacinação são a
proteção do indivíduo contra uma determinada infeção, bloqueio da transmissão ou
prevenção dos sintomas de uma doença.
Este plano de vacinação deverá ser seguido de forma rigorosa, não só pela saúde
do animal, como também pela saúde pública, uma vez que existem doenças infecciosas
zoonóticas.
Existem algumas vacinas obrigatórias em Portugal e outras que são facultativas,
contudo podem ser recomendadas. De seguida, estão presentes tabelas de exemplos de
planos de vacinação para diversas espécies animais, planos estes que são passíveis de ter
alterações.

Planos de vacinação em Portugal:
Cães
Idade

Vacinas

Reforço

A partir das 8 semanas
(entre a 6ª e a 9ª semana)

Esgana, hepatite infecciosa
canina, parvovirose(DHP)

2 reforços, com 3 a 4 semanas de intervalo
(2 - 4 semanas até à 16ª semana)

Com 16 semanas

1º dose contra leptospirose
Última dose de DHP

2ª dose após 3 a 4 semanas.
Revacinação a cada 6 - 12 meses

A partir dos 3 meses (>12
semanas)

Vacina contra a raiva
(obrigatória)

A cada 1 a 3 anos (depende do laboratório
onde foi produzida)

Com 1 ano

Reforço vacinal da DHP e
Leptospirose

Reforço vacinal de 3 em 3 anos para DHP

Gatos
Idade

Vacinas

Reforço

A partir das 8
semanas

Calicivírus felino, vírus da panleucopenia
felina e herpesvírus felino (rinotraqueíte) CPR

2 reforços, com 3 a 4 semanas de
intervalo (Reforço a cada 2 - 4
semanas, até à 16ª)

Rastreio do vírus FIV e FeLV.
Se FeLV negativo -» vacina contra FeLV
(Não existe vacina para FIV em Portugal)

2ª dose 3 a 4 semanas depois

Com 16 semanas
A partir dos 3 meses

Raiva

Revacinação anual ou a cada 3 anos

Com 1 ano

CRP e FeLV

A cada 3 anos

Animais de companhia exóticos
Espécie animal
Furões

Coelhos e
roedores

Idade

Vacina

Reforço

A partir dos 3 meses

Raiva

Anual ou trienal

8ª, 11ª e 14ª semana

Parvovirose e Esgana

Revacinação anual

5ª semana

Doença hemorrágica viral.
Mixomatose

Revacinação anual

Porcos
vietnamitas

A partir da 6ª
semana

Contra : bordetellas,
erypselas, parvovirus,
leptospirose e tétano

2ª dose após 4 semanas.
Revacinação anual

Cabras anãs

Entre a 1ª ou 6ª
semana de vida.

Clostridium, tétano e
pneumonias

2ª dose após 4 semanas.
Revacinação anual

Aves

Répteis

Irá depender da opinião do
MV, pois existe uma enorme
variedade, com eficácia
variável.
Check up semestral, para
posterior avaliação do MV

Bovinos
Idade/gênero/condições

Vacina

Reforço

Fêmeas entre 3 a 8 meses

Brucelose (apenas no
Alentejo e Trás-os-Montes)

Dose única

2 meses de idade (filhos
de mães vacinadas)

Reforço após 3 - 4 semanas
Clostridiose

2 semanas (filhos de
mães não vacinadas)
Entre 4 e 6 meses

Reforço entre 6 - 12 após, para todos os
animais
Leptospirose

Fêmeas até 4 semanas
antes do parto.

2ª dose após 4 semanas, até 4 semanas
antes do parto.
BVD

A partir de 8 meses.
A partir dos 3 meses
(intranasal ou IM).

Animais com 2 semanas

2ª dose após 4-6 semanas
Revacinação anual

1ª revacinação 6 meses após a
primovacinação.
Revacinação subsequente com intervalo 6 12 meses.

Herpesvírus Bovino (BHV 1) IBR

Revacinação após 6 meses. A seguir
intervalos não mais de 12 meses

Vírus respiratório sincicial
bovino (BRSV)

Reforço 4 semanas depois

Vírus da parainfluenza (PI 3)

Revacinação 2 semanas antes de períodos
de risco (transporte, mudança de estábulo,
etc)

Mannheimia haemolytica
(principal da DRB)

12 a 3 semanas antes do
parto

Coronavírus bovino (diarreia
neonatal)

----------------------------------------

Ovinos e caprinos
Idade/gênero/condições

Vacina

Reforço

Fêmeas prenhas 6 a 4
semanas antes do parto

Colibaciloses e diarreias
neonatais

2 a 3 semanas depois da 1ª dose
Revacinação anual

A partir de 1 mês (filhos de
mães não vacinadas)

Revacinação anual
Língua azul ou febre catarral
ovina (serotipo 1 ou 4)

A partir dos 2 meses e meio
(filhos de mães vacinadas)
Ovelhas – 30/40 dias antes do
parto
Cordeiros – 60 dias de vida
(após o desmame)

Reforço 3 a 4 semanas depois

Vacina polivalente contra
clostridioses (incluindo a
Enterotoxemia e o Tétano)

Revacinação anual de todo o rebanho
Reforço 20 - 30 dias depois
Para caprinos, o plano é o mesmo, mas
os intervalos são menores (semestral ou
trimestral)

Raiva (obrigatória em regiões
endémicas)

Revacinação anual
1ª vacinação – reforço após 30 dias da
1ª dose

No inverno
Borregos com 20 dias

Pasteurella (facultativa)

Revacinação 20 dias depois

Fêmeas – 5 semanas antes do
parto

Prevenção de mastite
(Staphylococcus aureus)

Revacinação 3 semanas depois
Repetição antes de cada lactação

Todos os animais

Prevenção de aborto
enzoótico e paratifíco

Anualmente

A partir dos 4 meses de idade

Suínos
Idade

Vacina

Reforço

Leitões 7 dias

Rinite atrófica
Pneumonia por mycoplasma

Aos 28 dias

Marrãs - 6 semanas pré-cobrição
Matrizes - 4 semanas pré-cobrição

3ª semana pré-cobrição
Parvovirose
Doença de aujeszky
Leptospirose

Cachaços

2ª semana pré-cobrição
Semestralmente

Leitões 4 - 5 semanas

Pleuropneumonia

Reforço após 3 semanas

Leitões desmame (21 dias)

Leptospirose
Erisipela

Reforço 3 semanas após

Leitões 65 dias

Doença de aujesky

--------

Rinite trófica
Pleuropneumonia
Erisipela

Semestralmente

Marrãs 6-3 semanas pre-parto
Matrizes 4-2 semanas pre-parto
Cachaços

Equinos
Idade

Vacina

Reforço

6 meses de idade (mãe vacinada)
3 meses (mãe não vacinada)

Tétano
gripe equina (obrigatória
em concursos hípicos)

2 doses com 1 mês de intervalo; 3ª
dose 6 meses depois

Poldros com 1 ano e adultos

Gripe equina

Revacinação a cada 6 meses

Éguas gestantes 4 a 6 semanas
antes do parto

Gripe equina e tétano
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