
 

NÃO DEIXE A CHAMA ARDER
MENOS EFEITOS GASTROINTESTINAIS. DOSE ÚNICA

ANIMELOXAN 
20 mg/ml
Meloxicam 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos 

Composição
Um ml contém: Meloxicam 20 mg. 

Forma farmacêutica
Solução injetável. Solução transparente, amarela. 

Espécies-alvo 
Bovinos, suínos e equinos. 

Indicações de utilização
Bovinos: Para administração nas infeções 
respiratórias agudas com antibioterapia apropriada, 
a fim de reduzir os sinais clínicos em bovinos. Para 
administração em casos de diarreia em combinação 
com terapia de reidratação oral a fim de reduzir os 
sinais clínicos em vitelos com mais de uma semana 
de idade e animais jovens, não lactantes. Como 
terapia adjuvante no tratamento de mastite aguda 
em combinação com antibioterapia.  
Suínos: Para administração nos distúrbios do 
aparelho locomotor não-infeciosos para reduzir os 
sintomas como coxear e inflamação. 
Como terapia adjuvante no tratamento de septicemia 
e toxemia puerperal (mastite-metrite-síndrome 
agalactia) com antibioterapia apropriada.
Equinos: Para administração no alívio da inflamação 
e alívio da dor em distúrbios musculosqueléticos 
agudos e crónicos. Para o alívio da dor associada 
com cólica equina.

Contra-indicações
Não administrar a equinos com menos de 6 semanas 
de idade. Não administrar a animais com função 
hepática, cardíaca ou renal deficiente e distúrbios 
hemorrágicos ou quando há evidências de lesões 
ulcerogénicas gastrointestinais. Não administrar 
em casos de hipersensibilidade à substância ativa 
ou a qualquer dos excipientes. Para o tratamento de 
diarreia em bovinos, não administrar a animais com 
menos de uma semana de idade. 

Precauções especiais de utilização 
Precauções especiais para a utilização em animais: 
Se ocorrerem reações adversas, o tratamento 
deve ser descontinuado e deve procurar-se 
aconselhamento médico veterinário. 
Evitar a administração em animais gravemente 
desidratados, hipovolémicos ou hipotensos, que 
necessitem de reidratação parentérica, dado que 
podem potencialmente estar em risco de toxicidade 
renal. Em caso de alívio inadequado da dor quando 
administrado no tratamento da cólica equina, 
deve proceder-se a uma reavaliação cuidadosa 
do diagnóstico, dado que pode ser indício da 
necessidade de uma intervenção cirúrgica. 
Precauções especiais a adoptar pela pessoa que 
administra o medicamento veterinário aos animais: 
A autoinjeção acidental pode dar origem a dores. 
Pessoas com hipersensibilidade conhecida a 
medicamentos anti-inflamatórios não-esteróides 
(AINE) devem evitar o contacto com o medicamento 
veterinário. Em caso de autoinjeção acidental, 

procurar imediatamente aconselhamento médico e 
mostrar o folheto ou o rótulo ao médico. Em caso de 
contacto acidental com a pele, lavar cuidadosamente 
a área afetada. Lavar as mãos depois de administrar.
Considerando o risco de autoinjecção acidental ou 
os efeitos adversos da classe dos AINS e outros 
inibidores da prostaglandina na gestação e/ou 
desenvolvimento embrionário e fetal, o medicamento 
veterinário não deve ser administrado por mulheres 
grávidas ou mulheres que estão a tentar engravidar. 

Reações adversas 
Em bovinos, uma única injeção subcutânea pode 
causar um inchaço não doloroso que persiste, 
no máximo, por 23 dias. A injeção intravenosa é 
geralmente bem-tolerada. 
Em suínos, duas injeções intramusculares 
consecutivas têm um efeito irritante local que pode 
persistir, no máximo, por 9 dias. 
Em equinos, pode ocorrer um inchaço temporário 
no local da injeção, mas desaparece sem 
intervenção. Em casos raros, podem ocorrer 
reações anafilactóides, que podem ser graves 
(e mesmo fatais) que devem ser tratadas a nível 
sintomatológico. 

Utilização durante a gestação, a lactação ou a 
postura de ovos 
Bovinos e suínos: O medicamento veterinário pode 
ser administrado durante a gestação e a lactação. 
Equinos: Não administrar a éguas gestantes ou 
lactantes. 

Interacções medicamentosas e outras formas de 
interacção 
Não administrar simultaneamente com 
glucocorticosteroides, outros medicamentos 
veterinários anti-inflamatórios não esteróides ou 
com agentes anticoagulantes. 

Posologia e via de administração 
Bovinos: Administração subcutânea ou intravenosa 
única de uma dose de 0,5 mg de meloxicam/kg 
de peso corporal (isto é, 2,5 ml/100 kg de peso 
corporal) em combinação com antibioterapia ou com 
terapia de reidratação oral, conforme apropriado. 
Suínos: Administração intramuscular única de 
uma dose de 0,4 mg de meloxicam/kg de peso 
corporal (isto é, 2,0 ml/100 kg de peso corporal) 
em combinação com antibioterapia ou com terapia 
de reidratação oral, conforme apropriado. Se 
necessário, pode ser administrada uma segunda 
dose de meloxicam ao fim de 24 horas. 
Recomenda-se alternar os locais de injeção. 
Equinos: Administração intravenosa única de uma 
dose de 0,6 mg de meloxicam/kg de peso corporal 
(isto é, 3,0 ml/100 kg de peso corporal). 

Sobredosagem (sintomas, procedimentos de 
emergência, antídotos), (se necessário) 
Em caso de sobredosagem deve ser iniciado o 
tratamento sintomático.

Intervalo(s) de segurança 
Bovinos: Carne e vísceras: 15 dias. Leite: 5 dias 
Suínos: Carne e vísceras: 8 dias 
Equinos: Carne e vísceras: 5 dias 
Não utilizar em equinos produtores de leite 
destinado ao consumo humano. 

Prazo de validade 
Prazo de validade do medicamento veterinário tal 
como embalado para venda: 3 anos. 
Prazo de validade após a primeira abertura do 
acondicionamento primário: 28 dias. 

Precauções especiais de conservação 
Este medicamento veterinário não necessita de 
qualquer temperatura especial de conservação. 

Acondicionamento primário 
Frascos de vidro transparente de 50 ml e 100 ml. 

Titular da autorização de introdução no mercado 
aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
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Número(s) da autorização de introdução no 
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Os anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) são amplamente utilizados na produção animal para aliviar os efeitos 
negativos associados à cascata inflamatória, como inchaço excessivo, febre ou dor.

O objetivo da utilização de AINE’s é melhorar o bem-estar dos animais e recuperar o seu desempenho (produção de leite ou 
taxa de crescimento), muitas vezes prejudicado por dores crónicas, inflamação e febre.

COMO É QUE ACTUA O MELOXICAM?
O meloxicam é um AINE que actua inibindo a ciclooxigenase-2 (COX-2) com efeito residual na ciclooxigenase-1 (COX-1).
A isoforma COX-1 promove a produção de prostaglandinas com função protetora na mucosa gástrica, rim, plaquetas e células 
imunológicas.

A inibição específica da COX-2 permite um bom efeito anti-inflamatório, antipirético e analgésico com menos efeitos adversos 
relacionados com a inibição da COX-1 (ou seja, efeitos gastrointestinais).

ANIMELOXAN 20 mg / ml é uma boa escolha como terapia adjuvante para tratar as doenças que cursam 
com inflamação, dor, febre ou inchaço. Com ANIMELOXAN 20 mg / ml não deixe a chama arder.

Meloxicam 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos 

NÃO DEIXE 
A CHAMA ARDER

O aumento da seletividade de 
COX-2 significa que o meloxicam 
proporciona uma atividade anti-
inflamatória equivalente a outros 
AINE’s, mas com menos efeitos 
colaterais gastrointestinais, 
comparativamente com AINE’s 
não seletivos de COX-2.

ANIMELOXAN
20 mg/ml

Graças às suas características 
farmacocinéticas e à sua 
atividade prolongada, uma única 
dose de ANIMELOXAN 20 mg / ml
é o suficiente para alcançar um 
bom efeito anti-inflamatório.

Indicações

• Infecções respiratórias agudas.2

• Diarreia em vitelos.2 

• Mastite aguda.3,4 

• Descorna.5

• Uso perioperatório (Cesariana, em 
cirurgia de claudicação).5-7 

• Desordens locomotoras não infecciosas.4 

• Septicemia puerperal e toxemia (síndrome 
mastite-metrite-agalactia).4 

• Controle da dor após a castração cirúrgica.8

• Período periparto.9 

• Doenças infecciosas sistémicas.9 

• Alívio da dor musculoesquelética crónica 
e doenças articulares (claudicação, 
sinovite, osteoartrite ...).10,11

• Tratamento analgésico sintomático para 
cólica (dor visceral).4 

• Dor pós-operatória.12

• Inchaço (edema maligno).11  

POSOLOGIA E INTERVALO DE SEGURANÇA

Bovinos
• Via SC ou IV.
• 2,5 ml / 100 kg de peso corporal.
• Dose única.

Carne e vísceras: 15 dias 
Leite: 5 dias 

Equinos
• Via IV.
• 3 ml / 100 kg de peso corporal.
• Dose única.

Carne e vísceras: 5 dias. 

Suínos
• Via IM.
• 2 ml / 100 kg de peso corporal.
• Dose única.

Carne e vísceras: 8 dias. 
Dor EdemaProliferação celular

Ácido araquidónico

COX-1 COX-2

Prostaglandinas associadas a 
FUNÇÕES HOMEOSTÁTICAS

Prostaglandinas associadas a 
INFLAMAÇÃO

Função renal Função 
gastrointestinal

Diferenciação de 
macrófagos

Função plaquetária
e regulação

Anti-inflamatório
Antipirético 
Inibição de prostaglandinas.

Anti-inflamatório
Anticoagulante
Inibição de tromboxano B2 (TXB2). 

Anti-inflamatório
Analgésico
A inibição mais seletiva de 
COX-2 significa menos efeitos 
gastrointestinais colaterais.

AINEs não seletivos

Efeitos 
pró-inflamatórios

MELOXICAM

QUANDO USAR MELOXICAM


