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Resumo do EPAR destinado ao público 

Letifend 
vacina contra a leishmaniose canina (proteína recombinante) 

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

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

O que é o Letifend e para que é utilizado? 

O Letifend é uma vacina veterinária utilizada em cães para os proteger contra a leishmaniose 
causada pelo parasita Leishmania infantum. O parasita prolifera nos países banhados pelo mar 
Mediterrâneo e é transmitido pela picada de moscas da areia. Os cães que foram infetados podem 
não mostrar qualquer sinal de infeção, mas alguns têm a doença ativa com sintomas como febre, 
perda de pelo e peso e feridas na pele. Os cães infetados podem ajudar a transmitir a doença aos 
seres humanos. 

O Letifend contém a substância ativa proteína Q, que é composta por diferentes fragmentos de 
proteínas de Leishmania infantum. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como se utiliza o Letifend? 

O Letifend está disponível na forma de pó seco (liofilizado) e solvente para preparação de uma 
solução injetável e só pode ser obtido mediante receita médico-veterinária. 

Antes da vacinação, os cães devem ser testados quanto a infeção por Leishmania. Só devem ser 
vacinados os animais não infetados. 

A vacina é administrada aos cães a partir dos 6 meses de idade, numa única injeção subcutânea 
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(sob a pele). Uma dose de reforço deve ser administrada anualmente para manter o efeito da 
vacina. A proteção tem início quatro semanas após a vacinação e tem a duração de um ano. Devem 
ser tomadas medidas para reduzir a exposição dos cães vacinados a moscas da areia, uma vez que 
a vacina não evita a infeção por Leishmania. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como funciona o Letifend? 

O Letifend é uma vacina. As vacinas atuam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas naturais 
do organismo) a defender-se contra uma doença. Quando o Letifend é administrado aos cães, o seu 
sistema imunitário reconhece a proteína de Leishmania como «estranha» e produz defesas contra 
ela. No futuro, caso os animais sejam expostos ao parasita, o seu sistema imunitário será capaz de 
responder com maior rapidez. Este processo contribuirá para a proteção contra a doença. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Letifend durante os estudos? 

Num estudo de campo realizado em França e Espanha, 275 cães foram vacinados com o Letifend e 
274 cães receberam placebo (uma vacina simulada). Os cães foram naturalmente expostos a 
infeção por Leishmania infantum. Ao longo de um período de dois anos, registaram-se 8 casos 
confirmados de leishmaniose no grupo vacinado, em comparação com 19 casos no grupo de 
placebo, demonstrando que o Letifend era eficaz na redução da ocorrência da doença. 

Quais são os riscos associados ao Letifend? 

O efeito secundário mais frequente associado ao Letifend (que pode afetar mais de 1 em cada 
10 animais) é o coçar do local de injeção, cuja resolução ocorre no prazo de quatro horas. 

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? 

Não aplicável. 

Por que foi aprovado o Letifend? 

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

Outras informações sobre o Letifend 

Em 20 de abril de 2006, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia, para o medicamento veterinário Letifend. 

O EPAR completo relativo ao Letifend 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 Letifend, 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 fevereiro de 2016. 
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