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Anexo I  

Listagem de nomes, forma farmacêutica, concentração dos 
medicamentos veterinários, espécies-alvo, vias de 
administração, titulares de autorização nos Estados Membros 
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Estado 
Membro 
UE/EEE 

Titular de 
autorização 

Nome Substância 
ativa 

Concentração Forma 
Farmacêutica  

Espécies-
alvo 

Via de 
administração 

Dinamarca Elanco Animal 
Health A/S  
Eli Lilly Danmark 
A/S  
Lyskær 3E, 2 tv.  
DK-2730 Herlev  
Denmark 

Apralan Vet. Sulfato de 
apramicina 

Sulfato de 
apramicina 
333 mg/ml 
equivalentes a 
230 mg/ml de 
apramicina 

Pó para 
administração 
na água de 
bebida 

Vitelos, 
suínos 

Oral 

Frrança Lilly France 
24 Boulevard 
Vital Bouhot 
92200 Neuilly Sur 
Seine  
France 

APRALAN BUVABLE Sulfato de 
apramicina 

1 g de pó contém 
1 g de apramicina 
(sulfato) 

Pó para solução 
oral 

Vitelos, 
suínos, 
coelhos 

Oral 

Alemanha Lilly Deutschland 
GmbH 
Abt. Elanco 
Animal Health 
Werner-Reimers-
Straße 2-4 
D-61352 Bad 
Homburg 
Germany 

Apralan soluble, 500 
mg/g Pulver zum 
Eingeben über das 
Trinkwasser für 
Schweine (Läufer, 
Ferkel), Apramycin (als 
Apramycinsulfat) 

Sulfato de 
apramicina 

1 g de pó contém 
500 mg de 
apramicina como 
sulfato em 2,2 ml 
equivalentes a 1 g 
de pó  

Pó para 
administração 
na água de 
bebida 

Suínos 
(leitões e 
suínos em 
engorda) 

Oral 

Irlanda Eli Lilly and 
Company Limited 
Elanco Animal 
Health 
Priestly Road 
Basingstoke 
Hampshire  
RG24 9NL 
United Kingdom 

Apralan Soluble Powder 
for oral solution 

Sulfato de 
apramicina 

100% w/w Pó para solução 
oral 

Vitelos, 
suínos, 
frangos 

Oral  
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Estado 
Membro 
UE/EEE 

Titular de 
autorização 

Nome Substância 
ativa 

Concentração Forma 
Farmacêutica  

Espécies-
alvo 

Via de 
administração 

Itália Eli Lilly Italia SpA 
Via A. Gramsci, 
731/733 
50019 Sesto 
Fiorentino 
(Firenze)  
Italy 

Apralan Solubile polvere 
per soluzione orale per 
Suini, Polli da carne e 
Conigli 

Sulfato de 
apramicina 

100 g de pó contêm 
100 g de sulfato de 
apramicina 

Pó para solução 
oral 

Suínos, 
frangos, 
coelhos 

Oral  

Portugal Lilly Portugal  
Produtos 
Farmacêuticos, 
Lda 
Torre Ocidente 
Rua Galileu 
Galilei, N.º 2, 
Piso 7 Fracção 
A/D 
1500-392 Lisboa 
Portugal 

Apralan Pó para solução 
oral para administração 
na água de bebida para 
vitelos, suínos e frangos 

Sulfato de 
apramicina 

Sulfato de 
apramicina 
equivalente a 50 g 
de atividade de 
apramicina por 
frasco. 
 
Sulfato de 
apramicina 
equivalente a 
1000 g de atividade 
de apramicina por 
saco. 

Pó para solução 
oral 

Vitelos, 
suínos e 
frangos. 

Para 
administração 
oral, na água de 
bebida. 

Espanha Elanco 
Valquímica, S.A. 
Avda. de la 
Industria, nº 30 
Polígono 
Industrial de 
Alcobendas 
28108 
Alcobendas 
(Madrid) 
Spain 

Girolan Sulfato de 
apramicina 

Sulfato de 
apramicina 
equivalente a 50 g 
de atividade de 
apramicina por 
frasco. 
 
Sulfato de 
apramicina 
equivalente a 
1000 g de atividade 
de apramicina por 
saco. 

Pó para 
administração 
oral 

Suínos, 
bovinos 
(vitelos), 
frangos y 
coelhos. 

Oral  
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Estado 
Membro 
UE/EEE 

Titular de 
autorização 

Nome Substância 
ativa 

Concentração Forma 
Farmacêutica  

Espécies-
alvo 

Via de 
administração 

Holanda Elanco Europe 
Ltd Lilly House 
Priestley Road 
Basingstoke  
RG24 9NL  
United Kingdom 

Apralan oplosbaar Sulfato de 
apramicina 

100% Pó para 
administração 
oral 

Vitelos pré-
ruminantes, 
suínos, 
frangos 

Oral 

Reino 
Unido 

Eli Lilly and 
Company Limited 
Elanco Animal 
Health 
Priestley Road 
Basingstoke 
Hampshire   
RG24 9NL 
United Kingdom 

Apralan Soluble Powder 
for oral solution 

Sulfato de 
apramicina 

Sulfato de 
apramicina 
equivalente a 50 g 
de atividade de 
apramicina por 
farsco. 
 
Sulfato de 
apramicina 
equivalente a 1 g 
de atividade de 
sulfat de apramicina 
por saqueta. 
 
Sulfato de 
apramicna 
equivalente a 
1000 g de atividade 
de apramicina por 
saco. 

Pó para solução 
oral 

Vitelos, 
Suínos, 
Frangos 

Oral 
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Anexo II 

Conclusões científicas e fundamentos para a alteração do 
Resumo das Características do Medicamento, da Rotulagem e 
do Folheto Informativo 
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Resumo da avaliação científica de Girolan e nome associado 
Apralan (ver Anexo I) 

1.  Introdução 

Girolan (e nome associado Apralan) é um pó para utilização na água de bebida/no leite que contém 
sulfato de apramicina como substância ativa. A apramicina é um antibiótico aminociclitol de largo 
espetro produzido por uma estirpe de Streptomyces tenebrarius. A apramicina é bactericida a 
concentrações inibitórias mínimas (CIM) e é eficaz contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas e 
algumas estirpes de micoplasmas. 

Em 24 de junho de 2016, a Espanha submeteu à Agência Europeia de Medicamentos (a Agência) uma 
notificação de consulta ao abrigo do artigo 34.º da Diretiva 2001/82/CE relativamente a Girolan e ao 
nome associado Apralan. A notificação de consulta baseava-se em preocupações relacionadas com 
decisões nacionais divergentes tomadas por Estados-Membros da UE que resultaram em discrepâncias 
na informação do medicamento, nomeadamente em matéria de espécies-alvo, indicações de utilização, 
posologia (dosagem e duração) e intervalos de segurança. Foi pedido ao Comité dos Medicamentos 
para Uso Veterinário (CVMP) que desse o seu parecer sobre este assunto e que harmonizasse a 
informação do medicamento de Girolan e nome associado Apralan (a seguir designados por Girolan). 

2.  Discussão dos dados disponíveis 

O CVMP observou que, na informação do medicamento de Girolan, a substância ativa era expressa 
como «g de atividade de apramicina». Isto não foi considerado aceitável, pois a dosagem da 
substância ativa deve ser expressa em UI/g de medicamento veterinário, uma vez que o ensaio é 
determinado através de um método microbiológico. Com base em dados históricos de lotes, 
estabeleceu-se uma potência-alvo de 552 000 UI/g de apramicina e todas as referências a «g de 
atividade de apramicina» na informação do medicamento foram substituídas pelas equivalentes em 
UI/g de medicamento veterinário. Além disso, em alguns Estados-Membros foi autorizado um 
dispositivo medidor para a administração de Girolan. Isto também não foi considerado aceitável, pois o 
doseamento em função do peso do medicamento veterinário foi considerado o mais adequado em 
termos de reprodutibilidade da dose, pelo que qualquer referência ao dispositivo medidor foi eliminada 
da informação do medicamento. Adicionalmente, tendo em consideração os dados fornecidos e de 
acordo com a «Nota de orientação sobre o início do prazo de validade da forma farmacêutica acabada 
(EMEA/CVMP/453/01)1», o prazo de validade do medicamento veterinário na embalagem, que era de 
3 anos, foi reduzido para 18 meses. 

Suínos (leitões desmamados) 

Os suínos foram autorizados como espécie-alvo para todos os medicamentos veterinários afetados por 
este procedimento de consulta, à semelhança da indicação proposta de «Tratamento da enterite 
bacteriana causada por Escherichia coli suscetível à apramicina». Para corroborar esta indicação, o 
titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu dados de suscetibilidade in vitro e dados 
clínicos, incluindo estudos de campo. 

Os valores da CIM90 de um grande estudo pan-europeu foram calculados para a apramicina contra 
E. coli em suínos como sendo de 16 μg/ml. Estes dados são consistentes com a literatura publicada. 
Foi proposto um valor-limite (cut-off) do tipo selvagem (wild-type) ≥32 μg/ml para E. coli de origem 
suína. Dados recentes de isolados clínicos de diferentes países europeus mostraram que a proporção 

                                                
1 Note for guidance on start of shelf life of the finished dosage form (EMEA/CVMP/453/01) – link  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002917.pdf
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de resistência de E. coli contra a apramicina está a aumentar. Alguns estudos indicaram percentagens 
de resistência de 38% (dados de CIM) ou mesmo maiores para a difusão em disco (até 82,1%). 

Relativamente a estudos de campo, foram fornecidos vinte e três ensaios que utilizaram Girolan pó 
solúvel para o tratamento de colibacilose pós-desmame. Estes ensaios foram realizados na Grécia, 
Itália, Espanha, Reino Unido, EUA e Canadá. Os estudos analisaram o efeito de dosagens de 
apramicina entre 3,45 mg/kg de peso corporal (pc)/dia e 75 mg/kg de pc/dia, através da água de 
bebida, durante 3, 5 ou 7 dias consecutivos. A apramicina demonstrou ser eficaz, conforme medido 
pelo aumento do ganho de peso, pelo aumento da eficiência alimentar, pela redução da taxa de 
mortalidade e pela redução da gravidade da diarreia e dos sinais clínicos. A administração diária de 
apramicina numa dose de 12 500 UI de apramicina por kg de pc (correspondente a 22,5 mg de 
medicamento veterinário/kg de pc), através da água de bebida, durante sete dias demonstrou ser um 
método eficaz para controlar a colibacilose pós-desmame em leitões. 

Deve ser referido que, em alguns Estados-Membros, também foi autorizado o uso de Girolan contra 
Salmonella em suínos; no entanto, o titular da Autorização de Introdução no Mercado decidiu retirar 
esta indicação, pois não podia ser corroborada. O CVMP aceitou esta eliminação de Salmonella. 

No que respeita ao intervalo de segurança, os dados de depleção de resíduos indicaram que, 
geralmente, a apramicina não é bem absorvida a partir dos intestinos após administração oral, o que é 
consistente com a informação disponível na literatura publicada. Por conseguinte, o intervalo de 
segurança proposto de zero dias para a carne e as vísceras de suínos foi considerado aceitável. 

Vitelos pré-ruminantes 

Os vitelos foram autorizados como espécie-alvo na Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Países 
Baixos, Portugal e Reino Unido. Para corroborar a indicação proposta de «Tratamento da enterite 
bacteriana causada por Escherichia coli e de surtos clínicos causados por Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Dublin suscetíveis à apramicina», o titular da Autorização de Introdução no Mercado 
forneceu dados de suscetibilidade in vitro e dados clínicos, incluindo estudos de campo. 

Os valores da CIM90 de um grande estudo pan-europeu foram calculados para a apramicina contra 
E. coli em vitelos como sendo de 16 μg/ml. Estes dados são consistentes com a informação disponível 
na literatura publicada. Foi proposto um valor-limite do tipo selvagem ≥32 μg/ml para E. coli de 
origem bovina. Dados adicionais de isolados clínicos de diferentes países europeus mostraram que a 
proporção de resistência de E. coli contra a apramicina é de até 12%. 

Embora se tenha considerado que as estirpes de Salmonella são, de modo geral, suscetíveis à 
apramicina (CIM ≤16 μg/ml), deve ser referido que só os surtos de Salmonella com sinais clínicos (no 
caso de vitelos, causados por Salmonella Dublin) devem ser tratados com apramicina. Dados adicionais 
fornecidos a partir de 2014 indicam que a Salmonella Dublin era largamente suscetível à apramicina 
(96,5% dos isolados suscetíveis a todos os agentes antimicrobianos no painel, incluindo à apramicina). 

Foram realizados sete ensaios na forma de um estudo com ocultação na Espanha, Grécia, Itália e 
Reino Unido. Estes estudos incluíram vitelos machos de aproximadamente uma semana de idade, 
naturalmente infetados por E. coli e/ou Salmonella spp. A apramicina foi administrada numa taxa de 
dose de 0, 20 e 40 mg de atividade de apramicina por kg de pc, uma vez por dia, durante 5 dias 
consecutivos. Todos os vitelos foram sujeitos diariamente a um exame clínico completo durante, pelo 
menos, a primeira semana de cada ensaio. A apramicina administrada por via oral a vitelos, uma vez 
por dia, durante cinco dias na dose de 20 mg de apramicina/kg de pc ou 40 mg de apramicina/kg de 
pc foi eficaz na redução da mortalidade. Os vitelos sobreviventes no grupo de controlo não tratado não 
ganharam peso no período de doze dias, enquanto os sobreviventes nos grupos tratados apresentaram 
aumentos significativos do ganho de peso diário médio. A pontuação clínica total no grupo de 40 mg de 
apramicina/kg de pc melhorou mais rapidamente do que no grupo de 20 mg de apramicina/kg de pc, 
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que, por sua vez, apresentou melhorias mais rapidamente do que o grupo de 0 mg de apramicina/kg 
de pc. Todas as bactérias isoladas a partir dos animais tratados e não tratados eram sensíveis a 
16 μg/ml ou menos de apramicina. A administração oral de apramicina numa dose de 20 mg/kg de pc 
ou 40 mg/kg de pc durante cinco dias consecutivos demonstrou ser eficaz no tratamento de 
colibacilose e salmonelose em vitelos jovens em condições de campo. 

No que concerne à Salmonella, realizou-se uma série de vinte e sete experiências adicionais em 
vitelos, 15 das quais terapêuticas e 12 profiláticas. Estes estudos incluíram vitelos de um a três dias de 
idade experimentalmente expostos a Salmonella Dublin ou Salmonella typhimurium, os serovares mais 
frequentes de Salmonella spp. em espécies bovinas. As dosagens de apramicina base ou sulfato de 
apramicina utilizadas foram de 0, 5,5, 11, 22 e/ou 44 mg/kg de pc/dia durante 5 ou 10 dias 
consecutivos. A mortalidade foi o principal critério de eficácia. Os resultados obtidos a partir destes 
ensaios mostraram que, tanto para o tratamento como para a prevenção da salmonelose experimental 
em vitelos, o sulfato de apramicina e a apramicina base têm desempenhos semelhantes. O tratamento 
resultou numa relação dose-resposta praticamente linear em termos de percentagem de sobrevivência 
para dosagens de apramicina de até 22 mg/kg de pc. Foi demonstrado que 22 a 44 mg de apramicina 
por kg de pc durante 5-10 dias consecutivos resultavam em terapia eficaz contra a salmonelose 
experimental em vitelos. 

O CVMP considerou que o uso de agentes antimicrobianos na Salmonella aumentaria a pressão seletiva 
e promoveria potencialmente a disseminação de resistência antimicrobiana. Mesmo os serovares 
adaptados ao hospedeiro (como Salmonella Dublin) poderão provocar doença em seres humanos 
(Evangelopoulou et al., 20142; Singh, 20133), pelo que o uso de agentes antimicrobianos em animais 
destinados à produção de alimentos deve ter em consideração o papel zoonótico da Salmonella e as 
consequências para a saúde pública (EFSA e ECDC, 20164). Embora se reconheça que a Salmonella 
Dublin é uma causa pouco comum de salmonelose em seres humanos, a infeção pode ser grave. 

Contudo, publicações recentes na literatura científica indicam que a doença está presente em bovinos 
na Europa, p. ex. na Irlanda (O´Leary, 20145) e no Reino Unido (Henderson e Mason, 20176). A 
apramicina demonstrou ser eficaz no tratamento de infeções por Salmonella em vitelos, sendo que a 
sua utilização reduziu a mortalidade e pode, desta forma, ser justificada por motivos de bem-estar dos 
animais. Além disso, a utilização de apramicina foi considerada preferível à potencial utilização de 
agentes antimicrobianos mais críticos, como as fluoroquinolonas. Por conseguinte, o CVMP considerou 
justificada a manutenção da indicação de Girolan para a Salmonella Dublin. A este respeito, foi 
considerado necessário acrescentar a frase seguinte na secção 4.5 do Resumo das Características do 
Medicamento (RCM) «Precauções especiais para utilização em animais»: «Quando for efetuado um 
diagnóstico de Salmonella Dublin na exploração, devem ser consideradas medidas de controlo, 
incluindo monitorização contínua do estado da doença, vacinação, biossegurança e controlos dos 
movimentos. Sempre que disponíveis, devem ser seguidos os programas nacionais de controlo.» 

A dose harmonizada acordada para ambas as indicações foi de 40 000 UI de apramicina por kg de pc 
(correspondente a 72 mg de medicamento veterinário/kg de pc), diariamente durante 5 dias 
consecutivos. 

                                                
2 Evangelopoulou et al. 2014. 'Pork Meat as a Potential Source of Salmonella enterica subsp. arizonae Infection in Humans' 
J. Clin. Microbiol., vol. 52 no. 3 741-744 
3 Vikash Singh. 2013. 'Salmonella Serovars And Their Host Specificity.' J Vet Sci Anim Husb 1(3): 301. doi: 
10.15744/2348-9790.1.301 
4 EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), 2016. The 
European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 
2015. EFSA Journal 2016;14(12):4634, 231 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4634 
5 O´Leary, C. 2014. 'Salmonella Dublin in Irish cattle' Vet Ireland J 4:642-3 
6 Henderson, K. and Mason, C. 2017. 'Diagnosis and control of Salmonella Dublin in dairy herds' In Practice 39:158-168.7 
Agbaje, M. et al., 2010. 'Observation on the occurrence and transmission pattern of Salmonella gallinarum in commercial 
poultry farms in Ogun State, South Western Nigeria.' Afr. J. Microbiol. Res. Vol. 4(9), pp. 796-800 

http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4634
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No que respeita ao intervalo de segurança, de todos os estudos de depleção de resíduos fornecidos, 
apenas um foi considerado adequado para ser analisado estatisticamente. A dosagem, a via e a 
frequência de administração são as propostas na informação do medicamento. Com base neste estudo, 
estabeleceu-se um intervalo de segurança de 28 dias para a carne e as vísceras de vitelo, o qual é 
corroborado pelas outras referências fornecidas. 

Galinhas 

As galinhas foram autorizadas como espécie-alvo na Espanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal e 
Reino Unido. A indicação proposta foi «Tratamento da colibacilose causada por Escherichia coli e 
Salmonella não zoonótica (Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum) suscetíveis à apramicina». 
Para corroborar esta indicação, o titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu dados de 
suscetibilidade in vitro e dados clínicos, incluindo estudos de campo. 

Em vários programas europeus de monitorização, as E. coli isoladas de galinhas eram suscetíveis à 
apramicina. A CIM90 foi de 8 μg/ml ou menos. O CVMP observou que os dados de isolados clínicos de 
diferentes países europeus mostraram que a proporção de resistência de E. coli contra a apramicina é 
inferior a 10%. 

O titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu doze ensaios de campo para corroborar a 
eficácia na indicação contra E. coli. Estes foram realizados na Grécia, Itália e Jordânia e incluíram 
frangos de carne de 27-29 dias de idade de explorações comerciais com infeção natural por E. coli. Em 
todos os ensaios, os animais foram examinados para confirmar o diagnóstico antes do início do 
tratamento. Sempre que possível, foram efetuados testes de suscetibilidade e serotipagem de isolados 
bacterianos. Os resultados obtidos mostraram uma diferença estatisticamente significativa a nível da 
mortalidade entre todos os grupos medicados com apramicina e os grupos de controlo não medicados. 
Observou-se claramente uma relação dose-resposta na taxa de mortalidade. 

A este respeito, deve ser observado que a colibacilose em galinhas é essencialmente uma infeção 
sistémica, envolvendo uma diversidade de órgãos, e a sua principal via de entrada é o sistema 
respiratório. Embora a via respiratória seja considerada um modo de entrada significativo, prevê-se 
que os agentes antimicrobianos atuem no local da infeção. Neste sentido, deve ter-se em consideração 
que a eficácia do medicamento veterinário foi corroborada por vários estudos, nos casos em que o 
medicamento veterinário foi administrado para tratamento e não para prevenção. Nesses estudos, os 
animais foram examinados para confirmar o diagnóstico antes do início do tratamento, 
bacteriologicamente e com lesões em diferentes órgãos; o tratamento diminuiu a mortalidade e as 
carcaças revelaram ausência de lesões. Em conclusão, a documentação fornecida sustenta o uso 
terapêutico de Girolan na colibacilose em galinhas. 

Relativamente à indicação na Salmonella, foram fornecidos dados recentes que indicam uma boa 
suscetibilidade à apramicina para Salmonella spp.; contudo, os únicos dados específicos para 
Salmonella Gallinarum provêm da Nigéria (Agbaje et al., 20107) e da Coreia (Kang et al., 20108), e a 
situação epidemiológica na Europa poderá ser diferente. Não foram apresentados dados relativos a 
Salmonella Pullorum. Não estavam disponíveis dados recentes sobre a suscetibilidade de isolados de 
Salmonella Gallinarum ou Salmonella Pullorum obtidos em casos clínicos na Europa, pois não foi 
detetada salmonelose causada por estes serovares na Europa desde 2007. 

                                                
7 Agbaje, M. et al., 2010. 'Observation on the occurrence and transmission pattern of Salmonella gallinarum in commercial 
poultry farms in Ogun State, South Western Nigeria.' Afr. J. Microbiol. Res. Vol. 4(9), pp. 796-800 
8 Kang et al., 2010. 'Characterization of antimicrobial resistance of recent Salmonella enterica serovar Gallinarum isolates 
from chickens in South Korea'. Avian Pathology Vol. 39(3), pp. 201-2059 Regulation (EC) No 2160/2003 of the European 
Parliament and of the Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the 
national programs for the control of salmonella in poultry – link  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:325:0001:0015:EN:PDF
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O titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu um ensaio de campo que incluiu galinhas 
artificialmente infetadas com Salmonella Pullorum. Os objetivos consistiram em avaliar a eficácia do 
sulfato de apramicina, administrado na água de bebida durante cinco dias consecutivos, com níveis 
posológicos de 75, 150 e 225 mg/litro, como tratamento para estas infeções. A partir do estudo, foi 
possível concluir que as infeções por Salmonella Pullorum podiam ser controladas com apramicina. 
Mais uma vez, não foram apresentados dados relativos a Salmonella Gallinarum, pelo que a apramicina 
deixou de ser considerada para esta indicação. 

A Salmonella é um dos microrganismos que causam, com maior frequência, surtos e casos de 
zoonoses de origem alimentar na Europa em seres humanos (EFSA e ECDC, 20164). Os programas 
europeus de controlo de Salmonella em aves de capoeira na Europa centraram-se em Salmonella 
Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis, 
como os cinco serovares mais frequentes na salmonelose humana [Regulamento (CE) 
n.º 2160/20039]. Coloquialmente, estes cinco serovares são conhecidos como zoonóticos nos 
programas nacionais de controlo estabelecidos para aves de capoeira na Europa. De acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1177/200610, não devem ser utilizados agentes antimicrobianos como parte dos 
programas nacionais de controlo de Salmonella, devido ao risco que constituem para a saúde pública 
relacionado com o desenvolvimento, a seleção e a propagação de resistência. Não obstante, a doença 
causada por Salmonella Pullorum é considerada uma circunstância excecional que exige o tratamento 
(ou abate) dos bandos clinicamente afetados. Isto é afirmado no Regulamento (CE) n.º 2160/20039 e 
baseado no parecer da EFSA (2004)11. 

No entanto, o mesmo documento da EFSA também afirma que: 

• Qualquer utilização de agentes antimicrobianos em aves de capoeira irá aumentar o risco de 
emergência e de propagação de resistência em bactérias zoonóticas, como a Salmonella spp. 

• Em geral, de um ponto de vista de segurança alimentar/saúde pública, a utilização de agentes 
antimicrobianos para controlar a Salmonella spp. em aves de capoeira é pouco justificada. 
Qualquer utilização em circunstâncias excecionais, com base na saúde e no bem-estar dos animais, 
tem de reconhecer as consequências para a saúde pública. 

• A utilização de agentes antimicrobianos nunca é totalmente eficaz para o controlo de Salmonella 
spp., pois não é possível eliminar todos os organismos de um bando infetado. 

• Caso sejam utilizados agentes antimicrobianos em bandos de reprodução ou nos seus 
descendentes imediatos, há o risco de que algumas bactérias resistentes que sejam selecionadas 
possam ser disseminadas a vários bandos através da contaminação dos ovos para incubação e do 
ambiente da incubadora. 

• Não foram identificadas vantagens específicas para a utilização de agentes antimicrobianos no caso 
de bandos destinados à produção de carne. O tratamento antimicrobiano de aves para produção de 
carne aumenta o risco de contaminação das carcaças com Salmonella spp. e Campylobacter spp. 
resistentes, bem como bactérias comensais resistentes, que podem também transferir genes de 
resistência para outras bactérias. 

                                                
9 Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the use of 
specific control methods in the framework of the national programs for the control of salmonella in poultry – link  
10 Regulation (EC) No 1177/2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the 
Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the national programmes for 
the control of salmonella in poultry – link  
11 EFSA, 2004. Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the Commission related to the use of 
antimicrobials for the control of Salmonella in poultry. The EFSA Journal (2004) 115, 1-7612 Regulation (EU) 2016/429 of 
the European Parliament and of the Council on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in 
the area of animal health (‘Animal Health Law’) – link  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:325:0001:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1177&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EN
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• Caso já esteja presente, se desenvolva ou seja adquirida resistência antimicrobiana, a utilização de 
agentes antimicrobianos para o tratamento de bandos clinicamente infetados, para a prevenção de 
infeções por Salmonella ou para o tratamento de bandos infetados sem sinais clínicos irá reforçar a 
seleção e a propagação de estirpes bacterianas resistentes ao longo da pirâmide de produção. 

Além disso, o Regulamento (UE) 2016/429 («Lei da Saúde Animal»)12, que estabelece as regras de 
prevenção e controlo das doenças animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos, no 
artigo 46.º indica que os Estados-Membros podem tomar medidas relativas à utilização de 
medicamentos veterinários para as doenças listadas a fim de assegurar a maior eficácia na prevenção 
ou no controlo dessas doenças, desde que tais medidas sejam adequadas ou necessárias. Essas 
medidas podem abranger, por exemplo, proibições e restrições à utilização de medicamentos 
veterinários. As salmonelas zoonóticas estão listadas neste regulamento. Além disso, neste sentido, a 
Comissão Europeia adota atos delegados nos termos do artigo 264.º no que diz respeito às alterações 
à lista referida. As doenças são incluídas na lista referida se tiverem sido avaliadas nos termos do 
artigo 7.º. Neste contexto, num parecer científico recente da EFSA (junho de 2017)13, as infeções por 
Salmonella em aves de capoeira (Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Salmonella arizonae) 
foram avaliadas de acordo com os critérios da Lei da Saúde Animal. Com base na avaliação efetuada, 
as salmonelas podem ser consideradas elegíveis para serem incluídas na lista para intervenção da 
União, conforme previsto no artigo 5.º, n.º 3, da Lei da Saúde Animal. As principais espécies animais a 
serem indicadas na lista são todas as espécies de aves de capoeira domésticas e espécies selvagens 
pertencentes sobretudo às ordens dos Anseriformes e Galiformes. O relatório indica que, nos países 
desenvolvidos, os agentes antimicrobianos são raramente utilizados em bandos comerciais para o 
tratamento de Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, pois não eliminam a infeção dos bandos, 
sendo, em vez disso, utilizadas outras medidas de controlo, tais como biossegurança de elevado nível, 
restrições dos movimentos e despovoamento. 

Por conseguinte, o CVMP concluiu que a indicação para o tratamento de Salmonella em aves de 
capoeira não podia ser justificada e devia ser eliminada da informação do medicamento de Girolan. 

No que respeita aos intervalos de segurança para a carne e as vísceras de galinha, foram apresentados 
vários estudos de depleção de resíduos pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado. Todos os 
estudos foram efetuados com a dose máxima proposta na informação do medicamento. Tendo em 
consideração a informação disponível, o intervalo de segurança proposto de zero dias para a carne e as 
vísceras de galinha foi considerado aceitável. 

Coelhos 

Os coelhos foram anteriormente autorizados como espécie-alvo em Espanha, França e Itália. Para 
corroborar a indicação proposta de «Tratamento e metafilaxia da enterite bacteriana causada por 
Escherichia coli suscetível à apramicina», o titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu 
dados de suscetibilidade in vitro e dados clínicos, incluindo estudos de campo. 

Os dados limitados de CIM indicaram uma CIM90 para a apramicina de 3,5 μg/ml para isolados de 
E. coli de origem cunícola e uma proporção <20% de estirpes resistentes. 

Foi fornecido um ensaio clínico de campo pivô recentemente realizado. Esse estudo foi realizado de 
acordo com os princípios das Boas Práticas Clínicas. Neste ensaio aleatorizado e com ocultação, o 
Girolan administrado numa dose de 20 000 UI de apramicina por kg de pc (correspondente a 36 mg de 
                                                
12 Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council on transmissible animal diseases and amending 
and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) – link  
13 EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2017. Scientific Opinion on the assessment of listing and 
categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): 
Salmonella infection in poultry with serotypes of animal health relevance (S. Pullorum, S. Gallinarum and S. arizonae). 
EFSA Journal 2017;15(8):4954, 50 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4954 14 World Health Organization (2017). 
Critically important antimicrobials for human medicine – 5th rev. Geneva. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO – link 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EN
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4954
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255027/1/9789241512220-eng.pdf?ua=1
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medicamento veterinário/kg de pc), diariamente durante 5 dias consecutivos, foi comparado com um 
medicamento veterinário de referência contendo colistina numa dose de 100 000 UI de colistina/kg de 
pc/dia como grupo de controlo. A presença de E. coli foi demonstrada através de resultados 
bacteriológicos ou clínicos anteriores e foi confirmada em amostras retiradas de coelhos sacrificados ou 
encontrados mortos após a inclusão. O período de tratamento foi iniciado duas semanas após o 
desmame, quando os sinais de colibacilose estavam claramente estabelecidos. Após o início da 
medicação, a mortalidade cumulativa aumentou de modo semelhante, com resultados de não 
inferioridade no grupo da apramicina versus o grupo da colistina. Por conseguinte, o CVMP concluiu 
que a indicação proposta era justificada. 

Relativamente ao intervalo de segurança, os dados de depleção de resíduos indicaram que a 
apramicina não é geralmente bem absorvida a partir dos intestinos após administração oral, na 
posologia proposta na informação do medicamento. Por conseguinte, o intervalo de segurança 
proposto de zero dias para a carne e as vísceras de coelhos foi considerado aceitável. 

3.  Avaliação benefício-risco 

Introdução 

Esta avaliação benefício-risco é efetuada no contexto do artigo 34.º da Diretiva 2001/82/CE, que no 
presente procedimento tem o objetivo de obter harmonização na UE das condições de autorização do 
medicamento veterinário Girolan. A consulta leva à harmonização completa da informação do 
medicamento. Esta avaliação centra-se em questões relativas à harmonização que podem alterar a 
relação benefício-risco. 

Girolan é um pó para utilização na água de bebida/no leite que contém sulfato de apramicina como 
substância ativa. A apramicina é um antibiótico aminociclitol de largo espetro produzido por uma 
estirpe de Streptomyces tenebrarius. A apramicina é bactericida a concentrações inibitórias mínimas e 
é eficaz contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas e algumas estirpes de micoplasmas. 

Avaliação dos benefícios 

As seguintes indicações para Girolan e nomes associados podem ser sustentadas com base nos dados 
fornecidos: 

Suínos (leitões desmamados): 

Tratamento da enterite bacteriana causada por Escherichia coli suscetível à apramicina. 

Vitelos pré-ruminantes: 

Tratamento da enterite bacteriana causada por Escherichia coli e de surtos clínicos causados por 
Salmonella enterica subesp. enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin) suscetíveis à apramicina. 

Galinhas: 

Tratamento da colibacilose causada por Escherichia coli suscetível à apramicina. 

Coelhos: 

Tratamento e metafilaxia da enterite bacteriana causada por Escherichia coli suscetível à apramicina. 

Suínos (leitões desmamados) 

Para corroborar a indicação de tratamento da enterite bacteriana causada por E. coli, o titular da 
Autorização de Introdução no Mercado forneceu dados de suscetibilidade in vitro e dados clínicos, 
incluindo estudos de campo. 

Foi demonstrado que a CIM90 de isolados europeus de E. coli para a apramicina era de 16 μg/ml, com 
um valor-limite do tipo selvagem ≥32 μg/ml. Os dados fornecidos também indicaram que a resistência 
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à apramicina está a aumentar entre os isolados de E. coli de origem suína, pelo que foi adicionada à 
indicação a menção «suscetível à apramicina». 

Os dados clínicos fornecidos demonstraram que Girolan era eficaz no tratamento da enterite bacteriana 
causada por E. coli quando administrado numa dose de 12 500 UI de apramicina por kg de pc 
(correspondente a 22,5 mg de medicamento veterinário/kg de pc), diariamente durante 7 dias 
consecutivos. 

Vitelos pré-ruminantes 

Para corroborar a indicação de tratamento da enterite bacteriana causada por E. coli e de surtos 
clínicos causados por Salmonella Dublin, o titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu 
dados de suscetibilidade in vitro e dados clínicos, incluindo estudos de campo. 

Foi demonstrado que a CIM90 de isolados europeus de E. coli para a apramicina era de 16 μg/ml, com 
um valor-limite do tipo selvagem ≥32 μg/ml. Os dados fornecidos também indicaram que a resistência 
à apramicina não é muito frequente entre os isolados de E. coli de origem bovina. De um modo geral, 
as estirpes de Salmonella foram consideradas suscetíveis à apramicina (CIM ≤16 μg/ml) e menos de 
5% das estirpes de Salmonella Dublin demonstraram ser resistentes à apramicina. 

Os dados clínicos fornecidos demonstraram que Girolan era eficaz no tratamento da enterite bacteriana 
causada por E. coli e de surtos clínicos causados por Salmonella Dublin quando administrado numa 
dose de 40 000 UI de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 72 mg de 
medicamento veterinário/kg de pc), diariamente durante 5 dias consecutivos. 

Galinhas 

Para corroborar a indicação de tratamento da colibacilose, o titular da Autorização de Introdução no 
Mercado forneceu dados de suscetibilidade in vitro e dados clínicos, incluindo estudos de campo. 

Foi demonstrado que a CIM90 de isolados europeus de E. coli para a apramicina era de 8 μg/ml ou 
menos e que a proporção de resistência de E. coli de origem nas galinhas contra a apramicina era 
inferior a 10%. 

Os dados clínicos fornecidos demonstraram que Girolan era eficaz no tratamento da colibacilose 
quando administrado numa dose de 80 000 UI de apramicina por kg de peso corporal (correspondente 
a 144 mg de medicamento veterinário/kg de pc), diariamente durante 5 dias consecutivos. 

No que respeita à utilização de Girolan contra a Salmonella, considerou-se que, de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1177/200610, não devem ser utilizados agentes antimicrobianos para o controlo 
e o tratamento de Salmonella em aves de capoeira, exceto em circunstâncias excecionais. Além disso, 
o Regulamento (UE) 2016/429 («Lei da Saúde Animal»)12 indica que os Estados-Membros podem 
tomar medidas relativas à utilização de medicamentos veterinários para as doenças listadas a fim de 
assegurar a maior eficácia na prevenção ou no controlo dessas doenças. Adicionalmente, a Comissão 
Europeia adota atos delegados no que diz respeito às alterações à lista referida. As doenças são 
incluídas na lista referida se tiverem sido avaliadas nos termos do artigo 7.º. Neste contexto, num 
parecer científico (2017) da EFSA13, as infeções por Salmonella em aves de capoeira (Salmonella 
Pullorum, Salmonella Gallinarum e Salmonella arizonae) foram avaliadas de acordo com os critérios da 
Lei da Saúde Animal. Com base na avaliação efetuada, as salmonelas podem ser consideradas 
elegíveis para serem incluídas na lista para intervenção da União, conforme previsto no artigo 5.º, 
n.º 3, da Lei da Saúde Animal. As principais espécies animais a serem indicadas na lista são todas as 
espécies de aves de capoeira domésticas e espécies selvagens pertencentes sobretudo às ordens dos 
Anseriformes e Galiformes. O relatório indica que, nos países desenvolvidos, os agentes 
antimicrobianos são raramente utilizados em bandos comerciais para o tratamento de Salmonella 
Pullorum e Salmonella Gallinarum, pois não eliminam a infeção dos bandos, sendo, em vez disso, 
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utilizadas outras medidas de controlo, tais como biossegurança de elevado nível, restrições dos 
movimentos e despovoamento. Por conseguinte, esta indicação foi retirada. 

Coelhos 

Para corroborar a indicação de tratamento e metafilaxia da enterite bacteriana causada por E. coli, o 
titular da Autorização de Introdução no Mercado forneceu dados de suscetibilidade in vitro e dados 
clínicos, incluindo estudos de campo. 

Os dados limitados de CIM indicaram uma CIM90 para a apramicina de 3,5 μg/ml para isolados de 
E. coli de origem cunícola e uma proporção <20% de estirpes resistentes. 

Os dados clínicos fornecidos demonstraram que Girolan era eficaz no tratamento e na metafilaxia da 
enterite bacteriana causada por Escherichia coli quando administrado numa dose de 20 000 UI de 
apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 36 mg de medicamento veterinário/kg 
de pc), diariamente durante 5 dias consecutivos. 

Avaliação dos riscos 

No que respeita à qualidade, estabeleceu-se uma potência-alvo de 552 000 UI/g de sulfato de 
apramicina para o medicamento veterinário, com base nos dados históricos de lotes fornecidos. Todas 
as referências a «g de atividade de apramicina» ou a dispositivos medidores foram retiradas da 
informação do medicamento. Além disso, o prazo de validade foi reduzido para 18 meses. 

Dado que os regimes posológicos recomendados pelo CVMP não foram aumentados e que as indicações 
não foram alargadas em relação às aprovadas na maioria dos Resumos das Características dos 
Medicamentos, a avaliação da segurança no animal-alvo e da segurança para o utilizador não 
apresentou novas questões. As advertências e precauções harmonizadas propostas na informação do 
medicamento foram consideradas adequadas para garantir a segurança dos utilizadores do 
medicamento veterinário. 

Foram disponibilizados vários estudos de depleção de resíduos nas diferentes espécies-alvo, que 
diferiam em termos de fiabilidade dos dados, desenho do estudo e comunicação, e, 
subsequentemente, dos seus resultados. A harmonização dos intervalos de segurança baseou-se nos 
estudos mais bem realizados e mais fiáveis. 

O possível risco para o ambiente não foi considerado como parte desta consulta. No entanto, dado que 
os regimes posológicos e as indicações não foram alargados, não existe nenhum aumento da exposição 
do ambiente à substância ativa. 

Os riscos associados ao uso de Girolan são os geralmente atribuídos aos agentes antimicrobianos que 
são utilizados em animais destinados à produção de alimentos, ou seja, o desenvolvimento de 
resistência antimicrobiana nas bactérias-alvo, a disseminação de bactérias resistentes/fatores de 
resistência, etc. 

Embora estes riscos não tenham sido inequivocamente avaliados, a possibilidade de impacto na saúde 
humana através de resistência cruzada à gentamicina e a outras substâncias do grupo dos 
aminoglicosídeos é uma realidade. As bactérias dos seres humanos e dos animais partilham os 
mesmos determinantes de resistência. A resistência pode ser uma preocupação direta quando afeta 
agentes patogénicos zoonóticos como Campylobacter e Enterococcus, ou pode ser transferida 
horizontalmente para agentes patogénicos humanos através de elementos genéticos móveis. Os 
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aminoglicosídeos são indicados pela OMS (2017)14 como sendo criticamente importantes para o 
tratamento de certas infeções zoonóticas em seres humanos (tais como infeções por Enterococcus). 

Medidas de minimização ou gestão dos riscos 

O potencial risco de desenvolvimento de resistência, que poderá afetar a eficácia do medicamento 
veterinário e a saúde global animal e humana, é limitado através do seguinte: 

• Restrição das indicações às que são adequadamente corroboradas por dados de eficácia; 

• A informação do medicamento harmonizada de Girolan contém a informação necessária para 
assegurar a utilização segura e eficaz do medicamento veterinário. 

Avaliação e conclusões sobre a relação benefício-risco 

Girolan (e nome associado Apralan) demonstrou ser eficaz nas indicações supracitadas em suínos 
(leitões desmamados), vitelos pré-ruminantes, galinhas (frangos de carne) e coelhos. 

Os riscos para os utilizadores foram considerados baixos e encontra-se incluída informação adequada 
na informação do medicamento para garantir a segurança do utilizador. 

Foram estabelecidos intervalos de segurança satisfatórios para garantir a segurança dos consumidores. 

Tendo considerado os fundamentos para a consulta e os dados fornecidos pelo titular da Autorização 
de Introdução no Mercado, o CVMP concluiu que a relação benefício-risco do medicamento veterinário 
permanece positiva, sob reserva das alterações recomendadas na informação do medicamento. 

4.  Procedimento de reexame 

Na sequência do parecer do CVMP de 5 de outubro de 2017 sobre este procedimento de consulta, o 
titular da Autorização de Introdução no Mercado solicitou um reexame do parecer do CVMP. 

Os fundamentos do titular da Autorização de Introdução no Mercado para o pedido de reexame foram 
submetidos em 18 de dezembro de 2017. 

O âmbito do reexame foi o prazo de validade do medicamento veterinário antes da primeira abertura, 
que foi reduzido de 3 anos para 18 meses. Nos fundamentos detalhados para o reexame, o titular da 
AIM solicitou um prazo de validade de 24 meses com base em dados de estabilidade fornecidos 
durante a consulta. 

Os dados para os 36 meses foram apresentados relativamente a 3 lotes de medicamento veterinário 
acabado embalado nos recipientes finais (frascos, sacos e duas saquetas de tamanho diferente). Por 
conseguinte, os dados fornecidos incluem um número suficiente de lotes em cada um dos tipos de 
recipientes para a duração completa do prazo de validade proposto. Os pontos temporais de ensaio 
para esses lotes não se encontram todos em conformidade com as diretrizes atuais; contudo, em todos 
os casos, foram fornecidos dados para pelo menos 5 pontos temporais ao longo da duração do estudo 
de estabilidade, pelo que é possível verificar a tendência dos dados. Os resultados do ensaio são 
apresentados como % de um valor-alvo de 552 000 UI/g. Os resultados mostram que o medicamento 
veterinário acabado é estável ao longo de 36 meses, sem alteração significativa do teor de substância 
ativa. Isto também é corroborado pela análise estatística apresentada pelo titular da AIM, que 
demonstra que não existe nenhuma alteração no ensaio ao longo do tempo. Contudo, não foram 
fornecidas as condições de conservação para estes estudos de estabilidade, pelo que não é claro se 
foram realizados a 25 °C/60% de HR, em conformidade com os requisitos da «Norma orientadora 
relativa a testes de estabilidade das substâncias ativas e dos medicamentos acabados relacionados 
                                                
14 World Health Organization (2017). Critically important antimicrobials for human medicine – 5th rev. Geneva. Licence: CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO – link 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255027/1/9789241512220-eng.pdf?ua=1
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(EMEA/CVMP/846/99-Rev.1)»15. A secção 6.4 do RCM acordado para o medicamento veterinário indica 
que não são necessárias precauções de conservação específicas para este medicamento veterinário. 
Esta falta de precauções de conservação para o medicamento veterinário baseia-se em dados 
históricos e já tinha sido aprovada nos Estados-Membros individuais antes da consulta. Não foram 
fornecidos dados de ensaios acelerados durante o procedimento de consulta. Apesar de não ser claro 
se os dados de estabilidade foram gerados sob condições controladas ou não, dada a falta de 
alterações significativas no teor da substância ativa e o facto de o medicamento veterinário ter tido 
historicamente um prazo de validade de 3 anos, os dados são considerados adequados para sustentar 
um prazo de validade de 2 anos para o medicamento veterinário acabado, tal como proposto pelo 
titular da AIM. 

Conclusões globais do CVMP após o reexame 

Tendo revisto a informação relevante submetida durante o procedimento de avaliação inicial e os 
fundamentos detalhados para o reexame apresentados pelo titular da AIM, o Comité concluiu que o 
parecer anterior do CVMP deve ser revisto do seguinte modo: 

Secção 6.3 do RCM 

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 2 anos. 
Prazo de validade após diluição na água de bebida/substituto do leite de acordo com as instruções: 
24 horas. 
Para apresentações unidose (saquetas): 
Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: utilizar imediatamente. 
Para apresentações multidose (frasco e saco): 
Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 28 dias. 

Fundamentos para a alteração do Resumo das Características 
do Medicamento, da Rotulagem e do Folheto Informativo 

Considerando que: 

• o CVMP considerou como âmbito do procedimento de consulta a harmonização do Resumo das 
Características do Medicamento, da Rotulagem e do Folheto Informativo; 

• o CVMP examinou o Resumo das Características do Medicamento, a Rotulagem e o Folheto 
Informativo propostos pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado e considerou a 
totalidade dos dados submetidos; 

o CVMP recomendou a alteração das autorizações de introdução no mercado para Girolan e nome 
associado Apralan, como referido no Anexo I, para os quais o Resumo das Características do 
Medicamento, a Rotulagem e o Folheto Informativo se encontram estabelecidos no Anexo III. 

 

 

                                                
15 Guideline on stability testing of existing active substances and related finished products (EMEA/CVMP/846/99-Rev.1) – 
link  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004356.pdf


 

17/43 

Anexo III  

Resumo das características do medicamento, Rotulagem e 
Folheto Informativo



 

18/43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 
 
<Nome de fantasia> Pó para solução oral para administração na água de bebida ou em leite para suínos, 
vitelos, frangos e coelhos 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Substância(s) activa(s): 
 
1 g contém: 
 
Substância ativa: 
Apramicina ……………………………552,000 UI* (como sulfato de apramicina) 
 
 
* UI – unidades internacionais 
 
Excipientes: 
Nenhum.  
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pó para administração na água de bebida ou em leite. 
Pó granulado acastanhado. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Espécie(s)-alvo 
 
Suínos (leitões desmamados), vitelos pré-ruminantes, frangos (broilers) e coelhos. 
 
4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo 
 
Suínos (leitões desmamados): 
Tratamento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli sensíveis à apramicina. 
 
Vitelos pré-ruminantes: 
Tratamento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli e surtos clínicos por Salmonella enterica 
subesp. enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin) sensíveis à apramicina. O tratamento deve basear-se 
na confirmação prévia dos serovares de Salmonella envolvidos ou pelo menos na disponibilidade de dados 
epidemiológicos confirmando a presença deste serovar. 
 
Frangos: 
Tratamento de colibacilose causada por Escherichia coli sensível à apramicina. 
 
Coelhos: 
Tratamento e metafilaxia de enterite bacteriana causada por Escherichia coli sensível à apramicina. 
A presença da doença nos animais deve ser estabelecida antes do uso do medicamento veterinário. 
 
4.3 Contra-indicações  
 
Não utilizar em casos conhecidos de hipersensibilidade à substância ativa. 
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Não administrar a vitelos ruminantes. 
Não administrar a animais com distúrbios renais. 
 
4.4 Advertências especiais para cada espécie-alvo 
 
Nenhuma. 
 
4.5 Precauções especiais de utilização 
 
Precauções especiais para a utilização em animais 
A utilização do medicamento veterinário deve basear-se em testes de sensibilidade em bactérias isoladas 
do animal. Se não for possível, a terapia deve basear-se em informações epidemiológicas locais (regionais, 
a nível das explorações) sobre a sensibilidade das bactérias alvo. 
Quando um diagnóstico de Salmonella Dublin é feito na exploração, as medidas de controlo, incluindo a 
monitorização contínua do estado da doença, vacinação, biossegurança e controlos de movimentos devem 
ser consideradas. Os programas de controlo nacional devem ser seguidos quando disponíveis. 
A utilização do medicamento veterinário que se desvia das instruções fornecidas no Resumo das 
características do medicamento veterinário pode aumentar a prevalência de bactérias resistentes à 
apramicina e pode diminuir a eficácia do tratamento com aminoglicosídeos devido ao potencial de 
resistência cruzada. 
Devem ser tidas em conta as políticas antimicrobianas oficiais, nacionais e regionais aquando da 
administração deste medicamento veterinário. 
 
Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais 
As pessoas com hipersensibilidade conhecida à apramicina ou qualquer outro aminoglicosídeo devem 
evitar o contacto com o medicamento veterinário. 
Este medicamento veterinário pode causar irritação ou sensibilização após contato com a pele ou com os 
olhos ou inalação. 
Evitar o contato com os olhos, a pele e as mucosas e a inalação de poeira ao preparar a água / leite 
medicados. 
Durante a administração do medicamento veterinário deve ser utilizado equipamento de proteção 
individual constituído por luvas, máscara, óculos e roupas de proteção. 
Lavar as mãos após o uso. 
Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água a área afetada. Em caso de contato com 
a pele, lavar bem com água e sabão. Se a irritação persistir, procurar assistência médica. 
Em caso de ingestão acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou 
o rótulo. 
Em caso de aparecimento de sintomas após a exposição, tais como erupções na pele, consultar 
imediatamente o médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. Inchaço da face, lábios e olhos ou 
dificuldade em respirar são sintomas mais graves e requerem atenção médica urgente. 
 
4.6 Reações adversas (frequência e gravidade) 
 
Desconhecidas. 
 
4.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos 
 
Suínos: 
A segurança do medicamento veterinário não foi determinada durante a gestação e lactação em porcas. 
Administrar apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada pelo médico veterinário 
responsável. 
 
Vitelos: 
Administração não recomendada durante a gestação e lactação. 
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Coelhos: 
Doses orais de apramicina administradas do 6.º ao 18.º dia de gestação (incluindo doses subterapêuticas), 
revelaram a ocorrência de efeitos fetotóxicos. Não administrar durante a gestação. 
 
Galinhas: 
Não administrar a galinhas poedeiras e durante as 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
4.8 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Os aminoglicosídeos podem ter uma influência negativa na função renal. A administração de 
aminoglicosídeos a animais que sofrem de insuficiência renal ou em combinação com substâncias que 
também afectam a função renal pode, por conseguinte, apresentar um risco de intoxicação. 
Os aminoglicosídeos podem causar bloqueio neuromuscular. Por conseguinte, recomenda-se ter em conta 
esse efeito quando anestesiar animais tratados. 
 
4.9 Posologia e via de administração 
 
Via de administração: 
Para administração oral, na água de bebida. Os sistemas de bebida devem estar limpos e livres de 
ferrugem para evitar a redução da atividade. 
No caso dos vitelos, pode ser administrado no leite ou leite de substituição. 
 
Posologia: 
Suínos: 
Administrar 12.500 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 
22,5 mg de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 7 dias consecutivos. 
 
Vitelos: 
Administrar 40.000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 72 mg 
de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
Frangos: 
Administrar 80,000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 
144 mg de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
Coelhos: 
Administrar 20.000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 36 mg 
de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
A ingestão de água medicada depende do estado clínico dos animais. Para obter a dose correta, a 
concentração do medicamento veterinário deve ser ajustada em conformidade.  
O peso dos animais deve ser determinado com a maior precisão possível para evitar subdosagens. 
A água medicada deve ser a única fonte bebida. A água medicada deve ser renovada a cada 24 horas. As 
soluções em leite e em leite de substituição reconstituído devem ser preparadas imediatamente antes da 
utilização. 
Animais com condições clínicas agudas ou graves que não podem beber, devem receber tratamento 
parentérico adequado. 
A quantidade de medicamento veterinário (mg) a incorporar por 1 l de água ou leite deve ser estabelecida 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 

Dosagem (mg de medicamento 
veterinário por kg de peso 

corporal/dia)  
X peso corporal médio (kg) dos 

animais a serem tratados  
= 

mg de medicamento 
veterinário por litro de 
água de bebida / leite Ingestão média diária de água (l / animal) 
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4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), (se necessário) 
 
Suínos: Foram administradas a leitões, na água de bebida e durante 28 dias, doses mais de nove vezes 
superiores às recomendadas, sem se manifestarem reações adversas. 
 
Vitelos: Foram administradas a vitelos, no leite de substituição durante 5 dias, doses de apramicina até 
120 mg/Kg por peso corporal. Não foram observados efeitos tóxicos. 
 
Frangos: Não foi observada mortalidade quando administrada uma dose única de 1,000 mg/Kg de peso 
corporal. Foram administradas a frangos, doses mais de cinco vezes superiores às recomendadas, durante 
15 dias, sem se manifestarem reações adversas. 
 
As possíveis intoxicações podem ser reconhecidas pelos seguintes sintomas: fezes moles, diarreia, vómito 
(perda de peso, anorexia e similares), insuficiência renal e efeitos a nível do sistema nervoso central 
(atividade reduzida, perda de reflexos, convulsões, etc.). 
Não exceda a dose recomendada. 
 
4.11 Intervalo(s) de segurança 
 
Suínos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Vitelos: 
Carne e vísceras: 28 dias 
 
Frangos:  
Carne e vísceras: Zero dias 
Não administrar a aves produtoras de ovos ou possíveis produtoras cujos ovos são destinados a consumo 
humano. Não administrar no prazo de 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
Coelhos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
Grupo farmacoterapêutico: Anti-infecciosos intestinais – aminoglicosídeos 
Código ATCvet: QA07AA92 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
A apramicina é um antibiótico aminoglicosídeo bactericida de largo espectro, cujo mecanismo de acção se 
deve à ligação à subunidade 30 S dos ribossomas, impedindo a síntese proteica e interrompendo a 
permeabilidade da membrana das bactérias.  A apramicina é eficaz contra bactérias Gram-negativas 
(Escherichia coli e Salmonella spp). 
 
Mecanismos de resistência: Diferentes enzimas de acetiltransferase 3-N de aminoglicosídeos (AAC-3) 
foram relacionados com a resistência à apramicina. Estes enzimas conferem diferentes resistências 
cruzadas contra outros aminoglicosídeos. Algumas estirpes de Salmonella Typhimurium DT104, além da 
resistência contra beta-lactamas, estreptomicina, tetraciclinas e sulfonamidas, possuem um plasmídeo de 
resistência conjugada contra apramicina. A resistência à apramicina pode ser influenciada pela co-seleção 
(a resistência à apramicina foi descrita para estar localizada no mesmo elemento genético móvel que 
outros determinantes resistentes em Enterobacteriaceae) e resistência cruzada (por exemplo, com 
gentamicina). 
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A resistência desenvolvida pela resistência cromossómica é mínima para a maioria dos aminoglicosídeos. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A administração oral de apramicina é indicada para efeito antimicrobiano local, a nível do intestino; a 
apramicina é pouco absorvida, mas a absorção pode ser aumentada em animais jovens e em animais com 
barreira intestinal alterada.  
 
Absorção: 
A absorção pode ser elevada em animais recém-nascidos, mas diminui rapidamente nas primeiras semanas 
de vida. 
Vitelos. Os níveis de soro atingem o seu pico em 6 horas com um valor de 2.4l/ml após administração oral 
de 40 mg de apramicina/Kg de peso corporal.  
 
Distribuição, Biotransformação e Eliminação:  
Apramicina é excretada principalmente através das fezes, sob a forma ativa, e apenas uma pequena 
quantidade é excretada na urina. 
 
Suínos. Uma parte muito pequena do metabolismo da apramicina ocorre no animal.  
Após administração de apramicina 14C a suínos com 10 Kg resulta em aproximadamente 83% recuperação 
apramicina 14C nas fezes, e 4% na urina. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Nenhum. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com 
outros. 
 
6.3 Prazo de validade  
 
Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 2 anos. 
Prazo de validade após diluição na água de bebida ou leite de acordo com as instruções: 24 horas 
Para apresentações unidose (saquetas): 
Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: usar imediatamente 
Para apresentações multi-dose (frascos e sacos): 
Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 28 dias. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e composição do acondicionamento primário 
 
Saqueta ionómero de tereftalato de polietileno de 4 capas (PET) / polietileno / folha de alumínio / saqueta 
de ionómero de surlyn, selada a calor e pressão. Cada saqueta contém 1 x 106 UI de sulfato de apramicina 
e peso de 1,8 g de produto. As saquetas são embaladas em caixas de cartão contendo 50 saquetas. 
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Saqueta ionómero de tereftalato de polietileno de 4 capas (PET) / polietileno / folha de alumínio / saqueta 
de ionómero de surlyn, selada a calor e pressão. Cada saqueta contém 2 x 106 UI de sulfato de apramicina 
e peso de 3,6 g de produto. As saquetas são embaladas em caixas de cartão contendo 50 saquetas. 
 
Frasco de polietileno de alta densidade com tampa roscada de polipropileno. Cada frasco contém 50 x 106 
UI de sulfato de apramicina e peso de 91 g de produto. 
 
Saco de papel laminado com fundo de bloco fechado a pressão quente. Cada saco contém 1000 x 106 UI 
de sulfato de apramicina e peso de 1,812 g de produto. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de 

desperdícios derivados da utilização desses medicamentos 
 
O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os 
requisitos locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
9.  DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
PROIBIÇÃO DE VENDA, FORNECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO 
 
Para completar a nível nacional. 
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO  ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
Caixa de cartão (saqueta) 

 
1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 
 
<Nome de fantasia> Pó para solução oral para administração na água de bebida para vitelos, suínos, 
frangos e coelhos 
Apramicina (sulfato)  
 
 
2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS  
 
1 g contém 552,000 UI apramicina (como sulfato de apramicina) 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pó para administração na água de bebida/leite. 
 
 
4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM 
 
50 saquetas 
 
 
5. ESPÉCIES-ALVO 
 
Suínos, vitelos, frangos e coelhos. 
 
 
6. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES) 
 
Antes de usar, ler o folheto informativo. 
 
 
7. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Antes de usar, ler o folheto informativo. 
 
 
8. INTERVALOS DE SEGURANÇA 
 
Intervalos de segurança: 
Suínos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Vitelos: 
Carne e vísceras: 28 dias 
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Frangos:  
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Não administrar a aves produtoras de ovos ou possíveis produtoras cujos ovos são destinados a consumo 
humano. Não administrar no prazo de 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
Coelhos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
 
9. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL (ESPECIAIS), SE NECESSÁRIO 
 
Antes de usar, ler o folheto informativo. 
 
 
10. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL {mês/ano} 
Após diluição, usar em 24 horas. 
Após a primeira abertura, usar imediatamente. 
 
 
11. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
 
 
 
12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO 

OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO 
 
Eliminação dos restos não utilizados: ler o folheto informativo. 
 
 
13. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU 

RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for caso disso 
 
USO VETERINÁRIO. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária. 
 
 
14. MENÇÃO “MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS” 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
15. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
16. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Para completar a nível nacional. 
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17. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 
 
Lote 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
Saqueta 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 
 
<Nome de fantasia> Pó para solução oral para administração na água de bebida para suínos, vitelos, 
frangos e coelhos 
Apramicina (sulfato)  
 
 
2. COMPOSIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S)  
 
1 g contém 552,000 UI apramicina (como sulfato de apramicina) 
 
 
3. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU NÚMERO DE DOSES 
 
1 x 106 UI 
2 x 106 UI 
 
 
4. VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Antes de usar, ler o folheto informativo. 
 
 
5. INTERVALOS DE SEGURANÇA 
 
Intervalos de segurança: 
Suínos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Vitelos: 
Carne e vísceras: 28 dias 
 
Frangos:  
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Não administrar a aves produtoras de ovos ou possíveis produtoras cujos ovos são destinados a consumo 
humano. Não administrar no prazo de 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
Coelhos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
 
6. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
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7. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL {mês/ano} 
Após diluição, usar em 24 horas. 
Após a  primeira abertura, usar imediatamente. 
 
 
8. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” 
 
USO VETERINÁRIO 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO  ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO – RÓTULO E FOLHETO 
INFORMATIVO COMBINADOS 
 
Frasco (booklet) e saco (rótulo) 
 
1. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA 
LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES 

 
Titular da autorização de introdução no mercado: 
Para completar a nível nacional. 
 
Fabricante responsável pela libertação dos lotes: 
Para completar a nível nacional. 
 
 
2. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 
 
<Nome de fantasia> Pó para solução oral para administração na água de bebida para vitelos, suínos, 
frangos e coelhos 
Apramicina (sulfato) 
 
 
3. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S) 
 
1 g contém 552,000 UI apramicina (como sulfato de apramicina) 
Pó granulado acastanhado. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pó para administração na água/leite de bebida. 
 
 
5. DIMENSÃO DA EMBALAGEM 
 
50 x 106 UI (frasco) 
1,000 x 106 UI (saco) 
 
 
6. INDICAÇÕES 
 
Suínos (leitões desmamados): 
Tratamento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli sensíveis à apramicina. 
 
Vitelos pré-ruminantes: 
Tratamento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli e surtos clínicos por Salmonella enterica 
subesp. enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin) sensíveis à apramicina. O tratamento deve basear-se 
na confirmação prévia dos serovares de Salmonella envolvidos ou pelo menos na disponibilidade de dados 
epidemiológicos confirmando a presença deste serovar. 
 
Frangos: 
Tratamento de colibacilose causada por Escherichia coli sensível à apramicina. 
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Coelhos: 
Tratamento e metafilaxia de enterite bacteriana causada por Escherichia coli sensível à apramicina. 
A presença da doença nos animais deve ser estabelecida antes do uso do medicamento veterinário. 
 
 
7. CONTRA-INDICAÇÕES 
 
Não utilizar em casos conhecidos de hipersensibilidade à substância ativa. 
Não administrar a vitelos ruminantes. 
Não administrar a animais com distúrbios renais. 
 
 
8. REAÇÕES ADVERSAS 
 
Desconhecidas. 
Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, 
informe o seu médico veterinário. 
 
 
9. ESPÉCIES-ALVO 
 
Suínos (leitões desmamados), vitelos pré-ruminantes, frangos e coelhos. 
 
 
10. POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via de administração: 
Para administração oral, na água de bebida. Os sistemas de bebida devem estar limpos e livres de 
ferrugem para evitar a redução da atividade. 
No caso dos vitelos, pode ser administrado no leite ou leite de substituição. 
 
Posologia: 
Suínos: 
Administrar 12.500 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 
22,5 mg de produto / kg de peso corporal), diariamente durante 7 dias consecutivos. 
 
Vitelos: 
Administrar 40.000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 72 mg 
de produto / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
Frangos: 
Administrar 80,000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 
144 mg de produto / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
Coelhos: 
Administrar 20.000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 36 mg 
de produto / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
 
11. INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA 
 
A ingestão de água medicada depende do estado clínico dos animais. Para obter a dose correta, a 
concentração do medicamento veterinário deve ser ajustada em conformidade. 
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O peso dos animais deve ser determinado com a maior precisão possível para evitar subdosagens. 
A água medicada deve ser a única fonte bebida. A água medicada deve ser renovada a cada 24 horas. As 
soluções em leite e em leite de substituição reconstituído devem ser preparadas imediatamente antes da 
utilização. 
Animais com condições clínicas agudas ou graves que não podem beber, devem receber tratamento 
parentérico adequado. 
A quantidade de medicamento veterinário (mg) a incorporar por 1 l de água ou leite deve ser estabelecida 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 

Dosagem (mg de medicamento 
veterinário por kg de peso 

corporal/dia)  
X peso corporal médio (kg) dos 

animais a serem tratados  
= 

mg de medicamento 
veterimário por litro de 
água de bebida / leite Ingestão média diária de água (l / animal) 

 
 
12. INTERVALOS DE SEGURANÇA 
 
Intervalos de Segurança: 
Suínos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Vitelos: 
Carne e vísceras: 28 dias 
 
Frangos:  
Carne e vísceras: Zero dias 
Não administrar a aves cujos ovos são destinados a consumo humano. Não administrar no prazo de 4 
semanas antes do início do período de postura. 
 
Coelhos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
 
13. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
Não utilizar depois de expirado o prazo de validade indicado na cartonagem de pois de VAL. A validade 
refere-se ao último dia do mês. 
 
Prazo de validade após a primeira abertura da embalagem primária: usar imediatamente. 
Prazo de validade após diluição na água/leite de substituição de acordo com as instruções: 24 horas 
 
 
14. ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS 
 
Precauções especiais para a utilização em animais 
 
A utilização do medicamento veterinário deve basear-se em testes de sensibilidade em bactérias isoladas 
do animal. Se não for possível, a terapia deve basear-se em informações epidemiológicas locais (regionais, 
a nível das explorações) sobre a sensibilidade das bactérias alvo. 
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Quando um diagnóstico de Salmonella Dublin é feito na exploração, as medidas de controlo, incluindo a 
monitorização contínua do estado da doença, vacinação, biossegurança e controlos de movimentos devem 
ser consideradas. Os programas de controlo nacional devem ser seguidos quando disponíveis. 
A utilização do medicamento veterinário que se desvia das instruções fornecidas no Resumo das 
características do produto pode aumentar a prevalência de bactérias resistentes à apramicina e pode 
diminuir a eficácia do tratamento com aminoglicosídeos devido ao potencial de resistência cruzada. 
Devem ser tidas em conta as políticas antimicrobianas oficiais, nacionais e regionais aquando da 
administração deste medicamento veterinário. 
 
Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais 
 
As pessoas com hipersensibilidade conhecida à apramicina ou qualquer outro aminoglicosídeo devem 
evitar o contacto com o medicamento veterinário. 
Este medicamento veterinário pode causar irritação ou sensibilização após contato com a pele ou com os 
olhos ou inalação. 
Evite o contato com os olhos, a pele e as mucosas e a inalação de poeira ao preparar a água / leite 
medicados. 
Durante a administração do medicamento veterinário deve ser utilizado equipamento de proteção 
individual constituído por luvas, máscara, óculos e roupas de proteção. 
Lavar as mãos após o uso. 
Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água a área afetada. Em caso de contato com 
a pele, lave bem com água e sabão. Se a irritação persistir, procure assistência médica. 
Em caso de ingestão acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou 
o rótulo. 
Em caso de aparecimento de sintomas após a exposição, tais como erupções na pele, consulte 
imediatamente o médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. Inchaço da face, lábios e olhos ou 
dificuldade em respirar são sintomas mais graves e requerem atenção médica urgente. 
 
Gestação e lactação: 
Suínos: 
A segurança do medicamento veterinário não foi determinada durante a gestação e lactação em porcas. 
Administrar apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada pelo veterinário 
responsável. 
 
Bovinos: 
Administração não recomendada durante a gestação e lactação. 
 
Coelhos: 
Doses orais de apramicina administradas do 6.º ao 18.º dia de gestação (incluindo doses subterapêuticas), 
revelaram a ocorrência de efeitos fetotóxicos. Não administrar durante a gestação. 
 
Postura de ovos: 
Galinhas: 
Não administrar a galinhas poedeiras e durante as 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
Interacções medicamentosas e outras formas de interação: 
Os aminoglicosídeos podem ter uma influência negativa na função renal. A administração de 
aminoglicosídeos a animais que sofrem de insuficiência renal ou em combinação com substâncias que 
também afectam a função renal pode, por conseguinte, apresentar um risco de intoxicação. 
Os aminoglicosídeos podem causar bloqueio neuromuscular. Por conseguinte, recomenda-se ter em conta 
esse efeito quando anestesiar animais tratados. 
 
Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos): 
Suínos: Foram administradas a leitões, na água de bebida e durante 28 dias, doses mais de nove vezes 
superiores às recomendadas, sem se manifestarem reações adversas. 
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Vitelos:Foram administradas a vitelos, no leite de substituição durante 5 dias, doses de apramicina até 
120 mg / Kg por peso corporal. Não foram observados efeitos tóxicos. 
 
Frangos: Não foi observada mortalidade quando administrada uma dose única de 1,000 mg / Kg de peso 
corporal. Foram administradas a frangos, doses mais de cinco vezes superiores às recomendadas, durante 
15 dias, sem se manifestarem reações adversas. 
 
As possíveis intoxicações podem ser reconhecidas pelos seguintes sintomas: fezes moles, diarreia, vómito 
(perda de peso, anorexia e similares), insuficiência renal e efeitos a nível do sistema nervoso central 
(atividade reduzida, perda de reflexos, convulsões, etc.). 
Não exceda a dose recomendada. 
 
Incompatibilidades:  
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com 
outros. 
 
 
15. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO 

OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou esgotos domésticos. 
Pergunte ao seu médico veterinário como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são 
necessários. Estas medidas contribuem para a proteção do ambiente. 
 
 
16. DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
17. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Natureza e composição do acondicionamento primário: 
Saqueta ionómero de tereftalato de polietileno de 4 capas (PET) / polietileno / folha de alumínio / saqueta 
de ionómero de surlyn, selada a calor e pressão. Cada saqueta contém 1 x 106 UI de sulfato de apramicina 
e peso de 1,8 g de produto. As saquetas são embaladas em caixas de cartão contendo 50 saquetas. 
 
Saqueta ionómero de tereftalato de polietileno de 4 capas (PET) / polietileno / folha de alumínio / saqueta 
de ionómero de surlyn, selada a calor e pressão. Cada saqueta contém 2 x 106 UI de sulfato de apramicina 
e peso de 3,6 g de produto. As saquetas são embaladas em caixas de cartão contendo 50 saquetas. 
 
Frasco de polietileno de alta densidade com tampa roscada de polipropileno. Cada frasco contém 50 x 106 
UI de sulfato de apramicina e peso de 91 g de produto. 
 
Saco de papel laminado com fundo de bloco fechado a pressão quente. Cada saco contém 1000 x 106 UI 
de sulfato de apramicina e peso de 1,812 g de produto. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
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18. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU 
RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for caso disso 

 
Uso veterinário. Medicamento veterinário sujeito a receita médico veterinária. 
 
 
19. MENÇÃO “MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS” 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
20. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL {mês/ano} 
Após diluição, usar em 24 horas. 
Após a primeira abertura usar no prazo de 28 dias. 
 
 
21. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Para completar a nível nacional. 
 
 
22. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote: 
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(saqueta) 
FOLHETO INFORMATIVO PARA: 

<Nome de fantasia>  
Pó para solução oral para administração na água de bebida para vitelos, suínos, frangos e coelhos 

 
1. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA 
LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES 

 
Titular da autorização de introdução no mercado: 
Para completar a nível nacional. 
 
Fabricante responsável pela libertação dos lotes: 
Para completar a nível nacional. 
 
 
2. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 
 
<Nome de fantasia> Pó para solução oral para administração na água de bebida para suínos,vitelos, 
frangos e coelhos 
Apramicina (sulfato) 
 
 
3. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S) 
 
1 g contém 552,000 UI apramicina (como sulfato de apramicina) 
Pó granulado acastanhado. 
 
 
4. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES) 
 
Suínos (leitões desmamados): 
Tratamento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli sensíveis à apramicina. 
 
Vitelos pré-ruminantes: 
Tratamento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli e surtos clínicos por Salmonella enterica 
subesp. enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin) sensíveis à apramicina. O tratamento deve basear-se 
na confirmação prévia dos serovares de Salmonella envolvidos ou pelo menos na disponibilidade de dados 
epidemiológicos confirmando a presença deste serovar. 
 
Frangos: 
Tratamento de colibacilose causada por Escherichia coli sensível à apramicina. 
 
Coelhos: 
Tratamento e metafilaxia de enterite bacteriana causada por Escherichia coli sensível à apramicina. 
A presença da doença nos animais deve ser estabelecida antes do uso do medicamento veterinário. 
 
 
5. CONTRA-INDICAÇÕES 
 
Não utilizar em casos conhecidos de hipersensibilidade à substância ativa. 
Não administrar a vitelos ruminantes. 
Não administrar a animais com distúrbios renais. 
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6. REACÇÕES ADVERSAS  
 
Não são conhecidas. 
Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, 
informe o seu médico veterinário. 
 
 
7. ESPÉCIES-ALVO 
 
Suínos (leitões desmamados), vitelos pré-ruminantes, frangos e coelhos. 
 
 
8. DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via de administração: 
Para administração oral, na água de bebida. Os sistemas de bebida devem estar limpos e livres de 
ferrugem para evitar a redução da atividade. 
No caso dos vitelos, pode ser administrado no leite ou leite de substituição. 
 
Posologia: 
Suínos: 
Administrar 12.500 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 
22,5 mg de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 7 dias consecutivos. 
 
Vitelos: 
Administrar 40.000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 72 mg 
de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
Frangos: 
Administrar 80,000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 
144 mg de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
Coelhos: 
Administrar 20.000 UI de sulfato de apramicina por quilograma de peso corporal (correspondente a 36 mg 
de medicamento veterinário / kg de peso corporal), diariamente durante 5 dias consecutivos. 
 
 
9. INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA 
 
A ingestão de água/leite/leite de substituição depende do estado clínico dos animais. Para obter a dose 
correta, a concentração do medicamento veterinário deve ser ajustada em conformidade. 
O peso dos animais deve ser determinado com a maior precisão possível para evitar subdosagens. 
A água medicada deve ser a única fonte bebida. A água medicada deve ser renovada a cada 24 horas. As 
soluções em leite e em leite de substituição reconstituído devem ser preparadas imediatamente antes da 
utilização. 
Animais com condições clínicas agudas ou graves que não podem beber, devem receber tratamento 
parentérico adequado. 
A quantidade de medicamento veterinário (mg) a incorporar por 1 l de água ou leite deve ser estabelecida 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 
 

Dosagem (mg de medicamento 
veterinário por kg de peso 

corporal/dia)  
X peso corporal médio (kg) dos 

animais a serem tratados  
= 

mg de medicamento 
veterinário por litro de 
água de bebida / leite Ingestão média diária de água (l / animal) 
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10. INTERVALO(s) DE SEGURANÇA 
 
Intervalos de segurança: 
Suínos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
Vitelos: 
Carne e vísceras: 28 dias 
 
Frangos:  
Carne e vísceras: Zero dias 
Não administrar a aves produtoras de ovos ou possíveis produtoras cujos ovos são destinados a consumo 
humano. Não administrar no prazo de 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
Coelhos: 
Carne e vísceras: Zero dias 
 
 
11. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
Não utilizar depois de expirado o prazo de validade indicado na cartonagem de pois de VAL .A validade 
refere-se ao último dia do mês. 
 
Prazo de validade após a primeira abertura da embalagem primária: usar imediatamente. 
Prazo de validade após diluição na água/leite de substituição de acordo com as instruções: 24 horas. 
 
 
12. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL(AIS) 
 
Precauções especiais para a utilização em animais: 
A utilização do medicamento veterinário deve basear-se em testes de sensibilidade em bactérias isoladas 
do animal. Se não for possível, a terapia deve basear-se em informações epidemiológicas locais (regionais, 
a nível das explorações) sobre a sensibilidade das bactérias alvo. 
Quando um diagnóstico de Salmonella Dublin é feito na exploração, as medidas de controlo, incluindo a 
monitorização contínua do estado da doença, vacinação, biossegurança e controlos de movimentos devem 
ser consideradas. Os programas de controlo nacional devem ser seguidos quando disponíveis. 
A utilização do medicamento veterinário que se desvia das instruções fornecidas no Resumo das 
características do produto pode aumentar a prevalência de bactérias resistentes à apramicina e pode 
diminuir a eficácia do tratamento com aminoglicosídeos devido ao potencial de resistência cruzada. 
Devem ser tidas em conta as políticas antimicrobianas oficiais, nacionais e regionais aquando da 
administração deste medicamento veterinário. 
 
Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais: 
As pessoas com hipersensibilidade conhecida à apramicina ou qualquer outro aminoglicosídeo devem 
evitar o contacto com o medicamento veterinário. 
Este medicamento veterinário pode causar irritação ou sensibilização após contato com a pele ou com os 
olhos ou inalação. 
Evite o contato com os olhos, a pele e as mucosas e a inalação de poeira ao preparar a água / leite 
medicados. 
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Durante a administração do medicamento veterinário deve ser utilizado equipamento de proteção 
individual constituído por luvas, máscara, óculos e roupas de proteção. 
Lavar as mãos após o uso. 
Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água a área afetada. Em caso de contato com 
a pele, lavar bem com água e sabão. Se a irritação persistir, procurar assistência médica. 
Em caso de ingestão acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou 
o rótulo. 
Em caso de aparecimento de sintomas após a exposição, tais como erupções na pele, consultar 
imediatamente o médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. Inchaço da face, lábios e olhos ou 
dificuldade em respirar são sintomas mais graves e requerem atenção médica urgente. 
 
Gestação e lactação: 
Suínos: 
A segurança do medicamento veterinário não foi determinada durante a gestação e lactação em porcas. 
Administrar apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada pelo médico veterinário 
responsável. 
 
Bovinos: 
Administração não recomendada durante a gestação e lactação. 
 
Coelhos: 
Doses orais de apramicina administradas do 6.º ao 18.º dia de gestação (incluindo doses subterapêuticas), 
revelaram a ocorrência de efeitos fetotóxicos. Não administrar durante a gestação. 
 
Postura de ovos: 
Galinhas: 
Não administrar a galinhas poedeiras e durante as 4 semanas antes do início do período de postura. 
 
Interacções medicamentosas e outras formas de interação: 
Os aminoglicosídeos podem ter uma influência negativa na função renal. A administração de 
aminoglicosídeos a animais que sofrem de insuficiência renal ou em combinação com substâncias que 
também afectam a função renal pode, por conseguinte, apresentar um risco de intoxicação. 
Os aminoglicosídeos podem causar bloqueio neuromuscular. Por conseguinte, recomenda-se ter em conta 
esse efeito quando anestesiar animais tratados. 
 
Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos): 
Suínos: Foram administradas a leitões, na água de bebida e durante 28 dias, doses mais de nove vezes 
superiores às recomendadas, sem se manifestarem reações adversas. 
 
Vitelos: Foram administradas a vitelos, no leite de substituição durante 5 dias, doses de apramicina até 
120 mg / Kg por peso corporal. Não foram observados efeitos tóxicos. 
 
Frangos: Não foi observada mortalidade quando administrada uma dose única de 1,000 mg / Kg de peso 
corporal. Foram administradas a frangos, doses mais de cinco vezes superiores às recomendadas, durante 
15 dias, sem se manifestarem reações adversas. 
 
As possíveis intoxicações podem ser reconhecidas pelos seguintes sintomas: fezes moles, diarreia, vómito 
(perda de peso, anorexia e similares), insuficiência renal e efeitos a nível do sistema nervoso central 
(atividade reduzida, perda de reflexos, convulsões, etc.). 
Não exceda a dose recomendada. 
 
Incompatibilidades:  
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com 
outros. 
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13. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO 

OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou esgotos domésticos. 
Pergunte ao seu médico veterinário como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são 
necessários. Estas medidas contribuem para a proteção do ambiente. 
 
 
14. DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO 
 
 
 
 
15. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Natureza e composição do acondicionamento primário: 
Saqueta ionómero de tereftalato de polietileno de 4 capas (PET) / polietileno / folha de alumínio / saqueta 
de ionómero de surlyn, selada a calor e pressão. Cada saqueta contém 1 x 106 UI de sulfato de apramicina 
e peso de 1,8 g de produto. As saquetas são embaladas em caixas de cartão contendo 50 saquetas. 
 
Saqueta ionómero de tereftalato de polietileno de 4 capas (PET) / polietileno / folha de alumínio / saqueta 
de ionómero de surlyn, selada a calor e pressão. Cada saqueta contém 2 x 106 UI de sulfato de apramicina 
e peso de 3,6 g de produto. As saquetas são embaladas em caixas de cartão contendo 50 saquetas. 
 
Frasco de polietileno de alta densidade com tampa roscada de polipropileno. Cada frasco contém 50 x 106 
UI de sulfato de apramicina e peso de 91 g de produto. 
 
Saco de papel laminado com fundo de bloco fechado a pressão quente. Cada saco contém 1000 x 106 UI 
de sulfato de apramicina e peso de 1,812 g de produto. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
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