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Nasym (vacina viva contra o vírus sincicial respiratório 
bovino) 
Resumo do Nasym e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Nasym e para que é utilizado? 

Nasym é uma vacina utilizada para proteger os bovinos contra o vírus sincicial respiratório bovino, uma 
doença que afeta as suas vias respiratórias. Nasym reduz a excreção viral e os sinais respiratórios, tais 
como frequência respiratória aumentada, dificuldades respiratórias, olhos lacrimejantes e corrimento 
nasal. Nasym contém a estirpe Lym-56 do vírus sincicial respiratório bovino. 

Como se utiliza o Nasym? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica e está disponível na forma de um 
liofilizado (um pó liofilizado) e solvente para reconstituir uma solução para pulverização nasal ou um 
injetável. 

Para bovinos a partir dos 9 dias de idade, a vacina é pulverizada nas narinas de cada animal utilizando 
um aplicador intranasal. A vacina começa a ser eficaz 3 semanas após a vacinação nasal e a proteção 
tem uma duração de 2 meses após a vacinação. O reforço da vacinação é administrado através de 
injeção no músculo 2 meses após a vacinação inicial e depois a cada 6 meses. 

Para bovinos a partir das 10 semanas de idade, a vacina é administrada sob a forma de uma única 
injeção no músculo, seguida de uma segunda injeção no músculo 4 semanas mais tarde. A vacina 
começa a ser eficaz 3 semanas após a vacinação no músculo e a proteção tem uma duração de 6 
meses. A revacinação é administrada como uma única injeção no músculo 6 meses após o ciclo inicial 
de vacinação e depois a cada 6 meses. 

Como funciona o Nasym? 

Nasym é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais do 
organismo) a defender-se contra uma doença. Nasym contém uma estirpe do vírus sincicial 
respiratório bovino que está enfraquecida e não causa a doença. Quando a vacina é administrada a um 
animal, o sistema imunitário do animal reconhece o vírus como estranho e produz anticorpos contra 
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ele. Quando o animal entrar novamente em contacto com este vírus ou com um vírus semelhante, 
esses anticorpos, em conjunto com outros componentes do sistema imunitário, serão capazes de 
combater os vírus e ajudar a conferir proteção contra a doença. 

 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Nasym durante os estudos? 

A eficácia de Nasym foi demonstrada em 7 estudos de laboratório nos quais a vacinação de bovinos 
com Nasym, utilizando a via de pulverização nasal ou a injeção no músculo, reduziu tanto a excreção 
do vírus como os sinais de doença respiratória, tais como o aumento da frequência respiratória, 
dificuldades respiratórias e olhos lacrimejantes. Estes estudos envolveram animais não vacinados que 
receberam uma vacinação simulada e todos os animais foram artificialmente expostos ao vírus sincicial 
respiratório bovino. Os estudos confirmaram que a vacina começa a ser eficaz 3 semanas após a 
vacinação nasal e a injeção no músculo, com uma eficácia que dura 2 meses após a vacinação nasal e 
6 meses após a injeção no músculo. 

Quais são os riscos associados ao Nasym? 

O efeito secundário mais frequente associado ao Nasym (que pode afetar 1 em cada 10 animais) é 
uma ligeira alteração na consistência das fezes. 

Para a lista completa das restrições de utilização e dos efeitos secundários comunicados relativamente 
ao Nasym, consulte o Folheto Informativo. 

Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou 
entra em contacto com o animal? 

Em caso de autoinjeção acidental, deve-se consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe o 
Folheto Informativo ou o rótulo. 

Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de 
alimentos? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 
medicamento veterinário, antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. 

O intervalo de segurança para a carne derivada de bovinos tratados com o Nasym é de zero dias, o 
que significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi autorizado o Nasym na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Nasym são superiores aos seus 
riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 
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Outras informações sobre o Nasym 

Em 29/07/2019, o Nasym recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para toda a UE. 

Para informações adicionais sobre o Nasym, consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em maio de 2019. 
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