
SELAMECTINA 

A Selamectina é uma Avermectina semissintética com ação ecto e endoparasiticida. 

Em cães é indicada para: 

• Tratamento, prevenção e controle de infestações por pulgas; 

• Controle da dermatite alérgica por picada de pulgas (DAPP); 

• Prevenção da dirofilariose (Dirofilaria immitis); 

• Tratamento e controle da sarna de ouvidos (Otodectes cynotis); 

• Tratamento e controle da sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei); 

• Tratamento e controle de vermes intestinais (Toxocara canis); 

• Auxiliar no controle de carrapatos (Rhipicephalus sanguineus e Dermacentor variabilis); 

• Tratamento e controle de piolhos (Trichodectes canis). 

 

Em gatos é indicado para: 

• Tratamento, prevenção e controle de infestações por pulgas; 

• Controle da dermatite alérgica por picada de pulgas (DAPP); 

• Prevenção da dirofilariose (Dirofilaria immitis); 

• Tratamento e controle da sarna de ouvidos (Otodectes cynotis); 

• Tratamento e controle de vermes intestinais (Toxocara cati, Toxascaris leonina e Ancylostoma 

tubaeforme). 

 

Como utilizar? 

Em cães e gatos a Selamectina deve ser utilizado topicamente 6mg/kg a cada 30 dias.  

 

Efeitos adversos: 

Selamectina demonstrou ser seguro em mais de 100 diferentes raças puras e cruzadas de cães, incluindo 

Collies, fêmeas prenhes, lactantes e filhotes a partir de 6 semanas de idade. (Bula Revolution). No entanto 

reações como alopecia, vômitos, prurido, tremores musculares, taquipnéia, anorexia, e diarreia não estão 

descartados.  Selamectina tem uso exclusivamente tópico, para evitar intoxicações deve-se impedir que 

cães e principalmente felinos com o costume de lamber-se, acabem ingerindo e consequentemente 

intoxicando-se.  Se o fato ocorrer, procure um médico veterinário. 
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