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Cortavance (aceponato de hidrocortisona) 
Resumo do Cortavance e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Cortavance e para que é utilizado? 

O Cortavance é um medicamento veterinário utilizado para o tratamento de dermatoses inflamatórias 
e pruriginosas (com comichão) em cães. É também utilizado no tratamento de sintomas de pele 
pruriginosa em cães com tendência para alergias (dermatite atópica). O Cortavance contém a 
substância ativa aceponato de hidrocortisona. 

Como se utiliza o Cortavance? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. No tratamento de dermatoses 
inflamatórias e pruriginosas, o Cortavance é administrado uma vez por dia durante 7 dias. Caso não se 
observe uma melhoria dos sintomas ao fim de 7 dias, o tratamento deve ser reavaliado pelo 
veterinário. No tratamento dos sintomas da dermatite atópica, o Cortavance é administrado uma vez 
por dia durante, pelo menos, 14 dias, mas não mais do que 28 dias seguidos. Após 14 dias, o 
veterinário deve decidir se é necessário continuar o tratamento. 

O medicamento é pulverizado na área afetada, evitando os olhos. A bomba administra, em duas 
pulverizações, medicamento suficiente para tratar uma área de cerca de 100 cm2. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Cortavance, leia o Folheto Informativo ou 
contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Cortavance? 

A substância ativa do Cortavance, aceponato de hidrocortisona, é um esteroide, um tipo de substância 
que ajuda a reduzir a inflamação. O esteroide encontra-se numa forma química especial (diéster) que 
o torna eficaz em doses baixas no tratamento de doenças de pele, pois o medicamento penetra na pele 
e permanece mais tempo na camada superficial da pele. 
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Quais foram os benefícios demonstrados pelo Cortavance durante os 
estudos? 

Dermatoses inflamatórias e pruriginosas 

Um ensaio de campo comparou o Cortavance com um tratamento com um medicamento contendo um 
esteroide diferente no tratamento de dermatoses pruriginosas e inflamatórias em cães com dermatose 
pruriginosa. Cinquenta e quatro cães receberam o Cortavance e 51 o medicamento comparador; os 
resultados indicaram uma eficácia comparável entre o Cortavance e o medicamento comparador. 

Além disso, os estudos de determinação de dose confirmaram, globalmente, a dose escolhida e a 
duração do tratamento. Em vários estudos em condições controladas observaram-se melhorias 
significativas da dermatose, enquanto em apenas um desses estudos de laboratório, em que os cães 
receberam, simultaneamente, tratamento contra parasitas externos, foi observada uma redução 
significativa do prurido (comichão). 

Dermatite atópica 

Dois estudos investigaram os efeitos do medicamento no tratamento de sintomas da dermatite 
atópica. No primeiro estudo, 15 cães receberam o Cortavance e 13 receberam um placebo (tratamento 
simulado), enquanto no segundo estudo, 25 cães foram tratados com o Cortavance e 23 cães com um 
medicamento comparador. Os resultados dos estudos mostraram que o tratamento de cães com 
dermatite atópica durante 14 dias, pelo menos, e até 28 dias com a dose recomendada proporciona 
uma melhoria significativa das lesões cutâneas e do prurido. 

Quais são os riscos associados ao Cortavance? 

Podem ocorrer, muito raramente, reações no local de aplicação, tais como eritema (vermelhidão da 
pele) e/ou comichão. O uso do Cortavance está contraindicado nas úlceras da pele. Está também 
contraindicado em cães hipersensíveis (alérgicos) ao aceponato de hidrocortisona ou a qualquer outro 
componente do medicamento. 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização do Cortavance, consulte o 
Folheto Informativo. 

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

A substância ativa do Cortavance, aceponato de hidrocortisona, é potencialmente farmacologicamente 
ativa em doses elevadas de exposição. 

Após a utilização, deve-se lavar as mãos. Para evitar o contacto com a pele, não se deve manusear os 
animais recentemente tratados até que o local de aplicação esteja seco. Em caso de contacto acidental 
com a pele, deve-se evitar o contacto mãos/boca e lavar imediatamente a área exposta com água. 

Deve-se evitar o contacto com os olhos, pois o medicamento pode causar irritação ocular após 
contacto acidental com os olhos. Em caso de contacto acidental com os olhos, deve-se lavar a zona 
afetada com água abundante. Se a irritação ocular persistir, deve-se consultar um médico. 

Em caso de ingestão acidental, em especial no caso de crianças, deve-se consultar imediatamente um 
médico e mostrar-lhe o folheto informativo ou o rótulo. 
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Para evitar a inalação do medicamento, deve-se proceder à pulverização numa área ventilada. A 
pulverização é inflamável, pelo que não deve ser usada na proximidade de chamas vivas nem de 
materiais incandescentes. Não se pode fumar durante o manuseamento deste medicamento. 

O frasco deve ser colocado na sua embalagem exterior imediatamente após a utilização e guardado 
num local seguro fora da vista e do alcance das crianças. 

Por que foi autorizado o Cortavance na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Cortavance são superiores aos seus 
riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Cortavance 

Em 9 de janeiro de 2007, o Cortavance recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Cortavance consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/cortavance 

Este resumo foi atualizado pela última vez em abril de 2021. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Cortavance

	O que é o Cortavance e para que é utilizado?
	Como se utiliza o Cortavance?
	Como funciona o Cortavance?
	Quais foram os benefícios demonstrados pelo Cortavance durante os estudos?
	Dermatoses inflamatórias e pruriginosas
	Dermatite atópica

	Quais são os riscos associados ao Cortavance?
	Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou entra em contacto com o animal?
	Por que foi autorizado o Cortavance na UE?
	Outras informações sobre o Cortavance

