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OvuGel (acetato de triptorrelina) 
Resumo do OvuGel e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o OvuGel e para que é utilizado? 

O OvuGel é um medicamento veterinário utilizado para a sincronização da ovulação em porcas pós-
desmame (porcas cujos leitões foram retirados) para reprodução, de modo a permitir uma inseminação 
artificial. Na medida em que a ovulação ocorre como uma resposta ajustada ao tratamento com o 
OvuGel, pode, portanto, ser utilizado um programa de inseminação gradual para porcas reprodutoras. 

O OvuGel contém a substância ativa triptorelina (como acetato), um análogo sintético da hormona 
libertadora da gonadotropina (GnRH). 

Como se utiliza o OvuGel? 

O OvuGel é um gel vaginal, que deve ser administrado a porcas na vagina através de um dispositivo 
adequado disponível no mercado, 4 dias (94 a 98 horas) após o desmame. 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. Para obter informações adicionais sobre a 
utilização do OvuGel, leia o Folheto Informativo ou contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o OvuGel? 

A substância ativa no OvuGel, o acetato de triptorelina, é um análogo sintético da hormona libertadora de 
gonadotropina natural (GnRH), que estimulará a ovulação numa porca assim que os leitões forem 
desmamados. O OvuGel tem de ser administrado num determinado momento (ou seja, aproximadamente 
96 horas) após os leitões terem sido desmamados. Isto resultará em que a ovulação ocorra cerca de 
22 horas mais tarde, proporcionando, assim, um tempo fixo de quando a inseminação artificial pode 
ocorrer. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo OvuGel durante os estudos? 

O OvuGel foi primeiro estudado em vários estudos laboratoriais para estabelecer a dose mais eficaz e os 
melhores tempos para a administração do OvuGel, e também o melhor tempo para realizar a inseminação 
artificial após a administração do medicamento. Os estudos de campo realizados na Europa e nos EUA 
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investigaram em seguida a utilização do OvuGel (e subsequente inseminação) em porcas de diferentes 
raças e em diferentes práticas de suinicultura em toda a Europa. 

Dois estudos principais mostraram que o OvuGel foi eficaz na sincronização do momento da ovulação 
quando administrado 94 a 98 horas após o desmame. No primeiro estudo em 708 porcas desmamadas, 
as porcas receberam o OvuGel seguido de inseminação artificial ou apenas a prática de inseminação 
padrão. O OvuGel levou a um desempenho de fertilidade e reprodução semelhante ao da prática de 
inseminação padrão. 

O segundo estudo realizado em marrãs (ou seja, porcas jovens que ainda não tenham estado prenhes) 
não corroborou o uso eficaz do OvuGel. Por conseguinte, o OvuGel não é recomendado nesta população 
animal. 

Quais são os riscos associados ao OvuGel? 

O OvuGel foi bem tolerado nos estudos sem quaisquer efeitos secundários. 

O OvuGel é contraindicado em porcas com anomalias óbvias da função reprodutiva ou durante a gestação 
ou lactação. Para a lista completa de restrições de utilização relativas a OvuGel, consulte o Folheto 
Informativo. 

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

O OvuGel pode causar irritação ocular, pelo que deve ser usado equipamento de proteção individual 
durante o seu manuseamento. A substância ativa do OvuGel (acetato de triptorelina) pode afetar os ciclos 
reprodutivos em mulheres e os efeitos da exposição acidental em mulheres grávidas são desconhecidos. 

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

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. 

O intervalo de segurança para a carne derivada dos leitões tratados com o OvuGel é de 0 dias. 

Por que foi o OvuGel autorizado na UE? 

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

Em 10 de novembro de 2020, o OvuGel recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o OvuGel, consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/ovugel 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 03-2021. 

 


	O que é o OvuGel e para que é utilizado?
	Como se utiliza o OvuGel?
	Como funciona o OvuGel?
	Quais foram os benefícios demonstrados pelo OvuGel durante os estudos?
	Quais são os riscos associados ao OvuGel?
	Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou entra em contacto com o animal?
	Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de alimentos?
	Por que foi o OvuGel autorizado na UE?
	Outras informações sobre o OvuGel

