DOENÇAS INFECCIOSAS EM FELINOS. 1-3

FEL-O-VAX® LVK IV + CALICIVAX®
RINOTRAQUEITE

AGENTE: PARVOVÍRUS (FPV)

• Gatos que vivem em abrigos ou colônias.
• Gatos que têm acesso à rua.
• Gatos que não saem de casa, mas têm contato com gatos de rua.
• Gatos que vivem em apartamento, mas cujo proprietário tem hábito de trazer
novos gatos para casa, mesmo que temporariamente.

AGENTE: HERPESVÍRUS FELINO TIPO 1 (FHV-1)

• Gastroenterite grave (principalmente vômitos) em
filhotes de gatos não vacinados.

• Lesões do trato respiratório alto e oculares
(conjuntivite e ceratite ulcerativa).

• Elevadas mortalidade e morbidade entre 3 e 5 meses.

• Gatos infectados podem se tornar portadores
assintomáticos do vírus (latente no gânglio trigêmeo)
por toda a vida.

• Neutropenia pronunciada pode levar a sepse.
• Abortamento e hipoplasia cerebelar em fêmeas
infectadas durante a prenhez.

• Retorno da doença e excreção viral em períodos de
estresse (corticoideterapia, prenhez, lactação).

EM UM ESTUDO, 40 GATOS DE 15 A 16 SEMANAS RECEBERAM 2 DOSES DE VACINAS
COMERCIAIS CONTRA A LEUCEMIA FELINA E FORAM DESAFIADOS COM O VÍRUS.4

• Infecções bacterianas secundárias são comuns.

Fração de proteção
100

CLAMIDIOSE
AGENTE: CHLAMYDIA FELIS

AGENTE: CALICIVÍRUS FELINO (FCV)
• Úlceras orais e pulmonares (alveolite focal).

• Conjuntivite é o principal sintoma.

• Estado de carreador bastante comum (reinfecção
frequente ou, menos comumente, infecção persistente).

• Altamente contagiosa por meio de contato direto,
fômites e aerossóis.

• Possíveis lesões articulares na forma sistêmica (artrite).

• Imunidade após a infecção de duração curta.
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• Pode estar envolvido na etiologia do complexo
gengivite-estomatite.
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Número de animais com
pesquisa de antígeno positiva

PANLEUCOPENIA

Vacina inativada com adjuvante de imunidade exclusivo para felinos: baixa capacidade
de induzir inflamação.
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• Infecções bacterianas secundárias são comuns.

O antígeno Fel V presente na vacina Fel-O-Vax® Lv-K IV ofereceu elevado grau de proteção
contra a leucemia viral felina, não apenas quanto à ausência de detecção de antígeno p27
e viremia, mas também quanto à ausência de DNA e RNA virais.*

COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS CONFORME PATÓGENO ENVOLVIDO
CARACTERÍSTICA
Letargia
Espirros
Conjuntivite
Sialorreia
Secreção ocular
Secreção nasal
Ulceração oral
Ceratite
Tosse
Pneumonia
Claudicação
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* Adaptado de Gaskell RM, Dawson S, Radford A. Feline respiratory disease. In: Greene CE. Infectious Disease of the Dog and
Cat. St. Louis, Elsevier, 4ª ed., p. 151-162, 2012 (ref. 2).

O QUE TORNA FEL-O-VAX® LVK IV DIFERENTE?
Única que contém o calicivírus sistêmico virulento
• Proteção contra o calicivírus sistêmico
• Proteção cruzada contra cepas comuns do calicivírus5
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Acentuada

• Proteção completa contra a leucemia felina: viremia, p27, RNA e DNA4
• Fração de proteção: 100%4

Moderada
Leve
Menos comum

O Programa Proteção Garantida oferece proteção
além da vacina, com suporte técnico especializado.

Subclínica
Ausente
*nas condições experimentais do estudo.

Controle
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PROGRAMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO PARA GATOS*:
Proteção múltipla
para gatos sadios

Primeira dose

Segunda dose

Revacinação

(Tríplice Felina)**

A partir de 9
semanas de idade

3 a 4 semanas após
a primeira dose

Anual

(Quádrupla Felina)**

A partir de 9
semanas de idade

3 a 4 semanas após
a primeira dose

Anual

A partir de 8
semanas de idade

3 a 4 semanas após
a primeira dose

Anual

(Quíntupla Felina)

Dose única a partir de 12 semanas de idade

Anual

*Esta é apenas uma sugestão de programa vacinal. Os programas vacinais estão sujeitos a alteração do Médico Veterinário.
** Vacinação de gatos com menos de 9 semanas de idade: uma dose a cada 3-4 semanas até completarem 12 semanas de idade.

BENEFÍCIOS DE SEGUIR UM PROGRAMA
DE VACINAÇÃO ADEQUADO:
• Incentivar a adesão ao protocolo pelo
proprietário.

• Assegurar a imunização contra as principais
doenças que acometem os cães.

• Evitar atrasos na primovacinação.

• Zelar pela saúde do seu paciente e da família
do proprietário ao prevenir as zoonoses.

• Evitar atrasos na revacinação anual.

VACINAÇÃO E IMUNIDADE: O QUE É IMPORTANTE SABER
• Vacinações são procedimentos bastante comuns no dia a dia do médico veterinário.
• A imunidade é uma questão complexa e a imunização não pode ser assegurada a todos os animais,
independentemente do fabricante da vacina.

O QUE É O PROGRAMA
• O Proteção Garantida é um programa que oferece suporte aos médicos veterinários em casos de falha vacinal*.

O QUE O PROGRAMA OFERECE
• Suporte técnico especializado para orientação sobre o uso das vacinas Zoetis.
• Assistência técnica em casos de falhas vacinais.
• Custeio de exames laboratoriais e despesas relacionadas ao tratamento (internações e medicações)
nos casos de comprovação de falha das vacinas participantes do programa utilizadas conforme a bula.**
* Entende-se a ausência de resposta esperada à vacinação de um indivíduo, em comparação ao proposto na bula das vacinas.
**O valor limite para reembolso é de R$ 2.000,00 conforme regulamento do programa disponível no site www.zoetis.com.br/programa-protecao-garantida.
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