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Bravecto Plus (fluralaner / moxidectina) 
Resumo do Bravecto Plus e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Bravecto Plus e para que é utilizado? 

O Bravecto Plus é um medicamento veterinário utilizado em gatos para tratar infestações mistas por 
carraças ou pulgas, ácaros auriculares e/ou vermes que vivem no interior do corpo. O medicamento 
pode ser utilizado para: 

• tratar infestações por carraças; 

• tratar infestações por pulgas. O medicamento também pode ser utilizado no quadro de um 
tratamento contra a dermatite alérgica à picada da pulga (uma reação alérgica às picadas de 
pulga); 

• tratar infestações por ácaros auriculares 

• tratar infestações por ascarídeos e ancilostomídeos intestinais; 

• prevenir a dirofilariose. 

O Bravecto Plus só deve ser utilizado quando existir uma necessidade de tratar infestações por 
carraças ou pulgas ou por um ou mais dos parasitas supramencionados. O Bravecto Plus contém as 
substâncias ativas fluralaner e moxidectina. 

Como se utiliza o Bravecto Plus? 

O Bravecto Plus está disponível na forma de solução para unção punctiforme, numa pipeta. A solução 
para unção punctiforme está disponível em diferentes dosagens para gatos de diferentes pesos. 

O conteúdo de uma pipeta cheia de Bravecto Plus é aplicado na pele do gato, na base do crânio. A 
pipeta a utilizar é selecionada com base no peso do gato. O Bravecto Plus elimina as pulgas e carraças 
em 48 horas. Após a aplicação, o medicamento atua durante 12 semanas contra pulgas e carraças. Se 
necessário, o tratamento pode ser repetido de doze em doze semanas. No caso de infestações por 
ácaros auriculares, é necessária a realização de um exame veterinário 28 dias após o tratamento. O 
médico veterinário decidirá sobre a necessidade de realizar qualquer tratamento adicional. 

Quando administrado repetidamente a intervalos de 12 semanas, o Bravecto Plus é eficaz na 
prevenção contínua da dirofilariose. 
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O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

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

Como funciona o Bravecto Plus? 

As substâncias ativas do Bravecto Plus, o fluralaner e a moxidectina, matam os parasitas por formas 
de atuação diferentes. Para serem expostas à substância ativa fluralaner, as pulgas e as carraças têm 
de iniciar a alimentação no gato. 

O fluralaner é um ectoparasiticida, ou seja, mata os parasitas presentes na pele ou no pelo ou nos 
ouvidos dos animais, como pulgas, carraças e ácaros auriculares. O fluralaner mata as pulgas e 
carraças que ingeriram o sangue do gato, causando uma atividade descontrolada do sistema nervoso 
desses parasitas. Isto resulta na paralisia ou morte dos parasitas. O fluralaner mata as pulgas antes 
que estas produzam ovos, o que contribui para reduzir a contaminação do ambiente onde o gato vive. 

A moxidectina mata parasitas presentes no corpo dos animais, tais como ascarídeos, ancilostomídeos, 
larvas dirofilárias e ácaros auriculares. A moxidectina causa a paralisia e a morte destes parasitas ao 
interferir na forma como os sinais são transmitidos entre as células nervosas (neurotransmissão) nos 
seus sistemas nervosos. 

O fluralaner e a moxidectina já estão autorizados individualmente para o tratamento de infestações 
parasitárias. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Bravecto Plus durante os estudos? 

Um estudo de campo que incluiu gatos naturalmente infestados com carraças e/ou pulgas mostrou que 
o tratamento com o Bravecto Plus reduz o número de carraças e pulgas em mais de 95 %, e que é tão 
eficaz como o tratamento com fipronil, um outro medicamento já autorizado para o tratamento de 
carraças e pulgas. 

Um outro estudo de campo que incluiu gatos naturalmente infetados com ascarídeos e/ou 
ancilostomídeos mostrou que o tratamento com Bravecto Plus reduz o número de ovos nas fezes em 
100 %. O Bravecto Plus foi tão eficaz como um outro medicamento que contém emodepsida e 
praziquantel. 

Num estudo de campo que incluiu 167 gatos infestados por 5 ou mais ácaros auriculares, o tratamento 
com o Bravecto Plus resultou em 94 % de gatos livres de ácaros auriculares 14 dias após o tratamento 
e 100 % de gatos livres de ácaros auriculares 28 dias após o tratamento. O Bravecto Plus foi tão eficaz 
como a selamectina, outro medicamento já autorizado para o tratamento de ácaros auriculares em 
gatos. 

Dois estudos laboratoriais que incluíram gatos saudáveis artificialmente infestados por larvas 
dirofilárias mostraram que o Bravecto Plus é 100 % eficaz na prevenção da dirofilariose durante 8 
semanas. Outros estudos laboratoriais demonstraram que, quando administrado a intervalos de 12 
semanas, o Bravecto Plus é eficaz na prevenção contínua da dirofilariose. 

Quais são os riscos associados ao Bravecto Plus? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Bravecto Plus (que podem afetar até 1 em 10 
animais) são reações ligeiras e transitórias no local da aplicação, como perda de pelo, descamação da 
pele e prurido. 
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Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização comunicados relativamente 
ao Bravecto Plus, consulte o Folheto Informativo. 

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

Deve evitar-se o contacto direto com o medicamento. As luvas de proteção descartáveis obtidas com o 
medicamento devem ser usadas durante o manuseamento do medicamento. Isto deve-se ao facto de 
terem sido notificadas reações de hipersensibilidade («alérgicas») potencialmente graves num pequeno 
número de pessoas. 

As pessoas com hipersensibilidade ao fluralaner ou a qualquer outro componente devem evitar 
qualquer contacto com o medicamento. 

O medicamento liga-se à pele e pode também ligar-se a superfícies após o derrame do medicamento. 
Foram comunicadas erupções cutâneas, formigueiro ou dormência num pequeno número de indivíduos 
após contacto com a pele. Em caso de contacto com a pele, deve-se lavar imediatamente a zona 
afetada com água e sabão. Em alguns casos, o sabão e a água são insuficientes para remover o 
medicamento derramado nos dedos. 

O contacto com o medicamento pode também ocorrer no manuseamento do animal tratado. Deve 
evitar-se o contacto com o local de aplicação até deixar de ser percetível, o que inclui fazer festas ao 
animal ou partilhar a cama com o mesmo. O local de aplicação demora um máximo de 48 horas a ficar 
seco, mas é percetível durante mais tempo. 

Se ocorrerem sintomas, procure aconselhamento médico e mostre o Folheto Informativo ou o rótulo ao 
médico. 

As pessoas com uma pele sensível ou alergias conhecidas (por exemplo, a outros medicamentos 
veterinários deste tipo) devem manipular o medicamento, bem como os animais tratados, com 
precaução. 

Este medicamento pode causar irritação ocular. Em caso de contacto com os olhos, deve-se lavar 
imediatamente a zona afetada com água. 

O medicamento é nocivo quando ingerido. O medicamento deve ser mantido na embalagem original 
até à sua administração, de modo a impedir que as crianças tenham um acesso direto ao 
medicamento. As pipetas usadas devem ser imediatamente eliminadas. Em caso de ingestão acidental, 
deve consultar-se imediatamente um médico e mostrar-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. 

O Bravecto Plus  deve ser mantido afastado de calor, faíscas, chamas vivas ou outras fontes de 
ignição, pois é altamente inflamável. Em caso de derrame na superfície de uma mesa ou no chão, o 
excesso de medicamento deve ser removido utilizando um lenço de papel e a área deve ser limpa com 
um detergente. 

Por que foi autorizado o Bravecto Plus na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Bravecto Plus são superiores aos 
seus riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 
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Outras informações sobre o Bravecto Plus 

Em 8 de maio de 2018, o Bravecto Plus recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Bravecto Plus, consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em dezembro de 2019. 
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