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O que é uma vacina?  

– Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa 

para uma doença particular;

– Contém um agente que se assemelha a um microrganismo causador de doenças 

e é muitas vezes feito de formas enfraquecidas ou mortas do micróbio, das 

suas toxinas ou de outros componentes;

– Estimula o sistema imunológico do corpo para reconhecê-lo como uma ameaça, 

destruí-lo e a manter um registro dele para que o sistema imunológico possa 

mais facilmente reconhecer e destruir qualquer um desses microrganismos que 

mais tarde encontre.
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Componentes do sistema imunitário

Chris Chase, South Dakota State University

Natural

Adquirida

Vírus
Bactérias

Vírus
Bactérias

Resposta
Primária

Resposta secundária - Memória

Dias pós-vacinação

7       14        21        28      35      42      49     

Resposta imunitária à doença/vacinação

Adaptado de C. Chase
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Princípio imunidade da população/efetivo

> 95%

Princípio imunidade do efetivo
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Fonte: Pedro Garcia (Unicol)

Imunidade de origem materna
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Resistência
do animal

Pressão de 
infeção

Fundamentos dos protocolos de prevenção

Imunização

Vacinação
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Porque falha a imunização? 

Fatores associados ao animal?Fatores associados ao animal?

Falha “real” ou “percebida”?Falha “real” ou “percebida”?

Devido a problemas com a administração da 
vacina?
Devido a problemas com a administração da 
vacina?

Devido a problemas com a vacina?Devido a problemas com a vacina?

1

3

2

4

Porque falha a imunização? 

Fatores associados ao 
animal?
Fatores associados ao 
animal?1
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STRESS!! Qual a importância?

STRESS no momento da vacinação

 Para responder à vacina,  o animal tem que 

ter um sistema imune functional;

 Stress induz libertação de cortisol que 

deprime a resposta à vacinação;

 Resultado é uma inadequada proteção

contra a doença;

 Os seguintes exemplos são causas comuns

de stress ou imunodepressão.
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Stress térmico

Descorna/ Outras intervenções
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Desmame

Densidade animal

Juan Pineda
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Leilões/ Agrupamentos/ Feiras

Transporte
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Estado nutricional

George Stilwell

Porque falha a imunização? 

Falha “real” ou 
“percebida”?
Falha “real” ou 
“percebida”?2
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Falha “real” ou “percebida”?

“Erro” de diagnóstico“Erro” de diagnóstico

Tempo insuficiente para ocorrência da RITempo insuficiente para ocorrência da RI

Duração de imunidade não é adequadaDuração de imunidade não é adequada

Animal em fase de incubação de doençaAnimal em fase de incubação de doença

Elevada pressão de infeçãoElevada pressão de infeção

Interferência quando múltiplas vacinas são administradasInterferência quando múltiplas vacinas são administradas

“Causa errada”“Erro” de diagnóstico
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Tempo insuficiente para ocorrência de RI

A vacinação deve ocorrer 30 a 60 
dias antes do período de risco.

Chris Chase, South Dakota State University Chase C.L. et al. (2008), Vet Clinics Food Ani.

Duração da imunidade não é adequada

Rappel 
6 m/12 m1ª dose 2ª dose

3 sem.
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Animais doentes ou em fase de incubação

Elevada pressão de infeção

George Stilwell
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Higiene ambiental

Ricardo Bexiga

Interferência quando múltiplas 

vacinas são administradas 

(ex. Gram negativos,…)

Interferência quando múltiplas 

vacinas são administradas 

(ex. Gram negativos,…)
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Falha devido a problemas na administração da vacina?

Maneio da vacina

Material para vacinação

Acto de vacinação

Maneio da vacinaManeio da vacina
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Material para a vacinação

Ato de vacinação
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Lesões no local de injecção

Falha devido à vacina?

MASTITE

Qualidade, eficácia e segurança da vacina:

- Registos DGAV e/ou EMA

- Estudos de segurança e eficácia

- Controlo de qualidade

- Farmacovigilância
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• Temos que conhecer as expetativas do protocolo de vacinação e da 
vacina utilizada;

• Vacinação não é equivalente a imunização;
• Fatores ambientais, do animal e do agente patogénico influenciam

quantos animais vacinados ficam realmente imunizados;
• As melhores decisões são tomadas com a ajuda e conselho do médico

veterinário assistente da exploração:
• Conhecimento da vossa exploração e riscos de doença da vossa área

geográfica;
• Timing, positionamento e utilização dos vários tipos de vacinas;
• Maneio, segurança e eficácia das vacinas utilizadas;
• Revisão periódica do protocolo para avaliar resultados e fazer ajustes.

Vacinas: decisões e escolhas
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