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Resumo do EPAR destinado ao público 

Zuprevo 
tildipirosina 

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 Zuprevo? 

O Zuprevo é um medicamento que contém tildipirosina. O Zuprevo encontra-se disponível na forma de 
solução injetável contendo 40 mg/ml de tildipirosina (para suínos) ou 180 mg/ml (para bovinos). 

Para que é utilizado o Zuprevo? 

O Zuprevo é um antibiótico usado em suínos para tratar a doença respiratória suína (SRD) associada a 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica e Haemophilus 
parasuis. Durante surtos graves de SRD, o Zuprevo poderá também ser utilizado de forma metafilática, 
que consiste em tratar em simultâneo os suínos doentes e os suínos clinicamente saudáveis que 
estejam em contacto com os outros, para prevenir que desenvolvam sinais clínicos e a propagação da 
doença. 

O Zuprevo é utilizado em bovinos para tratar a doença respiratória bovina (BRD) associada a 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. O Zuprevo deverá ser usado 
apenas quando as bactérias são sensíveis à tildipirosina. Quando usado no tratamento da BRD, a 
presença da doença na exploração deve ser confirmada antes do tratamento. 

O Zuprevo é administrado numa injeção única, no músculo, em suínos, e sob a pele, em bovinos. A 
dose a utilizar é calculada em função do peso do animal. O animal deverá ser monitorizado e, caso 
subsistam sinais de problemas respiratórios ao fim de dois dias (em suínos) ou de três dias (em 
bovinos), o tratamento deverá ser alterado para outro antibiótico. 
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Quando utilizar o antibiótico (x), é fundamental seguir atentamente as instruções que constam do 
folheto informativo para minimizar o risco de desenvolvimento de resistência aos antibióticos. A 
resistência aos antibióticos consiste na capacidade da bactéria crescer na presença de um antibiótico 
que normalmente a mataria ou limitaria o seu crescimento. Isto significa que um antibiótico poderá 
deixar de agir nas bactérias que infetam tanto animais como seres humanos. 

Como funciona o Zuprevo? 

O Zuprevo é um antibiótico que pertence ao grupo dos macrólidos. Funciona através do bloqueio dos 
ribossomas bacterianos, as partes da célula onde as proteínas são produzidas, e inibe o crescimento de 
bactérias. 

Como foi estudado o Zuprevo? 

Foram realizados estudos de laboratório e de campo para analisar o uso do Zuprevo tanto no 
tratamento como na prevenção da SRD e da BRD. Nos estudos de campo, o medicamento foi 
comparado com outros antibióticos usados no tratamento destas doenças (tulatromicina ou florfenicol). 
Os estudos relativos à SRD incluíram suínos com idades entre três e 21 semanas, e os estudos 
relativos à BRD incluíram bovinos com idades entre um e 24 meses. Os estudos de tratamento 
analisaram a melhoria dos sinais de doença respiratória, e os estudos de prevenção analisaram a 
ausência de sinais de infeção (febre, anomalias respiratórias ou comportamentais) em animais 
expostos à infeção. 

A eficácia do Zuprevo utilizado para o tratamento e a metafilaxia da SRD em suínos doentes e em 
suínos clinicamente saudáveis em contacto com suínos doentes foi investigada num estudo de campo 
no âmbito do qual um surto de SRD havia sido confirmado, e no qual se constatou que apenas 30 % 
dos cercados apresentavam sinais clínicos de SRD, incluindo pelo menos 10 % de animais por cercado 
no prazo de 1 dia, 20 % no prazo de 2 dias e 30 % no prazo de 3 dias. 229 suínos foram tratados com 
Zuprevo e 227 suínos não tratados foram utilizados para controlo, tendo-lhes sido administrada uma 
solução salina. 

Qual o benefício demonstrado pelo Zuprevo durante os estudos? 

A eficácia do Zuprevo demonstrou ser comparável à da tulatromicina ou do florfenicol no tratamento 
da SRD, e no tratamento e prevenção da BRD. 

Quando o Zuprevo foi utilizado para o tratamento e a metafilaxia da SRD em suínos doentes e em 
suínos clinicamente saudáveis em contacto com suínos doentes, aproximadamente 86 % dos suínos 
saudáveis não apresentavam sinais clínicos da doença, comparativamente a cerca de 65 % dos suínos 
do grupo de controlo não tratados. 

Qual é o risco associado ao Zuprevo? 

Os animais tratados com o Zuprevo podem desenvolver inchaço no local da injeção, especialmente se 
for usado em volumes grandes. Por conseguinte, cada injeção é limitada a um volume máximo (5 ml 
em suínos e 10 ml em bovinos). Em suínos, o inchaço pode durar até três dias, e em bovinos uma a 
duas semanas. Em bovinos pode igualmente ocorrer dor no momento da injeção. 

O Zuprevo não deve ser utilizado em animais  hipersensíveis (alérgicos) a antibióticos macrólidos ou a 
qualquer dos excipientes. O medicamento não deve ser administrado numa veia. 



 
Zuprevo  
EMA/431865/2011 Página 3/3 
 

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

A tildipirosina poderá provocar sensibilização por  contacto com a pele. Em caso de contacto acidental, 
a pele deve ser lavada imediatamente com água e sabão, e os olhos com água limpa. Devem ser 
tomadas precauções especiais para evitar a auto-injeção acidental uma vez que estudos de 
laboratórios realizados em cães demonstraram efeitos cardiovasculares após injeção intramuscular de 
doses elevadas de tildipirosina. Em caso de auto-injeção 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 ou leite utilizados para consumo humano. 

O intervalo de segurança é de nove dias para suínos e de 47 dias para bovinos. Este medicamento é 
contra-indicado em animais produtores de leite destinado ao consumo humano. 

Por que foi aprovado o Zuprevo? 

O CVMP concluiu que os benefícios do Zuprevo são superiores aos seus riscos quando utilizado na 
indicação aprovada e recomendou a concessão de uma autorização de introdução no mercado para o 
medicamento. O perfil de benefício-risco pode ser encontrado no módulo de discussão científica do 
presente EPAR. 

Outras informações sobre o Zuprevo 

Em 6 de maio de 2011, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 
válida para toda a União Europeia, para o medicamento Zuprevo. A informação sobre a classificação do 
medicamento quanto à dispensa ao público pode ser encontrada no rótulo/embalagem exterior. 
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