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Vectra 3D (dinotefurano / piriproxifeno / permetrina) 
 Resumo do Vectra 3D e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Vectra 3D e para que é utilizado? 

O Vectra 3D é um medicamento veterinário utilizado em cães para o tratamento e a prevenção de 
infestações por pulgas e carraças, e para repelir flebotomíneos, mosquitos e moscas do estábulo. As 
suas ações têm uma duração de um mês, sendo que o medicamento impede a eclosão e o 
desenvolvimento das pulgas durante dois meses. O Vectra 3D contém três substâncias ativas: 
dinotefurano, piriproxifeno e permetrina. 

Como se utiliza o Vectra 3D? 

O Vectra 3D pode ser obtido sem receita médica e está disponível na forma de solução para unção 
puntiforme em aplicadores com cinco dosagens diferentes para utilização em cães com diferentes 
pesos.  O conteúdo de um aplicador inteiro do Vectra 3D é aplicado diretamente na pele do cão, depois 
de afastar o pelo, em um ou mais pontos nas costas, dependendo do peso do cão, ou numa linha 
contínua ao longo da linha média das costas, desde a base da cauda até às escápulas. O tratamento 
pode ser repetido uma vez por mês.  

Como funciona o Vectra 3D? 

As substâncias ativas no Vectra 3D funcionam como «ectoparasiticidas», ou seja, matam os parasitas 
que vivem na pele ou no pelo dos animais, como pulgas, carraças e insetos voadores. 

O dinotefurano e a permetrina são inseticidas que matam os insetos ao atuarem sobre o sistema 
nervoso por meio de diferentes mecanismos, e a permetrina tem uma ação semelhante nas carraças. 
O dinotefurano atua sobre os recetores nervosos chamados recetores nicotínicos da acetilcolina, e a 
permetrina interfere com os canais de sódio nos nervos que desempenham um papel importante na 
transmissão de sinais. Quando administradas em conjunto, as substâncias reforçam a ação uma da 
outra. O piriproxifeno é um regulador do crescimento dos insetos que interrompe o ciclo de vida das 
pulgas, induzindo a produção de ovos inférteis e bloqueando o desenvolvimento de pulgas em estádios 
juvenis para adultos. 
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Quais os benefícios demonstrados pelo Vectra 3D durante os estudos? 

A eficácia do Vectra 3D contra pulgas, carraças, mosquitos e moscas foi estudada em 24 estudos 
laboratoriais e em dois estudos de campo. 

O primeiro estudo de campo incluiu 485 cães com infestações por pulgas e/ou carraças. Demonstrou 
que os cães tratados uma vez com o Vectra 3D apresentaram uma redução no número de pulgas de 79 
% ao longo do período de estudo de 4 semanas, em comparação com 57 % no caso dos cães tratados 
uma vez com outro medicamento para unção puntiforme contendo duas outras substâncias que 
controlam pulgas e carraças, o fipronil e o (S)-metopreno. Os cães tratados com o Vectra 3D 
apresentaram uma redução média das carraças de 94 % ao longo de 4 semanas, em comparação com 
97 % no grupo do outro medicamento.  

O segundo estudo de campo incluiu 278 cães com infestações por pulgas que foram tratados três 
vezes em intervalos mensais com o Vectra 3D ou outro medicamento para unção puntiforme contendo 
fipronil e (S)-metopreno. Demonstrou que os cães tratados com Vectra 3D apresentaram uma redução 
média do número de pulgas de 95 %, em comparação com 97 % no caso dos cães tratados com o 
fipronil e o (S)-metopreno. 

Quais são os riscos associados ao Vectra 3D? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Vectra 3D (que podem afetar até 1 em cada 
1000 cães) são vermelhidão de curta duração, comichão ou outros sinais de desconforto no local da 
aplicação. Habitualmente, estas reações desaparecem no prazo de 24 horas após a administração. 
Outros efeitos secundários associados ao Vectra 3D (que podem afetar até 1 em cada 1000 cães) são 
perturbações comportamentais tais como maior atividade, latidos ou sinais de ansiedade, letargia 
(falta de energia) ou anorexia (perda de apetite) e sinais do sistema nervoso, como tremores dos 
músculos. 

Para a lista completa de todos os efeitos secundários comunicados relativamente ao Vectra 3D, 
consulte o Folheto Informativo. 

O Vectra 3D é contraindicado em gatos e não se pode deixar que lambam cães recentemente tratados 
com o medicamento, já que este pode ter efeitos prejudiciais possivelmente fatais. 

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

As pessoas que aplicam o medicamento veterinário não devem fumar, comer ou beber e devem lavar 
as mãos cuidadosamente depois de manusearem o medicamento. 

No caso de contacto acidental com os olhos, estes devem ser lavados com água e, no caso de contacto 
acidental com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água e sabão. 

Se a irritação cutânea ou ocular persistir ou se o medicamento veterinário for ingerido acidentalmente, 
procure assistência médica imediata e mostre o folheto informativo ou o rótulo ao médico. 

As pessoas com hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um dos componentes devem evitar o 
contacto com o medicamento veterinário. 

As crianças não devem manipular os cães tratados durante pelo menos quatro horas após a aplicação 
do medicamento veterinário. No dia do tratamento, os cães tratados não devem ser autorizados a 
dormir com os donos, especialmente se forem crianças. 
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Deve esperar-se que o local da aplicação seque antes de o cão ser autorizado a entrar em contacto 
com tecidos ou mobílias. 

Por que foi autorizado o Vectra 3D na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do Vectra 3D são superiores aos seus 
riscos e que pode ser autorizado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Vectra 3D 

Em 4 de dezembro de 2013, o Vectra 3D recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia. 

Para informações adicionais sobre o Vectra 3D consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

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