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Resumo do EPAR destinado ao público

Fevaxyn Pentofel

Este documento é um resumo do Relatório Europeu de Avaliação Público (EPAR). O seu objectivo é 

explicar o modo como a avaliação efectuada pelo Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário 

(CVMP), baseada nos estudos realizados, conduziu às recomendações sobre as condições de utilização.

Este documento não pode substituir uma discussão presencial com o seu veterinário. Se necessitar de 

mais informações sobre a condição médica ou sobre o tratamento do seu animal, contacte o seu 

veterinário. Se quiser obter mais informações sobre os fundamentos das recomendações do CVMP, leia 

a Discussão Científica (também parte do EPAR).

O que é o Fevaxyn Pentofel?

O Fevaxyn Pentofel é uma vacina para gatos numa solução injectável em seringa pré-carregada. O 

Fevaxyn Pentofel contém os seguintes vírus inactivados: panleucopenia felina, rinotraqueíte felina, 

calicivírus felino, leucose felina e bactéria inactivada da Chlamydophila felis felina.

Para que é utilizado o Fevaxyn Pentofel?

O Fevaxyn Pentofel é utilizado para a imunização activa de gatos saudáveis, a partir das 9 semanas de 

idade, contra a panleucopenia felina e a leucose felina e contra doenças respiratórias provocadas pelo 

vírus da rinotraqueíte felina, o calicivírus felino e a Chlamydophila felis felina.

O conteúdo da seringa pré-carregada deverá ser agitado e administrado por injecção subcutânea (sob 

a pele). Para vacinação de gatos de idade igual ou superior a 9 semanas são administradas duas doses 

com um intervalo de 3 a 4 semanas. Recomenda-se uma dose adicional para os gatinhos que vivam 

em ambientes de alto risco de leucose felina, cuja primeira dose tenha sido administrada antes das 12 

semanas de idade. O Fevaxyn Pentofel deve depois ser administrado uma vez por ano.
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Como funciona o Fevaxyn Pentofel?

O Fevaxyn Pentofel contém pequenas quantidades de quatro vírus e uma bactéria inactivados. Quando 

a vacina é injectada, essa pequena exposição ajuda o sistema imunitário do gato a reconhecer e a 

atacar os vírus e a bactéria. Posteriormente, se estiver exposto a estes vírus e bactéria, o gato não 

será infectado ou a infecção será muito menos grave.

Como foi estudada a eficácia do Fevaxyn Pentofel?

O Fevaxyn Pentofel foi estudado para a imunização contra o vírus da leucose felina, contra as doenças 

respiratórias causadas pelo vírus da rinotraqueíte felina, o calicivírus felino, a Chlamydophila felis 

felina, assim como contra a doença causada pelo vírus da panleucopenia felina.

Para além disso, foram recolhidos dados de estudos de raças diversas para observar a ocorrência de 

eventuais efeitos secundários do Fevaxyn Pentofel após a primeira e a segunda vacinações.

Qual o benefício demonstrado pelo Fevaxyn Pentofel durante os estudos?

O Fevaxyn Pentofel demonstrou ser eficaz contra o vírus da leucose felina, contra as doenças 

respiratórias causadas pelo vírus da rinotraqueíte felina, o calicivírus felino, a Chlamydophila felis 

felina, assim como contra a doença causada pelo vírus da panleucopenia felina. 

No ensaio para observação dos efeitos secundários, não se detectaram efeitos secundários em 94,2% 

dos gatos na primeira vacinação e em 99% dos gatos na segunda vacinação.

Quais os efeitos secundários do Fevaxyn Pentofel?

Alguns gatos vacinados podem apresentar reacções à vacina, como febre passageira, vómitos, 

anorexia (recusa de se alimentar) e/ou depressão, que habitualmente desaparecem ao fim de 24 

horas.

Ocasionalmente observa-se inchaço, dor, prurido (comichão) ou perda de pêlo no ponto de injecção. 

Muito raramente foi observada, nas primeiras horas após vacinação, uma reacção anafiláctica (alergia 

grave) com edema (fluido sob a pele), prurido, depressão cardiorrespiratória, sintomas gastrintestinais 

severos ou choque.

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

O Fevaxyn Pentofel contém óleo mineral. A injecção acidental ou a auto-injecção pode provocar dor 

severa e tumefacção, em especial em caso de injecção nas articulações ou nos dedos – e, raramente, 

resultar na perda do dedo afectado. No caso de alguém ser acidentalmente injectado e ainda que a 

quantidade injectada seja mínima, deve consultar-se imediatamente um médico. Mostre-se o folheto 

informativo do medicamento ao médico. Se as dores persistirem por mais de 12 horas após o exame 

médico, consulte-se novamente o médico.
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Porque foi aprovado o Fevaxyn Pentofel?

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) concordou em que os benefícios da utilização 

do Fevaxyn Pentofel são superiores aos riscos que comporta na imunização de gatos saudáveis, a 

partir das 9 semanas de idade, contra vírus que afectam os felinos. O comité recomenda a concessão 

de autorização de introdução no mercado para o Fevaxyn Pentofel. O perfil de benefício-risco pode ser 

encontrado na Discussão Científica do presente EPAR.

Outras informações sobre o Fevaxyn Pentofel:

Em 5 de Fevereiro de 1997 a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 

válida em toda a União Europeia, para o medicamento Fevaxyn Pentofel. A informação sobre a 

classificação do medicamento quanto à dispensa ao público pode ser encontrada na embalagem 

exterior.

Este resumo foi actualizado pela última vez em Junho de 2013.
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