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Sevohale1 (sevoflurano)
Resumo do Sevohale e das razões por que está autorizado na UE

O que é o Sevohale e para que é utilizado?

O Sevohale é um anestésico geral para cães e gatos. O Sevohale é utilizado para indução e manutenção 
da anestesia geral (perda de consciência). Contém a substância ativa sevoflurano, um produto químico 
que é líquido à temperatura ambiente, mas que, quando é aquecido, se torna num gás (vaporiza-se).

O Sevohale é um medicamento genérico. Isto significa que o Sevohale contém a mesma substância 
ativa e funciona da mesma forma que um medicamento de referência já autorizado na União Europeia 
(UE) denominado SevoFlo.

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo.

Como se utiliza o Sevohale?

O Sevohale é administrado utilizando um equipamento de anestesia especializado, normalmente na 
forma de uma mistura que contém oxigénio, rigorosamente controlada. O cão ou gato inala esta mistura 
de gases, o que lhe provoca a perda de consciência. O medicamento só pode ser obtido mediante 
receita médica. Para obter informações adicionais sobre a utilização do Sevohale, leia o Folheto 
Informativo ou contacte o médico veterinário ou o farmacêutico.

Como funciona o Sevohale?

Quando se administra uma mistura de oxigénio e sevoflurano a um cão ou um gato para inalação, o 
sevoflurano é inalado até aos pulmões e é transportado pela corrente sanguínea para o cérebro. O 
sevoflurano imita a ação do GABA, uma substância que reduz naturalmente a atividade cerebral e 
bloqueia a ação do glutamato, que estimula a ação do cérebro. Em conjunto, estas ações combinadas 
resultam na perda de consciência.

Como foi estudado o Sevohale?

Não foram necessários estudos adicionais, uma vez que o Sevohale é um medicamento genérico 
administrado por inalação e que contém a mesma substância ativa do medicamento de referência, o 
SevoFlo.

1 Anteriormente conhecido como Sevocalm
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Quais os benefícios e riscos do Sevohale?

Uma vez que o Sevohale é um medicamento genérico, os seus benefícios e riscos são considerados 
idênticos aos do medicamento de referência.

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 Sevohale, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos donos 
ou cuidadores dos animais. As precauções a observar são as mesmas das do medicamento de 
referência, uma vez que o Sevohale é um medicamento genérico.

Porque foi autorizado o Sevohale na UE?

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que, em conformidade com os requisitos da UE, o 
Sevohale demonstrou ser comparável ao SevoFlo. Por conseguinte, a Agência considerou que, à 
semelhança do SevoFlo, os benefícios são superiores aos riscos identificados e que pode ser aprovado 
para utilização na UE.

Outras informações sobre o Sevohale

Em 21/06/2016, o Sevocalm recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para toda a 
União Europeia. O nome do medicamento foi alterado para Sevohale em 29 de julho de 2016.

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

Informação sobre o medicamento de referência pode também ser encontrada no sítio Internet da 
Agência.

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