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Strangvac (vacina contra o Streptococcus equi, proteínas 
recombinantes) 
Resumo do Strangvac e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Strangvac e para que é utilizado? 

O Strongvac é uma vacina veterinária para administração a cavalos a partir dos 8 meses de idade para 
reduzir os sinais clínicos da fase aguda da gurma. A gurma é uma infeção das vias respiratórias 
superiores e dos gânglios linfáticos regionais dos cavalos causada pela bactéria Streptococcus equi. 

O Strangvac contém as proteínas CCE, Eq85 e IdeE do Streptococcus equi. A vacina destina-se a ser 
utilizada em cavalos em zonas onde se sabe existir Streptococcus equi e que tenham um risco elevado 
de infeção por este agente. 

Como se utiliza o Strangvac? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica e está disponível na forma de suspensão 
injetável para administração num músculo. O esquema de vacinação é de 2 injeções, administradas 
com 4 semanas de intervalo. A proteção tem início 2 semanas após a segunda injeção e mantém-se 
durante 2 meses. Recomenda-se a repetição do esquema de vacinação após dois meses em cavalos 
com elevado risco de infeção. 

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

Como funciona o Strangvac? 

O Strangvac é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as defesas 
naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. O Strangvac contém proteínas da bactéria 
Streptococcus equi. Estas proteínas não podem causar doença. Quando o Strangvac é administrado a 
cavalos, o seu sistema imunitário reconhece as proteínas como estranhas e produz anticorpos contra 
elas. Estes anticorpos ajudam os cavalos a combater a infeção se forem expostos à bactéria. 
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Quais foram os benefícios demonstrados pelo Strangvac durante os 
estudos? 

A eficácia do Strangvac foi demonstrada em estudos laboratoriais nos quais a vacinação de cavalos com 
o Strangvac reduziu os sinais clínicos em comparação com animais não vacinados. Em dois estudos, os 
cavalos foram vacinados com duas doses do Strangvac ou de um placebo (injeção simulada) antes de 
serem expostos artificialmente ao Streptococcus equi. Dos animais vacinados que receberam o placebo, 
100 % (20 em 20) apresentaram febre após exposição ao Streptococcus equi. Dos animais vacinados, 
43 % (12 em 28) não apresentaram febre, dificuldade em engolir ou sinais de depressão acentuada 
(perda de apetite, alteração acentuada do comportamento) após exposição ao Streptococcus equi e 
36 % (10 em 28) não apresentaram sinais de tosse após a exposição. 

Os dados obtidos em estudos adicionais em que os cavalos foram revacinados com uma única injeção 
após o primeiro esquema de vacinação não foram suficientes. Por conseguinte, se for necessária a 
revacinação de cavalos com elevado risco de infeção, recomenda-se que o esquema de vacinação com 
duas injeções seja repetido. 

Quais são os riscos associados ao Strangvac? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Strongvac (que podem afetar mais de 1 em cada 
10 animais), que podem durar até cinco dias após a vacinação, são: aumento transitório da 
temperatura corporal de até 2,6 °C, reações tecidulares locais transitórias no local da injeção, 
caracterizadas por calor, dor e inchaço (aproximadamente 5 cm de diâmetro) e secreção ocular que 
pode ser mucopurulenta (contendo muco e pus). 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Strangvac, consulte o 
Folheto Informativo. 

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

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 de um 
medicamento antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. 

O intervalo de segurança para a carne derivada dos cavalos vacinados com o Strangvac é de zero dias, 
o que significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi autorizado o Strangvac na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Strangvac são superiores aos seus 
riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 
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Outras informações sobre o Strangvac  

Em 16 de agosto de 2021, o Strangvac recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a UE. 

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

Este resumo foi atualizado pela última vez em 09-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/strangvac
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