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Resumo do EPAR destinado ao público 

Exzolt 
fluralaner 

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

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

O que é o Exzolt e para que é utilizado? 

O Exzolt é um medicamento veterinário utilizado no tratamento da infestação pelo ácaro vermelho das 
galinhas (Dermanyssus gallinae) em frangas (galinhas jovens), galinhas reprodutoras e poedeiras. O 
ácaro vermelho das galinhas é um parasita que se alimenta do sangue das galinhas. As infestações 
pelo ácaro vermelho podem causar irritação e agitação da ave, arranque das penas e anemia (baixas 
contagens de glóbulos vermelhos). A produção de ovos também poderá ser afetada. O Exzolt contém 
a substância ativa fluralaner. 

Como se utiliza o Exzolt? 

O Exzolt está disponível na forma de solução para utilização na água de bebida e só pode ser obtido 
mediante receita médico-veterinária. O Exzolt é adicionado à água de bebida em duas ocasiões, com 
um intervalo de sete dias entre elas. É adicionado Exzolt suficiente para garantir que a dose necessária 
está presente no volume de água que as galinhas irão consumir num dia. Caso seja necessário outro 
ciclo de tratamento, o intervalo entre os dois ciclos de tratamento deve ser de pelo menos de 3 meses. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 



Como funciona o Exzolt? 

A substância ativa do Exzolt, o fluralaner, funciona como um «ectoparasiticida». Isto significa que 
mata os parasitas, tais como os ácaros, que se alimentam na pele dos animais. O fluralaner mata os 
ácaros ao atuar sobre o seu sistema nervoso após terem ingerido o sangue da galinha. O fluralaner 
atua interferindo no modo como os sinais são transmitidos entre as células nervosas 
(neurotransmissão) dos sistemas nervosos dos parasitas, levando à sua paralisia e morte. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Exzolt durante os estudos? 

O Exzolt foi estudado num estudo de campo que incluiu 9 explorações com infestação pelo ácaro 
vermelho das galinhas, cada qual com dois aviários semelhantes com 550 a 100 000 galinhas por 
aviário. Um dos aviários em cada exploração foi tratado com o Exzolt e o outro aviário não foi tratado. 
O Exzolt reduziu o número de ácaros em mais de 99 % das frangas e galinhas reprodutoras e em mais 
de 98 % das galinhas poedeiras. A duração da eficácia foi de entre 6 semanas e 8 meses, dependendo 
da duração do ciclo de produção e de quão eficazmente as explorações preveniram a reintrodução de 
novos ácaros nos seus aviários. 

Quais são os riscos associados ao Exzolt? 

Não existem efeitos secundários conhecidos. 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 Exzolt, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos 
donos ou cuidadores dos animais. 

Dado que o medicamento veterinário pode ser ligeiramente irritante para a pele e/ou para os olhos, o 
contacto com a pele, os olhos e as membranas mucosas (superfícies corporais húmidas, como o 
revestimento da boca) deve ser evitado. Durante o manuseamento do medicamento veterinário, as 
pessoas não devem comer, beber ou fumar. As mãos e a pele que esteve em contacto devem ser 
lavadas após o uso do medicamento veterinário. 

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 dos ovos derivados desse animal. 

O intervalo de segurança para a carne derivada das galinhas tratadas com o Exzolt é de 14 dias. 

O intervalo de segurança para os ovos derivados das galinhas tratadas com o Exzolt é de zero dias, o 
que significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi aprovado o Exzolt? 

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



Outras informações sobre o Exzolt 

Em 18/08/2017, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o medicamento veterinário Exzolt. 

O EPAR completo relativo ao Exzolt 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 Exzolt, 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 junho de 2017. 
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