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

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

O que é o Reconcile e para que é utilizado? 

O Reconcile é um medicamento veterinário utilizado como adjuvante no tratamento de cães com problemas 
comportamentais causados pela separação dos donos, do local habitual de residência, ou de outros cães 
(ansiedade provocada pela separação). Estes problemas comportamentais podem manifestar-se por 
destruição, vocalização (latidos e uivos) excessiva e defecação ou micção inapropriadas em casa. 

O Reconcile deve ser administrado apenas em combinação com terapia comportamental. Contém a 
substância ativa fluoxetina. 

Como se utiliza o Reconcile? 

O Reconcile está disponível na forma de comprimidos (8, 16, 32 e 64 mg) e só pode ser obtido mediante 
receita médica. É necessário utilizar o comprimido de dosagem adequada, de acordo com o peso do cão. Os 
comprimidos são administrados uma vez por dia. É de esperar uma melhoria dos sintomas no prazo de 1 a 
2 semanas. Caso não se verifiquem melhorias no prazo de 4 semanas, o veterinário deve reavaliar o 
tratamento. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como funciona o Reconcile? 

A fluoxetina é um antidepressivo. Funciona ao aumentar os níveis do neurotransmissor serotonina no 
sistema nervoso central. Um neurotransmissor é uma substância que as células nervosas usam para 
comunicar com as células circundantes. Uma vez que níveis baixos de serotonina podem estar ligados a 
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depressão e ansiedade, o aumento dos seus níveis pode ajudar os cães a sentir-se mais calmos, melhorando 
assim os sinais comportamentais relacionados com a separação. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Reconcile durante os estudos? 

Foi realizado um estudo de campo num elevado número de cães tratados contra a ansiedade provocada pela 
separação em dois países europeus. Todos os cães receberam terapia comportamental e foram tratados com 
o Reconcile ou clomipramina (outro medicamento utilizado para tratar cães com distúrbios comportamentais 
relacionados com a separação). O principal parâmetro de eficácia foi a alteração nosnove comportamentos 
distintos reconhecidos como indicadores característicos da ansiedade provocada pela separação em cães. O 
estudo demonstrou que o Reconcile foi tão eficaz como a clomipramina. Após 8 semanas de tratamento, 
duas ansiedades provocadas pela separaçãomelhoraram significativamente no grupo do Reconcile 
(comportamento destrutivo ou defecação inapropriada). 

Quais são os riscos associados ao Reconcile? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Reconcile (que podem afetar mais de 1 em cada 10 
cães) são perda de apetite e letargia (falta de energia). Outros efeitos secundários mais frequentes 
associados ao Reconcile (que podem afetar 1 em cada 10 cães) são problemas urinários (infeção da bexiga, 
perda de controlo ao urinar, incapacidade de esvaziar completamente a bexiga, dor e dificuldade em urinar), 
e falta de coordenação e desorientação. 

O Reconcile é contraindicado em cães com peso inferior a 4 kg e com epilepsia ou crises epiléticas. É 
igualmente contraindicado em cães hipersensíveis (alérgicos) à substância ativa ou a qualquer outro 
componente do medicamento ou a medicamentos da mesma classe, tais como a fluoxetina (inibidores da 
recaptação da serotonina). 

Para a lista completa de todos os efeitos secundários e restrições comunicados relativamente ao Reconcile, 
consulte o Folheto Informativo. 

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

Em caso de ingestão acidental, deve consultar-se imediatamente um médico. 

Por que foi aprovado o Reconcile? 

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

Outras informações sobre o Reconcile? 

Em 8 de julho de 2008, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o Reconcile. 

O EPAR completo relativo ao Reconcile 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 Reconcile, 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 agosto de 2016. 
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