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Resumo do EPAR destinado ao público 

Credelio (lotilaner) 
Resumo do Credelio e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Credelio e para que é utilizado? 

O Credelio é um medicamento veterinário utilizado no tratamento das infestações por pulgas e 
carraças em cães e gatos. O Credelio também pode ser utilizado como parte do tratamento da 
dermatite alérgica à picada de pulga (uma reação alérgica às picadas de pulga). Contém a substância 
ativa lotilaner. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como se utiliza o Credelio? 

O Credelio está disponível na forma de comprimidos para mastigar em sete dosagens diferentes (as 
duas dosagens mais baixas para gatos, as restantes para cães), que são administrados aos animais 
com alimentos ou no período de 30 minutos após a alimentação. A dose a utilizar depende do peso do 
animal. Após a administração a cães, o Credelio mata as pulgas no prazo de 4 horas e as carraças no 
prazo de 48 horas após a fixação. Após a administração a gatos, o Credelio mata as pulgas no prazo de 
12 horas e as carraças no prazo de 24 horas após a fixação. O Credelio é eficaz durante um mês e o 
tratamento pode ser repetido todos os meses. O medicamento só pode ser obtido mediante receita 
médica. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Credelio, leia o Folheto Informativo ou contacte 
o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Credelio? 

A substância ativa do Credelio, o lotilaner, funciona como um «ectoparasiticida». Isto significa que 
mata os parasitas que vivem na pele ou no pelo dos animais, tais como pulgas e carraças. Para serem 
expostas à substância ativa, as pulgas e as carraças devem ter-se fixado à pele do hospedeiro e ter 
começado a alimentar-se do sangue do animal. Ao atuar sobre o sistema nervoso, o lotilaner mata os 
parasitas que tenham ingerido o sangue. Bloqueia o movimento normal das partículas carregadas para 
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dentro e para fora das células nervosas, especialmente as células associadas ao ácido 
gama-aminobutírico (GABA) e ao glutamato, duas substâncias que transmitem mensagens entre os 
nervos (neurotransmissores). Esse bloqueio resulta numa atividade descontrolada do sistema nervoso 
e na paralisia e morte dos parasitas. O lotilaner mata as pulgas antes que estas produzam ovos, o que 
contribui para reduzir a contaminação do ambiente onde o animal vive. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Credelio durante os estudos? 

Em todos os estudos abaixo, os animais tinham infestações naturais. 

Cães 

Num estudo de campo de 12 semanas que incluiu cães com pulgas, 128 cães foram tratados com 
Credelio de quatro em quatro semanas e 64 cães foram tratados com um medicamento veterinário 
para unção punctiforme contendo fipronil (outro medicamento utilizado no tratamento de infestações 
por pulgas). O estudo demonstrou que o Credelio era tão eficaz como o outro medicamento veterinário 
na redução das contagens de pulgas ao longo de 12 semanas e os cães tratados com Credelio tiveram 
as contagens de pulgas reduzidas em 99 %. 

Num pequeno estudo de campo que incluiu cães com carraças, 47 cães foram tratados uma vez com 
Credelio e 35 cães foram tratados com um medicamento veterinário para unção punctiforme contendo 
fipronil e outra substância ativa, o (s)-metopreno. O estudo demonstrou que o Credelio era tão eficaz 
como o outro medicamento veterinário na redução das contagens de carraças ao longo de quatro 
semanas e as contagens de carraças foram reduzidas em 100 % nos cães tratados com Credelio. 

Um segundo estudo de campo de maiores dimensões em cães com carraças incluiu 127 cães tratados 
mensalmente com Credelio durante 3 meses, enquanto 68 cães foram tratados com um medicamento 
veterinário para unção punctiforme contendo fipronil e (s)-metopreno. O Credelio foi tão eficaz como 
o outro medicamento veterinário na redução das contagens de carraças e reduziu as carraças em 99 % 
durante o estudo. 

Gatos 

Num estudo de um mês que incluiu gatos com pulgas, 121 gatos foram tratados com o Credelio e 
61 gatos foram tratados com um medicamento veterinário para unção punctiforme contendo fipronil e 
(s)-metopreno. O Credelio reduziu as contagens de pulgas em 97 % ao longo de um mês e foi tão 
eficaz como o outro medicamento veterinário. 

Num estudo adicional de três meses que incluiu gatos com carraças, 112 gatos foram tratados com 
Credelio todos os meses e 57 gatos foram tratados com um medicamento veterinário para unção 
punctiforme contendo fipronil. O Credelio foi tão eficaz como o outro medicamento veterinário na 
redução das contagens de carraças e reduziu as carraças em 99 % durante o estudo. 

Quais são os riscos associados ao Credelio? 

Na medida em que, para que possam ser mortas pelo medicamento, é necessário que as carraças se 
alimentem do sangue do animal, não é possível excluir o risco de transmissão de doenças com que 
possam estar infetadas. 

Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou 
entra em contacto com o animal? 

Em caso de ingestão acidental, deve consultar-se imediatamente um médico e mostrar-lhe o Folheto 
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Informativo ou o rótulo. 

As mãos devem ser lavadas após a administração do medicamento. 

Por que foi autorizado o Credelio na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Credelio são superiores aos seus 
riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Credelio 

Em 25 de abril de 2017, o Credelio recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Credelio consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em abril de 2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/004247/vet_med_000346.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c
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