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Equilis Te (toxoide tetânico) 
Resumo do Equilis Te e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Equilis Te e para que é utilizado? 

O Equilis Te é uma vacina veterinária utilizada para proteger cavalos a partir dos seis meses de idade 
contra o tétano, para prevenção da mortalidade. O tétano é uma doença aguda, frequentemente fatal, 
causada por uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium tetani. A doença, normalmente 
causada por feridas contaminadas, caracteriza-se por rigidez geral e espasmos musculares 
convulsivos. Os cavalos fazem parte das espécies animais mais suscetíveis ao tétano. Contém a 
substância ativa toxoide tetânico. 

Como se utiliza o Equilis Te? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

A vacina é administrada por injeção intramuscular (num músculo). Os cavalos devem receber uma 
primovacinação que consiste em duas injeções com quatro semanas de intervalo. Para manter a 
proteção contra o tétano, os cavalos devem ser revacinados. A primeira revacinação deve ser 
efetuada, o mais tardar, 17 meses após a primovacinação. Posteriormente, recomenda-se um intervalo 
máximo de dois anos.  

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Equilis Te, leia o Folheto Informativo ou 
contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Equilis Te? 

O Equilis Te é uma vacina que contém o toxoide tetânico purificado. O toxoide é uma toxina tratada de 
modo a eliminar o seu efeito tóxico, mas mantendo as suas propriedades antigénicas.   

As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais do organismo) a 
defender-se contra doenças. Quando é administrado a cavalos, o medicamento ajuda o sistema 
imunitário dos animais a reagir mais rapidamente quando o animal é naturalmente exposto à bactéria 
Clostridium tetani, contribuindo para conferir proteção contra o tétano. A vacina contém igualmente 
um adjuvante para estimular uma melhor resposta imunitária. 
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Quais foram os benefícios demonstrados pelo Equilis Te durante os 
estudos? 

A segurança do Equilis Te foi investigada em diversos estudos, em condições laboratoriais e de campo, 
num grande número de cavalos com idades a partir dos 2 meses. Todos os estudos foram realizados 
com o Equilis Te (ver abaixo). Concluiu-se que o medicamento é bem tolerado por cavalos de 
diferentes idades. Foram também realizados estudos em éguas gestantes. Não foram observados 
quaisquer efeitos negativos na gestação, em poldros e em crias de éguas após a vacinação em 
diferentes alturas durante a gravidez.  

A eficácia do Equilis Te foi estudada em vários ensaios, sob condições laboratoriais e de campo. A 
maioria dos estudos foi realizada com o Equilis Prequenza Te, uma vacina que protege tanto contra a 
gripe equina como contra o tétano. Por questões éticas, não foram realizadas experiências de contacto 
(infeção) com o tétano. O principal parâmetro de eficácia foi a produção de níveis protetores de 
anticorpos contra o toxoide tetânico após a vacinação. 

Os estudos mostraram que o Equilis Te é uma vacina eficaz contra o tétano na prevenção da 
mortalidade em cavalos a partir dos 6 meses de idade. Os cavalos desenvolveram proteção duas 
semanas após a primovacinação. A duração da proteção contra o tétano foi de 17 meses após a 
primovacinação e de 24 meses após a primeira revacinação. 

Quais são os riscos associados ao Equilis Te? 

Pode ocorrer inchaço (no máximo com 5 cm de diâmetro) no local da injeção, bem como inchaço difuso 
mole ou duro à palpação, que diminui, em princípio, passados dois dias. Ocasionalmente, pode ocorrer 
dor no local de injeção. Nalguns casos, pode ocorrer febre durante um dia ou, em casos excecionais, 
até três dias.  

Para a lista completa das restrições de utilização e dos efeitos secundários comunicados relativamente 
ao Equilis Te, 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 consultar-se 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 do 
medicamento veterinário, antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. 
O intervalo de segurança para o Equilis Te é de zero dias. 

Por que foi autorizado o Equilis Te na UE? 

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

Em 8 de julho de 2005, o Equilis Te recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a União Europeia.  

Para informações adicionais sobre o Equilis Te consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te
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