USO: Externo

CAS: 165108-07-6

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C43H63NO11

Fator de Equivalência: Não se aplica

PM: 770g/mol
DCB: 07928

SELAMECTINA
ANTIPARASITÁRIO TÓPICO
Assim como os medicamentos para uso em humanos, os medicamentos para uso veterinário
estão cada vez mais subdivididos e de acordo com as pesquisas realizadas, a maior
preocupação da nossa população está direcionada na parte dermatológica dos animais,
tendo como destaque os fármacos com fins terapêuticos antimicrobianos e antiparasitários.
Através dessas pesquisas, podemos colocar como evidência o fármaco Selamectina da
classe das avermectinas. É uma substância semi-sintética indicada para o tratamento tópico
de infestações de pulgas e carrapatos existentes em animais e a dermatite atópica causada
pelas picadas.
Indicações
A Selamectina é um composto que possui ação ecto e endoparasiticida para o tratamento,
prevenção ou controle de diversos parasitas nos animais. A Selamectina tem como função
paralisar e/ou matar os parasitas invertebrados, interferindo no transporte de cargas
elétricas dos canais dos íons cloro, causando a interrupção da neurotransmissão normal,
tendo como diferencial o tratamento tanto de parasitas internos quanto externos.
Sendo assim, é uma substância de uso tópico indicada para:







Tratar, prevenir e controlar infestações por pulgas;
Tratar e controlar sarna de ouvidos causada pelo ácaro Otodectes cynotis e sarna
sarcóptica Sarcoptes
scabiei,
pelos
vermes
intestinais Toxocara
canis,
piolhos Trichodectes canis;
Controla a DAPP (Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas);
Previne a dirofilariose Dirofilaria immitis;
Auxilia no controle de carrapatos Rhipicephalus sanguineus e Dermacentor
variabilis.

Posologia
Aplicar em animais acima de seis semanas de idade.









USO TÓPICO – Cães e gatos 6mg/kg (Dose única);
Gatos até 2,5 kg - 15 mg;
Gatos de 2,5 a 7 kg - 45 mg;
Cães até 2,5 kg - 15 mg;
Cães de 2,6 a 5 kg - 30 mg;
Cães de 5,1 a 10 kg - 60 mg;
Cães de 10,1 a 20 kg - 120 mg;
Cães de 20,1 a 40 kg - 240 mg.

Reações adversas
Menos de 1% dos animais tratados nos estudos apresentaram alopecia transitória, com ou
sem inflamação, próximo do local de aplicação. Apresentaram também um aumento na
salivação e diarreia que possivelmente foi causado pelo hábito de lamber-se.
Contraindicações
A Selamectina é contraindicada para animais com menos de 6 semanas de idade. Este
medicamento veterinário só pode ser aplicado na superfície da pele. Não administrar por via
oral ou parentérica.
Interações
Durante os ensaios e pesquisas realizadas com este fármaco, não se observaram interações
entre a Selamectina e outros medicamentos veterinários frequentemente utilizados.
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