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A Vacina V10 para Caninos 

A V10, também conhecida como décupla, é uma das principais aliadas  quando o assunto é imunização 

de cães e cadelas. Essa vacina é responsável por prevenir cerca de sete doenças graves. É importante 

citar que esse imunizante pode dar ao animal mais conforto, pois ao invés dele precisar tomar 

setevacinas para se proteger, ele pode tomar apenas a vacina V10 e ter a proteção completa. 

As doenças que a V10 previne são: leptospirose, cinomose, hepatite infecciosa canina, coronavirose, 

parvovirose, parainfluenza e adenovirose. A vacina V10 pode ser aplicada nos cães quando eles  ainda 

são filhotes, a partir dos 45 dias de vida. 

Os efeitos colaterais não são muito comuns, mas podem  se  manifestar.  Os  mais  frequentes  são: 

febre, inchaço na região da aplicação e sensação de desânimo. Mas não se desespere se o animal  

sentir dor no local durante 48 horas. Além disso, ardência, sede excessiva (polidipsia) e  letargia  

também são muito comuns de ocorrer. Não se preocupe. No entanto, se o animal continuar 

apresentando reações por mais de 48h entre em contato com a equipe da unidade móvel do Hvep. 
 
 

A Vacina V4 para felinos 

A vacina V4 proporciona proteção contra as seguintes doenças: rinotraqueíte; calicivirose; 

panleucopenia; e clamidiose. 

As vacinas de felinos podem causar algumas reações adversas em até três dias após a aplicação. As 

reações mais frequentes são letargia e febre, cuja ocorrência é de  54% dos  casos. Dor e inchaço no  

local de aplicação ou vômito são sintomas que também podem acontecer, mas com uma menor 

frequência. se o animal continuar apresentando reações por mais de 72h entre em contato com a 

equipe da unidade móvel do Hvep. 
 
 
 

Observação: o protocolo inicial para filhotes de caninos e felinos de vacinação são três doses com 

intervalo de 21 dias. E depois reforço anualmente com uma dose. 
 

 


