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Resumo do EPAR destinado ao público 

Rabitec 
vacina (viva) de vírus da raiva 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Rabitec. 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 Rabitec. 

O que é o Rabitec e para que é utilizado? 

O Rabitec é um medicamento veterinário utilizado para proteger as raposas selvagens e os 
cães-mapache contra a raiva. A raiva é uma doença viral potencialmente fatal que provoca inflamação 
no cérebro. Representa um risco para as pessoas pois pode ser transmitida através de dentadas ou da 
saliva de animais infetados. O Rabitec contém um vírus vivo modificado da raiva, que foi enfraquecido 
de modo a não causar a doença. 

Como se utiliza o Rabitec? 

O Rabitec está disponível na forma de um líquido (suspensão) contido num pélete para isco, com um 
cheiro intenso a comida para peixes, para ser mastigado. O Rabitec só pode ser obtido mediante 
receita médico-veterinária. 

Os iscos são distribuídos por terra ou por ar e a área de vacinação deve ser superior a 5000 km2. O 
número de iscos distribuídos depende da densidade da população de raposas e cães-mapache e da 
natureza da área de vacinação. As campanhas de vacinação são conduzidas normalmente duas vezes 
por ano, na primavera e no outono, durante anos consecutivos, até pelo menos 2 anos após o último 
caso confirmado de raiva na área. Para proteger as áreas livres de raiva, a vacinação também pode ser 
efetuada na fronteira dessas áreas (faixas de vacinação) ou na forma de vacinações pontuais. A 
proteção tem a duração de pelo menos 6 meses após a vacinação. 

Como funciona o Rabitec? 

O Rabitec é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais 
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do organismo) a defender-se contra uma doença. O Rabitec contém um vírus da raiva enfraquecido 
que não provoca a doença. Quando uma raposa ou um cão-mapache mastiga um isco e a vacina é 
libertada na boca do animal, o sistema imunitário reconhece o vírus como «estranho» e produz defesas 
contra ele. A partir daí, se os animais forem expostos ao vírus da raiva, o seu sistema imunitário será 
capaz de responder mais rapidamente, o que ajuda a proteger contra a doença. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Rabitec durante os estudos? 

Os estudos laboratoriais demonstraram que cerca de 90% das raposas e dos cães-mapache produzem 
anticorpos contra o vírus da raiva num prazo de 15 dias após a ingestão do isco. A proteção contra o 
vírus tem a duração de pelo menos 6 meses. 

Quais são os riscos associados ao Rabitec? 

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 Rabitec, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelas pessoas que manuseiam o medicamento veterinário ou que entram em contacto com ele. 

Devem ser tomadas medidas apropriadas para prevenir a contaminação, tais como utilizar vestuário 
de proteção e luvas de borracha descartáveis, pois a vacina foi preparada com um vírus vivo 
modificado. Os iscos devem ser manuseados com precaução. Em caso de contacto do líquido da vacina 
com a pele ou com os olhos, deve lavar-se imediatamente a zona afetada com água. Deve-se consultar 
imediatamente um médico e mostrar-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. O médico deve seguir as 
recomendações da OMS relativas à exposição à raiva. 

Por que foi aprovado o Rabitec? 

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

Outras informações sobre o Rabitec 

Em 01/12/2017, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o medicamento veterinário Rabitec. 

O EPAR completo relativo ao Rabitec pode ser consultado no sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/rabitec. Para obter mais informações sobre o 
tratamento com o Rabitec, leia o Folheto Informativo. 

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