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Neocolipor (vacina contra a colibacilose neonatal em 
leitões (inativada)) 
Resumo do Neocolipor e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Neocolipor e para que é utilizado? 

O Neocolipor é uma vacina veterinária utilizada para reduzir a enterotoxicose neonatal (uma infeção 
bacteriana causada por estirpes de E. coli) em leitões muito jovens. 

O Neocolipor contém as estirpes inativadas de E. coli que expressam as adesinas F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) e F41. 

Como se utiliza o Neocolipor? 

O Neocolipor é administrado a suínos (porcas e marrãs) para a imunização contra a enterotoxicose 
neonatal dos leitões. A vacina é administrada por injeção num músculo 5 a 7 semanas antes do 
nascimento na ninhada (parição) e uma segunda vacina 2 semanas antes da parição. Uma vacina de 
reforço é administrada 2 semanas antes de cada parição posterior. 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Neocolipor, leia o Folheto Informativo ou 
contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Neocolipor? 

O Neocolipor é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas 
naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. A vacinação de porcas e marrãs permite que 
os leitões recebam imunidade passiva durante os seus primeiros dias de vida contra a enterotoxicose 
neonatal causada pelas estirpes de E. coli portadores das adesinas F4, F5, F6 e F41. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Neocolipor durante os 
estudos? 

Foram realizados vários ensaios laboratoriais e de campo com vista a avaliar a eficácia da vacina. 
Foram igualmente apresentados dados de segurança para a utilização recomendada da vacina tanto 
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em laboratório como em condições de campo. A segurança da vacina foi demonstrada 
satisfatoriamente. 

Os resultados apresentados revelaram uma diferença em termos estatísticos entre os animais 
vacinados e os não vacinados, demonstrando, assim, a eficácia da vacina. A revacinação revelou-se 
eficaz nos intervalos recomendados. 

Quais são os riscos associados ao Neocolipor? 

A vacinação poderá causar uma ligeira subida na temperatura corporal do animal (inferior a 1,5 °C 
durante um período máximo de 24 horas). 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização do Neocolipor, 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 Neocolipor, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelos donos ou cuidadores dos animais.  

Em caso de autoinjeção acidental, deve-se consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe o 
Folheto Informativo ou o rótulo. 

Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de 
alimentos? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 
medicamento veterinário, antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano.  

O intervalo de segurança do Neocolipor é de zero dias (a vacina não contém componentes que possam 
constituir um risco para os consumidores de animais vacinados com a dose recomendada). 

Por que foi autorizado o Neocolipor na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Neocolipor são superiores aos seus 
riscos e que pode ser autorizado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Neocolipor 

Em 9 de agosto de 2002, o Neocolipor recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a UE.  

Para informações adicionais sobre o Neocolipor consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

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

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor
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