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Resumo do EPAR destinado ao público 

Zeleris 
florfenicol / meloxicam 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Zeleris. O seu 
objetivo é explicar o modo como a Agência avaliou este medicamento veterinário a fim de 
recomendar a sua autorização na União Europeia (UE), bem como as suas condições de utilização. 
Não tem por finalidade fornecer conselhos práticos sobre a utilização do Zeleris. 

Para obter informações práticas sobre a utilização do Zeleris, os donos ou cuidadores de animais 
devem ler o Folheto Informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico. 

O que é o Zeleris e para que é utilizado? 

O Zeleris é um medicamento veterinário utilizado no tratamento da doença respiratória dos bovinos 
(DRB, uma doença que afeta os pulmões) associada a temperaturas elevadas, causada pelas 
bactérias Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. O Zeleris contém 
duas substâncias ativas: florfenicol e meloxicam. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como se utiliza o Zeleris? 

O medicamento veterinário só pode ser obtido mediante receita médico-veterinária e está disponível 
na forma de solução injetável. A dose depende do peso do animal e é administrada por injeção sob 
a pele na região do pescoço. Os bovinos com peso superior a 150 kg terão de receber a dose 
dividida e injetada em mais do que um local. O Zeleris contém um antibiótico, pelo que é 
fundamental seguir escrupulosamente as instruções que constam do Folheto Informativo no sentido 
de minimizar o risco de desenvolvimento de resistência aos antibióticos. A resistência aos 
antibióticos consiste na capacidade da bactéria crescer na presença de um antibiótico que 
normalmente a mataria ou limitaria o seu crescimento. Isto significa que um antibiótico poderá 
deixar de agir nas bactérias que infetam tanto animais como seres humanos. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 
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Como funciona o Zeleris? 

O florfenicol é um antibiótico de largo espectro que impede que as bactérias cresçam, ao bloquear a 
atividade dos ribossomas, a parte das células bacterianas onde as proteínas são produzidas. 

O meloxicam pertence a uma classe de medicamentos chamada anti-inflamatórios não esteroides 
(AINE). O mecanismo de ação do meloxicam consiste em bloquear uma enzima denominada ciclo-
oxigenase, que está envolvida na produção de prostaglandinas. Como as prostaglandinas são 
substâncias que desencadeiam inflamação, dor, exsudação (fluido que sai dos vasos sanguíneos 
durante uma inflamação) e febre, o meloxicam reduz estes sinais da doença. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Zeleris durante os estudos? 

Num estudo de campo, 329 bezerros com doença respiratória bovina e uma temperatura corporal de 
40ºC ou superior foram tratados com o Zeleris ou o florfenicol em monoterapia. O Zeleris foi tão 
eficaz como o florfenicol em monoterapia na melhoria dos sinais da doença (com base no 
comportamento e na respiração) no dia 7. Foi alcançada uma taxa de sucesso de 67 % com o 
Zeleris, em comparação com 65 % com o florfenicol. Além disso, nas primeiras 48 horas após a 
injeção, o Zeleris foi mais eficaz do que o florfenicol em monoterapia na redução da temperatura 
corporal para menos de 39,5ºC. 

Quais são os riscos associados ao Zeleris? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Zeleris (que podem afetar mais de 1 em cada 
10 animais) são reações no local da injeção (principalmente inchaço, endurecimento, ardor e dor) 
após a injeção sob a pele. Estas reações são geralmente de curta duração e desaparecem no espaço 
de 5 a 15 dias, podendo, no entanto, persistir até 49 dias. 

Durante a injeção deste medicamento, os animais poderão apresentar sinais de dor moderada, tais 
como movimentos da cabeça ou do pescoço. 

O uso do Zeleris é contraindicado em machos adultos destinados à reprodução, animais com doença 
hepática, cardíaca ou renal, distúrbios hemorrágicos ou lesões ulcerosas gastrointestinais. 

Para a lista completa de restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo. 

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

Foram incluídas informações de segurança no Resumo das Características do Medicamento e no 
Folheto Informativo do Zeleris, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelos donos ou cuidadores dos animais. 

As pessoas hipersensíveis (alérgicas) ao florfenicol, meloxicam ou a qualquer outro componente do 
medicamento devem evitar o contacto com o Zeleris. 

Em caso de contacto com os olhos, deve-se lavar imediatamente a zona afetada com água. 

Em caso de autoinjeção acidental, deve-se consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe o 
Folheto Informativo ou o rótulo. 

O Zeleris não deve ser administrado por mulheres grávidas. 
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Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de 
alimentos? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 
medicamento veterinário, antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo 
humano. É também o período de tempo que deve ser respeitado entre a administração do 
medicamento veterinário e a utilização para consumo humano do leite derivado desse animal. 

O intervalo de segurança para a carne derivada dos bovinos tratados com o Zeleris é de 56 dias. 

Não é autorizado o uso do medicamento veterinário em fêmeas produtoras de leite destinado a 
consumo humano. O medicamento veterinário também não deve ser utilizado em fêmeas gestantes 
cujo leite é destinado a consumo humano no prazo de dois meses antes da data prevista para o 
parto. 

Por que foi aprovado o Zeleris? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Zeleris são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Zeleris 

Em 15/05/2017, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a UE, para o medicamento veterinário Zeleris. 

O EPAR completo relativo ao Zeleris pode ser consultado no sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Para obter 
mais informações sobre o tratamento com o Zeleris, os donos ou cuidadores dos animais devem ler 
o Folheto Informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em março de 2017. 
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