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Muitas pessoas ainda pen-
sam que as vacinas podem pro-
vocar doença. Como no caso 
da febre amarela, algumas 
pessoas têm medo de tomar 
a vacina por achar que ela vai 
causar a própria febre amarela. 
Isso não é verdade! A vacina 
protege contra a doença, que 
é muito grave!

Nos animais é a mesma coisa: 
as vacinas não causam a do-
ença; ao contrário, protegem 
nossos pets de doenças muito perigosas, 
como a Cinomose, que é uma encefalite 
viral que provoca convulsões, paralisia e 
morte, e é altamente contagiosa.

As vacinas também protegem contra lep-
tospirose, que é transmitida pela urina de 
ratos e pode acometer também o homem 
através da urina do cão doente.

Protege da Parvovirose, que provoca 
diarreia com sangue e mata em poucos 
dias os filhotes de cães. E, por fim, a mais 
perigosa doença zoonótica que não tem 
cura em cães, gatos, bois, cavalos e no ho-
mem: a Raiva.

Nesse último mês de feverei-
ro de 2018 tivemos em Jundiaí 
casos de raiva em bois transmiti-
da por morcegos hematófagos.

São os morcegos portadores 
do vírus rábico que contami-
nam os bovinos e equinos e 
também podem contaminar 
os cães, gatos e homem.

Portanto, a única forma de 
proteger nossos animais e nossa 
família é vacinar os nossos pets.

Isso deve ser feito por um 
médico veterinário que vai dizer em qual a 
idade ele deve tomar as doses e se está em 
boas condições de saúde para recebê-las.

Não coloque sua saúde e dos pets em risco!
Vacinem os cães e gatos todos os anos 

contra a raiva. E faça nos cães a Octupla e, 
nos gatos, a tríplice, que também são anuais.

Seja responsável: procure seu médico ve-
terinário, que ele vai te orientar sem dúvidas!
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Vacina provoca doença?
Será que isso é verdade?


