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51066800

Vacina Viva Modificada Contra 
Rinotraqueíte Infecciosa Bovina  
(IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD 
Tipos 1 e 2), Parainfluenza Bovina Tipo 
3 (PI3) e Vírus Sincicial Respiratório 
Bovino (BRSV)
Toxóide de Mannheimia haemolytica

USO VETERINÁRIO

51066800

51066800

Bovi-Shield GOLD One Shot é uma preparação liofilizada contendo cepas 
de vírus vivo modificado de IBR, BVD (Tipos 1 e 2), PI3 e BRSV, além de um 
preparado de culturas integrais de M. haemolytica. Para a reidratação da 
fração liofilizada, é fornecido um diluente estéril contendo adjuvante, para 
o aumento da resposta imune. 
Composição: 
Contém amostras vivas modificadas de vírus da Rinotraqueíte Infecciosa 
Bovina (cepa Passage C-13), vírus da Diarreia Viral Bovina Tipo 1 (cepa 
NADL), vírus da Diarreia Viral Bovina Tipo 2 (cepa 53637), vírus da 
Parainfluenza Bovina Tipo 3 (cepa AL-IM), vírus Sincicial Respiratório 
Bovino (cepa BRSV/375) e toxóide de Mannheimia haemolytica (cepa NL 
1009).
Indicações: 
Bovi-Shield GOLD One Shot é recomendado para a vacinação de bovinos 
saudáveis, para a prevenção de doenças respiratórias causadas pelo vírus 
da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) e viremia causada pelo vírus da  
Diarreia Viral Bovina (BVD) Tipos 1 e 2; como auxiliar na prevenção de 
doenças respiratórias causadas pelo vírus BVD Tipos 1 e 2, vírus da 
Parainfluenza Bovina Tipo 3 (PI3) e vírus Sincicial Respiratório Bovino 
(BRSV); e pneumonia bovina causada por Mannheimia haemolytica tipo A1.
Modo de uso: 
Instruções Gerais: Recomenda-se a vacinação de bovinos saudáveis. 
Reidratar o componente liofilizado de maneira asséptica com o diluente 
estéril fornecido, agitar bem, e administrar 2 mL pela via subcutânea, na 
tábua do pescoço.
Vacinação Primária: Administrar uma dose única de 2 mL. Para evitar uma  
possível interferência dos anticorpos maternos na imunização ativa, 
bezerros vacinados antes dos 6 meses devem ser revacinados após os  
6 meses de idade ou no desmame. 
Revacinação: Recomenda-se revacinação anual com dose única.
Recomenda-se revacinar os animais sempre que houver situações de 
estresse ou desafio ambiental elevado (ex. surtos, condições climáticas 
severas, etc).
Armazenamento:
Conservar entre 2°C e 8°C.
Precauções: 
- Não utilizar em fêmeas prenhes (pode resultar em abortos). 
- Não utilizar em bezerros amamentados por vacas prenhes. 
- Não utilizar em animais em contato com fêmeas prenhes. 
- Não utilizar em animais que poderão entrar em contato com fêmeas 

prenhes em até 30 dias após a vacinação. 

- Armazenar sob refrigeração em temperatura de 2°C a 8°C. A exposição 
prolongada a temperaturas mais elevadas e/ou à luz solar direta pode 
afetar adversamente a potência da vacina. Não congelar.

- Utilizar todo o conteúdo do frasco após aberto.
- Utilizar seringas e agulhas esterilizadas para administrar esta vacina. Não 

esterilizar com agentes químicos, pois resíduos de desinfetante podem 
inativar a vacina.

- Incinerar os frascos e o conteúdo não utilizado.
- Não vacinar no período de 21 dias que antecede o abate.
- Contém gentamicina como conservante.
- Como qualquer vacina, reações de anafilaxia podem ocorrer após o uso. 

O antídoto inicial é a epinefrina e deve ser acompanhado de terapia de 
suporte apropriada. 

- Este produto mostrou ser eficaz em animais saudáveis. Uma resposta 
imune protetora pode não ser apresentada se os animais estiverem 
incubando uma doença infecciosa, estiverem malnutridos ou parasitados, 
estiverem estressados devido ao transporte ou a condições ambientais, 
estiverem imunocomprometidos, ou se a vacina não for administrada de 
acordo com as instruções da bula.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário. 
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.272 em 13/09/2019.
PRODUTO IMPORTADO
Proprietário:
Zoetis Inc.
333 Portage Street
Kalamazoo, Michigan, 49007, EUA
Fabricante:
Zoetis Inc., Lincoln, NE, EUA
U.S. Vet. License No. 190
Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:
Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701 
CEP 13064-798 - Campinas - SP 
CNPJ nº 43.588.045/0001-31 
Responsável Técnico: Dr. Renato A. Beneduzzi Ferreira - CRMV-SP nº 1.695
SAC: 0800 011 1919
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