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Art. 6º As sementes mãe e as sementes de trabalho devem
conter apenas o agente específico identificado e apresentarem-se li-
vres de outros patógenos e contaminantes.

Art. 7º O estabelecimento fabricante ou importador deve
comunicar ao Serviço de Fiscalização Agropecuária - SEFAG da
Superintendência Federal de Agricultura - SFA da sua jurisdição a
programação anual de fabricação ou importação, até trinta dias após o
recebimento da comunicação da demanda oficial de vacinas pelo
M A PA .

Art. 8º As etapas de produção e de controle da qualidade das
partidas de vacinas devem ser realizadas conforme relatório técnico
do registro do produto aprovado pelo MAPA e registradas em pro-
tocolos específicos, obedecendo às determinações deste regulamento
e as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes no Brasil.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DA QUALIDADE NO PROCESSO

DE PRODUÇÃO DA VACINA

Art. 9º O estabelecimento fabricante de vacina contra a febre
aftosa deve realizar controle da qualidade durante o processo de
fabricação da vacina, visando assegurar:

I - que as matérias-primas utilizadas foram aprovadas pelo
controle da qualidade;

II - a realização dos testes de tipificação, pureza e titulação
nas sementes mãe e de trabalho;

III - que os substratos biológicos utilizados na fabricação e
controle da qualidade sejam livres de agentes contaminantes;

IV - a manutenção de amostras representativas dos insumos
utilizados na formulação do produto final, por lote da matéria-prima,
no mínimo por um ano após seu vencimento;

V - a utilização de matérias-primas dentro do prazo de va-
lidade especificado pelo fabricante;

VI - a realização de pesquisa de vírus residual ativo ao final
da etapa de inativação de cada lote de antígeno monovalente, sobre
uma amostra equivalente a no mínimo duzentas doses de vacina,
utilizando cultivos celulares ou outros substratos autorizados pelo
MAPA; e

VII - a realização da cinética de inativação.

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE DA QUALIDADE NO PRODUTO ACABADO

Art. 10. Somente poderá ser comercializada a partida de
vacina contra a febre aftosa previamente submetida pelo fabricante
aos processos de controle de esterilidade, de vírus residual ativo, de
potência e de proteínas não estruturais.

Parágrafo único. A liberação para a comercialização de cada
partida será feita pelo MAPA mediante a realização de testes oficiais
ou a aceitação pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Ve-
terinários do Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários -
CPV/DFIP dos resultados dos testes realizados pelo fabricante.

Art. 11. Toda partida de vacina deve ser eficiente, livre de
vírus residual ativo, de fungos e bactérias aeróbias e anaeróbias.

Art. 12. A esterilidade e eficiência dos meios de cultura
utilizados devem ser avaliadas pelo fabricante e pelo laboratório ofi-
cial, antes do início do teste ou paralelamente à realização da prova
de esterilidade do produto.

Art. 13. Os testes de esterilidade do produto devem ser rea-
lizados conforme as normas a serem publicadas pelo MAPA.

Art. 14. Para pesquisa de vírus ativo no produto acabado,
deverá ser adotada uma das seguintes metodologias:

I - controle de vírus residual ativo utilizando cultivos ce-
lulares:

a) utilizando-se amostra equivalente a no mínimo duzentas
doses de vacina, o antígeno eluído e concentrado dez vezes deve ser
inoculado em garrafas estacionárias ou rotantes com monocamadas de
células BHK21 clone 13, células IBRS2 ou outros substratos celulares
comprovadamente sensíveis ao vírus da febre aftosa autorizados pelo
MAPA; o volume do inóculo por garrafa dependerá do tamanho da
mesma; As células deverão ser cultivadas e observadas por quarenta
e oito horas e previamente à inoculação o meio de crescimento será
substituído por meio de manutenção; serão realizadas três passagens,
em cada uma deve ser incluída uma garrafa controle sem inoculação;
a colheita de cada garrafa é feita desprezando-se 60% (sessenta por
cento) do meio e congelando-se o restante; a segunda e a terceira
passagens serão feitas de garrafa a garrafa, a partir dos antígenos
descongelados das passagens anteriores; o tempo de incubação será
de vinte e quatro horas para a primeira passagem e no mínimo de
quarenta e oito horas para as demais; a temperatura de incubação em
todas as passagens será de 36°C +/- 1ºC (trinta e seis graus cen-
tígrados mais ou menos um grau centígrado);

b) os cultivos celulares de cada passagem serão examinados
ao microscópio em busca de alterações compatíveis com efeito ci-
topático;

c) caso ocorra suspeita de efeito citopático, uma amostra do
sobrenadante deverá ser submetida a testes sorológicos para tipi-
ficação viral por metodologia autorizada pelo MAPA;

d) caso não sejam observadas alterações nos cultivos ce-
lulares, o sobrenadante da terceira passagem será examinado para
detectar a presença de vírus por fixação de complemento; e

e) em caso de detecção de vírus residual ativo em qualquer
uma das fases do teste, a partida de vacina será considerada re-
provada, devendo ser inutilizada de acordo com as normas de bios-
segurança vigentes;

II - controle de vírus residual ativo utilizando bovinos:
a) para cada partida da vacina, serão utilizados no mínimo

três bovinos maiores de doze meses de idade, em bom estado sa-
nitário e de nutrição, que não tenham sido vacinados contra febre
aftosa, nem haver padecido da enfermidade e cujos soros não pos-
suam anticorpos para o vírus da febre aftosa;

b) cada bovino será inoculado por via intradermolingual em
vinte pontos com 0,1mL (zero vírgula um mililitro) de vacina por
ponto e todos deverão ser observados diariamente, durante dez dias;
e

c) em caso de aparecimento de lesões e sintomas de febre
aftosa nos animais testados, a partida de vacina será considerada
REPROVADA, devendo ser inutilizada de acordo com as normas de
biossegurança vigentes.

Art. 15. Para fins de teste de vírus residual ativo no produto
acabado, cada fabricante deve informar a metodologia para a quebra
de emulsão (eluição do antígeno) de sua formulação.

Art. 16. As partidas de vacina deverão ser submetidas à
avaliação da tolerância de bovinos à vacinação, aplicando uma dose
de vacina pela via de administração recomendada pelo fabricante,
observando-se as boas práticas clínicas, em dezoito bovinos, com
idade de dezoito a vinte e quatro meses, homogêneos, em bom estado
sanitário e de nutrição.

§ 1º Quando administrada, a vacina não deve produzir sinais
clínicos de febre aftosa ou qualquer reação indesejável local ou sis-
têmica na espécie alvo.

§ 2º Para a realização desta prova, poderão ser considerados
os mesmos bovinos utilizados na prova de potência.

§ 3º Os animais deverão ser observados no mínimo duas
vezes, sendo a primeira observação no dia zero e a segunda aos 28
DPV. Os bovinos não poderão apresentar reações indesejáveis atri-
buídas à vacina durante o teste.

§ 4º Consideram-se reações indesejáveis para efeito da prova
de tolerância a morte, a torção e a rigidez do pescoço, os transtornos
de locomoção e os nódulos em que a média das áreas do grupo
observado seja igual ou superior a 45cm2 (quarenta e cinco cen-
tímetros quadrados).

§ 5º Ocorrendo qualquer das reações dispostas no § 4º deste
artigo, em um ou mais animais, a aprovação da partida de vacina
ficará condicionada à análise técnica do MAPA. Se necessário, a
vacina será reavaliada, repetindo-se a vacinação em outro grupo de
dezoito animais. Persistindo as reações, a vacina será considerada
R E P R O VA D A .

§ 6º Quando utilizados os bovinos da prova de potência para
realização da prova de tolerância, em caso de observação de reações
indesejáveis, o teste de potência deve ser continuado até a sua con-
clusão.

Art. 17. Para a avaliação da potência no produto acabado,
será utilizada a prova ELISA-CFL com sangria aos 28DPV ou a
prova de Proteção à Generalização Podal- PGP com desafio aos
8 4 D P V.

Art. 18. A avaliação da potência pela prova ELISA CFL
deverá ser adotada de acordo com a seguinte metodologia:

I - utilizar bovinos, com idade entre dezoito e vinte e quatro
meses, com peso mínimo de duzentos quilos, homogêneos, em bom
estado sanitário e de nutrição, que não tenham sido previamente
vacinados contra a febre aftosa, nem haver padecido da enfermidade,
quarentenados por no mínimo dez dias antes de serem submetidos à
vacinação e cujos soros não possuam anticorpos contra o vírus da
febre aftosa;

II - poderão ser utilizados animais de faixa etária menor que
a definida no inciso anterior, após autorização do DFIP, desde que a
metodologia para a realização da prova tenha a correlação estabe-
lecida com a metodologia de referência definida pelo MAPA;

III - Os bovinos serão selecionados através de prova la-
boratorial do tipo ELISA-S c re e n i n g , com metodologia a ser publicada
pelo MAPA;

IV - vacinar dezoito bovinos por partida testada, com 1
(uma) dose de vacina contra a febre aftosa, na via indicada pelo
fabricante;

V - em cada teste oficial deve ser incluída, no mínimo, uma
vacina de referência com resultados conhecidos, obtidos pela mesma
metodologia;

VI - a cada teste realizado, independente do número de
partidas avaliadas por teste, deverão ser agregados dois bovinos não
vacinados como testemunhos para fins de validação da prova, os
quais devem permanecer negativos ao final da prova;

VII - o sangue dos bovinos será colhido no momento da
vacinação dia zero e aos 28DPV; os bovinos cujos soros ao dia zero
apresentarem títulos de anticorpos contra o vírus da febre aftosa
superiores aos que serão estipulados pelo MAPA serão excluídos da
prova;

VIII - serão utilizadas micro placas com 96 cavidades para a
distribuição e a inoculação dos soros de teste e controles, sendo suas
diluições e layout de prova padronizados e definidos pelo MAPA;

IX - cada micro placa deve conter controles de antígeno
(todos os reagentes, menos os soros) e branco (todos os reagentes,
menos o antígeno e os soros);

X - as placas devem ser lidas em espectrofotômetro, com
filtro de 492nm (quatrocentos e noventa e dois nanômetros), sub-
traindo o valor da média das densidades óticas (DO) do branco de
todas as leituras;

XI - o título 50% (cinqüenta por cento) de ELISA-CFL com
anticorpos policlonais, de um soro frente ao vírus da febre aftosa está
definido pela recíproca da diluição deste soro, expresso em log de
base 10, que proporciona uma DO igual a 50% (cinqüenta por cento)
da média das DO obtidas no controle do antígeno;

XII - a prova será considerada válida quando não for cons-
tatada nenhuma anormalidade e após a leitura em espectrofotômetro,
os valores obtidos pelos controles estiverem contidos dentro dos li-
mites estabelecidos pelo fabricante dos reagentes utilizados na pro-
va;

XIII - os títulos de anticorpos em ELISA-CFL dos soros de
teste dos bovinos serão transformados e expressos em Expectativa
Percentual de Proteção (EPP), segundo a tabela de correlação dos
níveis de anticorpos versus Proteção à Generalização Podal (PGP)
aprovada pelo MAPA; calcular para cada partida de vacina a média
de EPP excluindo-se os soros com maior e menor título;

XIV - uma partida de vacina é considerada APROVADA
quando a média das EPPs for igual ou superior a 80% (oitenta por
cento) para cada um dos antígenos testados;

XV - uma partida de vacina é considerada REPROVADA
quando a média das EPPs for inferior a 80% (oitenta por cento) em
pelo menos um dos antígenos testados;

XVI - A contraprova quando solicitada, deverá ser realizada
frente ao(s) antígeno(s) no(s) qual(is) a partida não obteve aprovação
no primeiro teste, utilizando-se um novo grupo de dezoito animais,
sem a exclusão da possibilidade de utilização dos demais antígenos.

Art. 19. A avaliação da potência pela prova de Proteção à
Generalização Podal em Bovinos (PGP) deve ser realizada pelo MA-
PA de acordo com a seguinte metodologia:

I - utilizar bovinos, com as características descritas no art.
18, inciso I deste Regulamento; os bovinos serão selecionados através
de prova laboratorial do tipo ELISA-S c re e n i n g ;

II - selecionar vinte bovinos e vacinar dezessete deles com
uma dose da vacina, pela via indicada pelo fabricante, mantendo-se
três bovinos testemunhos sem vacinação;

III - Aos 84DPV selecionar dezesseis bovinos vacinados e
dois bovinos testemunhos não vacinados e inocular 0,2 mL de uma
suspensão de vírus desafio, que contenha 10.000 Dose Infectante (DI)
50% bovinos, por via intradermolingual, em dois pontos no volume
de 0,1mL por ponto;

IV - utilizar vírus desafio de origem bovina, proveniente de
epitélio lingual, conservado em temperatura igual ou inferior a -70ºC
(setenta graus centígrados negativos), sob a forma de suspensões
virulentas glicerinadas monovalentes fracionadas; essas suspensões
deverão ser tipificadas, tituladas e subtipificadas por fixação do com-
plemento, tituladas em bovinos e cultivos celulares ou camundongos
lactantes, devendo apresentar 10.000 DI 50% bovinos; os bovinos
deverão ser sangrados no momento da vacinação (dia zero) e a in-
tervalos de quatro semanas até o término da prova; os soros deverão
ser mantidos congelados até o momento da realização das provas
sorológicas, quando necessário;

V - a leitura será realizada de sete a oito dias após a ino-
culação do vírus desafio; todos os bovinos serão examinados e as
lesões linguais e podais anotadas; um bovino é considerado protegido
quando não apresentar lesões de febre aftosa em nenhuma das pa-
tas;

VI - uma partida de vacina é considerada APROVADA quan-
do obtiver, no mínimo, 75% (setenta e cinto por cento) de animais
protegidos dos dezesseis vacinados;

VII - uma partida é considerada REPROVADA quando pro-
teger menos de 75% (setenta e cinco por cento) dos dezesseis animais
vacinados;

VIII - poderá ser incluída uma vacina de referência na prova
ou na contraprova;

IX - a prova ou contraprova é considerada válida se os dois
bovinos testemunhos não vacinados apresentarem lesões podais em
uma ou mais patas, em até sete ou oito dias após a inoculação;

X - em caso de ocorrer morte não atribuível ao ato de desafio
de no máximo quatro animais, excetuando os dois testemunhos, a
prova será considerada válida, devendo o cálculo ser realizado com
base nos animais restantes.

Art. 20. Para a concessão da licença de comercialização, para
a manutenção da mesma e para a sua renovação, será exigida a
realização da prova oficial de PGP.

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de realização
de provas oficiais de PGP e mediante análise de risco, poderá ser
utilizada outra prova de potência que possua correlação com a PGP.

Art. 21. Após a concessão da licença, para a manutenção da
mesma e para a sua renovação, o fabricante de vacina contra a febre
aftosa deverá apresentar um estudo de duração da imunidade da
vacina.

§ 1º Para realização da prova de duração da imunidade,
deverá ser utilizada a metodologia adotada para a prova de potência
ELISA-CFL ou PGP.




