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A Importância Do Tratamento Da Otite Externa
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* Indicações da bula brasileira:
Otite externa bacteriana em cães, causadas por cepas sensíveis de:Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus intermedius e Staphylococcus pseudointermedius e indicado também para otite externa fúngica causada por cepas sensíveis de Malassezia pachydermatis.

* As indicações da bula brasileira se diferem das internacionais devido estudo da concentração inibitória mínica (MIC) realizados com cepas isoladas de casos clínicos locais.

Neptra®, Elanco e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. PM-BR-21-0085.

A otite externa (OE) é uma condição debilitante comum que afeta um em cada cinco cães ao longo da vida e é observada 
diariamente na prática clínica.1,2.

A otite é sempre dolorosa, geralmente pruriginosa e afeta a qualidade de vida dos cães e de seus tutores.3 Embora o 
desenvolvimento de otite externa não seja uma emergência, é um problema potencialmente urgente que pode 
comprometer significativamente o bem-estar do animal se não tratada. https://www.bsava.com/TriageTool

Estudos demonstram que a otite afeta o sono dos cães, o comportamento de brincar e gera impactos físicos ou 
emocionais em seus tutores.3 Quando a otite não é tratada adequadamente, a relação do tutor com o cão sofre uma 
dramática deterioração e com a alteração desse vínculo, ocasiona baixa adesão ao tratamento e o desenvolvimento de 
fobia ao toque na região da orelha em cães afetados pela otite externa.4 A chave para a terapia é a intervenção precoce 
e, com base em estudos recentes de qualidade de vida, o tratamento deve ser conduzido pelo médico veterinário em vez 
de ser aplicado pelo tutor em sua casa.5

                  é uma solução de dose única licenciada para o tratamento dos patógenos mais comuns observados em 
70-80% dos casos de otite externa (Staphylococcus pseudintermedius e Malassezia pachydermatis).6

Ainda que, em algumas circunstâncias não seja possível realizar citologia,                       é um produto adequado 
para a maioria dos casos de otite externa. 

Ele contém florfenicol, que é um antibiótico de primeira escolha no tratamento da otite externa e que não está na  lista 
da OMS de antibióticos criticamente importantes, possui o antifúngico terbinafina e furoato de mometasona, um potente 
corticosteróide.
 
O furoato de mometasona é um corticosteróide altamente potente, de ação local. Age de forma rápida e efetiva na 
redução do processo inflamatório dentro do canal auditivo, com absorção sistêmica mínima.                 melhora o 
bem-estar animal, alivia o desconforto sem necessidade de que os tutores façam o tratamento em casa, reduzindo o 
estresse para todos, garantindo a adesão ao tratamento.


