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Resumo do EPAR destinado ao público

Circovac
vacina contra o circovírus porcino tipo 2 (inativado)

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

Para obter informações práticas sobre a utilização do Circovac, os donos ou cuidadores de animais 

devem ler o Folheto Informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico.

O que é o Circovac e para que é utilizado?

O Circovac é uma vacina utilizada para proteger porcos contra o circovírus porcino tipo 2 (PCV2). O 

Circovac é utilizado para reduzir as alterações e lesões nos tecidos linfoides (tecidos e células que 

constituem o sistema linfático, tais como os gânglios linfáticos) associadas à infeção pelo PCV2 em 

leitões e para ajudar a reduzir o risco de morte devido a esta infeção. As infeções por PCV2 podem 

produzir sinais clínicos como perda de peso ou atraso no crescimento, dilatação dos gânglios linfáticos, 

dificuldades respiratórias, pele pálida e icterícia (amarelecimento da pele). O Circovac contém a estirpe 

inativada (morta) do circovírus porcino tipo 2 (PCV2).

Como se utiliza o Circovac?

O Circovac está disponível na forma de emulsão injetável e só pode ser obtido mediante receita 

médico-veterinária. A vacina é administrada a porcas antes e/ou durante a gestação. Os leitões 

recebem proteção temporária contra o PCV2 quando bebem o colostro (primeiro leite) das progenitoras 

vacinadas. Este é o processo conhecido como «imunização passiva». Neste caso, o efeito da vacina 

dura até 5 semanas.

O Circovac pode ser igualmente administrado diretamente em leitões a partir das 3 semanas de idade 

(imunização ativa). Neste caso, o efeito da vacina dura, pelo menos, 14 semanas. O Circovac é 

administrado por injeção num músculo. Para a vacina inicial, o número de injeções necessárias e a 

dose variam de acordo com o tipo de porca que está a ser tratada: as marrãs (porcas que ainda não 

deram à luz) devem receber uma injeção de 2 ml três vezes; as porcas (porcas que deram à luz 
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leitões) devem receber uma injeção de 2 ml duas vezes. O calendário da injeção é ajustado de acordo 

com as datas previstas para procriação e parto. Em todos os casos, a última dose é administrada pelo 

menos duas semanas antes da data prevista para o parto. As porcas devem ser revacinadas durante 

cada gravidez com uma injeção duas a quatro semanas antes de darem à luz. Os leitões devem ser 

vacinados com uma injeção única de 0,5 ml. 

Como funciona o Circovac?

O circovírus porcino tipo 2 (PCV2) é conhecido por infetar e causar uma grande variedade de sinais 

clínicos e síndromes nos porcos. A infeção dos leitões ocorre, na maioria das vezes, durante as 

primeiras 6 semanas de vida, quando o sistema imunitário dos leitões está ainda em fase de 

maturação. Os sintomas incluem perda de peso (ou atraso no crescimento), dilatação dos gânglios 

linfáticos, dificuldades em respirar e, com menos frequência, diarreia, pele pálida e icterícia 

(amarelecimento da pele).

O Circovac é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais 

do organismo) a defender-se contra uma doença. O Circovac contém a estirpe do PCV2 que foi 

inativado de modo a não causar a doença. Quando é administrado aos porcos, o sistema imunitário do 

animal reconhece o vírus como estranho e produz anticorpos contra ele. No futuro, caso os animais 

sejam expostos ao PCV2, o sistema imunitário será capaz de produzir anticorpos mais rapidamente. 

Este processo ajuda a conferir-lhes proteção contra a doença. Quando é administrado à mãe, os seus 

anticorpos são transferidos aos leitões através do colostro e conferem proteção temporária.

Antes da utilização, a vacina é reconstituída misturando uma suspensão que contém as partículas do 

vírus com uma emulsão. A emulsão resultante é em seguida injetada. A emulsão contém um adjuvante 

(um componente que contém óleo) para estimular a resposta imunitária.

Quais os benefícios demonstrados pelo Circovac durante os estudos?

Foram realizados estudos de campo e de laboratório em que o Circovac foi administrado a porcas 

prenhes e leitões de várias raças. Os estudos demonstraram que a vacinação das mães com o Circovac 

pode reduzir a incidência de lesões associadas à infeção por PCV2 nos tecidos linfoides dos seus 

leitões. Embora o resultado de alguns estudos tenha sido particularmente comprometido pela natureza 

complexa das infeções por PCV2, o grande número de porcos envolvidos (de 63 explorações) e a 

variedade de condições clínicas e experimentais mostraram uma redução das taxas de mortalidade 

globais dos leitões relacionadas com infeções por PCV2 de entre 3,6 % e 10 %.

Quais são os riscos associados ao Circovac?

O Circovac pode causar vermelhidão ou inchaço temporários no local ou à volta da injeção, que podem 

durar até 4 dias após a injeção. Após a injeção, os porcos podem apresentar um aumento da 

temperatura retal de cerca de 1,4 °C até dois dias, e em alguns porcos esta temperatura pode subir 

até 2,5 °C, não devendo ultrapassar as 24 horas após a injeção. Outros efeitos secundários raros nos 

porcos injetados são a redução da atividade e da ingestão de alimentos, embora sejam temporários. 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Circovac, consulte o 

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

O Circovac 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, a pessoa deve procurar 

imediatamente assistência médica, mesmo se apenas for injetada uma quantidade muito reduzida. O 

folheto informativo deve ser mostrado ao médico. Se as dores persistirem por mais de 12 horas após o 

exame médico, consultar 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 depois da administração do medicamento após o qual o 

animal pode ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano.

O intervalo de segurança para a carne derivada dos porcos tratados com o Circovac é de zero dias, o 

que significa que não existe um tempo de espera obrigatório.

Por que foi aprovado o Circovac?

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que os benefícios do 

Circovac são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE.

Outras informações sobre o Circovac

Em 21 de junho de 2007, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 

válida para toda a União Europeia, para o Circovac.

O EPAR completo relativo ao Circovac 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 Circovac, 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 maio de 2017.
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