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TROCOXIL 
Mavacoxib 

Este documento é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação. 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 Trocoxil? 

O Trocoxil contém a substância activa mavacoxib, a qual pertence a uma classe de medicamentos com 
acção anti-inflamatória. Está disponível na forma de comprimidos triangulares para mastigar, em cinco 
dosagens diferentes (6, 20, 30, 75 e 95 mg). 

Para que é utilizado o Trocoxil? 

O Trocoxil é utilizado para tratamento da dor e da inflamação associadas à doença articular 
degenerativa (doença que provoca lesões nas articulações como, por exemplo, a osteoartrite) em cães 
com, pelo menos, um ano de idade. É utilizado quando é necessário um tratamento contínuo por mais 
de um mês. 

A dose recomendada é de 2 mg de Trocoxil por quilograma de peso corporal e deve ser administrada 
juntamente com a refeição do animal ou imediatamente antes da mesma. É recomendado um intervalo 
de duas semanas entre a primeira e a segunda dose, após as quais o medicamento deverá ser 
administrado uma vez por mês. A dose e a duração do tratamento (máximo de 6,5 meses) dependerão 
do peso e do tipo de animal, bem como da patologia a ser tratada. Para obter detalhes, consulte o 
Folheto Informativo. 
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Como funciona o Trocoxil ? 

A substância activa do Trocoxil, o mavacoxib, pertence a uma classe de medicamentos denominada 
medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINE). Actua bloqueando uma enzima chamada 
cicloxigenase 2 (COX 2). Esta enzima está envolvida na produção de substâncias denominadas 
prostaglandinas, relacionadas com a dor e com a inflamação. Ao bloquear a produção de 
prostaglandinas, o Trocoxil reduz a dor e a inflamação provocadas pela lesão das articulações. 

Como foi estudado o Trocoxil ? 

O Trocoxil foi estudado em animais de laboratório, bem como em cães tratados em várias clínicas 
veterinárias da Europa (“estudos clínicos”). 

Os comprimidos para mastigar de Trocoxil para cães foram estudados num estudo principal que 
envolveu cães com osteoartrite. O medicamento foi comparado com o carprofeno (outro AINE) durante 
um período máximo de 6,5 meses. Os seus efeitos a longo prazo foram igualmente estudados. Foram 
incluídos no estudo cães de ambos os sexos e várias raças. Os resultados mostraram uma melhoria no 
grau de claudicação em cães com osteoartrite estabelecida. O produto demonstrou ser comparável ao 
produto de referência (carprofeno). 

Qual o benefício demonstrado pelo Trocoxil durante os estudos? 

Os comprimidos de Trocoxil para cães melhoraram a inflamação e proporcionaram um maior alívio da 
dor. A administração do medicamento de acordo com o esquema de dosagem mensal recomendado 
durante um período máximo de 6,5 meses resultou numa melhoria da claudicação e da qualidade de 
vida em cães com osteoartrite estabelecida, segundo a avaliação dos proprietários dos animais. A 
adesão ao tratamento foi maior com o Trocoxil, possivelmente devido ao facto de a administração ser 
mensal, em vez de diária. 

Qual é o risco associado ao Trocoxil?  

Os efeitos secundários do Trocoxil são semelhantes aos observados noutros medicamentos desta 
classe (AINE) e incluem a perda de apetite, fezes moles/diarreia, vómitos, apatia (falta de interesse 
pelo ambiente circundante) e sinais de problemas renais. Se forem detectados estes efeitos 
secundários num cão, o tratamento deve ser interrompido e deve ser iniciada uma terapia geral de 
suporte, como se tivesse ocorrido um caso de sobredosagem com AINE. 

O Trocoxil não deve ser utilizado em cães com menos de um ano ou com um peso inferior a 5 kg. Não 
deve ser igualmente utilizado em cães com problemas gástricos ou intestinais, incluindo úlceras ou 
hemorragias, nem em cães com problemas hemorrágicos. Também não deve ser administrado a cães 
com problemas nos rins ou no fígado, com uma irrigação sanguínea inadequada do músculo cardíaco, a 
cadelas gestantes ou lactantes, nem a animais destinados à reprodução. O medicamento não deve 
ainda ser utilizado em cães com hipersensibilidade (alergia) ao mavacoxib ou a qualquer outro 
componente do comprimido ou sulfonamidas. Não deve ser utilizado com glucocorticóides nem outros 
AINE. 

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

A ingestão de Trocoxil pode ser prejudicial para as crianças. Para evitar a ingestão acidental, deve-se 
administrar o comprimido ao animal imediatamente após a sua remoção da embalagem blister. As 
pessoas com alergia conhecida a AINE devem evitar o contacto com Trocoxil. 
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Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento de Trocoxil. Lavar as mãos após o 
manuseamento do medicamento. 

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

Por que foi aprovado o Trocoxil ?  

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) concluiu que os benefícios do Trocoxil são 
superiores aos seus riscos no tratamento da dor e da inflamação associadas à doença articular 
degenerativa em cães, nos casos em que o período de tratamento contínuo indicado seja superior a 
um mês, e recomendou a concessão de uma autorização de introdução no mercado para o Trocoxil. O 
perfil benefício-risco encontra-se no módulo da discussão científica do presente EPAR. 

Outras informações sobre o Trocoxil  

Em 9 de Setembro de 2008, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no 
Mercado, válida para toda a União Europeia, para o medicamento Trocoxil. A informação sobre a 
classificação do medicamento quanto à dispensa ao público pode ser encontrada no rótulo/embalagem 
exterior. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 04-2013. 
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