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Suvaxyn CSF Marker (vacina contra a peste suína 
clássica (recombinante viva)) 
Resumo do Suvaxyn CSF Marker e das razões por que está autorizado na 
UE 

O que é o Suvaxyn CSF Marker e para que é utilizado? 

O Suvaxyn CSF Marker é uma vacina veterinária utilizada para proteger os suínos contra surtos de 
peste suína clássica (CSF), uma doença viral muito grave e altamente contagiosa dos suínos 
selvagens e domésticos. Esta doença causa febre, lesões cutâneas, convulsões e leva 
frequentemente à morte dos animais. É também utilizado para proteger as porcas reprodutoras a 
fim de reduzir a infeção dos seus fetos pelo vírus da peste suína clássica (CSFV). 

O Suvaxyn CSF Marker contém o vírus vivo da diarreia viral bovina (VDVB), que foi modificado para 
substituir o gene (E2) do envelope do VDVB pelo gene correspondente do CSFV. 

Como se utiliza o Suvaxyn CSF Marker? 

A vacina está disponível na forma de um liofilizado (pó liofilizado) e solvente para suspensão 
injetável; é administrada a suínos a partir das sete semanas de idade numa única injeção no 
músculo. Em suínos jovens, a proteção tem início duas semanas após a vacinação e mantém-se 
durante, pelo menos, seis meses. Nas porcas reprodutoras, a proteção inicia-se três semanas após 
a vacinação. 
A vacina tem propriedades marcadoras potenciais que podem permitir a deteção de suínos infetados 
com CSFV de campo como sendo distintos de suínos vacinados com Suvaxyn CSF Marker, de acordo 
com o princípio DIVA (diferenciação entre infeção e vacinação). 

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

Como funciona o Suvaxyn CSF Marker? 

O Suvaxyn CSF Marker é uma vacina veterinária. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema 
imunitário (as defesas naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. O vírus bovino do 
Suvaxyn CSF Marker foi modificado de modo a produzir a proteína E2, que faz parte do 
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revestimento exterior do vírus estreitamente relacionado CSFV, o qual confere proteção contra. 
Quando a vacina é administrada a um suíno saudável, o sistema imunitário do animal reconhece o 
vírus como estranho e produz anticorpos contra ele. No futuro, caso os animais sejam expostos ao 
CSFV, o sistema imunitário será ativado pelo vírus e será capaz de responder com maior rapidez. 
Isto ajudará a proteger contra a doença.  

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Suvaxyn CSF Marker 
durante os estudos? 

A eficácia da vacina foi estudada numa série de estudos laboratoriais para determinar o tempo até à 
proteção total dos suínos, a duração da proteção contra o CSFV e se, nas porcas gestantes, o vírus 
estava presente nos fetos.  

Como a CSF é uma doença de notificação obrigatória, não é possível realizar estudos de campo 
padrão. A eficácia do Suvaxyn CSF Marker na proteção contra o CSFV foi investigada num estudo de 
pequena escala com leitões com 30 semanas de idade. Vinte leitões receberam Suvaxyn CSF Marker 
e 10 receberam uma injeção placebo (simulada). O principal parâmetro de eficácia foi o 
desenvolvimento de anticorpos contra a proteína E2 14 dias após a vacinação. 19 dos 20 leitões 
vacinados com Suvaxyn CSF Marker desenvolveram anticorpos contra a proteína E2. A vacina 
atingiu o seu efeito máximo contra o CSFV ao fim de duas semanas. A proteção teve uma duração 
mínima de seis meses após a vacinação. 

Num outro estudo, um grupo de porcas prenhes recebeu Suvaxyn CSF Marker e outro grupo de 
porcas foi deixado não vacinado para determinar se os fetos estavam protegidos contra a 
transmissão transplacentária (através da placenta) de CSFV. Após um desafio com uma estirpe de 
CSFV moderadamente virulenta três semanas mais tarde, a infeção pelo vírus não foi demonstrada 
nas porcas vacinadas e nos seus fetos indicando proteção contra a transmissão transplacentária, 
enquanto as porcas não vacinadas transportavam fetos infetados com CSFV. Observou-se apenas 
uma proteção parcial contra a transmissão viral transplacentária quando as porcas gestantes foram 
infetadas com uma estirpe de CSFV altamente virulenta duas semanas após a vacinação. 

Quais são os riscos associados ao Suvaxyn CSF Marker? 

Em animais gestantes, foi muito frequente um inchaço localizado, pequeno e transitório no local da 
injeção, que se prolongou até 1 dia. Observou-se frequentemente um pequeno aumento transitório 
da temperatura corporal 4 horas após a vacinação. Este efeito desaparece espontaneamente no 
espaço de 1 dia após a vacinação. 
A transmissão do vírus vacinal através da placenta para os leitões não desmamados não foi 
detetada nos estudos limitados realizados, mas não pode ser excluída. 

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? 

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 utilizada para consumo humano. O 
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intervalo de segurança do Suvaxyn CSF Marker para suínos é de zero dias, o que significa que não 
existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi autorizado o Suvaxyn CSF Marker na UE?  

O CVMP concluiu que os benefícios do Suvaxyn CSF Marker são superiores aos seus riscos e que o 
medicamento pode ser autorizado para utilização na UE.  

Outras informações sobre o Suvaxyn CSF Marker 

Em 10/02/2015, o Suvaxyn CSF Marker recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a UE.  

Para informações adicionais sobre o Suvaxyn CSF Marker consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 11-2021.  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker
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