
Vacina mais eficiente 

 

 

Nova vacina da Merial reduz a possibilidade de se obter resultados falsos positivos nas avaliações soro-epidemiológicas 
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Com um investimento de R$ 6 milhões, a Merial Saúde Animal lançou recentemente no 
mercado uma nova vacina contra a febre aftosa, que não contém proteínas não- estruturais. De 
acordo com a empresa, essa é uma inovação no setor de medicamentos, que visa à total 
imunização dos bovinos e bubalinos contra a febre aftosa, cuja campanha de vacinação 
começou no primeiro dia de maio em todo o país. 

O uso de vacinas não proteinadas, consideradas limpas, é um dos critérios adotados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa, e uma exigência do Escritório 
Internacional de Epizootias, OIE, como um dos métodos de avaliação para a aprovação de 
áreas livres da doença, que são fiscalizadas pelos órgãos internacionais de saúde animal para 
a livre comercialização de carne in-natura. 

De acordo com Emílio Salani, diretor técnico da Merial, a nova vacina, somente induz os 
anticorpos protetores contra as proteínas estruturais, tendo uma baixa probabilidade dos 
resultados apresentarem falsos resultados positivos nas avaliações soro-epidemiológicas, 
tendo como uma das principais características a redução do risco de haver uma reação logo 
após a aplicação. Segundo a empresa, o produto contém os vírus O, A e C, em forma 
purificada, inativa e oleosa, que fornece maior duração da imunidade do animal contra a 
doença.  

A Merial tem capacidade para produzir 150 milhões de doses anuais, inteiramente disponível 
para os criadores brasileiros, junto com outros produtos, como o Ivomec, primeiro endectocida 
do mercado, que atua no combate a parasitas internos e externos de ruminantes; o Vaxxitek, 
vacina recombinante contra gumboro e marek, duas importantes doenças avícolas; e o Igenity, 
 marcadores moleculares para a pecuária. 

Barreira sanitária 

Doença contagiosa, causada por um vírus que afeta principalmente bovinos, ovinos, caprinos, 



 

suínos e búfalos, a febre aftosa se caracteriza por febre, salivação, manqueira, queda na 
produção de leite e formação de vesículas dolorosas na língua, gengivas, cascos e úberes.   

Trata-se de uma das principais barreiras sanitárias no comércio mundial de produtos de origem 
animal, além de provocar prejuízos diretos nos rebanhos afetados. Extrapolando essa situação, 
a ocorrência da doença bloqueia as exportações de carne e provoca prejuízos econômicos 
significativos. 
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