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Resumo do EPAR destinado ao público 

Zolvix 
Monepantel 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR). 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 Zolvix? 

O Zolvix é um medicamento que contém a substância ativa monepantel. Encontra-se disponível na 
forma de solução oral (25 mg/ml). 

Para que é utilizado o Zolvix? 

O Zolvix é utilizado no tratamento e controlo de infestações por parasitas gastrointestinais e doenças 
associadas em ovinos. O Zolvix é eficaz contra um vasto espetro de espécies de parasitas. 

O Zolvix é administrado numa dose única de 2,5 mg por quilograma de peso corporal. A quantidade 
utilizada é calculada com base no peso corporal do animal. A solução oral é administrada diretamente 
na parte posterior da língua. 

Como funciona o Zolvix? 

O monepantel é um antihelmíntico, uma substância ativa contra helmintes. Os helmintes, também 
conhecidos como nemátodes, são vermes parasitas que vivem no intestino dos animais. O monepantel 
bloqueia parte de um recetor, o recetor acetilcolina nicotínico, específico dos nematodes, o que causa a 
paralisia e a morte dos parasitas. O monepantel é eficaz contra nemátodes resistentes a outros 
antihelmínticos. 
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Como foi estudado o Zolvix? 

Foram realizados vários estudos laboratoriais e vários estudos de campo em diversos países. Foram 
realizados dois estudos principais, um na Europa e um na Nova Zelândia, em ovinos com várias formas 
de infestações por nemátodes. O estudo efetuado na Nova Zelândia comparou a eficácia do Zolvix com 
a de outros antihelmínticos. Em ambos os estudos, a eficácia do Zolvix foi avaliada verificando a 
presença de ovos de parasitas nas fezes dos animais em diferentes alturas ao longo dos estudos. 

Qual o benefício demonstrado pelo Zolvix durante os estudos? 

Os estudos demonstraram que o Zolvix é eficaz contra infestações por todos os principais parasitas 
gastrointestinais, incluindo contra estirpes de parasitas resistentes aos antihelmínticos de largo espetro 
disponíveis atualmente. 

Qual é o risco associado ao Zolvix? 

A eficácia do Zolvix não foi estabelecida em ovinos com peso inferior a 10 kg e a sua segurança não foi 
estabelecida em ovinos com peso inferior a 10 kg ou menos de duas semanas de idade. De forma a 
atrasar o desenvolvimento de resistências, os utilizadores são aconselhados a verificar o êxito do 
tratamento examinando a aparência clínica das ovelhas ou verificando a presença de ovos de parasitas 
nas fezes dos animais. 

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

Devem ser utilizadas luvas protetoras ao administrar o medicamento aos ovinos. Em caso de derrame 
acidental na pele ou nos olhos, lavar imediatamente com água. Remover qualquer roupa contaminada. 
Em caso de ingestão acidental, procurar aconselhamento médico imediatamente e mostrar o folheto 
informativo ou o rótulo do medicamento ao médico. Não comer, beber ou fumar durante a 
manipulação do medicamento veterinário. Lavar as mãos e a pele exposta depois da manipulação do 
medicamento veterinário. 

Qual é o intervalo de segurança? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 
medicamento, antes de o animal poder ser abatido e a sua carne ou leite utilizados para consumo 
humano. O intervalo de segurança nos ovinos para carne e vísceras é de sete dias. O Zolviz não está 
autorizado para utilização em fêmeas lactantes cujo leite é produzido para consumo humano. 

Por que foi aprovado o Zolvix? 

O CVMP concluiu que os benefícios do Zolvix são superiores aos seus riscos quando utilizado nas 
indicações aprovadas e recomendou a concessão de uma autorização de introdução no mercado para o 
medicamento. O perfil de benefício-risco pode ser encontrado no módulo de discussão científica do 
presente EPAR. 

Outras informações sobre o Zolvix 

Em 4 de novembro de 2009, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no 
Mercado, válida para toda a União Europeia, para o medicamento Zolvix. A informação sobre a 
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classificação do medicamento quanto à dispensa ao público pode ser encontrada no rótulo/embalagem 
exterior. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em novembro de 2013. 
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