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Resumo do EPAR destinado ao público 

Cimalgex 
cimicoxib 

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 Cimalgex? 

O Cimalgex é um medicamento veterinário que contém cimicoxib. Encontra-se disponível na forma de 

comprimidos mastigáveis oblongos, em três dosagens diferentes (8 mg, 30 mg e 80 mg). 

Para que é utilizado o Cimalgex? 

O Cimalgex é utilizado em cães para o tratamento de inflamação e dor associadas à osteoartrite (uma 

doença crónica que causa danos e dor nas articulações). É também utilizado na gestão da dor e 

inflamação associadas à cirurgia dos ossos e dos tecidos moles (como músculos). 

Quando utilizado para a osteoartrite, os comprimidos são administrados ao cão uma vez por dia, com 

ou sem alimentos, numa dose de 2 mg/kg de peso corporal, utilizando-se o(s) comprimido(s) 

apropriado(s) de acordo com o peso do cão. Os cães podem ser tratados durante um período máximo 

de seis meses. Para o tratamento a longo prazo, o médico veterinário deve efectuar acompanhamento 

regular. 

Quando utilizado em associação com cirurgia, os comprimidos são administrados ao cão cerca de duas 

horas antes do início da operação, numa dose de 2 mg/kg de peso corporal, utilizando-se o(s) 

comprimido(s) apropriado(s) de acordo com o peso do cão, e em seguida uma vez por dia durante os 

três a sete dias seguintes, com base na decisão do médico veterinário. 



Como funciona o Cimalgex? 

A substância activa do Cimalgex, o cimicoxib, pertence a uma classe de medicamentos denominada 

medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINE). Actua bloqueando uma enzima chamada 

ciclo-oxigenase 2 (COX-2). Esta enzima está envolvida na produção de substâncias denominadas 

prostaglandinas, relacionadas com a dor e com a inflamação. Ao bloquear a produção de 

prostaglandinas, o cimicoxib reduz a dor e a inflamação provocadas pela osteoartrite ou pela 

intervenção cirúrgica nos ossos ou tecidos moles. 

Como foi estudado o Cimalgex? 

O Cimalgex foi estudado em animais de laboratório, bem como em cães tratados em vários 

consultórios e clínicas veterinárias na Europa (“estudos de campo”), tendo sido comparado com outros 

medicamentos veterinários AINE autorizados. Os estudos de campo envolveram cães de grupos etários, 

sexo e raças diferentes. 

Um estudo em cães (média de idades de 8,8 anos) com osteoartrite crónica teve a duração de 90 dias. 

Os cães receberam Cimalgex ou firocoxib, um medicamento autorizado para esta doença, uma vez por 

dia. A eficácia foi determinada com base num exame pelo médico veterinário e pela avaliação do dono 

do animal de alguns sinais de osteoartrite (como claudicação, dor ou dificuldade de movimentos). 

Um segundo estudo envolveu cães (de várias idades a partir dos quatro meses) sujeitos a cirurgia 

ortopédica ou dos tecidos moles. Os cães receberam Cimalgex ou um medicamento de comparação 

(carprofeno). A primeira dose foi administrada duas horas antes da cirurgia e o tratamento 

prolongou-se durante vários dias. A dor foi avaliada pelo médico veterinário (até 24 horas após a 

cirurgia e no final do tratamento subsequente). O dono do animal também contribuiu com observações 

relacionadas com a dor. 

Qual o benefício demonstrado pelo Cimalgex durante os estudos? 

Administrado diariamente, o Cimalgex reduziu a dor e a inflamação (e os sinais das mesmas, como a 

claudicação) em cães com osteoartrite crónica, tendo sido tão eficaz quanto o medicamento AINE de 

comparação, o firocoxib. 

O Cimalgex revelou também ser tão eficaz como o medicamento AINE de comparação, o carprofeno, 

na gestão da dor peri-operatória devido a intervenção cirúrgica ortopédica ou dos tecidos moles, 

durante as primeiras 24 horas após a cirurgia. 

Qual é o risco associado ao Cimalgex? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Cimalgex são diarreia e vómitos ligeiros e 

transitórios. Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Cimalgex, 

consulte o Folheto Informativo. 

O Cimalgex não deve ser utilizado em cães com menos de 10 semanas de idade, e recomenda-se uma 

observação cuidadosa pelo médico veterinário caso o cão tenha uma idade inferior a 6 meses. O 

Cimalgex não deve ser utilizado em cadelas grávidas, reprodutoras ou lactantes, nem em cães com 

problemas que afectem o estômago ou os intestinos, incluindo úlceras ou hemorragias, ou cães que 

apresentem sinais de problemas hemorrágicos. O Cimalgex não deve ainda ser utilizado em cães 

hipersensíveis (alérgicos) ao cimicoxib ou a qualquer outro componente do comprimido. Não deve ser 

utilizado com corticoesteróides nem outros AINE. 
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Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou 
entra em contacto com o animal? 

O Cimalgex pode causar irritação na pele, de modo que as pessoas devem lavar as mãos depois de 

manusearem os comprimidos. As pessoas com hipersensibilidade (alergia) conhecida ao cimicoxib 

devem evitar o contacto com os comprimidos de Cimalgex. 

Em caso de ingestão acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto 

informativo ou o rótulo. 

Por que foi aprovado o Cimalgex?  

O CVMP concluiu que os benefícios do Cimalgex são superiores aos seus riscos no tratamento da dor e 

inflamação associadas à osteoartrite, e na gestão da dor peri-operatória associada à cirurgia 

ortopédica ou dos tecidos moles, tendo recomendado a concessão de uma autorização de introdução 

no mercado para o Cimalgex. O perfil de benefício-risco pode ser encontrado no módulo da discussão 

científica do presente EPAR. 

Outras informações sobre o Cimalgex 

Em 18/02/2011, a Comissão Europeia concedeu à Vétoquinol SA uma Autorização de Introdução no 

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

classificação do medicamento quanto à dispensa ao público encontra-se no rótulo/embalagem exterior. 

Este resumo foi actualizado pela última vez em 18/02/2011. 

 


