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Aivlosin (tilvalosina) 
Um resumo do Aivlosin e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Aivlosin e para que é utilizado? 

O Aivlosin é um antibiótico utilizado no tratamento de uma série de doenças infeciosas em suínos, 
galinhas, faisões e perus. 

É utilizado em suínos para o tratamento ou a metafilaxia de uma série de doenças infeciosas causadas 
por bactérias que afetam os pulmões (ou seja, pneumonia enzoótica suína) ou o aparelho intestinal 
(disenteria suína ou enteropatia proliferativa porcina). «Metafilaxia» significa administrar um 
medicamento a um grupo de animais, com vista ao tratamento de animais doentes com uma infeção e 
a controlar a disseminação da infeção a outros animais, alguns dos quais podem já estar infetados. O 
Aivlosin melhora o estado de saúde e o peso dos animais mas poderá não eliminar totalmente as 
bactérias responsáveis pela infeção pulmonar. 

Em galinhas e faisões, o Aivlosin é utilizado no tratamento ou na metafilaxia de infeções pulmonares 
causadas por uma bactéria denominada Mycoplasma gallisepticum. 

Em perus, o Aivlosin é utilizado para tratar infeções pulmonares causadas por uma bactéria 
denominada Ornithobacterium rhinotracheale, que pode causar doença em caso de complicação por 
outras infeções virais e bacterianas. 

O Aivlosin contém a substância ativa tilvalosina (anteriormente designada acetilisovaleriltilosina). 

Como se utiliza o Aivlosin? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. O Aivlosin está disponível na forma de 
pré-mistura para alimento medicamentoso e de pó oral para suínos, e em granulado para água de 
bebida para suínos, galinhas, perus e faisões. 

O Aivlosin pré-mistura só pode ser usado por uma fábrica de rações autorizada para preparar a ração 
medicamentosa, que é depois distribuída ao agricultor para tratar um grande número de suínos. O 
Aivlosin pó oral é misturado na ração dos suínos pelo suinicultor e é usado para tratar suínos 
individualmente. O Aivlosin granulado é adicionado ao sistema de distribuição de água potável, 
diretamente ou após diluição numa solução-mãe. 
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Para obter informações adicionais sobre a utilização do Aivlosin, leia o Folheto Informativo ou contacte 
o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Aivlosin? 

A substância ativa do Aivlosin, a tilvalosina, é um antibiótico do grupo dos macrólidos. Funciona 
através do bloqueio dos ribossomas bacterianos, as partes da célula onde as proteínas são produzidas, 
inibindo assim o crescimento das bactérias. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Aivlosin durante os estudos? 

A eficácia antimicrobiana da tilvalosina contra as bactérias que causam doenças foi investigada em 
laboratório. Os principais estudos clínicos sobre a eficácia do Aivlosin foram realizados em explorações 
agrícolas de vários de países da UE e países terceiros. 

Os estudos em suínos incluíram suínos já afetados pela doença ou suínos suscetíveis de desenvolver a 
doença por estarem em contacto com animais doentes na mesma exploração agrícola. Os estudos 
demonstraram que os suínos tratados com o Aivlosin tiveram menos sinais graves da doença do que os 
animais não tratados. A eficácia do tratamento com o Aivlosin foi semelhante à de outros 
medicamentos da mesma classe autorizados para estas doenças em suínos. 

Um conjunto adicional de estudos analisou o Aivlosin em galinhas e faisões doentes, bem como em 
pintos recém-nascidos de ovos provenientes de bandos infetados pela doença. As galinhas e os faisões 
tratados com o Aivlosin tiveram menos sinais graves da doença do que os animais não tratados. A 
eficácia do tratamento com o Aivlosin foi semelhante à de outros medicamentos da mesma classe 
autorizados para estas doenças em galinhas. O tratamento não eliminou todas as bactérias do sistema 
respiratório e algumas aves manifestaram ainda a doença; no entanto, o número de animais afetados 
foi significativamente menor do que no grupo de aves não tratadas. 

Nos perus, foram realizados apenas estudos de laboratório. Estes incluíram um estudo de confirmação 
de dose em perus muito jovens artificialmente infetados com um vírus pulmonar (pneumovírus aviário) 
e Ornithobacterium rhinotracheale, a fim de simular uma infeção com complicações. Os perus jovens 
receberam tratamento com o Aivlosin ou nenhum tratamento. O principal parâmetro de eficácia foi os 
danos nos pulmões e nos alvéolos pulmonares, que foram menores nos perus tratados com o Aivlosin 
do que no grupo não tratado. 

Qual é o risco associado ao Aivlosin? 

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

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

As pessoas que já tiveram reações ao manusearem o Aivlosin ou produtos semelhantes devem evitar 
qualquer contacto com o Aivlosin. 

Aquando da mistura do Aivlosin na ração ou na água de bebida ou do manuseamento do alimento 
medicamentoso ou da água, deve evitar-se o contacto direto com os olhos, pele e boca e deve ser 
usado equipamento de proteção como, por exemplo fatos de proteção completos, luvas e máscaras 
faciais (respirador). A pele que esteve em contacto com o Aivlosin, o alimento ou a água de bebida 
deve ser lavada. 
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O Aivlosin não deve ser utilizado em pessoas. Se uma pessoa consumir o Aivlosin acidentalmente, 
procure imediatamente aconselhamento médico e mostre o Folheto Informativo ou o rótulo ao médico. 

Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de 
alimentos? 

O intervalo de segurança é o período de tempo depois da administração do medicamento após o qual o 
animal pode 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 e a utilização para consumo humano 
dos ovos derivados desse animal. 

O intervalo de segurança para a carne de galinhas, perus e faisões tratados com o Aivlosin é de dois 
dias. 

O intervalo de segurança para os ovos de galinhas tratadas com o Aivlosin é de zero dias. Não é 
autorizado o uso do medicamento em peruas produtoras de ovos para consumo humano. Não deve, 
por conseguinte, ser utilizado em peruas poedeiras nem no período de três semanas antes do início 
provável da sua fase de postura de ovos para consumo humano. 

Por que foi autorizado o Aivlosin na UE? 

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

Outras informações sobre o Aivlosin 

Em 9 de setembro de 2004, o Aivlosin recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a UE. 

Para informações adicionais sobre o Aivlosin, consulte o sítio Internet da Agência em: 

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/aivlosin 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 06-2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/aivlosin
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