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Innovax-ILT (vacina contra o vírus da laringotraqueíte 
infecciosa aviária e vírus da doença de Marek 
(recombinante vivo)) 
Resumo do Innovax-ILT e das razões por que está autorizado na UE 

 

O que é o Innovax-ILT e para que é utilizado? 

O Innovax-ILT é uma vacina veterinária utilizada para proteger as galinhas contra a laringotraqueíte 
infecciosa (ILT) e a doença de Marek (MD). 

A ILT é uma infeção das vias aéreas que pode afetar o crescimento e diminuir a produção de ovos em 
galinhas. A doença é causada pelo herpesvírus e pode ser ligeira (causando lacrimejo, corrimento nasal 
e inflamação ligeira da traqueia) ou grave, causando dispneia (dificuldade em respirar), depressão 
respiratória e tosse com sangue. 

A MD é outra infeção causada pelo herpesvírus nas galinhas que pode causar paralisia das asas e patas 
e causa tumores em vários órgãos. As galinhas são infetadas muito cedo através da inalação de caspa 
(flocos de pele) contendo o vírus, que pode permanecer infecciosa durante vários meses após a 
descamação. As aves infetadas com o vírus da MD podem ser portadoras e disseminadoras do vírus 
durante toda a vida. 

O Innovax-ILT contém uma estirpe modificada do herpesvírus do peru vivo designada estirpe HVT/ILT-
138, que foi modificada para que possa produzir proteínas do vírus da ILT. 

Como se utiliza o Innovax-ILT? 

O Innovax-ILT está disponível sob a forma de concentrado e solvente para reconstituição numa 
suspensão injetável, e só pode ser obtido mediante receita médica. A vacina pode ser administrada em 
pintos com um dia de idade sob a forma de injeção única sob a pele do pescoço. A proteção contra a 
ILT começa 4 semanas após a vacinação e dura 60 semanas. A proteção contra a MD começa 9 dias 
após a vacinação e dura toda a vida. 
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Como funciona o Innovax-ILT? 

O Innovax-ILT é uma vacina que contém o serótipo 3 do herpesvírus do peru, um tipo de herpesvírus 
estreitamente relacionado com vírus da MD mas que não causa doença nas galinhas. As vacinas 
funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais do organismo) a defender-se contra 
uma doença. O herpesvírus do peru (estirpe HVT/ILT-138) foi modificado de modo a expressar as 
glicoproteínas gD e gI que fazem parte do revestimento exterior do vírus da ILT. Quando o Innovax-
ILT é administrado às galinhas, o sistema imunitário dos animais reconhece o vírus como «estranho» e 
produz anticorpos contra ele. No futuro, caso os animais sejam expostos a vírus semelhantes, o 
sistema imunitário será capaz de reagir mais rapidamente. Isto ajuda a proteger as galinhas contra a 
ILT e a MD. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Innovax-ILT durante os estudos? 

Foi realizado um ensaio de campo em galinhas para avaliar os efeitos da vacina contra a ILT e a MD. A 
taxa de mortalidade foi baixa, não foram observados sinais relacionados com a doença, e o estado de 
saúde das galinhas foi bom ao longo de todo o ensaio, o que indica eficácia da vacina. 

As galinhas foram retiradas do ensaio de campo e infetadas (expostas à infeção) no laboratório, para 
demonstrar a proteção após a vacinação. Para avaliar os efeitos da vacina contra a MD, galinhas 
vacinadas com Innovax-ILT isoladamente ou com Innovax-ILT misturado com Nobilis Rismavac (uma 
vacina que também protege contra a doença de Marek) foram infetadas com estirpes muito virulentas 
do vírus da MD. As galinhas demonstraram uma proteção significativa após a vacinação com Innovax-
ILT isoladamente e com Innovax-ILT misturado com Nobilis Rismavac. Quando o Innovax-ILT é 
administrado misturado com Nobilis Rismavac, a proteção contra a MD começa 5 dias após a 
vacinação. 

Num segundo estudo de infeção, foi também examinada a eficácia da vacinação com Innovax-ILT 
isoladamente e com Innovax-ILT misturado com Nobilis Rismavac, através da avaliação da proteção 
após infeção com o vírus da ILT em condições laboratoriais. As galinhas demonstraram vários níveis de 
proteção após a vacinação com Innovax-ILT isoladamente e com Innovax-ILT misturado com Nobilis 
Rismavac. De um modo geral, o nível de proteção foi mais elevado quando o Innovax-ILT foi 
administrado isoladamente. Quando o Innovax-ILT foi administrado misturado com Nobilis Rismavac, o 
início da proteção contra a ILT foi retardado até 10 semanas após a vacinação. 

Quais são os riscos associados ao Innovax-ILT? 

Uma vez que o Innovax-ILT é uma vacina viva, a estirpe vacinal é excretada de aves vacinadas e pode 
disseminar-se para os perus. Os estudos de segurança demonstraram que a estirpe é segura para os 
perus. Contudo, devem ser adotadas medidas de proteção de modo a evitar o contacto direto ou 
indireto entre galinhas vacinadas e perus. 

Não existem efeitos secundários conhecidos. Para a lista completa de restrições de utilização, consulte 
o Folheto Informativo. 

Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou 
entra em contacto com o animal? 

Foram incluídas informações de segurança no Resumo das Características do Medicamento e no 
Folheto Informativo do Innovax-ILT, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelos donos ou cuidadores dos animais. 
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Uma vez que a vacina é conservada em azoto líquido, é importante que qualquer manuseamento seja 
efetuado numa área bem ventilada e que sejam tomadas precauções ao preparar a vacina. Para mais 
informações, consulte o Resumo das Características do Medicamento. 

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, antes de o 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 dos ovos derivados desse animal. 

O intervalo de segurança para a carne e os ovos derivados das galinhas tratadas com o Innovax-ILT é 
de zero dias, o que significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi autorizado o Innovax-ILT? 

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

Outras informações sobre o Innovax-ILT 

Em 3 de julho de 2015, o Innovax-ILT recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Innovax-ILT consulte o sítio Internet da Agência em: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/innovax-ilt 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 10-2021. 
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