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Vaxxitek HVT+IBD (vírus recombinante vHVT013-69 vivo) 
Resumo do Vaxxitek HVT+IBD e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Vaxxitek HVT+IBD e para que é utilizado? 

O Vaxxitek HVT+IBD é uma vacina veterinária utilizada para proteger pintos contra a bursite infecciosa 
(IBD, também conhecida como doença de Gumboro) e a doença de Marek.  

O Vaxxitek HVT+IBD é utilizado para prevenir a mortalidade nos pintos e reduzir os sinais clínicos e 
efeitos da IBD, uma doença que danifica o sistema imunitário dos pintos. O Vaxxitek HVT+IBD é 
também utilizado para reduzir a mortalidade, os sinais clínicos e os efeitos da doença de Marek, uma 
infeção pelo vírus do herpes em pintos. 

Como se utiliza o Vaxxitek HVT+IBD? 

O Vaxxitek HVT+IBD está disponível na forma de uma suspensão congelada para ser reconstituído com 
um solvente e injetado nos pintos e nos ovos embrionados. O medicamento só pode ser obtido 
mediante receita médica. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Vaxxitek HVT+IBD, leia o Folheto Informativo 
ou contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Vaxxitek HVT+IBD? 

O Vaxxitek HVT+IBD é uma vacina. As vacinas funcionam «ensinando» o sistema imunitário (as 
defesas naturais do organismo) a defender-se contra uma doença. Contém estirpes vacinais que 
induzem uma imunização ativa e uma resposta serológica (anticorpos detetados) contra ambas as 
doenças. O medicamento não mostra interferência com os anticorpos derivados da ave progenitora e 
pode ser administrado com segurança a pintos de um dia e a ovos embrionados sem que constitua 
qualquer risco de segurança aparente e sem induzir qualquer efeito imunossupressor. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Vaxxitek HVT+IBD durante 
os estudos? 

A segurança do medicamento foi demonstrada em diversos ensaios laboratoriais e de campo com 
pintos isentos de agentes patogénicos específicos e outros pintos. Os estudos foram realizados de 
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acordo com os requisitos estabelecidos pelas monografias da Farmacopeia Europeia apropriadas. 
Apesar de não ser provável que a vacina afete a fertilidade dos machos, foi incluída uma advertência 
na informação do medicamento.  

A segurança para espécies de aves não suscetíveis (faisões, patos, perdizes, codornizes e pombos) e 
para espécies mamíferas (murídeos e porquinhos-da-índia) também foi demonstrada. Tal como 
acontece noutras vacinas vivas de herpesvírus de peru (HVT), o produto é excretado pelas aves 
vacinadas e pode disseminar-se aos perus. Os estudos indicaram que a estirpe é inócua para os perus; 
contudo, devem ser tomadas medidas de precaução, a fim de evitar qualquer contacto direto ou 
indireto entre os pintos vacinados e os perus. 

Os estudos demonstraram que o Vaxxitek HVT+IBD é eficaz na imunização ativa de pintos e ovos 
embrionados contra a bursite infecciosa. A proteção inicia-se a partir das 2 semanas e persiste até 
9 semanas. A vacina é também eficaz contra a doença de Marek. A proteção inicia-se a partir dos 
4 dias. Uma única vacinação é suficiente para conferir proteção durante o período de risco. 

Quais são os riscos associados ao Vaxxitek HVT+IBD? 

Só devem ser vacinadas aves saudáveis e o medicamento não deve ser utilizado em aves em postura e 
em reprodução. Não há qualquer informação disponível sobre segurança e eficácia do uso 
concomitante com qualquer outra vacina, exceto as vacinas atenuadas contra a doença de Marek, a 
doença de Newcastle e a bronquite infecciosa, da gama aviária da Merial. Por conseguinte, recomenda-
se que não seja administrada qualquer outra vacina durante os 14 dias que se seguem à vacinação 
com o presente medicamento. Na ausência de estudos específicos, nenhuma outra vacina deve ser 
administrada em concomitância com esta, pela via in-ovo. 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Vaxxitek HVT+IBD, 
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 Vaxxitek HVT+IBD, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de 
saúde e pelos donos ou cuidadores dos animais. 

Uma vez que o medicamento é conservado num reservatório com azoto líquido, estão disponibilizadas 
instruções especiais para a reconstituição da vacina na informação do medicamento. 

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. É também 
o período de tempo que deve ser respeitado entre a administração do medicamento e a utilização para 
consumo humano dos ovos derivados desse animal. 

O intervalo de segurança para a carne e os ovos das galinhas tratadas com o Vaxxitek HVT+IBD é de 
zero dias. 
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Por que foi autorizado o Vaxxitek HVT+IBD na UE? 

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

Outras informações sobre o Vaxxitek HVT+IBD 

Em 9 de agosto de 2002, o Vaxxitek HVT+IBD recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia. Para informações adicionais sobre o Vaxxitek HVT+IBD consulte o 
sítio Internet da Agência em: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

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

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd
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