
Recomendação do CVMP relativa ao uso de vacinas atenuadas para 
prevenção da PRRS  

O CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary da Agência Europeia do 
Medicamento) reconheceu um evento de recombinação entre duas estirpes de vacina 
atenuadas do tipo 1 do vírus da Síndrome Respiratória e Respiratória Suína (PRRSV) que 
ocorreu na Dinamarca, dando origem a uma estirpe recombinante que foi associada a sinais 
clínicos de doença em explorações que anteriormente se encontravam livres do vírus da PRRS. 

A recombinação entre diferentes estirpes do vírus PRRS, incluindo estirpes vacinais PRRS tipo 
1, é um fenómeno conhecido que tem sido relatado na literatura científica. Portanto, 
recombinações de estirpes de PRRSV semelhantes às observadas na Dinamarca são suscetíveis 
de voltar a ocorrer em qualquer outro local ou momento. 

 
Neste contexto, o CVMP fez as seguintes recomendações sobre a utilização de vacinas vivas 
contra PRRS: 

• Tendo em vista reduzir o risco potencial de recombinação entre estirpes vacinais, o uso 
simultâneo ou consecutivo de diferentes vacinas vivas com vírus PRRSV atenuados, 
deve ser evitado ao máximo de modo a impedir a ocorrência destas recombinações, 
possibilitando a proteção da saúde dos animais; 

• Recomenda-se o aumento da frequência da monitorização de todos os eventos adversos 
suspeitos que possam ser relacionados com o ato vacinal incluindo a ocorrência de 
sintomas clínicos relevantes da PRRS nos efetivos vacinados. Qualquer suspeita de 
evento adverso deve ser relatada à autoridade nacional competente dos 
medicamentos veterinários ou ao titular da autorização de introdução no mercado, 
através do Sistema de Farmacovigilância. Entre os sinais clínicos de PRRS referem-se: 
fertilidade reduzida, aumento da taxa de abortos, falta de apetite (anorexia), aumento 
da mortalidade em leitões e perturbações respiratórias. 

Em termos de resultados laboratoriais, deve dar-se especial atenção aos dados de 
sequenciação que possam indicar recombinações entre estirpes vacinais, entre estirpes 
vacinais e estripes selvagens, devendo todos ser considerados relevantes como dados 
relevantes para efeitos de farmacovigilância e, portanto, formalmente notificados. 

Fonte: in Comunicado à imprensa sobre a reunião do CVMP de 3 a 5 de dezembro de 2019. 
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