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Resumo do EPAR destinado ao público 

Suprelorin 
deslorelina 

Este documento é um resumo do Relatório Europeu de Avaliação Público. O seu objetivo 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 Suprelorin? 

O Suprelorin é um implante que contém a substância ativa deslorelina. É comercializado num 

aplicador pré-cheio. 

Para que é utilizado o Suprelorin? 

O Suprelorin é utilizado em cães machos e furões machos para os tornar temporariamente 

inférteis. É utilizado em cães e furões machos saudáveis, não castrados, que já atingiram a 

maturidade sexual. O implante é inserido por via subcutânea na pele laxa do dorso entre a parte 

inferior do pescoço e a região lombar. O Suprelorin começa a fazer efeito ao fim de cerca de seis 

semanas em cães e ao fim de 5 a 14 semanas em furões. O efeito mantém-se durante seis meses 

no caso de um implante de 4,7 mg e 12 meses no caso de um implante de 9,4 mg em cães (16 

meses em furões), período após o qual o cão ou furão podem, se necessário, receber um novo 

implante. 
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Como funciona o Suprelorin? 

A substância ativa do Suprelorin, a deslorelina, atua como a hormona libertadora de gonadotrofinas 

(GnRH) de origem natural que controla a secreção das outras hormonas envolvidas na fertilidade. 

O Suprelorin é administrado como um implante que liberta lentamente uma dose baixa contínua de 

deslorelina. Isto suprime (bloqueia) a produção da hormona estimuladora de folículos (FSH) e da 

hormona luteinizante (LH). Consequentemente, nos cães e furões machos, passa a circular uma 

menor quantidade de testosterona no sangue, os animais deixam de produzir espermatozoides e a 

libido baixa. Se um cão ou furão sujeitos a tratamento com o Suprelorin acasalarem com uma 

fêmea em cio, a hipótese de a fêmea ficar prenhe é extremamente baixa. 

Como foi estudado o Suprelorin? 

O Suprelorin foi estudado num estudo de campo em cães com 10 a 25 Kg de peso que receberam o 

implante antes de serem seguidos por um período máximo de um ano, e em furões com 1 a 1,7 Kg 

de peso que receberam um implante no início da época de acasalamento antes de serem seguidos 

por um período máximo de seis meses. Os estudos analisaram o efeito do Suprelorin nos níveis da 

testosterona plasmática, no tamanho testicular dos cãos e furões e na capacidade dos cães para 

produzirem sémen para colheita. Em alguns destes estudos, os cães e os furões receberam o 

Suprelorin mais do que uma vez e foram observados por um período máximo de um ano após 

receberem o último implante. A segurança do Suprelorin foi estudada após administrar a cães uma 

dose 10 vezes superior à dose recomendada e a furões uma dose 6 vezes superior à dose 

recomendada. 

Qual o benefício demonstrado pelo Suprelorin durante os estudos? 

Todos os estudos mostraram uma redução dos níveis da testosterona no sangue, uma redução do 

tamanho testicular, uma diminuição da libido e uma diminuição da espermatogénese (quando os 

testículos produzem menos espermatozoides). Em mais de 95% dos cães, estes efeitos começaram 

a observar-se seis semanas após o implante; nos furões, o efeito começou a observar-se entre 5 e 

14 semanas após o implante. A maioria dos cães voltou a apresentar sémen com características 

normais cerca de um ano após o último tratamento e os animais passaram a ser capazes de 

acasalar com êxito com cadelas em cio após a paragem do tratamento com o Suprelorin. Não foi 

investigado o restabelecimento da fertilidade após a interrupção do tratamento em furões.   

Qual é o risco associado ao Suprelorin?  

Os cães podem apresentar um inchaço moderado no local do implante nas duas semanas que se 

seguem à implantação. Podem também observar-se algumas reações locais (por exemplo, 

inflamação ou endurecimento) nos três meses que se seguem à implantação. O inchaço ou reação 

local desaparecem de forma natural. Nos furões pode observar-se, no local do implante, inchaço 

moderado e passageiro, comichão e vermelhidão. O Suprelorin não é recomendado para utilização 

em cães e furões que ainda não atingiram a puberdade, dado que o medicamento não foi avaliado 

nestes animais. Durante o tratamento é observada uma diminuição do tamanho testicular. Para a 

lista completa dos efeitos secundários notificados em relação ao Suprelorin, consulte o folheto 

informativo. 
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Quais as precauções que devem ser tomadas pela pessoa que administra 
o medicamento ou que entra em contacto com o animal? 

Este medicamento veterinário foi desenvolvido especialmente para cães e furões e não se destina a 

ser utilizado em seres humanos. Embora o contacto do medicamento com a pele seja improvável, 

lavar imediatamente a área exposta no caso de este contacto ocorrer pois este tipo de substâncias 

pode ser absorvido através da pele. As mulheres grávidas não devem administrar o medicamento. 

Ao administrar o medicamento, tome precauções para evitar a autoinjeção acidental assegurando-se 

de que os animais estão bem presos e que a agulha de administração está protegida até ao 

momento da implantação. Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e 

mostre-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo.  

Por que foi aprovado o Suprelorin?  

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

são superiores aos seus riscos na indução da infertilidade temporária em cães e furões machos 

saudáveis, não castrados, que já atingiram maturidade sexual, tendo recomendado a concessão de 
uma autorização de introdução no mercado para o medicamento. O perfil de benefício-risco 

encontra-se no módulo da discussão científica do presente EPAR. 

Outras informações sobre o Suprelorin 

Em 10 de julho de 2007, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 

válida para toda a União Europeia, para o medicamento Suprelorin. A informação sobre a 

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

rótulo/embalagem exterior. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em março de 2012. 


	O que é o Suprelorin?
	Para que é utilizado o Suprelorin?
	Como funciona o Suprelorin?
	Como foi estudado o Suprelorin?
	Qual o benefício demonstrado pelo Suprelorin durante os estudos?
	Qual é o risco associado ao Suprelorin? 
	Quais as precauções que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento ou que entra em contacto com o animal?
	Por que foi aprovado o Suprelorin? 
	Outras informações sobre o Suprelorin

