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Vacinas para o seu gato
POR QUE MEU GATO PRECISA SER VACINADO?

COM QUE FREQUÊNCIA MEU GATO PRECISA SER REVACINADO?

As vacinas ajudam a proteger contra doenças infecciosas específicas causadas
por alguns vírus e bactérias. Eles estimulam o sistema imunológico para
detectar a infecção e ajudam o corpo a lutar contra a infecção, se necessário
no futuro. Sem vacinação, muitos gatos ficarão gravemente doentes ou podem
até morrer de doenças que seu sistema imunológico é incapaz de combater
eficazmente por conta própria. O uso de vacinas já evitou a morte e doenças em
milhões de gatos e é importante continuar com essa prática para garantir que
os gatos estejam protegidos por toda a vida. Além disso, as vacinas protegem
as pessoas de doenças, como a raiva, que podem ser transmitidas por gatos.

Muitas coisas precisam ser levadas em consideração ao decidir com que frequência seu gato precisa ser vacinado. Isso inclui fatores como:
• Estado de saúde
• Idade e estilo de vida do seu
gato
• Por quanto tempo uma vacina
específica fornece proteção
(“duração da imunidade”)
• Qual é a probabilidade de seu
gato ser exposto a uma
doença específica
• Quão perigosa uma doença
pode ser
• Regulamentos de licenciamento
na área onde você mora ou
vai viajar

Uma discussão sobre as necessidades de vacinação e o risco individual do seu
gato faz parte do check-up de rotina com o médico-veterinário.

POR QUE MEU GATINHO PRECISA DE UMA SÉRIE
DE MAIS DE UMA VACINA?
Gatinhos recém-nascidos dependem de suas mães para
alimentação e calor, mas também para proteção contra
infecções doenças. Nas primeiras vezes em que
mamam, os gatinhos recebem anticorpos do leite
materno que ajudarão a mante-los seguros por algumas
semanas a vários meses. Esta imunidade fornece
proteção com “anticopos derivados maternos”(ADM),
enquanto o próprio sistema imunológico do gatinho
ainda está em desenvolvimento. No entanto, se os
níveis de anticorpos diminuir antes que o gatinho
desenvolva sua própria imunidade, eles podem não ser protegidos, o que
poderia deixar o gatinho suscetível a doenças. Durante o tempo em que o
gatinho tem altos níveis de ADM, ele pode interferir na capacidade de seu
sistema imunológico de responder totalmente à vacinação.
A taxa em que os ADM declinam é diferente para cada gatinho. Como não
podemos prever individualmente quando os ADM se tornam baixos o suficiente
para permitir uma resposta eficaz à vacinação, foram desenvolvidas diretrizes
para proteger o maior número possível de gatinhos contra doenças,
administrando uma série de vacinações começando às 4 semanas de idade.
Uma série incompleta de vacinações pode deixar seu gatinho vulnerável a
infecções, por isso é importante seguir as recomendações do seu médicoveterinário e vacinar até pelo menos 16-18 semanas de idade com reforços
aos 6 e 12 meses de idade, dependendo da vacina.

É por isso que os intervalos de revacinação podem variar de gato para gato, de
casa para casa, e entre diferentes doenças. Seu médico-veterinário será capaz
de personalizar um esquema de vacinação individualizado para o seu gato.

QUAIS SÃO OS RISCOS DAS VACINAÇÕES?
Os benefícios da vacinação superam em
muito possíveis riscos. Assim como nas
crianças, seguindo a vacinação seu gato
pode experimentar reações leves e de curta
duração (mal-estar), como falta de apetite,
letargia e febre que resolver sem tratamento.
Qualquer sintoma que persistem por mais
de um ou dois dias deve ser discutido
com seu veterinário. Raramente, ocorrem
reações alérgicas mais graves e pode incluir
vômito, diarreia, inchaço facial ou dificuldade para respirar. Estas reações
graves aparecem minutos ou horas após a vacinação e requerem cuidados
veterinários imediatos. Outra reação incomum é um tumor no local da injeção
que se desenvolve meses ou anos após a vacinação. Fale com o seu médicoveterinário sobre quaisquer nódulos ou inchaços persistentes nos locais de injeção.

QUAIS VACINAS O MEU GATO PRECISA?
As vacinas que o seu gato precisa vão
depender do seu estado de saúde, idade,
estilo de vida, e quais doenças são comuns
em sua área. Em algumas áreas, a
vacinação anti-rábica é exigida por lei
para proteger tanto os animais quanto as
pessoas. Se você viaja com seu gato, seu
médico-veterinário pode recomendar a
vacinação contra doenças nas áreas
que você visita. É importante lembrar que
mesmo os gatos que vivem totalmente
dentro de casa precisam de vacinação regular, pois podem ser expostos a
doenças em muitas circunstâncias (como viagem ou embarque, interação com
outros gatos, a adição de um novo gato em casa e até vírus levados em sua
roupa). É mais fácil proteger contra algumas doenças através da vacinação
do que outras. Por exemplo, a vacinação é muito eficaz contra infecção por
parvovírus felino (panleucopenia), mas não protege completamente contra
infecções respiratórias virais. No entanto, os gatos vacinados contra infecções
do trato respiratório geralmente apresentam quadros mais leves do que se não
tivessem sido vacinados e são muito menos propensos a morrer da doença. Seu
médico-veterinário é a melhor pessoa para avaliar as necessidades individuais
do seu gato, a fim de discutir quais vacinas são necessárias e com que frequência
devem ser administradas para fornecer a melhor proteção para o seu gato.

Para obter mais informações sobre a vacinação para o seu gato,
visite catfriendly.com/vaccines

Você é um membro importante da equipe de saúde do seu
gato. Você é essencial para ajudar no sucesso de
tratamentos e na melhor saúde do seu gato.
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