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NOME VACINA TITULAR A.I.M. IMUNIDADE PROTOCOLO VACINAL 

EURICAN CHPPi2-L MERIAL PORTUGUESA - 

SAÚDE ANIMAL, LDA 

1 ano Administrar por via subcutânea 1 dose de 1ml, de acordo com o 

seguinte esquema de vacinação: 

 

Primovacinação: 

 

  1ª Injeção: A partir da 7ª semana de idade. 

  2ª Injeção: 3 a 5 semanas mais tarde, mas sempre a partir da 12ª 

semana  de idade. 

Revacinação 

  Anual. 

 

Ressuspender o liofilizado na fração líquida. 

 

Eurican CHP-LR  

 (HEXADOG) 

MERIAL PORTUGUESA - 

SAÚDE ANIMAL, LDA 

1 ano Administrar por via subcutânea 1 dose de 1ml, de acordo com o 

seguinte esquema de vacinação:  

 

Primovacinação:  

1 Injeção de vacina Hexadog, após 3 meses de idade.  

1 Injeção de vacina da Merial contra a esgana, a adenovirose, a 

parvovirose e a leptospirose, 1 mês antes ou após a de Hexadog.  

 

Revacinação:  

Anual. 

 

NOBIVAC RABIES MSD Animal Health 

(INTERVET) 

3 anos Administrar 1 ml de vacina por injeção intramuscular ou subcutânea. 

 

Primovacinação: 

Aos 3 meses (A primovacinação pode ser administrada mais cedo, mas 

deve ser administrada uma revacinação aos 3 ou 6 meses, dependendo 

da espécie) 

Revacinação: 
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Aos 3 anos (O intervalo recomendado para a revacinação é baseado 

nos resultados das experiências de contraprova. De acordo com a 

legislação em vigor, a revacinação poderá ocorrer mais cedo) 

PUREVAX RABIES 

suspensão injectável 

MERIAL França Gatos:  

Duração da imunidade após a 

primovacinação:1 ano. 

Duração da imunidade após 

revacinação: 3 anos. 

Via subcutânea. 

Administrar uma dose de 1 ml, de acordo com o seguinte esquema de 

vacinação: 

 

Primovacinação: 1 injeção a partir das 12 semanas de idade. 

 

Revacinação: 1 ano após a primovacinação, depois em intervalos de 

até 3 anos. 

 

Países visitados que requerem o teste de serologia da raiva: a 

experiência demonstrou, que alguns animais vacinados, embora 

protegidos, podem não ter o título de anticorpos, requerido por alguns 

países - 0,5 UI/ml. 

Os médicos veterinários podem considerar realizar duas vacinações. A 

melhor altura para a colheita de uma amostra de sangue é cerca dos 

28 dias após a vacinação. 

 

RABDOMUN LABORATÓRIOS PFIZER, LDA. Cães: 3 anos 

Gatos: 2 anos 

 

 

 

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: 

Os animais devem ser revacinados com uma dose (1 ml). 

 

Cães: 3 em 3 anos. 

Gatos: 2 em 2 anos. 

 

RABIGEN MONO VIRBAC DE PORTUGAL 

LABORATÓRIOS 

 1 ano 

 

 

1 ml de vacina por injeção intramuscular ou subcutânea.  

 

Primovacinação: 

Uma única administração a partir dos 3 meses. 
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Revacinação:  

Anual 

 

RABISIN MERIAL PORTUGUESA - 

SAÚDE ANIMAL, LDA 

 

1 ano após a vacinação primária 

e depois em intervalos até 3 anos.  

 

Administrar por injeção intramuscular ou subcutânea. 

 

 

Vacinação primária: 1 injeção a partir de 12 semanas* de idade, 

seguida de uma 2ª injeção 1 ano depois. 

Revacinações: Em intervalos até 3 anos** 

 

*No caso de cão ou gato que tenha sido vacinado antes das 12 

semanas de idade, o esquema de vacinação primária deve ser 

completado por uma injeção dada às 12 semanas de idade ou mais.  

**Em todo o caso, o período de vacinação deve cumprir com a 

legislação nacional em vigor 
 

 

VACINA ANTI-RÁBICA MEDINFAR-SOROLÓGICO – 

PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS, S.A. 

 1 ano 

 

 

Administrar por via subcutânea ou intramuscular uma dose de 1 ml por 

animal.  

 

Primovacinação:  

Administrar uma dose de vacina a partir da 12ª semana de vida.  

Caso os animais (cães e gatos) tenham recebido uma primeira dose 

antes das 12 semanas de vida, deve ser-lhes administrada uma segunda 

dose a partir da 12ª semana de vida, logo que possível.  

 

Revacinação:  

Anual. 

 

 

VANGUARD R ZOETIS BELGIUM SA 1 ano após primovacinação 

 

Depois 2 anos  

Uma única injeção na dose de 1 ml é suficiente independentemente da 

idade, peso ou raça do animal. Administrar por via subcutânea ou 

intramuscular.  

 

Primovacinação:  
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Todos os animais das espécies-alvo podem ser vacinados a partir da 12ª 

semana de idade. A primovacinação é com uma dose única da 

vacina. 

 

Revacinação:  

Os animais devem ser revacinados com uma dose, um ano após a 

primovacinação.  

As revacinações após o primeiro reforço (administrado 1 ano após a 

primovacinação) devem ser realizadas em cada 2 anos, com uma só 

dose de vacina. 

 

VERSICAN DHPPI/L3R  ZOETIS BELGIUM SA 1 ano Administrar a vacina reconstituída (1 ml) por via subcutânea.  

 

Primovacinação:  

Duas doses do medicamento veterinário com intervalo de 2 a 4 

semanas. A primeira dose pode ser administrada a partir das 8 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 após uma dose 

única a partir das 12 semanas de idade. Assim, a primeira dose pode ser 

administrada com Versican DHPPi/L3 se se pretender apenas administrar 

uma só dose da valência da raiva (consultar o RCM da Versican 

DHPPi/L3).  

 

Revacinação:  

Revacinação anual com dose única de Versican DHPPi/L3R. 

 

Versican Plus 

DHPPi/L4R, liofilizado e 

solvente para 

suspensão injetável 

para cães (25 e 50 

frascos) 

ZOETIS BELGIUM SA Pelo menos 3 anos após a 

primovacinação para CDV, CAV-

1, CAV-2 e CPV.  

A duração de imunidade contra o 

CAV-2 não foi estabelecida. Foi 

demonstrado que 3 anos após a 

vacinação ainda estão presentes 

anticorpos CAV-2.  

Primovacinação: 

  

Duas doses do medicamento veterinário 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. 

 

Esquema de revacinação:  

 



 

 

 

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES E GATOS 

 
Julho 2015 

5 

 

Considera-se que a duração da 

resposta imunitária protetora 

contra doença respiratória 

associada ao CAV-2 é de pelo 

menos 3 anos.  

 

Pelo menos um ano após a 

primovacinação para CPiV, 

componentes da Leptospira e 

raiva.A duração da imunidade 

para a raiva foi demonstrada 

após uma vacinação às 12 

semanas de idade. 

Uma dose única de Versican Plus DHPPi/L4R deve ser administrada com 

intervalos de 3 anos. Deve realizar-se a revacinação anual para 

parainfluenza, leptospira e raiva, pelo que, quando necessário, 

anualmente pode ser administrada uma dose única da vacina 

compatível Versican Plus Pi/L4R. 

Versican Plus Pi/L4R, 

liofilizado e solvente 

para suspensão 

injetável para cães (25 

e 50 frascos) 

ZOETIS BELGIUM SA Pelo menos um ano após a 

primovacinação para todos os 

componentes da Versican Plus 

Pi/L4R. A duração da imunidade 

para a raiva foi demonstrada 

após uma vacinação às 12 

semanas de idade. 

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. 

 

Esquema de revacinação:  

Revacinação anual com dose única de Versican Plus Pi/L4R. 

 


