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Neptra (florfenicol / terbinafina / mometasona) 
Resumo do Neptra e das razões porque está autorizado na UE 

O que é o Neptra e para que é utilizado? 

O Nepal é um medicamento veterinário utilizado no tratamento de cães com infeções auriculares de 
curta duração ou recorrentes (otite externa) causadas por dois organismos: Staphylococcus 
pseudintermedius (uma bactéria) e Malassezia pachydermatitis (um fungo). O Neptra contém três 
substâncias ativas: o florfenicol, a terbinafina e a mometasona. 

Como se utiliza o Neptra? 

O medicamento está disponível na forma de gotas auriculares e só pode ser obtido mediante receita 
médica. 

O conteúdo de um tubo é administrado em cada ouvido infetado. O interior do ouvido deve ser limpo e 
seco antes do tratamento. É necessário um tratamento único, mas o efeito pleno só pode ser 
observado 28 dias mais tarde. 

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

Como funciona o Neptra? 

Duas das substâncias ativas do Neptra, o florfenicol e a terbinafina, atuam contra possíveis causas de 
infeção. O florfenicol é um antibiótico que atua bloqueando a produção de proteínas, que são 
componentes essenciais de paredes celulares bacterianas. A terbinafina mata os fungos ao bloquear a 
formação de ergosterol, uma parte importante das paredes das células fúngicas. A terceira substância 
ativa, a mometasona, é um corticosteroide, um medicamento que reduz a inflamação e a dor 
associadas à infeção. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Neptra durante os estudos? 

Num estudo de campo na Europa que incluiu cães com infeções auriculares com Staphylococcus 
pseudintermedius e Malassezia pachydermatitis 43 cães tratados com o Neptra registaram uma 
redução dos sinais de infeção de 71 % após 28 dias, o que foi tão eficaz como o grupo comparador de 
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45 cães, tratado com outro medicamento veterinário autorizado para infeções auriculares, no qual a 
redução foi de 74 %. 

Num estudo de campo nos EUA em que participaram cães uma vez mais com infeções auriculares 
devido a ambos os organismos, 67 cães tratados com o Neptra apresentaram uma redução na 
pontuação clínica de 77 % após 30 dias. Isto foi mais eficaz do que o grupo de controlo de 27 cães, 
que receberam um placebo (tratamento simulado) e para os quais a redução foi de 49 %. 

Quais são os riscos associados ao Neptra? 

Os efeitos associados ao Neptra ocorrem muito raramente, sendo os mais frequentemente 
comunicados (que podem afetar 1 em cada 10 000 cães) gemidos, agitação da cabeça, nistagmo 
(movimentos oculares descontrolados), vómitos, perturbações do ouvido interior causadores de 
desequilíbrio, perda de apetite, hiperatividade e dor e inflamação no local da aplicação pouco tempo 
após a aplicação do medicamento. 

O Neptra está contraindicado em cães alérgicos às substâncias ativas, a outros corticosteroides ou a 
qualquer outro componente do medicamento. É também contraindicado se o tímpano estiver 
perfurado, em cães com demodicose generalizada (infestação da pele causada por um tipo específico 
de ácaro) ou em animais gestantes ou reprodutores. 

Para a lista completa de restrições de utilização, consulte o Folheto Informativo. 

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

O Neptra pode causar irritação ocular grave se chegar acidentalmente aos olhos quando o cão abana a 
cabeça durante ou imediatamente após a aplicação. Recomenda-se, por conseguinte, que este 
medicamento seja aplicado apenas por veterinários ou sob a sua rigorosa supervisão e que sejam 
tomadas medidas para reduzir o risco (por exemplo, usar óculos de segurança durante o tratamento, 
massajar bem o canal auditivo depois da aplicação para assegurar uma distribuição uniforme do 
produto, prender o cão após a aplicação). Em caso de contacto acidental com os olhos, lavar 
cuidadosamente os olhos com água durante 10 a 15 minutos. Se ocorrerem sintomas, procure 
aconselhamento médico e mostre o Folheto Informativo ou o rótulo ao médico. 

Embora não tenha sido indicado qualquer potencial de irritação cutânea nos estudos, deve evitar-se o 
contacto com a pele. Em caso de contacto com a pele, lavar cuidadosamente a pele exposta com água. 

O Neptra pode ser prejudicial se engolido. Evitar engolir o produto ou o contacto acidental do produto 
com a boca. Em caso de ingestão acidental, deve consultar-se imediatamente um médico e mostrar‑lhe 
o Folheto Informativo ou o rótulo. 

Porque está o Neptra autorizado na UE? 

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

Em 10/12/2019, o Neptra recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para toda a 
União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Neptra, consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neptra. 

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