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Resumo do EPAR destinado ao público 

Porcilis PCV ID 
Vacina (inativada) contra o circovírus porcino 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Porcilis PCV ID. O seu 
objetivo é explicar o modo como a Agência avaliou este medicamento veterinário a fim de recomendar 
a sua autorização na União Europeia (UE), bem como as suas condições de utilização. Não tem por 
finalidade fornecer conselhos práticos sobre a utilização do Porcilis PCV ID. 

Para obter informações práticas sobre a utilização do Porcilis PCV ID, os donos ou cuidadores de 
animais devem ler o Folheto Informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico. 

O que é o Porcilis PCV ID e para que é utilizado? 

O Porcilis PCV ID é uma vacina veterinária utilizada no tratamento da infeção pelo circovírus porcino 
tipo 2 (PCV2) em suínos. A vacina é utilizada para reduzir a viremia (presença do vírus no sangue), a 
carga viral nos pulmões e nos tecidos linfoides, e a excreção do vírus. A vacina é também utilizada 
para diminuir a redução no ganho de peso diário e a mortalidade associada à infeção pelo PV2. A 
infeção por PCV2 é disseminada, e praticamente todas as explorações de suínos estão infetadas pelo 
PCV2. O PCV2 é considerado a principal causa da Síndrome do Depauperamento Multissistémico Pós-
Desmame (PMWS), mas está também associado a uma grande variedade de outras doenças 
conhecidas, no seu conjunto, como doenças relacionadas com o circovírus porcino (PCVD) na Europa, 
por exemplo, Doenças do Complexo Respiratório Suíno (PRDC), enterite e distúrbios na reprodução. 
Considera-se que as PCVD têm um grave impacto na suinicultura. 

O Porcilis PCV ID contém a substância ativa circovírus porcino (PCV2) ORF2, subunidade de antigénio. 

Como se utiliza o Porcilis PCV ID? 

O Porcilis PCV ID está disponível sob a forma de emulsão injetável e só pode ser obtido mediante 
receita médica. A vacina é administrada em porcos para engorda a partir das 3 semanas de idade na 
forma de uma injeção única na pele nas partes laterais do pescoço, ao longo das costas ou na pata 
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traseira. A proteção contra o PCV 2 começa duas semanas após a vacinação e dura 23 semanas. A 
vacina é administrada utilizando um dispositivo sem agulha apropriado para injeção na pele. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como funciona o Porcilis PCV ID? 

O Porcilis PCV ID é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas 
naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. A vacina contém pequenas quantidades de 
uma proteína do PCV2. A vacina não contém PCV2 vivo, de modo a não causar a doença. Quando a 
vacina Porcilis PCV ID é administrada a suínos, o sistema imunitário dos animais reconhece a proteína 
do vírus como «corpos estranhos» e reage dando origem a uma resposta imunitária ativa. No futuro, 
caso os animais sejam expostos ao vírus, o seu sistema imunitário será capaz de responder com maior 
rapidez. Isso ajudará a reduzir a viremia de PCV2, a carga viral nos pulmões e nos tecidos linfoides e a 
excreção do vírus. Isso ajudará a diminuir a redução no ganho de peso diário e a mortalidade 
associadas à infeção pelo PCV2. 

O Porcilis PCV ID contém óleo mineral leve e acetato de dl-α-tocoferol como adjuvantes, para 
aumentar a resposta imunitária. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Porcilis PCV ID durante os estudos? 

A vacina começou por ser avaliada numa série de estudos laboratoriais em suínos. Os estudos 
laboratoriais demonstraram que a vacina atingia o seu efeito máximo contra o PCV2 ao fim de duas 
semanas e que a proteção durava 23 semanas após a vacinação. 

O Porcilis PCV ID também foi investigado em três estudos de campo que incluíram suiniculturas onde 
foram detetadas infeções por PCV2. Os principais parâmetros de eficácia foram o ganho médio de peso 
diário no período de engorda (o período que antecede o abate) e a viremia de PCV2 (vírus no sangue). 
Em todos os três estudos, o ganho médio de peso diário no período de engorda foi significativamente 
mais elevado nos porcos vacinados com Porcilis PCV ID, em comparação com os porcos não vacinados. 
De forma semelhante, a viremia de PCV2 foi significativamente mais baixa nos porcos vacinados, em 
comparação com os porcos não vacinados. 

Quais são os riscos associados ao Porcilis PCV ID? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Porcilis PCV ID (que podem afetar mais de 1 em 
cada 10 animais) são reações locais transitórias que consistem em tumefações duras não dolorosas 
com um diâmetro até 2 cm, que desaparecem em aproximadamente 5 semanas após a vacinação. 

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 Porcilis PCV ID, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde 
e pelos donos ou cuidadores dos animais. 
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O Porcilis PCV ID é uma emulsão que contém óleo mineral. A injeção acidental pode provocar dor 
intensa e tumefação, em particular se injetada numa articulação ou dedo, podendo resultar na perda 
do dedo afetado, caso não sejam prestados cuidados médicos imediatos. Em caso de injeção acidental, 
e ainda que a quantidade injetada seja mínima, deve-se consultar imediatamente um médico e 
mostrar-lhe o Folheto Informativo. Se as dores persistirem durante mais de 12 horas, consulte 
novamente o médico. 

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. 

O intervalo de segurança para a carne derivada dos porcos tratados com o Porcilis PCV ID é de zero 
dias, o que significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi aprovado o Porcilis PCV ID? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Porcilis PCV ID são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Porcilis PCV ID 

Em 28 de agosto de 2015, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia, para o medicamento Porcilis PCV ID. 

O EPAR completo relativo ao Porcilis PCV ID pode ser consultado no sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Para obter 
mais informações sobre o tratamento com o Porcilis PCV ID, os donos ou cuidadores dos animais 
devem ler o folheto informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em julho de 2015. 
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