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BTVPUR1 (Vacina inativada contra o vírus da língua azul 
contendo os serotipos 1, 2, 4 ou 8 ou uma combinação de 
quaisquer dois) 

Resumo do BTVPUR e das razões por que está autorizado na UE 

 

O que é o BTVPUR e para que é utilizado? 

O BTVPUR é uma vacina utilizada em bovinos e ovinos para os proteger contra a doença da língua 
azul, uma infeção causada pelo vírus da língua azul, que é transmitido pela picada de um mosquito. A 
vacina é utilizada para prevenir a virémia (a presença de vírus no sangue) e reduzir os sinais da 
doença. 

A vacina contém o vírus da língua azul inativado (morto). A variedade (serotipo) do vírus na vacina é 
selecionada dependendo dos serotipos que estejam a circular e a causar a doença no momento do 
fabrico, pelo que poderá conter o serotipo 1, 2, 4 ou 8 ou uma combinação de qualquer um destes 
dois. 

Como se utiliza o BTVPUR? 

A vacina está disponível na forma de suspensão injetável e só pode ser obtida mediante receita 
médica. 
A vacina é administrada a animais jovens na forma de duas injeções subcutâneas (sob a pele). A 
primeira injeção é administrada a partir de um mês de idade, a animais que nunca tenham estado em 
contacto com a doença, e a partir dos dois meses e meio de idade a animais cujas mães já são imunes 
à doença e tenham anticorpos contra o vírus da língua azul. A segunda injeção é administrada três a 
quatro semanas mais tarde. Para a vacina que contém apenas o serotipo 2 ou 4 (ou a combinação de 
ambos) do vírus da língua azul em ovinos, uma injeção é suficiente. 

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

1 Anteriormente conhecido como BTVPUR AlSap 1-8 
 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     

Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5545 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
  

 
© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

                                                



Como funciona o BTVPUR? 

O BTVPUR é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais 
do organismo) a defender-se contra uma doença. O BTVPUR contém vírus da língua azul que foram 
inativados de modo a não causar a doença. Quando a vacina é administrada a ovinos e bovinos, o seu 
sistema imunitário reconhece os vírus como «corpos estranhos» e produz anticorpos contra eles. No 
futuro, caso os animais sejam expostos ao vírus da língua azul, o seu sistema imunitário será capaz de 
produzir anticorpos contra a doença com maior rapidez. Este processo contribuirá para protegê-los 
contra a doença. 

O BTVPUR contém um ou dois tipos do vírus da língua azul selecionados a partir dos serotipos 1, 2, 4 
e 8. A vacina contém também «adjuvantes» (hidróxido de alumínio e saponina) que reforçam a 
resposta do sistema imunitário. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo BTVPUR durante os estudos? 

A eficácia da vacina foi estudada em estudos laboratoriais utilizando vacinas contendo o serotipo 1 ou 
o serotipo 8 do vírus da língua azul, ou ambos, em ovinos e bovinos jovens. Foram realizados estudos 
laboratoriais adicionais em vitelos utilizando uma vacina contendo o serotipo 2 do vírus da língua azul 
e em ovinos e bovinos utilizando uma vacina contendo o serotipo 4 do vírus da língua azul. A empresa 
apresentou também os resultados de uma série de estudos realizados com vacinas com uma 
composição semelhante, mas contendo serotipos diferentes dos incluídos no BTVPUR, de forma a 
fornecer informações de apoio que poderão ser utilizadas para calcular a eficácia da vacina. 

Os estudos demonstraram que a vacina é segura para ovinos e bovinos e que reduz os sinais da 
doença e previne a virémia em animais a partir de um mês de idade infetados com os serotipos 1, 4 
e 8 do vírus da língua azul. Os estudos demonstraram igualmente que a vacina reduz os sinais da 
doença em ovinos e previne a virémia em ovinos e bovinos a partir de um mês de idade infetados com 
o serotipo 2 do vírus da língua azul. 

Os estudos demonstraram ainda que a vacina pode ser utilizada em ovinos e bovinos durante a 
gestação e o aleitamento. 

Quais são os riscos associados ao BTVPUR? 

A vacinação pode ser seguida de uma ligeira tumefação (inchaço) no local da injeção, que 
normalmente desaparece no espaço de cinco semanas. Poderá ocorrer também uma ligeira subida da 
temperatura corporal, normalmente não superior a 1 °C, nas 24 horas que se seguem à vacinação. 

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 
medicamento veterinário antes do animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. É 
também o período de tempo que deve ser respeitado entre a administração do medicamento e a 
utilização para consumo humano do leite derivado desse animal. O intervalo de segurança para a carne 
e o leite derivados dos ovinos e bovinos tratados com o BTVPUR é de zero dias, o que significa que não 
existe um tempo de espera obrigatório. 
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Por que foi autorizado o BTVPUR na UE? 

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

O BTVPUR é desenvolvido utilizando dados da vacina BTVPUR AlSap 1-8 inicialmente autorizada em 
«circunstâncias excecionais» em 17 de dezembro de 2010, dado que, na altura da aprovação, a 
informação disponível era limitada. Dado a empresa ter fornecido as informações adicionais requeridas, 
o estatuto de «circunstâncias excecionais» terminou em 6 de maio de 2013. Em 2016, o CVMP 
considerou que os dados apresentados permitiam converter a autorização relativa ao BTVPUR AlSap 1-
8 numa vacina BTVPUR, com base em três serotipos possíveis, com um ou dois serotipos selecionados 
em função da necessidade. Em 2018, foi adicionado um quarto serotipo possível ainda com um ou dois 
serotipos selecionados em função da necessidade. 

Outras informações sobre o BTVPUR: 

Em 12 de abril de 2016, o BTVPUR recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o BTVPUR consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em junho de 2018. 
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