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Frontpro (afoxolaner) 
Resumo do Frontpro e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Frontpro e para que é utilizado? 

O Frontpro é um medicamento veterinário utilizado para tratar infestações por pulgas e carraças, 

assim como a sarna demodécica e a sarna sarcóptica (infestações da pele provocadas por dois tipos 

diferentes de ácaros) em cães. O medicamento pode ser utilizado no quadro do tratamento da 

dermatite alérgica à picada da pulga (uma reação alérgica às picadas de pulga). 

O Frontpro contém a substância ativa afoxolaner. Este medicamento é similar ao NexGard, já 

autorizado na União Europeia (UE). A empresa que fabrica o NexGard concordou que os seus dados 

científicos fossem utilizados para o Frontpro (consentimento informado). 

Como se utiliza o Frontpro? 

O Frontpro encontra-se disponível na forma de comprimidos para mastigar, em cinco dosagens 

diferentes para utilização em cães de pesos diferentes. O medicamento só pode ser obtido mediante 

receita médica. A dosagem adequada dos comprimidos a administrar é determinada com base no peso 

corporal do cão.  

O Frontpro mata as pulgas no espaço de 8 horas e as carraças no espaço de 48 horas. Após a 

administração, o medicamento atua durante pelo menos 5 semanas contra pulgas e até um mês contra 

carraças. O tratamento deve ser repetido mensalmente durante a estação de pulgas ou carraças, 

mensalmente para a sarna demodécica até a sarna ser tratada com êxito (tal como confirmado por 

duas raspagens de pele negativas com um mês de intervalo) e mensalmente durante dois meses para 

a sarna sarcóptica, ou durante mais tempo caso o tratamento não tenha sido bem-sucedido tal como 

indicado por sinais clínicos e raspagens de pele. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do Frontpro, leia o Folheto Informativo ou contacte 

o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Frontpro? 

A substância ativa do Frontpro, o afoxolaner, funciona como um «ectoparasiticida». Isto significa que 

mata parasitas que vivem na pele ou no pelo dos animais, tais como pulgas, carraças e ácaros. Para 
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que a substância ativa produza efeito, as pulgas e as carraças têm de se fixar à pele e começar a 

alimentar-se do sangue do cão. 

O afoxolaner mata os parasitas provocando uma sobreestimulação do seu sistema nervoso. Bloqueia o 

movimento normal das partículas de cloro carregadas (iões) para dentro e para fora das células 

nervosas, especialmente as que produzem ácido gama-aminobutírico (GABA), uma substância que 

regula o sistema nervoso. Isto resulta numa atividade descontrolada do sistema nervoso e na paralisia 

e morte das pulgas, carraças e ácaros. O afoxolaner mata as pulgas antes de estas produzirem ovos, o 

que ajuda a reduzir a contaminação do ambiente do cão. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Frontpro durante os estudos? 

A eficácia do Frontpro contra pulgas e carraças foi analisada em estudos tanto de laboratório como de 

campo. 

Num estudo de campo na UE que incluiu 146 cães com infestações por pulgas e/ou carraças, um 

tratamento único com o Frontpro foi eficaz no tratamento das infestações por pulgas e carraças em 

cães até 30 dias após o tratamento. O Frontpro reduziu o número de pulgas e carraças em pelo menos 

98 % e foi pelo menos tão eficaz como um medicamento para unção puntiforme contendo piriprole 

(outro medicamento contra pulgas e carraças). 

Um segundo estudo de campo na UE incluiu 31 cães com sarna demodécica, que foram tratados 

mensalmente em 3 ocasiões com o Frontpro. O Frontpro reduziu o número de ácaros vivos em 97 % 

56 dias após o início do tratamento e em 98 % 84 dias após o início do tratamento. 

Um terceiro estudo de campo na UE incluiu 38 cães com sarna sarcóptica, que foram tratados 

mensalmente durante dois meses com o Frontpro. O Frontpro reduziu o número de ácaros vivos em 

96 % 28 dias após o início do tratamento e em 100 % 56 dias após o início do tratamento. 

Quais são os riscos associados ao Frontpro? 

Na medida em que, para que possam ser mortos pelo medicamento, é necessário que os parasitas se 

alimentem do sangue do cão, não é possível excluir o risco de transmissão de doenças com que 

possam estar infetados. 

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

Deverá ser retirado do blister apenas um comprimido para mastigar de cada vez, de modo a impedir 

que as crianças tenham acesso ao medicamento. O blister com os restantes comprimidos para 

mastigar deve ser recolocado na embalagem de cartão. 

As pessoas que manipulam o medicamento devem lavar as mãos depois de o manusearem. 

Por que foi autorizado o Frontpro na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Frontpro são superiores aos seus 

riscos e que o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Frontpro 

Em 20 de maio de 209, o Frontpro recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 

toda a União Europeia.  
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Esta autorização foi baseada na autorização concedida para o NexGard em 2014 (consentimento 

informado). 

Para informações adicionais sobre o Frontpro, consulte o sítio Internet da Agência em: 

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/frontpro. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em Novembro de 2020. 

 


