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Resumo do EPAR destinado ao público 

Zycortal 
Pivalato de desoxicorticosterona 

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

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

O que é o Zycortal e para que é utilizado? 

O Zycortal é um medicamento veterinário utilizado no tratamento de cães com a doença de Addison. A 
doença de Addison, conhecida por hipoadrenocorticismo, ocorre quando as glândulas suprarrenais 
(localizadas acima dos rins) não produzem a quantidade suficiente de duas hormonas esteroides, o 
cortisol e a aldosterona. A falta de aldosterona pode causar perda de líquidos, desidratação e perda de 
peso. O Zycortal é utilizado a longo prazo para substituir a aldosterona em falta. Além disso, é 
provável que seja necessário um medicamento corticosteroide para substituir o cortisol. O Zycortal 
contém a substância ativa pivalato de desoxicorticosterona. 

Como se utiliza o Zycortal? 

O Zycortal está disponível na forma de suspensão injetável de libertação prolongada. «Libertação 
prolongada» significa que a substância ativa é libertada lentamente ao longo de algumas semanas 
após a injeção. Este medicamento é administrado por meio de uma injeção subcutânea (sob a pele), 
numa dose inicial de 2,2 mg/kg. Cerca de 25 dias após a primeira injeção, a resposta do cão é 
avaliada, antes de uma segunda injeção ser administrada. A dose a administrar e o intervalo entre 
tratamentos dependem tanto da resposta do cão como dos níveis no sangue de determinados 
eletrólitos (sódio e potássio). Quando se obtêm resultados satisfatórios, o tratamento deve continuar a 
ser administrado a longo prazo, utilizando a mesma dose e intervalo entre tratamentos. 
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O Zycortal só pode ser obtido mediante receita médico-veterinária. Para mais informações, consulte o 
Folheto Informativo. 

Como funciona o Zycortal? 

O pivalato de desoxicorticosterona é uma hormona esteroide produzida de forma sintética, muito 
semelhante à hormona natural aldosterona. O seu modo de funcionamento é idêntico ao da 
aldosterona na retenção de água suficiente no organismo (por retenção de sódio e eliminação de 
potássio). Os cães com doença de Addison apresentam níveis insuficientes de aldosterona no sangue, 
e o Zycortal é utilizado para substituir a hormona em falta. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Zycortal durante os estudos? 

A eficácia do Zycortal foi analisada num estudo de campo que incluiu 152 cães com doença de 
Addison. O Zycortal foi administrado por injeção subcutânea a 113 cães. Outros 39 cães receberam um 
medicamento similar, que também contém pivalato de desoxicorticosterona, para injeção no músculo. 
Todos os cães receberam também corticosteroides por via oral. Neste estudo, demonstrou-se que o 
Zycortal é, pelo menos, tão eficaz quanto o outro medicamento similar. Decorridos 90 dias desde o 
início do tratamento, 84 % (92 num total de 109) dos cães tratados com o Zycortal apresentaram 
sinais clínicos melhorados e níveis normais de sódio e potássio no sangue. 

Quais são os riscos associados ao Zycortal? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Zycortal (que podem afetar mais de 1 em cada 
10 cães) são polidipsia (aumento da ingestão de água) e poliúria (aumento da produção de urina). 

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

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 Zycortal, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelos donos ou cuidadores dos animais. 

Em caso de contacto com a pele ou os olhos, deve-se lavar imediatamente a zona afetada com água. 
Em caso de irritação, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o Folheto Informativo ou o 
rótulo. 

Em caso de autoinjeção acidental, deve se consultar imediatamente um médico e mostrar lhe o Folheto 
Informativo ou o rótulo. Numa situação de autoinjeção acidental, este medicamento pode causar dor e 
inchaço no local da injeção. 

O Zycortal pode causar efeitos adversos nos órgãos reprodutores masculinos e, por conseguinte, afetar 
a fertilidade. 

As mulheres grávidas ou a amamentar devem evitar administrar este medicamento, devido à 
possibilidade de afetar o desenvolvimento normal do feto ou do recém-nascido. 
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Por que foi aprovado o Zycortal? 

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

Outras informações sobre o Zycortal 

Em 06/11/2015, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o medicamento veterinário Zycortal. 

O EPAR completo relativo ao Zycortal 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 Zycortal, 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 setembro de 2015.  
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