
Flucortan®

Solução Injetável
USO VETERINÁRIO
Fórmula: Cada mL contém:
Flumetasona ........................................... 0,5 mg
Veículo q.s.p ............................................ 1,0 mL

Flucortan® é uma solução injetável a base de flumetasona 0,5 mg/mL. Flucortan® possui potente ação anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica 
no tratamento de distúrbio que respondem aos corticosteróides. A flumetasona é um fármaco esteróide adrenocortical sintético com propriedades predo-
minantemente glicocorticóides.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA 
BOVINOS
ABATE: O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. 
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS. 
SUÍNOS
ABATE: O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 27 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
EQUINOS
ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA 
DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Modo de ação: A flumetasona bloqueia a via de metabolismo do ácido araquidônico através da inibição da fosfolipase A2, e inibe a ação da enzima cicloxi-
genase e indiretamente inibe a lipoxigenase, o que caracteriza suas propriedades anti-inflamatórias, imunossupressoras e antialérgicas. Os glicocorticóides 
são capazes de bloquear desde as manifestações mais precoces do processo inflamatório como dor, rubor e calor e até as mais tardias, como reparação 
e proliferação tecidual. Os esteróides anti-inflamatórios afetam todos os tipos de respostas inflamatórias, sejam elas suscitadas por patógenos invasores, 
estímulos físicos ou químicos ou por uma reação imunológica inapropriada. 

A inflamação é um dos meios naturais de defesa do organismo animal contra a infecção. É uma ação de defesa que tenta isolar ou encapsular o foco do 
resto do corpo. Entretanto, este processo bloqueia a penetração dos antibióticos na área de infecção. A flumetasona reduz a inflamação, permitindo que os 
antibióticos atinjam com mais rapidez e eficácia a área de infecção.
Indicações:
Flucortan® solução injetável é indicado como tratamento básico ou de suporte (associado à terapia específica), nos processos inflamatórios, nas infecções 
bacterianas, afecções alérgicas, toxemias e intoxicações.

Flucortan® é indicado para todos os casos em que se recomenda uma glicocorticoterapia, tais como inflamações articulares e musculoesqueléticas, derma-
tites, alergias, dor, prurido generalizado, picada de insetos, intoxicações, cetoses, além da terapia de suporte das infecções bacterianas (associado ao uso 
de antibióticos) e acidentes com animais peçonhentos. 
Atenção: Nos casos de infecções ou na suspeita de infecção, Flucortan® deverá ser sempre usado concomitantemente com antibiótico ou quimioterápico 
específico. A Flumetasona, como a cortisona, devido à sua ação anti-inflamatória, pode mascarar os sintomas usuais de uma infecção.

Via de Administração e Posologia:
Flucortan® solução injetável deve ser administrado por via intramuscular. O produto deve ser injetado lentamente.

Posologia: 
Bovinos: 0,02 mL de Flucortan® para cada kg de peso vivo equivalente a 0,01 mg de flumetasona / kg de peso vivo. O produto pode ser repetido a intervalos 
de 2 dias. Não exceder 3 aplicações. 
Suínos: 0,08 mL de Flucortan® para cada kg de peso vivo equivalente a 0,04 mg de flumetasona / kg de peso vivo. O produto pode ser repetido a intervalos 
de 2 dias. Não exceder 3 aplicações. 
Equinos: 0,01 mL de Flucortan® para cada kg de peso vivo equivalente a 0,005 mg de flumetasona / kg de peso vivo. O produto pode ser repetido a inter-
valos de 2 dias. Não exceder 2 aplicações. 
Se após 6 dias de tratamento o animal não apresentar melhora, o diagnóstico deverá ser reconsiderado. Em caso de dúvida, consulte um Médico Veterinário. 

Precauções:
1) A terapia contínua com Flucortan®, especialmente em doses elevadas, pode resultar em supressão da função adrenal. As costumeiras precauções e
contra-indicações para os adrenocorticóides aplicam-se a este produto.
2) Os corticosteróides podem, em alguns casos, induzir o primeiro estágio de parto e, se administrados durante o último trimestre da prenhez, poderão
provocar parto prematuro com todas as complicações decorrentes do mesmo.
O uso do produto mostrou-se seguro nas espécies suínos e bovinos, administrando pela via intramuscular, em três administração com intervalos de 2 dias entre elas.

Reações Adversas: Flucortan®, como qualquer produto corticóide, quando administrado a bovinos e suínos nas doses recomendadas, pode ocasionalmente 
provocar alterações transitórias, tais como edema de pálpebra discreto, alterações gastrointestinais e leucocitose por neutrofilia.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15oC a 30oC) e protegido da luz solar.
Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 30 dias.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação: Frasco-ampola de 10 mL.

Responsável Técnico: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira - Médico Veterinário - CRMV-SP nº 1695
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