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Resumo do EPAR destinado ao público 

Prevomax 
maropitant 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Prevomax. 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 Prevomax. 

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

O que é o Prevomax e para que é utilizado? 

O Prevomax é um medicamento veterinário utilizado no tratamento do vómito, em associação com 
outras medidas de suporte, ou na prevenção do vómito (exceto o enjoo provocado pelo movimento) 
em cães e gatos. 
 
Em gatos, o Prevomax é também utilizado para a redução de náuseas (sinais de enjoo). 
 
Em cães, o Prevomax também pode ser utilizado para a prevenção de náuseas e vómito antes e 
depois de uma operação e para melhorar a recuperação da anestesia geral após a administração de 
morfina. O Prevomax também é utilizado na prevenção e no tratamento de náuseas causadas pela 
quimioterapia em cães. 
 
O Prevomax contém a substância ativa maropitant. 
 
O Prevomax é um medicamento veterinário genérico, o que significa que contém a mesma 
substância ativa e funciona da mesma forma que um medicamento veterinário de referência já 
autorizado na União Europeia (UE) denominado Cerenia. 

Como se utiliza o Prevomax? 

O medicamento veterinário só pode ser obtido mediante receita médico-veterinária e está disponível 
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na forma de solução injetável. O Prevomax é injetado uma vez por dia sob a pele ou numa veia 
(1 mg por cada quilograma de peso corporal), até um máximo de cinco dias. Para prevenir o 
vómito, o Prevomax deve ser administrado mais de uma hora antes do acontecimento que poderá 
causar o vómito. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como funciona o Prevomax? 

A substância ativa do Prevomax, o maropitant, impede que uma substância química no organismo 
(a substância P) se ligue a certos alvos designados recetores da neurocinina 1 (NK1), que se 
encontram na superfície das células na parte do cérebro que controla as náuseas e o vómito. 
Quando a substância P se liga a estes recetores, provoca náuseas e vómitos. Ao bloquear os 
recetores, o maropitant pode prevenir as náuseas e os vómitos. 

Como foi estudado o Prevomax? 

Uma vez que já foram realizados estudos sobre os benefícios e os riscos da substância ativa nas 
utilizações aprovadas relativamente ao medicamento veterinário de referência, o Cerenia, não existe 
necessidade de os repetir relativamente ao Prevomax. 
Tal como para qualquer outro medicamento veterinário, a empresa forneceu estudos sobre a 
qualidade do Prevomax. Não houve necessidade de realizar estudos de bioequivalência para 
investigar se o Prevomax é absorvido da mesma forma que o medicamento veterinário de 
referência, o Cerenia solução injetável, para produzir o mesmo nível da substância ativa no sangue. 
Tal deve-se ao facto de, quando administrado por injeção numa veia, a substância ativa do 
Prevomax entrar diretamente na corrente sanguínea. Quando administrado por injeção sob a pele, a 
substância ativa do Prevomax deverá ser absorvida da mesma forma que o medicamento 
veterinário de referência. 

Quais os benefícios e riscos do Prevomax? 

Uma vez que o Prevomax é um medicamento veterinário genérico e é bioequivalente ao 
medicamento veterinário de referência, os seus benefícios e riscos são considerados idênticos aos 
do medicamento veterinário de referência. 

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 Prevomax, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelos donos ou cuidadores dos animais. As precauções a observar são as mesmas das do 
medicamento veterinário de referência, uma vez que o Prevomax é um medicamento veterinário 
genérico. 

Por que foi aprovado o Prevomax? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que, em 
conformidade com o exigido pela legislação da UE, o Prevomax demonstrou ter uma qualidade 
comparável e ser bioequivalente ao Cerenia solução injetável. Por conseguinte, o CVMP considerou 
que, à semelhança do Cerenia, os seus benefícios são superiores aos riscos identificados. O Comité 
recomendou a aprovação do Prevomax para utilização na UE. 
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Outras informações sobre o Prevomax 

Em 19/06/2017, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o medicamento veterinário Prevomax. 

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

O EPAR completo relativo ao medicamento veterinário de referência pode também ser consultado no 
sítio Internet da Agência. 

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