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POR QUE O MEU GATO PRECISA SER VACINADO?
As vacinas ajudam a proteger seu animal contra doenças infecciosas causadas
por certos vírus e bactérias. Elas estimulam o sistema imunológico do animal a
destruir o organismo e fazem com que ele memorize essas informações para que
possa combater as infecções novamente caso necessário no futuro. Sem vacinas,
muitos gatos ficam gravemente doentes ou podem até mesmo morrer por
doenças que seu sistema imunológico não é capaz de combater com eficácia. O
uso de vacinas ajudou a evitar doenças e mortes de milhões de gatos. Além disso,
as vacinas protegem as pessoas contra doenças, como a raiva, que podem ser
transmitidas pelos gatos.
Algumas doenças são mais fáceis de serem vacinadas do que outras. Por exemplo,
a vacinação é bastante efetiva contra a infecção da parvovirose felina
(panleucopenia), mas não protege completamente contra infecções por vírus que
atacam o sistema respiratório. No entanto, os gatos vacinados contra infecções
do trato respiratório normalmente têm doenças mais leves do que se não
tivessem sido vacinados e apresentam chances bem menores de morrerem pela
doença.

POR QUE MEU GATO PRECISA DE VÁRIAS
VACINAS EM VEZ DE UMA?
Os gatinhos recém-nascidos dependem de suas mães não apenas para alimento e
calor, mas também para proteção contra doenças infecciosas. Nas primeiras vezes
que são amamentados, os filhotes recebem anticorpos do leite materno que vão
ajudá-los a continuar seguros por algumas
semanas e até vários meses. Essa imunidade
concedida pela mãe graças a anticorpos (MDA)
protege enquanto o sistema imunológico de um
gatinho ainda é imaturo. No entanto, se os
níveis de anticorpos caírem antes do gatinho
ter desenvolvido sua própria imunidade, vão
ocorrer falhas na proteção, deixando-o
suscetíveis a doenças. Além disso, enquanto o
gatinho tem altos níveis de MDA, seu sistema
imunológico não responderá de forma ideal às
vacinas. Uma vez que não podemos prever
adequadamente para cada gatinho quando o
MDA caiu para permitir uma resposta efetiva à vacinação, foram traçadas
diretrizes para proteger o maior número de animais possível contra doenças por
meio de uma série de vacinas. Uma série de vacinas incompletas para o animal
pode deixar seu gatinho vulnerável a infecções, por isso é importante seguir as
recomendações do veterinário e vacinar o seu amigo até no mínimo 16 semanas
de idade.

COM QUAL FREQUÊNCIA O MEU GATO PRECISA SER
NOVAMENTE VACINADO?
Muitos fatores precisam ser levados em conta ao decidir com qual frequência seu
gato precisa ser vacinado.
Entre elas, estão:
• condição de saúde
• idade e estilo de vida do gato
• por quanto tempo uma
determinada vacina fornece
proteção (duração da
imunidade)
• probabilidade com que o
gato será exposto a um
agente infeccioso
• o quanto esse agente pode
ser perigoso
• regulamentações de licenças
para cada país
É por isso que os intervalos de novas vacinas podem variar entre diferentes gatos,
lares e com diferentes doenças. Seu veterinário pode personalizar uma agenda de
vacinação para o seu gato em específico.

QUAIS SÃO OS RISCOS DAS VACINAS?
Os benefícios da vacinação superam de
longe os possíveis riscos. Assim como
emcrianças, após a vacinação, o seu
gato pode apresentar reações leves e
curtas (mal-estar), como perda de
apetite, letargia e febre que desaparecem
sem tratamento. Quaisquer sintomas
que persistam por mais de um dia ou
dois devem ser discutidos com seu
veterinário. Em casos raros, reações
alérgicas mais sérias ocorrem e podem
incluir vômitos diarreia, inchaço facial
ou dificuldade para respirar. Essas reações sérias aparecem dentro de minutos ou
horas da vacinação e exigem cuidados veterinários imediatos. Outra reação
atípica é um tumor no local da injeção que se desenvolve por meses ou até anos
após a vacinação. Fale com seu veterinário sobre quaisquer inchaços ou caroços
persistentes nos locais da injeção.

QUAIS SÃO AS VACINAS QUE MEU GATO PRECISA?
As vacinas que o seu gato precisa vão
depender da condição de saúde, idade,
estilo de vida e quais doenças são comuns
na sua região. Em certas áreas, a vacinação
contra a raiva é exigida por lei para
proteger animais e humanos. Se você viaja
com o seu gato, seu veterinário pode
recomendar a vacinação contra doenças nas
áreas que você visita. É importante lembrar
que mesmo gatos que vivem apenas em
ambientes internos podem precisar de
vacinação regular, uma vez que podem
estar expostos a doenças em diversas circunstâncias (como viajar ou se deslocar,
interação com outros gatos, a chegada de um novo gato à casa e até mesmo vírus
transportados em suas roupas). Seu veterinário é a pessoa mais indicada para
avaliar as necessidades individuais do seu gato e discutir quais vacinas são
necessárias e com qual frequência elas devem ser administradas para melhor
proteger seu animal.

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