
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/138002/2011 
EMEA/V/C/002003 

Purevax Rabies (vírus canarypox recombinante da raiva 
(vCP65)) 
Resumo do Purevax Rabies e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Purevax Rabies e para que é utilizado? 

O Purevax Rabies é uma vacina veterinária utilizada para proteger gatos a partir das 12 semanas de 
idade contra a infeção provocada pelo vírus da raiva. Contém o vírus canarypox recombinante da raiva 
(vCP65).  

Como se utiliza o Purevax Rabies? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

O Purevax Rabies apresenta-se na forma de uma suspensão líquida injetável sob a pele. A primeira 
injeção deve ser administrada em gatos com pelo menos 12 semanas. A proteção tem início, o mais 
tardar, quatro semanas após a primeira injeção e mantém-se por um ano. Os gatos devem ser 
revacinados todos os anos. 

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

Como funciona o Purevax Rabies? 

O Purevax Rabies é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas 
naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. A estirpe vacinal vCP65 no Purevax Rabies é 
um vírus canarypox «portador» ao qual foi adicionado um gene que o torna capaz de produzir parte de 
um vírus da raiva designada «glicoproteína G». Os vírus canarypox não se disseminam nem se 
multiplicam nos gatos, mas produzem a glicoproteína G do vírus da raiva. 

Quando um gato é vacinado, o sistema imunitário reconhece a glicoproteína G do gene do vírus da 
raiva como «estranho» e produz anticorpos contra ele. No futuro, o sistema imunitário irá conseguir 
produzir anticorpos mais rapidamente quando exposto à raiva, o que ajuda a proteger contra a 
mortalidade que resulta da infeção pela raiva. 
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Quais foram os benefícios demonstrados pelo Purevax Rabies durante os 
estudos? 

Foi realizada uma série de estudos, incluindo estudos de laboratório e ensaios de campo, em gatinhos 
e gatos com o Purevax Rabies utilizado isoladamente ou juntamente com outras vacinas para gatos, 
para vacinação primária e de reforço. O principal parâmetro de eficácia foi a capacidade da vacina para 
desencadear a imunidade contra a raiva. 

Os estudos de laboratório mostraram que o Purevax Rabies pode proteger contra a raiva e que a 
proteção se mantém até um ano. Os ensaios de campo mostraram que a vacina é segura e que 
desencadeia um aumento significativo de anticorpos contra a raiva. A vacina pode induzir a resposta 
imunitária em gatos que receberam a vacinação primária com outra vacina contra a raiva. 

Quais são os riscos associados ao Purevax Rabies? 

Ocasionalmente, os gatos desenvolvem apatia temporária (perda de interesse pelo que os rodeia) e 
anorexia ligeira (perda de apetite) ou hipertermia (temperatura corporal elevada) com duração de um 
ou dois dias. Pode ocorrer uma reação local na zona da injeção, com dor ligeira à palpação, comichão 
ou edema (inchaço), que desaparece dentro de uma a duas semanas, no máximo. Para a lista 
completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Purevax Rabies, 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 Purevax Rabies, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de 
saúde e pelos donos ou cuidadores dos animais. 

Sabe-se que os vírus canarypox recombinantes, como os contidos no Purevax Rabies, são seguros para 
os humanos. Podem ser observadas reações adversas ligeiras locais ou gerais transitórias relacionadas 
com a injeção. Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o 
folheto informativo ou o rótulo. Em caso de autoinjeção acidental, deve-se consultar imediatamente 
um médico e mostrar-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. 

Por que foi autorizado o Purevax Rabies na UE? 

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

Outras informações sobre o Purevax Rabies 

Em 18 de fevereiro de 2011, o Purevax Rabies recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia.  

Para informações adicionais sobre o Purevax Rabies consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 11-2020. 
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