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Mitika K. Hagiwara é professora Senior – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ), da Universidade de São Paulo
(USP, São Paulo/SP) e parceiro da Comac
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crescente preocupação quan-
to à possível sobrecarga va-
cinal e a possibilidade de 
ocorrência de efeitos adver-
sos pós-vacinais resultaram 
na análise criteriosa da real 
necessidade das vacinas em 

uso. Essa análise levou a conclusão de que 
as vacinas poderiam ser categorizadas em:

› Vacinas essenciais: que todos os animais 
devem receber. Estão neste grupo as vacinas 
contra cinomose, parvovirose canina e hepa-
tite infecciosa canina, para os cães, e contra 
panleucopenia, rinotraqueíte infecciosa 
felina e calicivirose felina, para os gatos. A 
vacina antirrábica é considerada essencial 
quando requerida pela legislação vigente e 
nos Países onde a doença é endêmica. 
› Vacinas opcionais: indicadas na depen-
dência da distribuição geográfica do agente 
infeccioso, do estilo de vida do animal e 
dos riscos aos quais está exposto. Embora a 
vacina contra a leptospirose esteja incluída 
nessa categoria em várias partes do mundo, 
no Brasil, as vacinas contra Icterohaemorrha-
gaie e Canicola devem ser consideradas 
essenciais, haja vista a alta prevalência da 
infecção por ambas as leptospiras entre os 
cães. Por outro lado, ainda não foi compro-
vada a real necessidade das vacinas contra 
Grippotyphosa e Pomona, os quais ainda 
não foram encontrados infectando os cães 
e causando a doença nesses animais. Para 
os felinos, enquadram-se nesta categoria 

› Mitika k. Hagiwara

as vacinas contra Clamydophila felis, Bor-
detella bronchiseptica e contra a leucemia 
felina e imunodeficiência. 
› Vacinas não recomendadas: contra a 
coronavirose canina e contra a giardíase 
(Giardia canis) em cães, e contra peritonite 
infecciosa felina, para os gatos. 

Protocolos vacinais
Os protocolos vacinais recomendados pe-
los produtores das vacinas e presentes nos 
rótulos vacinais indicam a necessidade de 
aplicação de três doses vacinais: com seis, 
nove e 12 semanas de idade. A recomenda-
ção mais recente é a de que a última dose 
da vacina de vírus vivo (cinomose, parvo-
virose e adenovirose canina) seja aplicada 
com 16 semanas de idade. 

Com as evidências de que a duração (mí-
nima) da imunidade (DI) pós-vacinal é muito 
maior do que se supunha inicialmente, e no 
sentido de minimizar possíveis efeitos inde-

Debates sobre o tema buscam o ideal para os animais quando o assunto é imunização

repensando
a vacinação de cães

A
sejáveis advindos da excessiva vacinação, os 
protocolos vacinais até então vigentes foram 
revistos, emergindo desses estudos a proposta 
atual de revacinação do cão ou do gato adulto 
a cada três anos, quando se trata das vacinas 
contra as infecções virais (cinomose, parvo-
virose canina e adenovirose). 

Entretanto, para a adoção de revacinações 
trienais, esbarra-se em algumas questões que 
necessitam ser revistas, tais como:

1 Composição das vacinas polivalentes, 
em que estão lado a lado antígenos que 
promovem imunidade mais longa (antí-

genos VVM) e os que promovem imunidade 
de curta duração (leptospirose, coronavirose, 
paranfluenza);

2 Os rótulos vacinais que indicam a 
duração da imunidade de um ano e a 
necessidade de revacinação anual;

3 O hábito, longamente estabelecido, de 
retorno ao veterinário para revacinação 
anual. 

O objetivo a ser alcançado é o de “vacinar 
mais animais menos frequentemente e apenas 
com as vacinas estritamente necessárias”. ◘

A recomendAção
mAis recente é A
de que A últimA dose
dA vAcinA de vírus vivo 
(cinomose, pArvovirose 
e Adenovirose cAninA) 
sejA AplicAdA com
16 semanas de idAde
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Diretora da Faculdade de Medicina Vete-
rinária, da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp, Araçatuba/SP), Mary Marcondes, 
não se tratam de regras a serem seguidas 
por todos os médicos-veterinários de 
pequenos animais no mundo. São apenas 
um conjunto de recomendações baseadas, 
exclusivamente, em evidências científicas, 
que devem ser lidas, discutidas e adaptadas 
para a realidade de cada veterinário.

Mary, que é membro do VGG, revela que 
as diretrizes da WSAVA não se destinam a 
serem aplicadas igualmente em todos os 86 
países membros da Associação, uma vez que 
existem diferentes prevalências de doenças 
infecciosas entre esses locais. Dentre as 
diretrizes formuladas pelo grupo, Mary 
aborda as de maior destaque. “As vacinas 
de cães e gatos podem ser categorizadas em 
essenciais, as que todos os cães e gatos de-
vem receber, como raiva, cinomose canina, 
parvovirose canina, hepatite infecciosa cani-
na, panleucopenia felina, calicivirose felina 
e rinotraqueíte viral felina, não essenciais, 
que podem ser utilizadas nos cães e gatos 
cuja localização geográfica ou estilo de vida 
individual os coloca em risco de exposição à 
infecção, e as não recomendadas, aquelas 

› Cláudia Guimarães, da redação
claudia@ciausullieditores.com.br
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ntre tantas demonstrações 
de amor e cuidado com os 
animais, a vacina se desta-
ca como um dos melhores 
modos de preservar a saúde 
dos pets, evitando, assim, 
incontáveis doenças. O dita-
do “melhor prevenir do que 
remediar” é levado ao pé 
da letra por alguns tutores, 
porém, outros ainda são in-
fluenciados por “Fake News” 
disseminados na internet 
e deixam de vacinar seus 
animais. Alguns médicos-ve-
terinários, também, seguem 
seus próprios protocolos e, 
dessa forma, acabam por 

corromper a importância dessa prevenção.
O Grupo de Diretrizes de Vacinação 

(VGG), da Associação Veterinária Mun-
dial para Animais de Pequeno Porte 
(WSAVA), realiza algumas recomendações 
mundiais sobre a vacinação de animais de 
companhia. Porém, muitas vezes, há uma 
interpretação errônea sobre as diretrizes 
propostas. Segundo a Professora Adjunto 
de Clínica Médica de Cães e Gatos e Vice-

Médicos-veterinários, tutores e internet são 
personagens que podeM Mudar a vida de uM pet quando 

o assunto é vacinação. É essenCial valorizar
o real e duvidar do viral

E

Uma dose de
boas práticas,

por favor
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MAIS IMPORTANTE 
QUE UTILIZAR A VACINAÇÃO 
PARA A PROTEÇÃO DE UM 
ÚNICO INDIVÍDUO, É PRECISO 
VACINAR O MAIOR NÚMERO 
POSSÍVEL DE ANIMAIS. 
ASSIM, OBTEMOS UMA 
PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, 
POR MEIO DO QUE 
CHAMAMOS DE
'IMUNIDADE DE
REBANHO'

MARY MARCONDES
PROFESSORA ADJUNTO DE 
CLÍNICA MÉDICA DE CÃES
E GATOS, VICE-DIRETORA
DA FACULDADE DE
MEDICINA VETERINÁRIA,
DA UNESP E MEMBRO DO
GRUPO DE DIRETRIZES DE 
VACINAÇÃO, DA WSAVA

em que não existem evidências científi cas 
sufi cientes para justifi car seu uso”, revela.

Segundo ela, as maiores mudanças nas 
atuais diretrizes da WSAVA dizem respeito 
à vacinação essencial de fi lhotes de cães e 
gatos. “Existem estudos que demonstram 
que até 10% dos cães podem não responder 
a uma vacina essencial quando a última dose 
é administrada por volta de 12 semanas de 
idade, porque esses fi lhotes podem possuir, 
ainda, anticorpos maternos que bloqueiam 
a resposta vacinal. Por essa razão, as novas 
recomendações são de que os fi lhotes rece-
bam a última dose das vacinas essenciais às 
16 semanas de vida ou mais”, explica.

Outra importante recomendação é de 
que as vacinas essenciais contendo vírus 
vivo modifi cado devem ser administradas 
a todos os pets, mas não precisam ser 
aplicadas nos animais adultos tão frequen-
temente, como foi proposto no passado. 
“Isso porque existe sufi ciente comprovação 
científi ca de que os animais se mantêm 
protegidos mesmo com intervalos maiores 
entre vacinações”, atesta a profi ssional.

Para Mary, mais importante que utilizar 
inúmeras doses para a proteção de um único 
indivíduo, é preciso vacinar o maior número 
possível de animais. “Assim, obtemos uma 
proteção da população, por meio do que 
chamamos de ‘imunidade de rebanho’. 
Com esse tipo de medida, diminuiríamos 
a quantidade de vírus circulante em uma 
população e teríamos menos chances de 
surtos da doença”, analisa. Todas essas 
medidas propostas pelo VGG podem, e de-
vem, na concepção de Mary, ser realizadas o 
Brasil, desde que os médicos-veterinários se 
conscientizem da importância das mesmas. 

A escolha de quais vacinas não essenciais 
e a frequência que devem ser administradas 
a um animal deve basear-se no conhecimen-
to da prevalência da doença no local onde o 
animal vive, de acordo com Mary, bem como 
em seu estilo de vida. Deve ser analisado 
se o pet vive em um apartamento ou em 
ambiente rural, se costuma viajar para áreas 
de risco, entre outros fatores. “Um excelente 
exemplo disso refere-se ao uso de vacinas 
contra leptospirose e leishmaniose em cães, 
que podem ou não ser necessárias, de acordo 
com a região em que o animal vive e com 
seu estilo de vida”, aponta.

a HISTÓRIa SE REpETE
Na Medicina Humana, existe um movi-
mento antivacinação por conta de boatos 
sobre prevenções de doenças. As pessoas 
estão deixando de se vacinar e algumas 
enfermidades, erradicas por anos, estão 
sendo diagnosticadas novamente. Segundo 
a médica-veterinária doutora pela Facul-
dade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP, 

São Paulo/SP), que atua na área de doenças 
de potencial zoonótico, Vivian Lindmayer 
Ferreira Cisi, o movimento antivacina, 
também, está sendo vivido nos Estados 
Unidos e na Europa. “Recentemente, houve 
surtos de sarampo na Alemanha, Portugal e 
Itália. Nesta última, por exemplo, das 1.600 
pessoas com sarampo, em 2017, 88% não 
tinham tomado nenhuma dose da vacina. 
O Brasil tem uma das melhores coberturas 
vacinais, porém, grupos contrários à vaci-
nação disseminam informações nas redes 
sociais de forma errônea sem nenhum 
fundamento científi co”, adiciona.

Mary Marcondes também comenta o fato 
desse movimento estar ocorrendo na clínica 
de pequenos animais. “Existem muitas infor-
mações na mídia que não são fundamentadas 
e acabam gerando a chamada ‘vacinofobia’. 

De acordo com Vivian, as reações adversas 
relacionadas à administração de vacinas são 
relativamente incomuns, como no caso da 
raiva. Vale ressaltar, ainda explica a profi ssio-
nal, que a adesão da população às campanhas 
de vacinação contra Raiva tem garantido a 
manutenção de controle desta doença nas 
populações de cães e gatos e, por consequên-
cia, para a população humana”, considera.

Vivian ainda cita que na Medicina Hu-
mana a vacinação é considerada como uma 

MAIS IMPORTANTE 
QUE UTILIZAR A VACINAÇÃO QUE UTILIZAR A VACINAÇÃO 
PARA A PROTEÇÃO DE UM 
ÚNICO INDIVÍDUO, É PRECISO 
PARA A PROTEÇÃO DE UM 
ÚNICO INDIVÍDUO, É PRECISO 
PARA A PROTEÇÃO DE UM 

VACINAR O MAIOR NÚMERO 
POSSÍVEL DE ANIMAIS. 
ASSIM, OBTEMOS UMA 
PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, 
POR MEIO DO QUE POR MEIO DO QUE 

das políticas de saúde pública mais efetivas 
e de menor custo-benefício utilizada no 
controle e na prevenção de doenças e que, 
na Medicina Veterinária, não é diferente. 
Há alguns anos, como mencionado por 
Mary, o debate em relação à segurança de 
vacinas infantis vem levando indivíduos a 
deixar de vacinar crianças. “Isso é extrema-
mente preocupante pelo reaparecimento 
de doenças que estavam, praticamente, 
desaparecidas. Existe uma preocupação de 
médicos-veterinários sobre a ocorrência de 
eventos adversos ocorridos após a vacina-
ção, como o sarcoma do sítio de injeção em 
felinos e a possibilidade de a vacinação ser 
um gatilho para o desenvolvimento de uma 
doença imunomediada em cães”, destaca.

Apesar disso, a profi ssional atesta que 
os riscos são muito pequenos e são supe-
rados pelos benefícios da vacinação. “Por 
exemplo, sarcomas de sítios de injeção em 
felinos ocorrem em um a quatro de cada 10 
mil gatos vacinados nos Estados Unidos e 
por isso não contraindicam o uso de vacinas 
nessa espécie animal”. 

Assim, na visão de Mary, o papel do 
médico-veterinário, nesse sentido, é funda-
mental para explicar ao tutor a importância 
da vacinação, utilizando-se de informações 
científicas e não permitindo que o 
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mesmo seja infl uenciado por informações 
não fundamentadas na ciência. “Devemos 
ter como meta reduzir a ‘carga de vacinas’ 
nos animais, individualmente falando, para 
minimizar o potencial de reações adversas 
aos produtos vacinais sem prejudicar a 
cobertura vacinal da população”. 

ORDEM ESTaBELEcIDa?
A vacinação anual é fortemente defendida 
por muitos profi ssionais, mesmo em animais 
adultos, mas, segundo Mary, não existe 
fundamentação científi ca que justifi que. Ao 
afi rmar isso, a médica-veterinária se refere 
exclusivamente a três vacinas essenciais 
em cães (cinomose, parvovirose e hepa-
tite infecciosa canina), e a uma em gatos 
(panleucopenia felina), todas contendo 
vírus vivo modifi cado, cuja a duração de 
imunidade é comprovadamente maior 
do que três anos, chegando a atingir sete 
anos ou mais, dependendo da vacina. “A 
recomendação da vacinação anual surgiu 
quando houve o licenciamento das vacinas, 
pois os estudos utilizados avaliavam por 
um período curto de 12 meses, então essa 
se tornou a recomendação de bula”, conta.

“É possível mudar nossa conduta, 
mesmo que a bula recomende uma revaci-
nação anual. Basta, apenas, que utilizemos 
argumentos científi cos para explicar ao 
tutor do animal, que isso não colocará sua 
saúde em risco. Esse é o papel do médico-
veterinário”, assegura. No caso da Raiva, es-
pecifi camente, por ser uma recomendação 
legal e, por ainda existirem casos da doença 
no Brasil, a vacina deve ser administrada, 
anualmente, a todos os cães e gatos, mesmo 
que, em muitos países, ela seja aplicada a 
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cada três anos, segundo Mary.
A Professora sênior da Faculdade de 

Medicina Veterinária, da Universidade de 
São Paulo (FMVZ-USP, São Paulo/SP), Mi-
tika Kuribayashi Hagiwara, relembra outros 
componentes vacinais como as bacterinas de 
leptospirose promovem imunidade de curta 
duração, necessitando, assim, de reforço 
anual, por isso, quando todo antígenos estão 
associados a um único produto, a recomen-
dação de revacinação é sempre anual. “Em 
geral, as vacinas que dão proteção curta 
são as que estão na categoria de vacinas 
opcionais”, lembra. Ela ainda afi rma que, 
para espaçar as vacinas, é necessário que a 
duração da imunidade promovida por cada 
um dos componentes seja conhecida e que 
haja disponibilização de vacinas contendo 
apenas os componentes de vírus vivo.

Vivian frisa que animais doentes, com 
carências nutricionais graves ou mesmo 
aqueles muito estressados, como um fi lhote 
recém adquirido em adaptação no novo 
lar, devem ser tratados antes de vacinados. 
“Nessas situações, as vacinas, muitas vezes, 
são realizadas com intervalos maiores dos 
recomendados. No entanto, diversas mu-
danças nos protocolos vacinais de animais 
de estimação vêm sendo adotadas de forma 
crescente por veterinários em países como 
Estados Unidos, Canadá e Europa. Esse mo-
vimento, também, vem sendo observado no 
Brasil”, enumera. Nos últimos anos, segundo 
a profi ssional, pesquisas científi cas, aliadas 
a técnicas inovadoras de processamento de 
produtos biológicos, permitiram a fabrica-
ção de produtos mais efi cientes e diversifi -
cados para animais de companhia. “Hoje em 
dia, sabemos que determinadas vacinas 

O BRASIL TEM 
UMA DAS MELHORES 
COBERTURAS VACINAIS, 
PORÉM, GRUPOS CONTRÁRIOS 
À VACINAÇÃO DISSEMINAM 
INFORMAÇÕES DE FORMA 
ERRÔNEA
VIVIAN LINDMAYER FERREIRA CISI
MÉDICA-VETERINÁRIA, ATUA NA ÁREA DE 
DOENÇAS DE POTENCIAL ZOONÓTICO
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importância da 
vacinação, não 

permitindo que 
o mesmo seja 

infl uenciado por 
informações não 
fundamentadas

na ciência
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MARY MARCONDES conta que, no 
fi m de 2015, foi convidada a fazer par-
te do VGG em seu projeto na América 
Latina. O grupo é presidido pelo Prof. 
Emérito Michael Day (Reino Unido) 
e conta, ainda, com a participação do 
Prof. Richard Squires (Austrália) e 
Cynda Crawford (EUA). “Em agosto 
de 2016, o grupo iniciou um pro-
jeto centrado na região da América 
Latina. O principal objetivo é obter 
maior compreensão do predomínio 
das enfermida-
des infecciosas 
em cães e gatos e 
dos requisitos de 
vacinação para 
essa região, que nos permitam fazer 
recomendações para veterinários de 
pequenos animais”, discorre. Esse 
projeto se encerrará em 2018 e o 
documento fi nal será publicado em 
2019. “Em 2016, visitamos a Argen-
tina, neste ano o Brasil e, em 2018, 
estaremos no México”, revela.

Antes das visitas, Mary conta que 
é aplicado um questionário ao maior 
número possível de veterinários, para 
obter informações das doenças infec-
ciosas encontradas na região, tipos de 
vacinas utilizadas nas clínicas, proto-

POR TODOS OS
ANIMAIS DO MUNDO

colos de vacinação utilizados em pets, 
dentre outras. “Esse projeto baseia-se 
em um modelo desenvolvido para o 
continente asiático, no período de 
2012 a 2014, que obteve excelentes 
resultados. Como parte da nossa 
visita a cada País, nos reunimos com 
grupos de colegas que representem as 
diferentes áreas da atividade veteriná-
ria, tais como, líderes das associações 
veterinárias nacionais, clínicos ve-
terinários, docentes de microbiolo-

gia, imunologia 
ou vacinologia 
clínica, agências 
reguladoras go-
vernamentais de 

vacinas para pequenos animais e 
representantes locais de empresas 
nacionais e multinacionais fabrican-
tes de vacinas”, enumera.

Além disso, eventos de educação 
continuada são realizados pelo grupo, 
que dirige apresentação sobre as dire-
trizes de vacinação de cães e gatos e 
os resultados obtidos no questionário. 
“Com isso, ao fi m do projeto, teremos 
condições de formular diretrizes 
adaptadas aos países da América La-
tina, baseadas nas diretrizes globais 
da WSAVA”, promete.

protegem por mais tempo que pensávamos. 
Temos noção, ainda, que a vacinação é um 
processo que pode levar a reações adversas 
em alguns animais”, elucida.

A maioria dos animais pode apresentar 
dor local e, algumas vezes, febre baixa 
decorrente da aplicação. “No entanto, 
uma porcentagem muito pequena pode 
apresentar reações alérgicas, denominadas 
reações anafi láticas, que variam no grau de 
intensidade e de gravidade”, expõe Vivian. intensidade e de gravidade”, expõe Vivian. 
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Da esq. p/ dir: mary marcondes, michael day, Carmen vasconcellos, 
richard squires e Cynda Crawford
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AS VACINAS
DEVEM SER ESPAÇADAS 
DENTRO DO POSSÍVEL, 
ANALISANDO-SE 
CRITERIOSAMENTE SUA 
NECESSIDADE CASO A 
CASO, PRINCIPALMENTE 
NAQUELES ANIMAIS QUE 
SÃO MAIS PROPENSOS A 
APRESENTAREM OU JÁ 
APRESENTARAM DOENÇAS 
IMUNOMEDIADAS
MITIKA KURIBAYASHI HAGIWARA 
É PROFESSORA SÊNIOR FMVZ-USP

A efi cácia da vacina pode ser prejudicada, 
como explicado por ela, por seu transporte, 
armazenamento e/ou aplicação de formas 
inadequadas. “Elas precisam ser mantidas a 
determinada temperatura e a variação pode 
inutiliza-la, além de acabar não imunizando 
o animal quando aplicada. Estabelecimen-
tos não veterinários podem descuidar da 
estocagem, manutenção de temperatura e 
manuseio das vacinas durante a aplicação. 
Por isso, é tão importante vacinar os animais 

em locais idôneos, como clínicas e hos-
pitais veterinários e/ou em campanhas 
de vacinação realizadas por profi ssionais 
treinados”, alerta.

Outro problema enfrentado pelos vete-
rinários brasileiros, como comenta Mary, 
é a ausência de vacinas com menos com-
ponentes possíveis, por exemplo, vírus 
da cinomose canina, parvovirose canina e 
adenovírus canino, que permitam seguir 
corretamente as diretrizes de vacinação. 
“Não podemos continuar, nos dias de hoje, 
apenas com opções de vacinas de múl-
tiplos antígenos. Precisamos de vacinas 
com menos antígenos, que nos permitem 
optar por uma imunização personalizada 
de cada animal. Esse é um papel que as 
associações de classe deveriam assumir, 
tentando influenciar os fabricantes de 
vacinas a introduzir, no mercado, produ-
tos mais variados”, relata. Segundo ela, 
muitas vezes, a difi culdade de introduzir 
novidades no mercado não é apenas das 
indústrias, mas, também, das agências 
reguladoras. “Por isso, deveríamos realizar 
um esforço conjunto para modifi car a 
realidade do nosso País”, considera.

Mitika enfatiza que as vacinas são pro-
dutos biológicos, contêm proteínas e não 
são isentas de efeitos colaterais. “Por conta 
disso, devem ser espaçadas dentro do pos-
sível, analisando-se criteriosamente sua 
necessidade caso a caso, principalmente 
naqueles animais que são mais propensos 
a apresentarem ou já apresentaram doen-
ças imunomediadas”, orienta. ◘

um dos 
problemas 

enfrentados 
pelos veterinários 
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exemplo, vírus da 
cinomose canina, 

parvovirose canina 
e adenovírus 

canino


