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Resumo do EPAR destinado ao público 

Recocam 
meloxicam 

Este documento é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR). O seu objectivo é 
explicar o modo como a avaliação do Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP), com 
base na documentação fornecida, conduziu às recomendações sobre as condições de utilização do 
medicamento. 

Este documento não substitui a consulta do veterinário. Se necessitar de informação adicional sobre a 
doença ou o tratamento do animal, contacte o seu veterinário. Se quiser obter mais informação sobre 
os fundamentos das recomendações do CVMP, leia a Discussão Científica (também parte do EPAR). 

O que é o Recocam? 

O Recocam é um medicamento para bovinos, suínos e cavalos que contém a substância activa 
meloxicam. Está disponível sob a forma de solução injectável (20 mg/ml) límpida de cor amarela.  

O Recocam é um “genérico”, isto é, um medicamento similar a um “medicamento veterinário de 
referência” autorizado na UE (Metacam). O Recocam é bioequivalente ao medicamento veterinário de 
referência, o que significa que é equivalente ao Metacam na forma como é absorvido e utilizado no 
organismo. 

Para que é utilizado o Recocam? 

O Recocom é utilizado em bovinos, em associação com terapêutica antibiótica adequada, na redução 
dos sinais clínicos de infecções respiratórias agudas (infecções dos pulmões e das vias respiratórias) e 
no tratamento da mastite aguda (inflamação do úbere). Também pode ser utilizado no tratamento da 
diarreia, em associação com terapêutica oral de re-hidratação, em vitelos com mais de uma semana e 
bovinos jovens não lactantes. Em bovinos, o Recocom é administrado numa injecção única, por via 
subcutânea ou intravenosa, na dose de 0,5 mg por quilograma de peso vivo. 

Em suínos, é utilizado na redução dos sintomas de claudicação e inflamação, em casos de doenças não 
infecciosas do aparelho locomotor (doenças que afectam a capacidade de movimento) e no tratamento 
de doenças após o parto, tais como septicémia puerperal e toxémia (síndrome de mastite-metrite- 
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agalactia), em associação com terapêutica antibiótica adequada. É administrado numa injecção única, 
na dose de 0,4 mg por quilograma de peso vivo. Caso necessário, pode ser administrada uma segunda 
dose passadas 24 horas. 

O Recocam é utilizado em cavalos para aliviar a cólica (dor abdominal) e a inflamação e dor associadas 
a doenças músculo-esqueléticas. É administrado numa injecção única, por via intravenosa, na dose de 
0,6 mg por quilograma de peso vivo.  

Como funciona o Recocam? 

O Recocam contém meloxicam, que pertence a uma classe de medicamentos designada por 
anti-inflamatórios não esteróides (AINE). O mecanismo de acção 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, transpiração e febre, o 
meloxicam reduz esses sinais clínicos. 

Como foi estudado o Recocam? 

Embora o Recocam seja um medicamento genérico, não foram apresentados estudos de 
bioquivalência, uma vez que a composição do Rococom é suficientemente similar à do medicamento de 
referência (Metacam) para os medicamentos serem considerados essencialmente similares. 

Qual o benefício demonstrado pelo Recocam durante os estudos? 

O Recocam foi considerado bioequivalente ao medicamento de referência, inferindo-se, daqui, que os 
seus benefícios são idênticos aos do medicamento de referência.  

Qual é o risco associado ao Recocam?  

Em bovinos e suínos, a administração subcutânea, intramuscular e intravenosa são bem toleradas; 
observou-se apenas um inchaço ligeiro temporário no local da injecção na sequência da administração 
subcutânea em menos de 10 % dos bovinos tratados nos estudos clínicos. 

Nos cavalos, poderá ocorrer um inchaço temporário no local da injecção, que desaparece 
naturalmente. Em casos muito raros podem ocorrer, em cavalos, reacções anafilactóides (de 
hipersensibilidade) que devem ser tratadas sintomaticamente. 

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

As pessoas que são hipersensíveis (alérgicas) aos AINE devem evitar o contacto com o Recocam. 

Em caso de auto-injecção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto 
informativo ou o rótulo. 

Qual é o intervalo de segurança? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 
medicamento, antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. É aplicável 
igualmente ao leite para consumo humano. O intervalo de segurança para a carne é de 15 dias para 
bovinos e de cinco dias para suínos e cavalos. Em bovinos, o leite pode ser tirado cinco dias após a 
administração do medicamento. O medicamento não deve ser utilizado em éguas que produzam leite 
destinado a consumo humano.  



 
Recocam  
EMA/751379/2011  Página 3/3 
 

Por que foi aprovado o Recocam?  

O CVMP considerou que, em conformidade com os requisitos da legislação da União Europeia na 
matéria, foi demonstrado que o Recocam é bioequivalente ao Metacam. Por conseguinte, o CVMP 
concluiu que, à semelhança do Metacam, os benefícios do Recocam são superiores aos seus riscos 
quando utilizados para as indicações aprovadas. O CVMP recomendou a concessão de uma autorização 
de introdução no mercado para o Recocam. O perfil benefício-risco encontra-se no módulo da 
discussão científica do presente EPAR. 

Outras informações sobre o Recocam 

Em 13/09/2011, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o medicamento Recocam. A informação sobre a classificação do 
medicamento quanto à dispensa ao público pode ser encontrada no rótulo / na embalagem exterior. 

Este resumo foi actualizado pela última vez em: 02-2013. 
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