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Semintra (telmisartan) 
Resumo do Semintra e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Semintra e para que é utilizado? 

O Semintra é um medicamento veterinário utilizado para reduzir a proteinúria (presença de proteínas 
na urina) e para tratar a pressão arterial elevada em gatos. A proteinúria pode ocorrer na doença renal 
crónica (de longa duração) em gatos, uma doença comum nos gatos mais velhos caracterizada por 
uma deterioração progressiva da função renal (rins) ao longo do tempo. A pressão arterial elevada é 
também um problema crónico nos gatos idosos que pode ocorrer juntamente com doença renal 
crónica, hipertiroidismo (glândula tiroideia hiperativa) e outras patologias. 

Como se utiliza o Semintra? 

O Semintra está disponível na forma de uma solução para administrar por via oral e só pode ser obtido 
mediante receita médica. Estão disponíveis duas dosagens diferentes: 4 mg/ml para reduzir a 
proteinúria e 10 mg/ml para tratar a pressão arterial elevada. O medicamento é administrado uma vez 
por dia por via oral, utilizando a seringa doseadora fornecida. A dose recomendada para reduzir a 
proteinúria é de 1 mg de telmisartan por kg de peso corporal. Para tratar a pressão arterial elevada, é 
utilizada uma dose inicial de 2 mg de telmisartan por kg de peso corporal. Após 4 semanas, a dose 
pode ser reduzida em gatos com pressão arterial sistólica (PAS) inferior a 140 mmHg. A PAS de 
referência situa-se entre 120 e 140 mmHg. 

Como funciona o Semintra? 

A substância ativa do Semintra, o telmisartan, é um «antagonista dos recetores da angiotensina II», o 
que significa que bloqueia a ação de uma hormona denominada angiotensina II. A angiotensina II é 
um agente vasoconstritor potente (uma substância que estreita os vasos sanguíneos). Ao bloquear o 
recetor ao qual a angiotensina II normalmente se liga, o telmisartan impede que a hormona exerça o 
seu efeito, permitindo que os vasos sanguíneos se dilatem. Isto permite reduzir a pressão arterial, 
resultando numa diminuição dos níveis de proteínas na urina, o que pode abrandar a progressão da 
doença renal. 
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Quais foram os benefícios demonstrados pelo Semintra durante os 
estudos? 

Num estudo de campo que incluiu 224 gatos com mais de 11 anos de idade com doença renal crónica, 
o Semintra foi tão eficaz como o benazepril (outro medicamento veterinário utilizado para reduzir a 
proteinúria) na redução da proteinúria. O Semintra diminuiu a quantidade de proteínas na urina nos 
primeiros sete dias após o início do tratamento. 

Num segundo estudo de campo que incluiu 294 gatos com uma média de 13 anos de idade com 
hipertensão arterial, 194 dos gatos que receberam o Semintra uma vez por dia durante 28 dias 
apresentaram uma redução de 25 mmHg na PAS no dia 28, em comparação com 11 mmHg nos 
100 gatos que receberam o placebo (um tratamento simulado). No fim do tratamento de 28 dias, os 
gatos tratados com o Semintra continuaram a ser tratados por um período adicional de 92 dias e 
apresentaram uma redução de 20 mmHg na PAS durante todo o período de estudo de 4 meses. 

Quais são os riscos associados ao Semintra? 

Os efeitos secundários mais frequentes observados com o Semintra são vómitos e diarreia ligeiros e de 
curta duração (que podem afetar 1 em cada 10 gatos tratados com a dosagem de 10 mg/ml de 
solução). 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Semintra, consulte o 
Folheto Informativo. 

O Semintra está contraindicado em gatas gestantes ou em lactação. 

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

Em caso de ingestão acidental do Semintra, deve-se consultar imediatamente um médico e mostrar-
lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. A pessoa que administra o Semintra deve evitar que entre em 
contacto com os olhos. Se o medicamento entrar em contacto com os olhos, estes devem ser lavados 
com água abundante. As mãos devem ser lavadas após a administração do medicamento. As mulheres 
grávidas devem tomar precauções especiais para evitar o contacto com o medicamento. As pessoas 
hipersensíveis ao telmisartan ou a outros antagonistas dos recetores da angiotensina II devem evitar o 
contacto com o Semintra. 

Por que foi autorizado o Semintra na UE? 

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

Outras informações sobre o Semintra 

Em 13 de fevereiro de 2013, o Semintra recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Semintra consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em março de 2018. 
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