
UBAC®
Vacina de subunidades contra a mastite clínica
causada por Streptococcus uberis

ASSUMIR O 
CONTROLE
DO STREPTOCOCCUS 
UBERIS



STREPTOCOCCUS UBERIS, 
A BACTÉRIA FRUSTRANTE

Uma queixa comum por parte dos Médicos Veterinários e 
produtores de leite, é que o número de mastites clínicas causadas 
por Streptococcus uberis está aumentando e os casos são recorrentes.
Porquê ?  
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Os programas de controle tradicionais para a mastite não foram efi cazes 
contra a Streptococcus uberis, como está demonstrado pelo aumento na 
sua prevalência nas últimas décadas.

Streptococcus uberis tem uma origem ambiental mas com mecanismos de 
resistência no interior do úbere (adesão e formação de biofi lme) 6, 7. 
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Progressão da incidência relativa de Strep. uberis em amostras de mastite clínica no RU e na Alemanha. 
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3 Provoca casos mastite clínica que são difíceis de curar.
São necessários tratamentos com antibióticos por até 8 dias 8, 9. 
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UBAC®, PELA PRIMEIRA VEZ, 
UMA VACINA ESPECÍFICA PARA 
ASSUMIR O CONTROLE DAS 
MASTITES CAUSADAS 
PELO STREPTOCOCCUS UBERIS.



UBAC® é a única vacina especifi camente concebida 
para proteger contra o Streptococcus uberis.

UBAC® é a única vacina de subunidades contra a 
mastite clínica causada por Streptococcus uberis.

UBAC® é a única vacina que contém o 
antigêno BAC e HIPRAMUNE® U. 

Antigénio BAC 

+
HIPRAMUNE® U 



BAC (COMPONENTE ADESÃO BIOFILME)
é um componente estrutural da parede da 
Streptococcus uberis, que tem um papel essencial 
na adesão e formação de biofi lme.

BAC, PROTEÇÃO 
HETERÓLOGA



O BAC é extraído através 
de um processo inovador 
que está atualmente a 
aguardar patente.

O BAC fornece proteção 
contra as diferentes cepas
de Streptococcus uberis10,11.



HIPRAMUNE® U contém um imunoestimulante (MPLA), 
usado pela primeira vez na saúde animal, que atrai e ativa as 
células dendríticas.

HIPRAMUNE® U é uma emulsão que atua como um 
veículo para facilitar a absorção do antigêno pelas células 
dendríticas.

HIPRAMUNE® U aumenta a produção de anticorpos anti-BAC 
quando comparado com outros tipos de adjuvantes.

HIPRAMUNE® U, 
UMA COMBINAÇÃO 
EXCLUSIVA



ANTICORPOS ANTI-BAC 
NO SORO APÓS USAR 
DIFERENTES 
ADJUVANTES10

1.ª dose 2.ª dose 25 dias após a 2ª dose
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UBAC®, A VACINA QUE REDUZ 
A MASTITE CLÍNICA CAUSADA 
POR STREPTOCOCCUS UBERIS 
PELA METADE 
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UBAC®, reduz
a incidência 
de mastite clínica 
por Streptococcus uberis
em 52,5%12

Total de incidência em animais com um episódio ou mais de Streptococcus uberis



Placebo UBAC®

Produção de leite (litros por dia)
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UBAC®, reduz
a incidência 
de mastite clínica 
por Streptococcus uberis
em 52,5%12

UBAC® reduz as perdas de produção 
de leite ocasionadas de infeções por 
Streptococcus uberis 11, 12.

0

100

50

150

200

Controle UBAC®

7474747474747474

167167167167167167167167167167167167167

74

167

UBAC® reduz a utilização de tratamentos com 
antibióticos em rebanhos com infeções por 
Streptococcus uberis em 56%12.

Número de doses de antibiótico administradas em cada grupo. 

Produção de leite média diária em animais com pelo menos um episódio de Mastite Subclínica por S.uberis
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HIPRA BRASIL
Avenida do Lami, 6133, Bairro Lami, CEP 91782-601, Porto Alegre – RS, Brazil

Tel.: (+55) 51 3325 4500  ·  Fax: (+55) 51 3325 4502 ·  brasil@hipra.com · www.hipra.com

UBAC
Vacina de subunidades contra a mastite clínica 
causada por Streptococcus uberis.
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UBAC, PELA PRIMEIRA VEZ, 
UMA VACINA ESPECÍFICA 
PARA ASSUMIR O CONTROLE 
DO STREPTOCOCCUS UBERIS

UBAC®, emulsão injetável para bovinos. COMPOSIÇÃO POR DOSE: Ácido lipoteicóico (LTA) do Componente de Aderência do Biofi lme (BAC) de Streptococcus uberis, estirpe 5616 ≥ 1 RPU. Montanide ISA 
907,1 mg. Monofosforil Lipídico A (MPLA).  INDICAÇÕES: Para imunização ativa de vacas e novilhas saudáveis para reduzir a incidência de infeções intramamárias clínicas causadas por Streptococcus uberis, 
para reduzir a contagem de células somáticas em amostras de leite do trimestre positivas para Streptococcus uberis e para reduzir as perdas na produção de leite causadas por infeções intramamárias por 
Streptococcus uberis. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular.Deixar que a vacina atinja uma temperatura entre +15 e +25 °C antes de ser administrada. Agitar antes de usar. POSOLOGIA: Administrar uma 
dose (2 ml) através de injeção intramuscular profunda nos músculos do pescoço de acordo com o seguinte programa de imunização, primeira dose aproximadamente 60 dias antes da data prevista para o 
parto, segunda dose pelo menos 21 dias antes da data prevista para o parto e terceira dose deve ser administrada cerca de 15 dias após o parto. O programa de imunização completo deve ser repetido em 
cada gestação. EFEITOS SECUNDÁRIOS: Um inchaço local com mais de 5 cm de diâmetro no local da injeção é uma reação muito comum após a administração da vacina. Este inchaço terá desaparecido 
ou fi cará claramente reduzido em tamanho 17 dias, após a vacinação. No entanto, em alguns casos, o inchaço pode persistir até 4 semanas. Um aumento temporário da temperatura retal (aumento médio 
de 1 °C, mas que pode ir até aos 2 °C em animais individuais) pode ocorrer muito frequentemente nas primeiras 24 horas após a injeção. CONTRAINDICAÇÕES: Não existem. INTERVALO DE SEGURANÇA:
Zero dias. PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Vacinar apenas animais saudáveis. Pode ser usado durante a gestação ou lactação. Conservar e transportar refrigerado (2 ºC– 8 ºC) e protegido da luz. Não congelar. 
Este medicamento veterinário contém óleo mineral. Uma injeção acidental/auto-injeção pode originar dores fortes e inchaço, sobretudo se for aplicada numa articulação ou dedo, e em casos raros pode 
resultar na perda do dedo afetado caso não seja assistido de imediato por um médico.  EMBALAGEM: Caixa de cartão com 20 frascos de vidro de 1 dose (2 ml). Caixa de cartão com 1 frasco PET de 5 doses (10 
ml). Caixa de cartão com 1 frasco PET de 25 doses (50 ml). Caixa de cartão com 1 frasco PET de 50 doses (100 ml). TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E NÚMERO: LABORATORIOS 
HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Espanha. Tel. (34)972430660. Pdte. número registro Brasil. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária. 


