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LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME

TITULAR AIM

DURAÇÃO DA
IMUNIDADE

Eurican CHP-LR
liofilizado e solvente
para suspensão
injectável
(ex HEXADOG)

MERIAL
Portuguesa –
Saúde Animal,
Lda.

Cães:
1 ano

Eurican CHPPi2-LR

MERIAL
Portuguesa –
Saúde Animal,
Lda.

Cães:
1 ano

Nobivac Rabies,
suspensão injetável
destinada a cães,
gatos, bovinos e
equinos

MSD Animal
Health, Lda.

Purevax Rabies
suspensão injectável
(Vacina para Gatos)

MERIAL

PROTOCOLO VACINAL

Primovacinação:
Uma injecção da vacina a partir dos 3 meses de idade.
Revacinação:
Anual.

Primovacinação:
Uma injecção da vacina a partir das 12 semanas de idade.
Revacinação:
Anual.

Cães e gatos:
3 anos

Primovacinação:
Aos 3 meses de idade.
Revacinação:
3 anos.

Gatos:
1 ano após a
primovacinação;
depois em intervalos
de 3 anos.

Primovacinação:
Às 12 semanas de idade.
Revacinação:
1 ano após a primovacinação e depois em intervalos de 3 anos.
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NOME

Rabdomun
suspensão injetável
para cães, gatos,
bovinos e equinos

TITULAR AIM

DURAÇÃO DA
IMUNIDADE

ZOETIS
PORTUGAL, LDA.

Cães e Gatos:
3 anos

PROTOCOLO VACINAL
Primovacinação:
Administrar 1 ml por via subcutânea, a partir dos 3 meses de idade. Os cães e gatos inoculados
antes das doze semanas de idade devem ser revacinados nessa altura, ou o mais próximo
possível.
Revacinação:
- Cães: recomenda-se uma revacinação de 3 em 3 anos.
- Gatos: recomenda-se uma revacinação de 2 em 2 anos.

RABIGEN MONO
Solução injectável
para cães e gatos

VIRBAC de
PORTUGAL
LABORATÓRIOS

Cães e Gatos:
1 ano

Primovacinação:
Uma única administração a partir dos 3 meses.
Revacinação:
Anual.

RABISIN Suspensão
injectável

MERIAL
PORTUGUESA SAÚDE ANIMAL,
LDA

Cães e gatos:
1 ano após a
primovacinação e
depois em intervalos
até 3 anos.

Primovacinação:
A partir das 12 semanas de idade.
Revacinação:
1 ano após a primovacinação e depois em intervalos até 3 anos.
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Vacina Antirrábica,
suspensão injetável
para cães, gatos e
bovinos

MEDINFARSOROLÓGICO –
PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS,
S.A.

Versican DHPPi/L3R,
liofilizado e solvente
para suspensão
injetável para cães

ZOETIS
PORTUGAL, LDA.

Versican Plus
DHPPi/L4R, liofilizado
e solvente para
suspensão injetável
para cães

Zoetis Belgium
SA

DURAÇÃO DA
IMUNIDADE
Cães e Gatos:

PROTOCOLO VACINAL
Primovacinação:
Administrar uma dose de vacina a partir da 12ª semana de vida.

1 ano

Revacinação:
Anual.

Cães:

Primovacinação:
A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada após uma dose única a partir das 12
semanas de idade.

1 ano

Revacinação:
Anual.
Primovacinação:

Cães:
3 anos

A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após
uma dose única a partir das 12 semanas de idade. Assim, a primeira dose pode ser
administrada com a Versican Plus DHPPi/L4. Nesse caso, a segunda dose com a
Versican Plus DHPPi/L4R não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade.
No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não fizeram
seroconversão (> 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após vacinação primária única contra a raiva.
Alguns animais podem também não apresentar um título de anticorpos > 0,5 UI/ml
após primovacinação única. O título de anticorpos diminui ao longo dos 3 anos de
duração de imunidade, embora os cães estejam protegidos se infetados. No caso dos
animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico
veterinário pode optar por administrar vacinação anti-rábica adicional após as 12
semanas para assegurar que os animais vacinados têm um título de anticorpos ≥ 0,5
UI/ml, que é normalmente considerado como suficientemente protetor e assim cumprir
os requisitos para os animais viajarem (título de anticorpos ≥ 0,5 UI/ml).
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NOME

TITULAR AIM

DURAÇÃO DA
IMUNIDADE

PROTOCOLO VACINAL
Em caso de necessidade, cães com idade inferior a 8 semanas podem ser vacinados,
uma vez que a segurança deste medicamento veterinário foi demonstrada em cães
com 6 semanas de idade.
Revacinação:
Recomenda-se uma revacinação de 3 em 3 anos.

Versican Plus Pi/L4R,
liofilizado e solvente
para suspensão
injetável para cães

Zoetis Belgium
SA

Cães:
1 ano

Primovacinação:
Duas doses Versican Plus Pi/L4R com intervalo de 3-4 semanas, a partir das 8-9 semanas de idade.
A segunda dose não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade.
A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose
única a partir das 12 semanas de idade. Assim, a primeira dose pode ser administrada com a
Versican Plus Pi/L4. Nesse caso, a segunda dose com a Versican Plus Pi/L4R não deve ser
administrada antes das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães
seronegativos não demonstraram seroconversão (> 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após uma
administração primária única contra a raiva. Outros 17% não apresentaram um título de
anticorpos contra a raiva de 0,5 UI/ml, que é requerido por alguns países fora da UE para a
entrada de animais. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países
da UE, o médico veterinário pode optar por efetuar a primovacinação com duas doses que
incluam a raiva, ou pode administrar uma vacinação anti-rábica adicional após as 12 semanas.
Em caso de necessidade, cães com idade inferior a 8 semanas podem ser vacinados uma vez
que a segurança deste medicamento veterinário foi demonstrada em cães com 6 semanas de
idade.
Revacinação:
Anual.
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NOME
Vanguard R

TITULAR AIM
ZOETIS
PORTUGAL, LDA.

DURAÇÃO DA
IMUNIDADE

PROTOCOLO VACINAL

Cães, Gatos e Furões: Primovacinação:
A partir das 12 semanas de idade.
1 ano
A primovacinação é com uma dose única da vacina.
após a
primovacinação;
Revacinação:
depois em intervalos 1 ano após a primovacinação; depois em intervalos de 2 anos.
de 2 anos.
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