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25 de maio de 2018 
EMA/468947/2018 
Divisão de Medicamentos Veterinários 

Perguntas e respostas relativas a Seresto e nome 
associado Foresto 
Resultado de um procedimento nos termos do artigo 13.º do Regulamento 
(CE) n.º 1234/2008 

Em 15 de fevereiro de 2018, a Agência Europeia de Medicamentos (a Agência) concluiu um 
procedimento de arbitragem relativo ao medicamento Seresto e nome associado Foresto. O Comité dos 
Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que a alteração dos termos da 
autorização de introdução no mercado para inclusão de uma nova indicação para o medicamento 
Seresto pode ser concedida. 

O que é o Seresto? 

O Seresto é uma coleira antiparasitária que contém 10 % de imidaclopride e 4,5 % de flumetrina. É 
indicado para o tratamento e a prevenção de infestações por pulgas, carraças e piolhos em cães e 
gatos e fornece proteção indireta contra a babesiose e a erliquiose, doenças que podem ser 
transmitidas aos cães através das carraças. 

O Seresto, por vezes sob o nome associado Foresto, está autorizado em quase todos os Estados-
Membros da UE/EEE. A empresa que comercializa o medicamento é a Bayer Vital GmbH. 

Por que foi revisto o Seresto? 

O Seresto está autorizado na União Europeia (UE) no âmbito do procedimento descentralizado, sendo a 
Alemanha o Estado-Membro de referência. A empresa apresentou um pedido de alteração dos termos 
da autorização de introdução no mercado para incluir uma nova indicação a ser reconhecida pela 
Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países 
Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia (os «Estados-Membros 
envolvidos»). Uma vez que estes Estados-Membros não chegaram a um acordo, em 18 de agosto 
de 2017 o Instituto Federal Alemão para a Proteção dos Consumidores e para a Segurança Alimentar 
(Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL) remeteu a questão para o CVMP, 
para um procedimento de arbitragem. 

A nova indicação proposta era contra a leishmaniose, uma doença causada pelo parasita 
Leishmania infantum e transmitida aos cães através das moscas da areia. Os fundamentos para a 
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consulta foram as preocupações do Reino Unido de que a eficácia repelente do medicamento nas 
moscas da areia não tinha sido suficientemente demonstrada. 

Quais foram as conclusões do CVMP? 

Com base na avaliação dos dados atualmente disponíveis e na discussão científica em sede do Comité, 
o CVMP concluiu que a eficácia do Seresto na redução do risco de infeção por Leishmania infantum 
através da transmissão por moscas da areia até 8 meses tinha sido suficientemente demonstrada e, 
por conseguinte, a alteração dos termos da autorização de introdução no mercado pode ser aprovada 
em todos os Estados-Membros envolvidos. No entanto, o CVMP recomendou que fosse incluída na 
informação do medicamento Seresto a declaração de que a eficácia repelente demonstrada contra as 
moscas da areia era variável. 

A Comissão Europeia emitiu uma decisão juridicamente vinculativa válida para toda a UE para 
implementar as recomendações do CVMP relativas ao Seresto em 25 de maio de 2018. 
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