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Resumo do EPAR destinado ao público 

Porcilis ColiClos 
E. Vacina contra as bactérias Coli e C. perfringens 

Este documento é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação. O seu objetivo é explicar o 

modo como a avaliação do Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP), com base na 

documentação fornecida, conduziu às recomendações sobre as condições de utilização do 

medicamento. 

Este documento não substitui a consulta do veterinário. Se necessitar de informação adicional sobre a 

doença ou o tratamento do animal, contacte o seu veterinário. Se quiser obter mais informação sobre 

os fundamentos das recomendações do CVMP, leia a Discussão Científica (também parte do EPAR). 

O que é a Porcilis ColiClos? 

A Porcilis ColiClos é uma vacina que está disponível na forma de suspensão injetável. Contém partes 

da bactéria Escherichia coli (E. coli) denominadas adesinas fimbriais F4ab, F4ac, F5 e F6 e toxoide LT 

(toxina enfraquecida), bem como um toxoide da bactéria de tipo C da Clostridium perfringens (C. 

perfringens). 

Para que é utilizada a Porcilis ColiClos? 

A Porcilis ColiClos é administrada a porcas (suínos fêmeas que já tenham dado à luz leitões) ou marrãs 

(suínos fêmeas que ainda não tenham dado à luz leitões) a fim de fornecer imunidade aos leitões 

contra as infeções causadas pelas estirpes de E. coli que expressam os componentes F4ab, F4ac, F5 ou 

F6, bem como C. perfringens de tipo C. A vacina é utilizada para reduzir a mortalidade e os sinais 

clínicos das infeções causadas por estas bactérias durante os primeiros dias de vida. 

A Porcilis ColiClos é administrada por injeção intramuscular na zona do pescoço, por detrás da orelha. 

A primeira injeção é administrada a porcas e marrãs, seis a oito semanas antes da data prevista do 

parto (nascimento dos leitões), e uma segunda injeção quatro semanas depois. As porcas que tenham 

sido anteriormente vacinadas de acordo com este esquema precisam de ser revacinadas com uma 

dose única duas a quatro semanas antes da data prevista do parto. 



Como funciona a Porcilis ColiClos? 

A Porcilis ColiClos é uma vacina. As vacinas funcionam “ensinando” o sistema imunitário (as defesas 

naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. A Porcilis ColiClos contém partes das 

bactérias E. coli e C. perfringens que foram inativadas (neutralizadas) para não causarem a doença. 

Quando a Porcilis ColiClos é administrada a porcas e marrãs, o sistema imunitário do suíno reconhece 

as bactérias inativadas como “corpos estranhos” e produz anticorpos contra elas. Estes anticorpos são 

transferidos da progenitora para os leitões através do colostro (primeiro leite), ajudando-os a 

combater a infeção provocada pelas bactérias E. coli ou C. perfringens caso fiquem expostos a elas 

após o nascimento.  

A Porcilis ColiClos contém um adjuvante para estimular uma melhor resposta imunitária. 

Como foi estudada a Porcilis ColiClos? 

A empresa apresentou dados retirados de estudos de laboratório e de campo sobre a eficácia da vacina 

contra as duas bactérias. Para demonstrar a proteção contra a infeção causada pela bactéria E.coli, 

foram igualmente apresentados estudos com a Porcilis Porcoli Diluvac Forte, uma vacina autorizada na 

UE que contém os mesmos componentes da E. coli presentes na vacina Porcilis ColiClos.  

Qual o benefício demonstrado pela Porcilis ColiClos durante os estudos? 

A Porcilis ColiClos demonstrou reduzir a mortalidade e os sinais clínicos das infeções causadas pelas 

bactérias E. coli e C. perfringens tais como a diarreia neonatal dos leitões e a enterotoxemia necrótica 

(uma infeção grave dos intestinos). Poderá igualmente reduzir a utilização de antimicrobianos nas 

unidades de produção de porcos. 

Qual é o risco associado à Porcilis ColiClos?  

Poderá observar-se um aumento da temperatura corporal até 2°C no dia da vacinação. É também 

comum ocorrer atividade reduzida e falta de apetite no dia da vacinação. Poderá observar-se por vezes 

uma tumefação dura até 10 cm de diâmetro no local da injeção até 25 dias. 

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

Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o Folheto 

Informativo ou o rótulo. 

Qual é o intervalo de segurança? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 

medicamento, antes de o animal ser abatido e a sua carne, ovos ou leite serem utilizados para 

consumo humano. O intervalo de segurança de Porcilis ColiClos é de zero dias para a carne de suínos. 

Por que foi aprovada a Porcilis ColiClos?  

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) concluiu que os benefícios de Porcilis ColiClos 

são superiores aos seus riscos e recomendou que fosse concedida uma Autorização de Introdução no 

Mercado para a Porcilis ColiClos. O perfil benefício-risco encontra-se no módulo da discussão científica 

do presente EPAR. 
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Outras informações sobre a Porcilis ColiClos 

Em 14/06/2012, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 

para toda a União Europeia, para a Porcilis ColiClos. A informação sobre a classificação do 

medicamento quanto à dispensa ao público encontra-se no rótulo/embalagem exterior. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 14/06/2012. 


