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IMUNIZAÇÃO PARENTERAL 
TÉCNICAS DE INOCULAÇÃO EM CÃES 

(Fotos gentilmente cedidas pelo «KwaZulu-Natal Rabies Project») 
 
O presente documento fornece orientações simples sobre os métodos corretos de injetar uma 
vacina num cão doméstico. 
 
Dispor de equipamentos corretos e armazenar devidamente as vacinas são os principais 
fatores para uma boa inoculação. É importante  atender os requisitos básicos e as sugestões 
práticas a seguir: 
 
Seringas: 
A mesma seringa pode ser utilizada para inocular vários animais (pode utilizar-se uma única 
seringa para administrar aproximadamente 20 doses), sendo apenas necessário trocar as 
agulhas entre cada animal, o que reduz os custos. No entanto, convém não esquecer que 
carregar 20 doses numa seringa e mudar as agulhas implica em um risco mínimo de 
transmissão de doenças por via hematógena. 
 

1. Uma seringa de 2-3 mL é suficiente para a inoculação. Algumas sugestões práticas, 
incluem: 

a. A seringa deve encaixar-se bem na mão. 
b. As seringas utilizadas devem ser de boa qualidade. As seringas de má 

qualidade têm um tempo de vida útil muito reduzido (não podem ser utilizadas 
muitas vezes) e perdem muito rapidamente as marcas da graduação (portanto, 
a precisão fica comprometida). Além disso, pode haver perdas de vacina 
através do êmbolo.    

2. A esterilidade é muito importante e não devem ser utilizadas seringas cujas 
embalagens se romperam ou molharam. 

 
Agulhas: 

1. Uma agulha de calibre 21 é geralmente aceita como tendo dimensão correta para 
vacinar um cão. No entanto, o calibre pode variar, em função das preferências 
pessoais. As agulhas de calibre 23 podem ser utilizadas em cães mais jovens. As 
agulhas mais finas aumentam a pressão e, consequentemente, o tempo necessário 
para injetar a vacina no animal, o que pode comprometer o ritmo de trabalho durante 
as campanhas de vacinação populacionais. 

2. Convém utilizar um dispositivo de segurança de agulhas, para evitar o retorno e a 
separação da agulha, caso a pressão exercida sobre o êmbolo supere a velocidade 
em que a vacina passa através da agulha. Neste caso, a vacina pode respingar para a 
frente ou para trás e perder-se (ver figura abaixo). Há várias razões para isto 
acontecer:   

a. O calibre da agulha é muito pequeno. 
b. A agulha está colocada em posição intradérmica em vez de subcutânea. 
c. As agulhas são longas o que aumenta a pressão. 
d. As agulhas não estão devidamente seguras. 
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3. O comprimento ideal da agulha para a vacinação dos cães em campanha é de 16 
mm. Este comprimento resolve muitos dos problemas dos vacinadores pouco 
experientes (ou seja, o refluxo/retorno, ver acima). 

4. Deve ser utilizada uma agulha estéril para cada cão. As agulhas depois de utilizadas 
devem ser depositadas em recipientes aprovados para instrumentos hospitalares 
cortantes e posteriormente incineradas. Deve se evitar a reintrodução das cápsulas de 
proteção nas agulhas, mas, se for necessário, convém seguir os procedimentos 
apropriados para evitar as feridas acidentais pelas agulhas. Por exemplo, colocar as 
cápsulas numa superfície estável e empurrar a agulha para dentro da cápsula e nunca 
segurar a cápsula a mão livre.      

 
Armazenamento e transporte das vacinas: 
O calor, o frio excessivo e a exposição à luz podem contribuir para a ineficácia das vacinas.  
 
As vacinas devem ser armazenadas em geladeira a uma temperatura entre 2ºC e 7ºC. O 
frigorífico deve dispor de termômetro para assegurar sempre a temperatura certa. Verifique 
se as portas do frigorífico estão bem fechadas e mantenha-as fechadas em caso de falha de 
energia, observando a temperatura quando a energia for restabelecida. Evite utilizar 
geladeiras com compartimentos congeladores abertos.    
 
As vacinas não devem NUNCA ser congeladas, já que o frio excessivo pode alterar a vacina 
ao separar os complexos formados pelo adjuvante e o antigêno. O adjuvante separado pode 
depositar-se no fundo do frasco de doses múltiplas da vacina, causando depois dor e reação 
no local da injeção, além de que a separação do complexo antigêno-adjuvante pode reduzir a 
eficácia da vacina.  
 
Durante o transporte para os centros de vacinação e durante o dia da vacinação, as vacinas 
devem estar dentro de caixas isotérmicas com sacos de gelo. As caixas de boa qualidade 
mantêm melhor a temperatura. As caixas de poliestireno ou as de plástico revestido de 
espuma de boa qualidade são as melhores. Verifique se os sacos de gelo estão na parte 
superior da caixa (o ar frio desce) e coloque uma camada de jornais entre os pacotes de gelo 
e os frascos para que a vacina não congele. Durante o dia da vacinação evite abrir 
desnecessariamente a caixa isotérmica. Sempre que precisar retirar as vacinas, lembre-se 
que um breve período de exposição à temperatura ambiente não é problemático desde que a 
vacina não fique diretamente exposta à luz do sol. Também é conveniente dispor de uma 
caixa isotérmica para o armazenamentode grandes quantidades e uma menor para 
quantidades de vacinas limitadas ou ainda para conservar os sacos de gelo congelados para 
poder substituir os que vão descongelando ao longo do dia.    

Separação da agulha da seringa 
devido a excesso de pressão  
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É igualmente importante compreender que as vacinas retiradas do frigorífico e transportadas 
para intervenções no terreno devem ser utilizadas rapidamente, devendo evitar-se que voltem 
a ser colocadas repetidamente no frigorífico, porquanto os períodos prolongados em que se 
encontram sujeitas a vibração (por exemplo, devido ao transporte durante vários dias em 
terrenos acidentados) e as variações de temperatura enquanto se encontram no refrigerador 
portátil podem ocasionar a gradual degradação das vacinas (incluindo a integridade do 
complexo antigénio-adjuvante e a integridade viral). 
 
Registros das doses de vacina utilizadas: 
O número de doses levadas para os centros de vacinação deve ser apontado no livro de 
registros antes da saída e, no final do dia, os frascos de vacina remanescentes que voltam a 
ser colocados no frigorífico também devem ser registrados. 
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Administração da vacina: 
A pele deve ser levantada previamente à penetração da agulha e, embora o procedimento 
dependa das preferências pessoais do vacinador, podem ser úteis as seguintes sugestões: 
 

 
 
As opiniões não são unânimes quanto à região exata do pescoço em que deve ser aplicada a 
vacina, uns são de opinião que deve ser injetada ao longo da linha média sobre as vértebras, 
outros à esquerda ou à direita. É geralmente aceite fazê-lo em qualquer um dos lados da 
linha média.    
 

 
 

Método correto 
 

1. Levantar a pele do 
pescoço 

2. Injetar, como 
indicado, 
paralelamente à 
dobra de pele. 

 

Método incorreto 
 

1. Se a agulha for inserida 
perpendicularmente à dobra da pele, 
pode passar facilmente de um lado 
para o outro. 
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Regiões próprias para a injeção: 
 

 
 
 

a) Pescoço – Esta é a região mais recomendada, pois a pele é solta e fácil de levantar. A 
região é rica em vasos sanguíneos e recomenda-se que, antes de injetar, se puxe o 
êmbolo para confirmar a ausência de sangue, para que a vacina não seja introduzida 
por via intravenosa. 

b) Costelas – Esta é, muitas vezes, a região mais conveniente e segura no momento da 
campanha. 

c) Dobra de pele no flanco – Esta é uma região alternativa, pelo fato e a pele estar solta. 
d) Pata traseira – Região habitual para uma injeção intramuscular. Utilizada 

habitualmente como zona de vacinação, pois é muito importante para cães 
problemáticos. O risco de administrar a injeção nesta região deve-se à presença do 
nervo ciático e dos ossos das patas que podem ser lesionados durante o 
procedimento. Neste caso, recomenda-se a utilização de agulhas curtas e a 
administração unicamente por pessoal experiente. 

  

(a) 

(b) (c) 

(d) 


