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RELATÓRIO PÚBLICO EUROPEU DE AVALIAÇÃO (EPAR)  

NOBIVAC BB 

Resumo do EPAR destinado ao público 

 
 

Este documento é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação. O seu objectivo é 
explicar o modo como a avaliação do Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP), 
com base na documentação fornecida, conduziu às recomendações sobre as condições de 
utilização do medicamento. 
Este documento não substitui a consulta do veterinário. Se necessitar de informação adicional 
sobre a doença ou o tratamento do animal, contacte o seu veterinário. Se quiser obter mais 
informação sobre os fundamentos das recomendações do CVMP, leia a Discussão Científica 
(também parte do EPAR). 
 
 
O que é o Nobivac Bb? 

 
O Nobivac Bb é uma vacina que contém a estirpe B-C2 viva da bactéria Bordetella 
bronchiseptica. O Nobivac Bb é constituído por uma substância seca e um solvente que são 
reconstituídos numa suspensão, a ser administrada pelo nariz. 
 
 

Para que é utilizado o Nobivac Bb? 
 
O Nobivac Bb é utilizado para vacinar gatos a partir de um mês de idade contra a doença (de 
tipo gripal) causada pela bactéria B. bronchiseptica. 
Os gatos são imunizados através da administração de uma dose de 0,2 ml numa narina. A 
imunidade contra a infecção é, geralmente, estabelecida passados cerca de três dias e pode 
durar até um ano. 
 
 

Como funciona o Nobivac Bb? 
 
O Nobivac Bb é uma vacina. O modo de acção das vacinas consiste em ‘ensinar’ o sistema 
imunitário (as defesas naturais do organismo) a defender-se de doenças. O Nobivac Bb 
contém um tipo de B. bronchiseptica viva denominado estirpe B-C2. Quando a vacina é 
administrada a um gato, o sistema imunitário reconhece as bactérias como ‘estranhos’ e cria 
um tipo especial de anticorpos contra elas. A partir daí, o sistema imunitário passará a ser 
capaz de produzir esses anticorpos com maior rapidez quando for novamente exposto às 
bactérias. A estirpe viva da bactéria incluída no Nobivac Bb difere de outros tipos de 
B. bronchiseptica porque lhe faltam certas moléculas e, consequentemente, tem uma menor 
probabilidade de causar doença. Isto torna-a adequada para utilização numa vacina. As 
vacinas contra a B. bronchiseptica que são administradas pelo nariz são também utilizadas em 
cães. 
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Como foi estudado o Nobivac Bb? 
 
A eficácia do Nobivac Bb foi investigada em três estudos principais que incluíram gatos de 
diversas raças. Os gatos foram vacinados com o Nobivac Bb antes de serem infectados por 
exposição à B. bronchiseptica de tipo selvagem. O Nobivac Bb foi a primeira vacina viva da 
B. bronchiseptica a obter uma Autorização de Introdução no Mercado para utilização em 
gatos.  

 
 
Qual o benefício demonstrado pelo Nobivac Bb durante os estudos? 

 
Os principais estudos mostraram que o Nobivac Bb foi eficaz na redução dos sintomas 
causados por B. bronchiseptica. 
 
 

Qual é o risco associado ao Nobivac Bb? 
 
Os efeitos secundários ocasionais incluem espirros, tosse e uma descarga ligeira e temporária 
dos olhos ou do nariz. Nos animais que mostram sinais mais graves, poderá ser necessário o 
tratamento com um antibiótico. 
 
 

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

 
A vacina só pode ser administrada por veterinários. Em caso de administração acidental a 
pessoas, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. 
Apesar do risco de pessoas com sistemas imunitários fracos virem a ser infectadas com 
B. bronchiseptica ser extremamente baixo, é aconselhável que os gatos em contacto próximo 
com estas pessoas não sejam vacinados com o Nobivac Bb, dado que podem excretar as 
bactérias de forma intermitente até um ano após a vacinação. 
 
 

Por que foi aprovado o Nobivac Bb? 
 
O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) concluiu que os benefícios do 
Nobivac Bb são superiores aos riscos da sua utilização. O perfil de benefício-risco pode ser 
encontrado no módulo 6 do presente EPAR. 
 
 

Outras informações sobre o Nobivac Bb 
 
Em 10 de Setembro de 2002, a Comissão Europeia concedeu à Intervet International B.V. uma 
Autorização de Introdução no Mercado, válida para toda a União Europeia, para o 
medicamento Nobivac Bb. A Autorização de Introdução no Mercado foi renovada em 25 de 
Setembro de 2007. A informação sobre a classificação do medicamento quanto à dispensa ao 
público pode ser encontrada no rótulo/embalagem exterior. 

 
 
 
Este resumo foi actualizado pela última vez em 25 de Setembro de 2007. 


