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Credelio Plus (lotilaner / milbemicina oxima) 
Resumo do Credelio Plus e das razões por que está autorizado na UE 

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

O Credelio Plus é um medicamento veterinário utilizado em cães para tratar infestações concomitantes 
por parasitas que vivem fora (carraças e/ou pulgas) e dentro (vermes) do corpo do animal. O 
medicamento pode ser utilizado como parte do tratamento da dermatite alérgica à picada da pulga 
(uma reação alérgica às picadas de pulga). 

O Credelio Plus contém as substâncias ativas lotilaner e milbemicina oxima. 

Como se utiliza o Credelio Plus? 

O Credelio Plus só pode ser obtido mediante receita médica. 

O medicamento está disponível na forma de comprimidos para mastigar, em cinco dosagens 
diferentes. A dose depende do peso do cão. Os comprimidos devem ser administrados com alimentos 
ou após a alimentação. A necessidade, o esquema e a frequência do tratamento com o Credelio Plus 
devem ser avaliados pelo veterinário prescritor. 

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

Como funciona o Credelio Plus? 

As substâncias ativas do Credelio Plus funcionam interferindo na transmissão de sinais entre as células 
nervosas (neurotransmissão) dos sistemas nervosos dos parasitas, levando à sua paralisia e morte. 

O lotilaner é um ectoparasiticida, ou seja, mata os parasitas que vivem na pele ou no pelo dos 
animais, como pulgas e carraças. O lotilaner mata os parasitas que tenham ingerido o sangue do 
animal. Por conseguinte, 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. O lotilaner mata as 
pulgas antes que estas produzam ovos, o que contribui para reduzir a contaminação do ambiente onde 
o cão vive. O medicamento mata as pulgas no prazo de 4 horas e as carraças no prazo de 48 horas 
após a fixação e é eficaz durante um mês. 
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A milbemicina oxima funciona como endoparasiticida, ou seja, mata parasitas presentes no interior do 
corpo do cão, tais como ascarídeos, ancilostomídeos, tricurídeos e vermes pulmonares. Também 
previne a dirofilariose (provocada por vermes do coração). 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Credelio Plus durante os 
estudos? 

Pulgas 

Num estudo de campo de 12 semanas realizado na UE que incluiu cães naturalmente expostos a 
pulgas, 138 cães foram tratados com o Credelio Plus de quatro em quatro semanas e 67 cães foram 
tratados com outro medicamento que contém afoxolaner e milbemicina oxima. O estudo demonstrou 
que o Credelio Plus é tão eficaz como o medicamento de comparação na redução das contagens de 
pulgas durante o período de tratamento. Nos cães tratados com o Credelio Plus, as contagens de 
pulgas diminuíram mais de 98 %. Em ambos os grupos, houve redução da dermatite alérgica à picada 
da pulga. 

Carraças 

Num estudo de campo de 12 semanas realizado na UE que incluiu cães naturalmente expostos a 
carraças, 149 cães foram tratados com o Credelio Plus de quatro em quatro semanas e 75 cães foram 
tratados com outro medicamento que contém afoxolaner e milbemicina oxima. O estudo demonstrou 
que o Credelio Plus é tão eficaz como o medicamento de comparação na redução das contagens de 
carraças durante o período de tratamento. Nos cães tratados com o Credelio Plus, as contagens de 
carraças diminuíram mais de 96 %. 

Vermes gastrointestinais 

Num estudo de campo realizado na UE que incluiu cães naturalmente expostos a ascarídeos (T. canis, 
T. leonina), ancilostomídeos (A. caninum) e tricurídeos (T. vulpis), 278 cães foram tratados com o 
Credelio Plus e 117 cães foram tratados com outro medicamento que contém afoxolaner e milbemicina 
oxima. O estudo demonstrou que o Credelio Plus é tão eficaz como o medicamento comparador, com 
base na redução do número de ovos nas fezes 7 a 10 dias após o tratamento (88,9 % para T. canis, 
94,5 % para A. caninum e 91,5 % para T. vulpis). 

Vermes pulmonares (angiostrongilose) 

A eficácia do Credelio Plus contra vermes pulmonares (A. vasorum) não foi demonstrada através de 
um estudo de campo. Ao invés, o requerente demonstrou que a forma como a substância ativa 
milbemicina oxima contida no Credelio Plus se comporta no organismo do animal é semelhante à forma 
como se comporta quando incluída em medicamentos comparáveis. 

Vermes do coração (dirofilariose) 

Num estudo de campo de 11 meses realizado em áreas de elevada prevalência nos EUA que envolveu 
cães naturalmente expostos a vermes do coração (D. immitis), 112 cães foram tratados com o 
Credelio Plus e 126 cães foram tratados mensalmente com outro medicamento que contém lufenurão e 
milbemicina oxima. Com base nos testes da dirofilariose (testes de antigénio e microfilariais) antes de 
iniciar o tratamento e 120, 240 e 330 dias após, o estudo demonstrou que o Credelio Plus preveniu a 
dirofilariose em 100 % dos animais do estudo e foi tão eficaz como o medicamento de comparação. 
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Quais são os riscos associados ao Credelio Plus? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Credelio Plus (que podem afetar mais de 1 mas 
menos de 10 animais em cada 1000 animais tratados) são diarreia e vómitos, anorexia (perda de 
peso), tremores musculares, letargia (falta de energia), comichão e alterações de comportamento. 

Na medida em que, para que possam ser mortas pelo Credelio Plus, é necessário que as pulgas e as 
carraças se alimentem do sangue do animal, pode existir um risco de transmissão de doenças com que 
possam estar infetadas. 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Credelio Plus, consulte o 
Folheto Informativo. 

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 um médico e mostrar-lhe o Folheto Informativo ou o 
rótulo. 

As mãos devem ser sempre lavadas após a administração do medicamento. 

Por que foi autorizado o Credelio Plus na UE? 

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

Outras informações sobre o Credelio Plus 

Em 14.04.2021, o Credelio Plus recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para toda 
a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Credelio Plus consulte o sítio Internet da Agência em: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em maio de 2021. 
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