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Nobivac DP Plus (vacina contra a esgana canina (viva, 
atenuada) e vacina contra o parvovírus canino (viva, 
recombinante)) 
Resumo do Nobivac DP Plus e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Nobivac DP Plus e para que é utilizado? 

O Nobivac DP Plus é uma vacina veterinária utilizada para proteger cães contra duas infeções distintas 
causadas pelo vírus da esgana canina e pelo parvovírus canino. 

O Nobivac DP Plus contém as substâncias ativas do vírus da esgana canina (CDV) vivo atenuado 
(enfraquecido) e do parvovírus canino (CPV). 

Como se utiliza o Nobivac DP Plus? 

A vacina é administrada a cachorros a partir das quatro semanas de idade sob a forma de uma injeção 
única de 1 ml sob a pele. O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

A proteção contra o vírus da esgana canina começa 7 dias após a vacinação e a proteção contra a 
infeção pelo parvovírus canino começa 3 dias após a vacinação. A proteção tem uma duração de 8 
semanas após a vacinação. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Nobivac DP Plus, leia o Folheto Informativo ou 
contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Nobivac DP Plus? 

O Nobivac DP Plus é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas 
naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. O vírus da esgana canina está vivo, mas foi 
atenuado (enfraquecido) de modo a não causar a doença e o componente do parvovírus canino é uma 
estirpe híbrida geneticamente modificada. Quando o Nobivac DP Plus é administrado a cães, o sistema 
imunitário dos animais reconhece os vírus como «corpos estranhos» e produz anticorpos contra eles. No 
futuro, caso os animais sejam expostos a estas infeções, o sistema imunitário será capaz de reagir mais 
rapidamente. Isto ajuda a conferir-lhes proteção contra a esgana e a parvovirose (infeção causada pelo 
parvovírus). 
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Quais os benefícios demonstrados pelo Nobivac DP Plus durante os estudos? 

O Nobivac DP Plus foi investigado em seis estudos laboratoriais e num estudo de campo, os quais 
demonstraram que a vacina foi eficaz na prevenção de sinais clínicos e morte causados pela infeção 
CDV e CPV e na prevenção da excreção viral após infeção CDV e CPV. Os estudos também mostraram 
que a imunidade começa após 7 dias para CDV e após 3 dias para CPV e dura 8 semanas. Um estudo de 
campo em 87 cachorros mostrou que 91 % dos cachorros apresentaram anticorpos protetores contra o 
CPV e 99 % apresentaram anticorpos protetores contra o CDV após a vacinação. 

Quais são os riscos associados ao Nobivac DP Plus? 

O efeito secundário mais frequente associado ao Nobivac DP Plus (que pode afetar mais de 1 em cada 
10 animais) é uma tumefação (inchaço) pequena e não dolorosa (diâmetro máximo de 1 cm) no local 
da injeção, observada na primeira semana após a vacinação. O inchaço desaparece completamente 
após alguns dias. 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização relativamente ao Nobivac 
DP Plus, 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. 

Por que foi aprovado o Nobivac DP Plus? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Nobivac DP Plus são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Nobivac DP Plus 

Em 9 de dezembro de 2020, o Nobivac DP Plus recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Nobivac DP Plus consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-dp-plus 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 06-2021. 
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