
Anexo A 
 
Número EU Nome de 

fantasia 
Dosagem Forma 

farmacêutica 
Espécie-
alvo 

Via de 
administração 

Embalagem  Conteúdo Dimensão da 
embalagem 

Intervalo de 
segurança 

EU/2/20/250/001 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado e 
solvente para 
suspensão 
injetável. 

Galinhas Para inoculação 
alar (wing-web) 
 

Frasco 
liofilizado 
(vidro) 
Frasco 
solvente 
(vidro) 

 
1000 
doses 
 
10 ml 
 

Liofilizado: 1 
frasco; 
solvente: 1 
frasco; 
1 aplicador de 
agulha dupla 

Zero dias 

EU/2/20/250/002 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado e 
solvente para 
suspensão 
injetável. 

Galinhas Para inoculação 
alar (wing-web) 

Frasco 
liofilizado 
(vidro) 
Frasco 
solvente 
(vidro) 

2000 
doses 
 
20 ml 
 

Liofilizado: 1 
frasco; 
solvente: 1 
frasco; 
1 aplicador de 
agulha dupla 

Zero dias 

EU/2/20/250/003 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado e 
solvente para 
suspensão 
injetável. 

Galinhas Para inoculação 
alar (wing-web) 

Frasco 
liofilizado 
(vidro) 
Frasco 
solvente 
(vidro) 

1000 
doses 
 
10 ml 
 

Liofilizado: 5 
frascos; 
solvente: 5 
frascos; 
5 aplicadores 
de agulha 
dupla 

Zero dias 

EU/2/20/250/004 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado e 
solvente para 
suspensão 
injetável. 

Galinhas Para inoculação 
alar (wing-web) 

Frasco 
liofilizado 
(vidro) 
Frasco 
solvente 
(vidro) 

2000 
doses 
 
20 ml 
 

Liofilizado: 5 
frascos; 
solvente: 5 
frascos; 
5 aplicadores 
de agulha 
dupla 

Zero dias 

EU/2/20/250/005 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado e 
solvente para 
suspensão 
injetável. 

Galinhas Para inoculação 
alar (wing-web) 

Frasco 
liofilizado 
(vidro) 
Frasco 
solvente 
(vidro) 

1000 
doses 
 
10 ml 
 

Liofilizado: 10 
frascos; 
solvente: 10 
frascos; 
10 aplicadores 
de agulha 
dupla 

Zero dias 



Número EU Nome de 
fantasia 

Dosagem Forma 
farmacêutica 

Espécie-
alvo 

Via de 
administração 

Embalagem  Conteúdo Dimensão da 
embalagem 

Intervalo de 
segurança 

EU/2/20/250/006 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado e 
solvente para 
suspensão 
injetável. 

Galinhas Para inoculação 
alar (wing-web) 

Frasco 
liofilizado 
(vidro) 
Frasco 
solvente 
(vidro) 

2000 
doses 
 
20 ml 
aplicador 

Liofilizado: 10 
frascos; 
solvente: 10 
frascos; 
10 aplicadores 
de agulha 
dupla 

Zero dias 

 
–1 Cada dose (0,01 ml) contem: 
- vírus da varíola aviária, vivo, recombinante, contendo o gene que expressa a proteína de fusão da membrana e a proteína de encapsidação do vírus da 
laringotraqueíte infeciosa aviária 2,7 to 4,5 log10 TCID50* 
 
- vírus da encefalomielite aviária, estirpe Calnek 1143 (AE) 2,7 to 4,5 log10 EID50** 
* Dose infeciosa 50% em cultura de tecidos 
** Dose infeciosa 50% ovo 


