
VACINAS BOEHRINGER INGELHEIM

• Cinomose 
• Hepatite infecciosa
• Adenovirose tipo 2
• Coronavirose
• Parainfluenza
• Parvovirose 
• Contendo ou não cepa 
contra Leptospirose 
(L.canicola e L. 
icterohaemorrhagiae)

• Cinomose 
• Hepatite infecciosa
• Adenovirose tipo 2
• Coronavirose
• Parainfluenza 
• Parvovirose 
• Leptospirose (L.canicola, 
L. icterohaemorrhagiae, L. 
grippotyphosa e L.pomona)

• Bordetella bronchiseptica
• Parainfluenza

• Raiva

• Rinotraqueíte
• Calicivirose
• Panleucopenia felina
• Clamidiose
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Reações de hipersensibilidade

As reações de hipersensibilidade ou alérgicas são extremamente raras, 
porém podem ocorrer durante o processo de vacinação e estão direta-
mente relacionadas à resposta indivi dual de cada paciente2,3. Caso você 
observe qualquer sinal clínico abaixo, em até 24 horas após a vaci-
nação, contate imedia tamente o médico-veterinário2,3.

Falha na imunização

Nem todos os animais reagem da mesma forma a uma vacina.
Há casos, extremamente raros, em que o animal pode não desenvolver 
os anticorpos desejados, permanecendo desprotegido4. Isso pode aconte-
cer por várias razões, como interferência dos anticorpos recebidos da 
mãe quando fi lhote ou até por alterações genéticas que impedem que 
o indivíduo monte uma resposta adequada à vacina4. 

A proteção da população, nestes 
casos raros de ausência de respos-
ta, advém da quantidade de animais 
vacinados, ou seja, quanto mais pa-
cientes vacinados em uma deter-
minada área, menor é a chance de 
contato com os agentes causadores 
das doenças.

A vacinação é o melhor meio de pre-
venção contra as principais doenças 
infecciosas. É importante ressaltar que 
o médico-veterinário é o único profi s-
sional capacitado a prescrever e aplicar 
a vacina no seu animal.

A proteção da população, nestes 
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A vacinação é o melhor meio de pre-
venção contra as principais doenças 
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Reações sistêmicas 
inespecífi cas*

Algumas reações sistêmicas 
inespecífi cas também podem 
ocorrer. Geralmente são leves e 
nem sempre exigem tratamento1. 
A duração é curta, raramente 
extrapolando 48 horas1.
Os sintomas podem incluir:

• Diminuição do apetite
• Desconforto
• Sonolência
• Febre

Reações locais*

Além de passageiras, são leves 
e não representam risco para o 
animal1.
Nestes casos específi cos de 
reações adversas, os sintomas 
mais comuns no ponto de apli-
cação são:

• Dor
• Vermelhidão
• Inchaço
• Nódulo

*Sempre contate o médico-veterinário 
para receber
orientações e verifi car se há necessidade 
de intervenção.

A vacinação é um ato médico e visa proteger os pets contra 
doenças graves e muitas vezes fatais.

As vacinas são o melhor meio de prevenção e seus benefícios, 
sem dúvida, ultrapassam os riscos. Em alguns casos, no entanto, 
reações adversas podem ocorrer em resposta à sua administração 
e estão diretamente relacionadas ao paciente. Veja abaixo o que 
você precisa saber para fi car tranquilo após a vacinação do seu 
companheiro:

 Desconforto
• Sonolência
• Febre

• Inchaço
• Nódulo

*Sempre contate o médico-veterinário 
para receber
orientações e verifi car se há necessidade 
de intervenção.

REAÇÕES VACINAIS
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