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Respiporc FLU3 (vírus inativado da Gripe Suína Influenza 
A) 
Resumo do Respiporc FLU3 e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Respiporc FLU3 e para que é utilizado? 

O Respiporc FLU3 é uma vacina que contém 3 estirpes diferentes do vírus da gripe suína Influenza A 
inativados (neutralizados). O Respiporc FLU3 é uma suspensão injetável. 

O Respiporc FLU3 é utilizado para vacinar suínos a partir dos 56 dias de idade, incluindo porcas 
gestantes, contra o vírus da gripe suína, para os auxiliar clinicamente e reduzir a carga vírica nos 
pulmões. O Respiporc FLU3 também é utilizado na vacinação de porcas gestantes após uma primeira 
imunização, através da administração de uma única dose 14 dias antes do parto, de modo a que o seu 
leite contenha anticorpos suficientes para ajudar a proteger os leitões contra a gripe suína durante, 
pelo menos, 33 dias após o nascimento. 

Como se utiliza o Respiporc FLU3? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. Na primovacinação, os leitões, marrãs e 
porcas recebem 2 injeções de uma dose. É possível um reforço em cada fase da gravidez e da 
lactação. Para obter informações adicionais sobre a utilização do Respiporc FLU3, leia o Folheto 
Informativo ou contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Respiporc FLU3?  

O Respiporc FLU3 é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas 
naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. O Respiporc FLU3 contém pequenas 
quantidades de um tipo do vírus da gripe suína modificado e posteriormente neutralizado, que causa 
lesões e doença. A vacina contém também «adjuvantes» para estimular uma melhor resposta. Quando 
a vacina é administrada, o sistema imunitário reconhece os vírus inativados como corpos estranhos, 
produzindo anticorpos para os combater. No futuro, o sistema imunitário passará a ser capaz de 
produzir anticorpos com maior rapidez quando for novamente exposto a estes vírus, o que protege os 
suínos contra a doença. 
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 Quais foram os benefícios demonstrados pelo Respiporc FLU3 durante os 
estudos? 

A eficácia do Respiporc FLU3 foi estudada em suínos com 56 ou mais dias de idade e em porcas antes 
e durante a gestação. Estes estudos provam que a vacina protege contra a gripe suína. 

A administração do Respiporc FLU3 a suínos reduz os sinais clínicos e a carga vírica nos pulmões após 
infeção causada pelo vírus da gripe suína A.  

Quais são os riscos associados ao Respiporc FLU3? 

Pode ocorrer um inchaço ligeiro após a vacinação no local da injeção num pequeno número de suínos, 
mas esse inchaço diminuiu no prazo de 2 dias. Após a vacinação poderá por vezes ocorrer um ligeiro 
aumento da temperatura retal. 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização relativamente ao Respiporc 
FGK, 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, prevê-se apenas uma pequena reação no local da injeção. Foram 
incluídas informações de segurança no Resumo das Características do Medicamento e no Folheto 
Informativo do Respiporc FLU3, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos 
donos ou cuidadores dos animais. 

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 de um 
medicamento antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. O intervalo 
de segurança para a carne derivada dos porcos tratados com o Respiporc FLU3 é de zero dias, o que 
significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi autorizado o Respiporc FLU3 na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Respiporc FLU3 são superiores aos 
seus riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Respiporc FLU3 

Em 14 de janeiro de 2010, o Respiporc FLU3 recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a UE.  

Para informações adicionais sobre o Respiporc FLU3, consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 03-2020. 
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