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Tessie (tasipimidina) 
Resumo do Tessie e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Tessie e para que é utilizado? 

O Tessie é um medicamento veterinário utilizado para o alívio a curto prazo da ansiedade e do medo 
situacionais em cães provocados pelo ruído ou pela saída do proprietário. 

Contém a substância ativa tasipimidina. 

Como se utiliza o Tessie? 

O Tessie só pode ser obtido mediante receita médica. 

O medicamento está disponível na forma de solução oral contendo 0,3 mg/ml de tasipimidina. A dose 
depende do peso do cão. O cão não deve ser alimentado uma hora antes a uma hora após o 
tratamento. A necessidade, a frequência e a dosagem do tratamento com o Tessie devem ser avaliadas 
pelo médico veterinário prescritor. O medicamento destina-se a tratamento de curta duração, por um 
período máximo de nove dias consecutivos, se necessário. 

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

Como funciona o Tessie? 

A substância ativa do Tessie, a tasipimidina, é um agonista do recetor adrenérgico alfa-2A. O seu 
modo de funcionamento consiste em evitar a libertação do neurotransmissor noradrenalina a partir das 
células nervosas no organismo. Um neurotransmissor é uma substância química que as células 
nervosas usam para comunicar com as células circundantes. A noradrenalina está envolvida em causar 
ansiedade e medo nos animais em situações estressantes, e a redução da sua liberação diminui a 
ansiedade e o medo. 
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Quais foram os benefícios demonstrados pelo Tessie durante os estudos? 

Ruído 

Num estudo realizado na véspera de Ano Novo, 80 cães foram tratados com o Tessie na primeira 
manifestação de ruído de fogo de artifício, ou quando o cão apresentava sinais de ansiedade ou medo, 
e 80 cães receberam um placebo (tratamento simulado). O principal parâmetro de eficácia foi a 
avaliação, pelos donos, do efeito do tratamento nos sinais de medo e ansiedade do cão. O Tessie 
revelou ser significativamente melhor no alívio da ansiedade e do medo associados ao ruído em 
comparação com o placebo. 

Saída do dono 

Num estudo de campo de cinco semanas, 32 cães foram tratados em casa com o Tessie, conforme 
necessário, até três vezes por dia, e 34 cães foram tratados com placebo. O principal parâmetro de 
eficácia foi a avaliação, pelo dono, do efeito do tratamento nos sinais de medo e ansiedade do cão 
relacionados com a saída do dono. O Tessie foi significativamente melhor no alívio da ansiedade em 
comparação com o placebo. 

Quais são os riscos associados ao Tessie? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Tessie são cansaço e vómitos (que podem afetar 
mais de 1 em cada 10 animais). 

O Tessie não deve ser utilizado se o cão tiver uma doença sistémica grave, como doença do fígado, 
dos rins ou cardiovascular (que afeta o coração e a circulação sanguínea). O Tessie não deve ser 
utilizado se o cão apresentar sinais de sedação com base em dosagens anteriores, tais como 
sonolência, movimentos descoordenados ou diminuição da capacidade de resposta. O medicamento 
não deve ser utilizado durante a gestação e o aleitamento. 

Para a lista completa de restrições de utilização e de efeitos secundários comunicados relativamente ao 
Tessie, consulte o Folheto Informativo. 

Por que foi autorizado o Tessie na UE? 

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

Outras informações sobre o Tessie 

Em 16 de agosto de 2021, o Tessie recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a UE. 

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

Este resumo foi atualizado pela última vez em 08-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/tessie
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