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Resumo do EPAR destinado ao público 

Oxyglobin 
Hemoglobina glutamer-200 

Este documento é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR). O seu objectivo é 

explicar o modo como a avaliação do Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP), com 

base na documentação fornecida, conduziu às recomendações sobre as condições de utilização do 

medicamento. Este documento não substitui a consulta do veterinário. Se necessitar de informação 

adicional sobre a doença ou o tratamento do animal, contacte o seu veterinário. Se quiser obter 

mais informação sobre os fundamentos das recomendações do CVMP, leia a Discussão Científica 

(também parte do EPAR). 

O que é o Oxyglobin? 

O Oxyglobin contém hemoglobina glutamer-200 bovina (numa concentração de 130 mg/ml), a qual 

pertence a uma classe de medicamentos com uma acção de transporte de oxigénio. O Oxyglobin é 

uma solução para perfusão (administração gota a gota numa veia). 

Para que é utilizado o Oxyglobin? 

O Oxyglobin é utilizado para aumentar o conteúdo de oxigénio no sangue de cães com anemia 

(contagem baixa de glóbulos vermelhos no sangue). O Oxyglobin deve ser utilizado durante, pelo 

menos, 24 horas. 

O Oxyglobin é primeiro aquecido até aos 37ºC e, de seguida, administrado ao animal numa 

dosagem de 30 ml por quilograma de peso corporal, a uma velocidade de até 10 ml/kg por hora. A 

dose mais apropriada depende da gravidade da anemia e do tempo durante o qual o cão esteve 

anémico, bem como da duração desejada do efeito do medicamento. O Oxyglobin destina-se a 

uma utilização única. O Oxyglobin não precisa de corresponder ao grupo sanguíneo do cão. Para 

mais informações, consulte o Folheto Informativo. 
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Como funciona o Oxyglobin? 

O Oxyglobin é uma solução de transporte de oxigénio à base de hemoglobina. Contém 

hemoglobina glutamer-200 bovina, que é preparada a partir da hemoglobina (a proteína dos 

glóbulos vermelhos responsável pelo transporte de oxigénio no organismo) extraída de sangue de 

vaca e diluída numa solução padrão (solução de lactato de Ringer), que é utilizada para substituir o 

volume do sangue. A administração do Oxyglobin ao cão aumenta a quantidade de hemoglobina no 

sangue e também o volume de sangue no organismo. Daí resulta um aumento da quantidade de 

oxigénio transportado no sangue através das artérias, o que contribuiu para reduzir os sintomas da 

anemia. 

Como foi estudado o Oxyglobin? 

O Oxyglobin foi testado num estudo em cães com anemia aguda ou crónica devido a situações 

como a perda de sangue, a metabolização anormal dos glóbulos vermelhos ou níveis baixos de 

produção de glóbulos vermelhos. O estudo comparou os efeitos do Oxyglobin com a ausência de 

tratamento.  

Qual o benefício demonstrado pelo Oxyglobin durante os estudos? 

No estudo principal em cães, 95% dos animais tratados com Oxyglobin não necessitaram de outro 

tipo de tratamento de transporte de oxigénio após 24 horas, em comparação com 32% de cães 

que não receberam qualquer tratamento. Foi mais longo o espaço de tempo decorrido até até que 

existisse necessidade de tratamento adicional em cães tratados com Oxyglobin. O medicamento 

aumentou também os níveis de hemoglobina no sangue e melhorou a condição física dos cães. 

Estudos adicionais suportaram estes resultados, demonstrando que o Oxyglobin pode absorver, 

transportar e libertar oxigénio em outros animais que não bovinos. Este oxigénio pode assim ser 

transportado a tecidos como os músculos. 

Qual é o risco associado ao Oxyglobin?  

Os efeitos secundários observados com o Oxyglobin são causados tanto pelo medicamento como 

pela causa subjacente da anemia. Incluem descoloração da pele, das membranas mucosas (o 

revestimento das cavidades corporais) e da esclerótica (a parte branca do olho), fezes escuras e 

urina descolorada ou turva (opaca). Um efeito secundário frequente é a ‘sobrecarga circulatória’ 

(quando o fluido sanguíneo é derramado dos vasos sanguíneos), o que causa taquipneia 

(respiração rápida), dispneia (falta de ar), ruídos pulmonares ressonantes e edema pulmonar 

(acumulação de líquido nos pulmões). Outros efeitos secundários frequentes são os vómitos, a 

perda de apetite e a febre. Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados 

relativamente ao Oxyglobin, consulte o Folheto Informativo. 

O Oxyglobin não deve ser utilizado em animais que tenham recebido Oxyglobin no passado, nem 

em cães com um risco aumentado de sobrecarga circulatória que apresentem patologias como 

oligúria ou anúria (micção pouco frequente ou inexistente) ou doença cardíaca avançada. 

Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento 
ou entra em contacto com o animal? 

Não são necessárias precauções especiais. 
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Por que foi aprovado o Oxyglobin?  

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) concluiu que os benefícios do Oxyglobin 

são superiores aos seus riscos no suporte ao transporte de oxigénio em cães, melhorando os sinais 

clínicos de anemia durante pelo menos 24 horas, independentemente da doença subjacente, pelo 

que recomendou que fosse concedida Autorização de Introdução no Mercado para o Oxyglobin. O 

perfil de benefício-risco encontra-se no módulo da discussão científica do presente EPAR. 

Outras informações sobre o Oxyglobin 

Em 14 de Julho de 1999, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no 

Mercado, válida em toda a União Europeia, para o medicamento Oxyglobin. A informação sobre a 

classificação do medicamento quanto à dispensa ao público pode ser encontrada no rótulo da 

embalagem de cartão. 

Este resumo foi actualizado pela última vez w marcu 2012. 
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