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Prevenir é o melhor remédio - Cuidados de Saúde Básicos
Vacinação
O objectivo da vacinação é prevenção de doenças infecciosas comuns e potencialmente graves.
A vacinação consiste na inoculação de um agente patogénico (antigénio), morto ou modiﬁcado, de
modo a que não cause doença, para que o animal produza defesas (anticorpos) contra esse agente.
Assim, ﬁcará com mais hipóteses de combatê-la, se eventualmente for infectado.
Hoje em dia usam-se normalmente vacinas polivalentes que protegem contra mais do que um agente
em simultâneo. O tipo de vacinas administrado a cada animal depende do maior ou menor grau de
risco de contágio face a uma determinada doença, da sua idade e do número de vacinas que já fez no
passado.
Habitualmente, vacinam-se os cachorros com 6 semanas contra a Parvovirose e a Esgana. As revacinações destas duas doenças são muito importantes para que se obtenha uma imunidade duradoura.
Normalmente, considera-se que um cachorro não está completamente protegido contra estas doenças
sem ter pelo menos 3 vacinações.
Nestas revacinações, que se realizam com um intervalo de 3 a 4 semanas, utilizam-se vacinas que protegem também contra outras doenças menos conhecidas, mas também letais, como a Leptospirose, a
Hepatite Vírica, a Tosse de Canil e a Raiva (obrigatória por lei).
Não se devem vacinar animais doentes, debilitados ou parasitado, uma vez que o seu sistema imunitário pode não estar completamente operacional levando a uma resposta ineﬁciente à vacina.
Deve ser sempre realizado um exame clínico por um médico veterinário antes de cada vacinação.
Não se esqueça que as vacinas aplicadas ao seu companheiro destinam-se a evitar doenças muito comuns e algumas com mortalidade elevada!
Desparasitação
A desparasitação é uma medida proﬁlática sanitária muito importante, que consiste na eliminação dos
parasitas do organismo do hospedeiro.
A desparasitação pode ser interna (endoparasitas - parasitas intestinais, pulmonares e urinários) ou
externa (ectoparasitas – pulgas, carraças, mosquitos, moscas, ácaros e piolhos).
Os animais devem ser desparasitados pelo médico veterinário antes mesmo da primeira vacinação.
Para evitar problemas para si e para o seu acção, é conveniente que os desparasite regularmente. Se
tiver vários animais em casa é fundamental que faça as desparasitações em simultâneo a todos os
animais.
Evite zonas onde habitualmente vagueiam animais abandonados.
Lembre-se sempre de apanhar os dejectos que o seu amigo faz, seja na via publica, seja no seu jardim.
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