
Porque, cada vez mais, proteção é essencial.



Proteção superior aos  
gatos e muita tranquilidade  
para os seus proprietários.

Feline 1-HCPCh
Formulada com vírus vivos modificados
e clamídia para a vacinação de gatos sadios com 
9 semanas de idade ou mais.

Proteção contra rinotraqueíte, calicivirose, 
panleucopenia e clamidiose felina (Chlamydia 
psittaci).

Livre de adjuvantes.

Duração de imunidade de 1 ano para todas as 
frações.1

FeLV
Única vacina de FeLV inativada disponível
em combinação com frações vivas atenuadas
do vírus da panleucopenia, rinotraqueíte, 
calicivirose e da bactéria Chlamydia psittaci.

Adjuvante aquoso, livre de alumínio, que 
minimiza o risco de reações no ponto
de aplicação.

Única vacina contra FeLV com 2 anos de 
duração de imunidade (DI).

Toda a eficácia e segurança da Nobivac® Feline 1-HCPCh  
que você já conhece, agora também disponível em uma  
versão com a fração do vírus da leucemia felina FeLV.

• Eficácia superior em relação a múltiplas vacinas contra a FeLV, incluindo as recombinantes. 2, 3

•  Única vacina a demonstrar eficácia em longo prazo em um estudo que simula  
condições de vida real.4 

•  Perfil de segurança comprovado (99% livre de reações) por meio de um acompanhamento 
contínuo de farmacovigilância que envolve milhões de doses.4



Por mais de 3 anos em condições de vida real, 60 gatos vacinados foram alojados com 16 gatos que tinham viremia 
persistente e emitiam ativamente FeLV virulento.4

Estudo Comparativo
Os gatos vacinados que conviveram com os gatos infectados  
apresentaram menor probabilidade de desenvolver leucemia  

ou distúrbios associados ao FeLV.3

Após 1 ano •  90% dos gatos vacinados estavam isentos  
de infecção pelo FeLV.

Após 3 anos

•  95% dos gatos vacinados não desenvolveram 
linfossarcoma felino.

•  56% dos gatos não vacinados morreram por 
leucemia felina ou distúrbios associados ao FeLV.

≥ 92% de proteção contra viremia transitória, infecção latente e viremia persistente.5, 6
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Estudos revelam que a fração FeLV  
da Nobivac® Feline 1-HCPCh+FeLV  
é altamente eficaz na proteção dos 
gatos.5, 6

Demonstrou proteger contra viremia 
persistente em condições similares 
à vida real.4



Estudo Comparativo Nobivac® Feline 1-HCPCh+FeLV proporcionou  
proteção efetiva contra o desafio com o FeLV.3

Grupo experimental n Viremia persistente Proteção

Nobivac® Feline 
1-HCPCh+FeLV

11 0 100%

Vacina A 10 5 45%

Não vacinados 11 10 N/A

Estudo Comparativo Nobivac® Feline 1-HCPCh+FeLV proporcionou  
proteção efetiva contra o desafio com o FeLV.2

Grupo experimental n Viremia persistente Proteção

Vacina A 8 0 100%

Nobivac® Feline 
1-HCPCh+FeLV

8 0 100%

Vacina B 8 3 57%

Vacina C 8 5 29%

Controles não vacinados 8 7 N/A

100% de proteção confirmada em 2 estudos independentes.2, 3

A Nobivac® Feline 1-HCPCh+FeLV 
demonstrou proteção 
significativamente melhor que  
a de outras vacinas.

“Os resultados deste estudo cego, com tamanho de amostra suficiente e com os controles 
necessários, mostrou que os gatos adequadamente vacinados com Nobivac® Feline 
1-HCPCh+FeLV foram significativamente protegidos contra um desafio oronasal de FeLV. Este 
estudo reforça a evidência de que as vacinas virais totalmente inativadas podem proteger de 
infecções pelo vírus FeLV tanto ativo como latente.” 4

— Andrea N. Torres, DVM, PhD, DIPL



•   A incidência é tão rara que alguns veterinários podem nunca se deparar com esse 
tumor e outros podem não se deparar mais que uma vez.8

•  Não há confirmação científica de vínculo entre os sarcomas induzidos ou em local 
de injeção com substâncias injetáveis, corpos estranhos ou trauma.7, 9

•   Os estudos epidemiológicos têm associado vários produtos injetáveis à indução 
desses tumores, inclusive os sem adjuvante e os recombinantes.10

O SLIF ocorre muito raramente — ≤1/10.000 injeções.7

Fatos sobre o sarcoma no local de 
injeção em felinos (SLIF).

“Embora tenham sido publicados muitos estudos sobre este sarcoma, a causa e o efeito não 
foram confirmados em nenhum deles.”

— L.D. McGill, DVM, PhD, DACVP
Diretor médico e patologista veterinário
Patologia de Referência para Animais
Salt Lake City, Utah



A Nobivac® Feline 1-HCPCh+FeLV 
tem um perfil de segurança em que 
você pode confiar.

Vacina
para felinos
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Nobivac® Feline 1-HCPCh ● ● ● ● ●

Nobivac® Feline 1-HCPCh+FeLV ● ● ● ● ●

Nobivac® Raiva ●

Atenda às necessidades individuais de seus pacientes  
com nossa linha de vacinas para felinos.

Como medida geral de controle, é importante evitar a convivência  
entre os animais positivos e negativos; portanto, deve ser recomendada  
a realização de teste diagnóstico, com posterior segregação dos 
animais positivos e vacinação sistemática dos negativos.11

*Vírus vivo modificado. † Vivo modificado.





Proteção contra rinotraqueíte, calicivirose, 
panleucopenia, clamidiose e leucemia felina.

A única vacina que proporciona 2 anos de 
proteção contra o vírus da leucemia felina 
(FeLV) e 1 ano de proteção contra as mais 
importantes viroses felinas (rinotraqueíte, 
panleucopenia e calicivirose), bem como  
contra a clamidiose.

Eficácia superior em relação a múltiplas vacinas  
de FeLV, incluindo as recombinantes.2, 3

Única vacina a demonstrar eficácia em longo 
prazo em um estudo que simula condições  
de vida real.4

Perfil de segurança comprovado (99% livre  
de reações) por meio de um acompanhamento 
contínuo de farmacovigilância que envolve 
milhões de doses.4

Nobivac®

Feline 1-HCPCh+FeLV

Família de vacinas Nobivac®

Nobivac® DHPPi+L
Confiável proteção contra parvovirose, cinomose, hepatite 
infecciosa, infecções por adenovírus tipo 2, parainfluenza 
canina e leptospirose.
 
Imunidade estéril comprovada contra o parvovírus.12

 
Rápido início de imunidade.13, 14

 
Possui a cepa patenteada C154 do parvovírus canino,  
que protege contra todas as variantes conhecidas do vírus, 
inclusive a 2c.15, 16, 17

 
Livre de adjuvantes.
 
Prevenção do desenvolvimento do estado de portador renal 
de leptospira.18

 
Fração leptospira com duração de imunidade de 1 ano, 
comprovada mediante desafio.19, 20

 
Sistema de filtragem exclusivo, VacciPureTM.



Nobivac® Feline 1-HCPCh
Proteção contra rinotraqueíte, calicivirose,
panleucopenia e clamidiose felina.

Cepas vivas modificadas livres de adjuvantes.

Duração da imunidade de 1 ano
para todas as frações.

Única vacina que mostrou  
bloquear a replicação do  
parvovírus canino nos gatos.21

Nobivac® KC
Proteção contra a Bordetella bronchiseptica  
e o vírus da parainfluenza canina.
 
Vacina de uso intranasal com volume de  
0,4 ml para aplicação em uma única narina.
 
Primovacinação com uma única dose.
 
Proteção em 72 horas.22

 
Duração da imunidade: 1 ano.23

 
Segura para filhotes a partir de 3 semanas  
de idade.24

Nobivac® Canine 
1-DAPPvL2 +Cv
Confiável proteção contra parvovirose, 
cinomose, hepatite infecciosa, infecções  
por adenovírus tipo 2, parainfluenza canina, 
coronavirose e leptospirose.
 
Possui a cepa CPV-2b do parvovírus canino, 
que protege contra todas as variantes 
conhecidas do vírus, inclusive a 2c.25

 
Induz a produção de altos títulos de anticorpos, 
prevenindo a infecção e a posterior eliminação 
do vírus patógeno (imunidade estéril).25



Nobivac® Puppy DP
Imunização precoce contra cinomose e parvovirose.

Única vacina aprovada para utilização
a partir de 28 dias de idade (4 semanas).

Fração cinomose com massa viral 10 vezes maior
que na maioria das vacinas disponíveis no mercado.

Possui a cepa patenteada C154 do parvovírus
canino, que protege contra todas as variantes
conhecidas do vírus, inclusive a 2c.25

Induz a produção de altos títulos de anticorpos,
prevenindo a infecção e a posterior eliminação
do vírus patógeno (imunidade estéril).26

Livre de adjuvantes.

Recomendada também para furões.

Nobivac® Raiva
Cepa Pasteur (RIVM) idêntica à utilizada
em vacinas humanas.

Livre de proteínas de origem animal.

Segura e efetiva desde os 3 meses de idade.

Potência superior à recomendada pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde).

Utilizada com êxito em situações de altíssimo
desafio (Afya Serengeti).

Única com fosfato de alumínio como adjuvante.

Recomendada também para furões.





Para saber mais, contate o representante de vendas da MSD Saúde Animal,
visite www.msd-saude-animal.com.br ou ligue para nós.

SAC 0800 707 0512
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