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1. INTRODUÇÃO 
 

Os principais ectoparasitas que parasitam os animais domésticos são: ácaros, moscas 
carrapatos, pulgas, piolhos, bernes, etc. 

Vários quimioterápicos são utilizados no controle de ectoparasitas que incluem o 
grupo dos pesticidas (utilizados na agricultura) e inseticidas (utilizados na veterinária e em 
instalações rurais e urbanas). 

Há diversas formas de aplicação de ectoparasiticidas, em grandes animais é comum a 
pulverização, banho de imersão, “pour-on”, “spot-on”, brincos, saco de pó suspenso, spray e 
injetável. Além disso, os produtos apresentam diferenças quanto ao seu espectro de ação, 
início do efeito, período de atividade, efeito residual, toxicidade, apresentação comercial, 
forma de aplicação, custo e disponibilidade no mercado. 

 
2. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO PRODUTO 

 

Alguns fatores devem ser levados em consideração para ao se escolher o produto 
acaricida ou inseticida a ser utilizado, que são: 

a) Ectoparasito a ser eliminado; 
b) Espécie animal a ser tratada; 
c) Idade, sexo, estado geral do animal; 
d) Grau de infestação do animal e do ambiente; 
e) Contato com outros animais (da mesma espécie ou de espécies diferentes); 
f) Custo do produto; 
g) Características ambientais como temperatura, umidade, tipo de vegetação, índice 

pluviométrico, época do ano, etc, e 
h) Características do produto: toxicidade, efeito residual, especificidade, modo de 

ação, etc. 
3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO IDEAL 



O produto ideal deve ter as seguintes características: baixa toxicidade, baixo custo, 

fácil aplicação, ser eficaz, efeito residual (abate x período de proteção), amplo espectro x 

especificidade. 

 

4. CAUSAS DE FALHA DO TRATAMENTO 

As principais causas de falha do tratamento são: 

a) Falta de contato suficiente do produto com a pele do animal devido à quantidade do 

produto ser insuficiente quando a pressão do pulverizador é inadequada ou quando a área 

aplicada é menor do que a desejável; 

b) Remoção do produto com enxágüe proposital ou acidental (chuva, por exemplo) 

logo após a aplicação; 

c) Resistência à base ou princípio ativo empregado; 

d) Falta de controle da infestação ambiental, e 

e) Falta de repetições na aplicação ou intervalo muito grande entre as aplicações. 

 

5. ECTOPARASITICIDAS 

5.1. Ingredientes químicos ativos 

⇒ Inseticidas vegetais: atualmente têm pouco uso e importância. Ex: derivados do 

piretro (piretrina), rotenona (raiz de timbó) e nicotina (folha de fumo). Freqüentemente 

utilizados como iscas ou repelentes. 

⇒ Inseticidas inorgânicos: são representados pelos compostos arsenicais e preparados 

sulfurados. Atualmente são pouco utilizados em veterinárias devido a sua alta toxicidade. 

⇒ Inseticidas orgânicos sintéticos: hidrocarbonetos, organofosforados, carbamatos, 

piretróides e imidinas. 

• Hidrocarbonetos clorados (organoclorados): lindano e metoxiclor estão se tornando 

menos populares devido a sua persistência no meio ambiente. É um veneno de contato e do 

trato intestinal. É eficiente no combate de ácaros e pulgas. 

• Derivados de hidrocarbonetos: são compostos formados por misturas de cresóis 

(creolina), fenóis e xilenóis. São classificados como ectoparasiticidas, desinfetantes, 

fungicidas e bactericidas. São muito utilizados para limpeza de instalações, pedilúvio em 

solução de 5 a 20%. Geralmente são uma emulsão de cor escura que quando diluídos em água 

tornam-se branco-leitosos, com cheiro forte característico. 



• Organofosforados: são agentes anticolinesterásicos. Provocam inibição irreversível 

da acetilcolinesterase (AchE), enzima que inativa a acetilcolina (Ach) através da ligação 

organofosforado + AchE no local esterásico, fosforilando irreversivelmente a enzima. Desta 

maneira, ocorre acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica, aumentando o número de 

despolarizações. O parasita morre por paralisia devido à despolarização excessiva. A 

intoxicação por organofosforado produz efeitos muscarínicos (náuseas, vômitos, dor 

abdominal, hipermotilidade do trato gastrintestinal, sudorese, lacrimejamento, sialorréia, 

bradicardia, dispnéia, miose), nicotíncos (contrações musculares, espamos, tremores, 

hipertonicidade que causa marcha e postura rígida) e ao nível do SNC no hospedeiro 

(estimulação seguida de depressão). O animal morre por parada respiratória. O tratamento 

consiste no uso de um bloqueador muscarínico (sulfato de atropina) para reverter os efeitos 

muscarínicos e um reativador da acetilcolinesterase (aldoxima – contrathion) que promove a 

dissociação enzimática no local esterásico. Entretanto, o complexo da enzima fosforilada 

tende a envelhecer e tornar-se resistente à reativação pelas oximas. 

Os organofosforados são drogas que apresentam baixo índice terapêutico, portanto, 

deve-se respeitar as dosagens e vias de administração para evitar o aparecimento de efeitos 

colaterais. Têm ação larvicida, ovicida e vermicida. São endo e ectoparasiticidas de uso local 

e sistêmico. Pertencem a esse grupo os coumafos, o diazinon, diclorvos (DDVP), triclorfon, 

malation, etc. 

• Carbamatos: são agentes anticolinesterásicos. Provocam inibição reversível da AchE. 

A AchE carbamilada é hidrolisada em cerca de 1 a 2 horas após o processo. É um veneno de 

contato e do trato gastrintestinal dos insetos picadores e sugadores. O tratamento da 

intoxicação consiste na administração de um bloqueador muscarínico (sulfato de atropina). O 

uso de um reativador da acetilcolinesterase (aldoxima) é contra-indicado porque as oximas 

não removem o carbamato da enzima. 

• Piretróides: são compostos sintéticos com ação similar as do composto piretro 

natural, extraído das piretrinas do ácido crisantêmico. São altamente tóxicos contra insetos e 

menos tóxicos para mamíferos. Nos animais, a intoxicação é caracterizada por excitação e 

convulsões, podendo progredir para uma paralisia e fibrilação muscular. A morte ocorre por 

insuficiência respiratória. Comumente vêm associados a sinergistas, como o butóxido de 

piperonil, sesamex e cicloneno de piperonil, que são adicionados para aumentar a estabilidade 

e eficiência do inseticida, não aumentando a toxicidade para mamíferos. Possuem alto poder 



acaricida, atuando também contra moscas, piolhos e pulgas. São exemplos de piretróides: 

deltametrina, cipermetrina, flumetrina e fenvalerato. 

• Imidinas: as imidinas, diamidinas ou derivados de formamidinas são um grupo de 

inseticidas, acaricidas e carrapaticidas, que tem como representante o amitraz. É utilizado 

como acaricida e carrapaticida tópico em grandes e pequenos animais. Os efeitos colaterais 

incluem letargia, vômito e diarréia. A sonolência transitória ou sedação do SNC podem 

ocorrer após o tratamento com o amitraz. 

⇒ Outros inseticidas ou quimioterápicos ectoparasiticidas: são ectoparasiticidas que 

não se encaixam nos grupos supracitados. São representados pelos seguintes grupos: 

avermectinas, closantel, benzoato de benzila, derivados do enxofre, tiabendazol, benzoiluréias 

(lufenuron) e fipronil. 

• Avermectinas: além de serem endoparasiticidas são ectoparasiticidas injetáveis com 

o seguinte espectro de ação: bernes, piolhos, ácaros e carrapatos. São representantes deste 

grupo: ivemectina, abamectina, moxedectina e doramectina. 

• Closantel: é um ectoparasiticida injetável com o seguinte espectro de ação: carrapatos, 

bernes e ácaros. Também é um endoparasiticida. 

• Fipronil: é uma molécula que atua no sistema nervoso dos parasitas inibindo a ação 

do GABA (inibição não competitiva). É comercializado em “pour-on”, para grandes animais. 

É utilizado contra pulgas, carrapatos, berne e mosca-do-chifre. 

 

5.2. Produtos ectoparasiticidas para ruminantes disponíveis no mercado 

⇒ Grupo químico: derivados de hidrocarbonetos 
Princípio ativo: mistura fenol e cresol 
Nome comercial: Creolina Pearson® 
Indicação: desinfecção de instalações rurais e no tratamento de miíases 
Espécie: bovinos, eqüinos, suínos, caprinos, ovinos, aves e cães 
Forma de aplicação: uso tópico 
Dose/diluição: 2% em água (germicida), 5 a 20% (pedilúvio) 
Apresentação: frascos de 50, 100 ml, lata de 1 e 20 litros, tambor com 200 litros 
Precauções: não usar em felinos 
 

⇒ Grupo químico: organofosforados 
Princípio ativo: coumafos 
Nome comercial: Tanidil 
Indicação: tratamento e prevenção de bicheira em ferida de castração e umbigo e tratamento 
e prevenção da ferida de verão 
Espécie: bovino, ovino, suíno, eqüino 
Forma de aplicação: polvilhar sobre a ferida ou misturar o pó com água ou óleo e aplicar 
Apresentação: estojo com 200 g e fibrolatas com Kg 



 
⇒ Grupo químico: organofosforado 

Princípio ativo: diazinon 
Nome comercial: Diazidol 
Indicação: tratamento de sarna, piolho e mosca 
Espécie: bovino, ovino, caprino, suíno 
Forma de aplicação: banho de imersão – ovinos; aspersão, pulverização e banho de 
imersão – bovinos 
Dose/diluição: 10 ml do produto em 24 litros de água – ovinos; 10 ml do produto em 12 
litros de água – bovinos 
Apresentação: frascos com 1.000 ml 
Precauções: não fazer tratamento simultâneo com outros fosforados. Não tratar fêmeas 
gestantes nem filhotes com menos de 3 meses. Não tratar animais cansados ou sedentos 
 

⇒ Grupo químico: organofosforado 
Princípio ativo: diazinon 
Nome comercial: Fluido Pearson 
Espécie:bovino, suíno, eqüino, cães 
Indicação: sarna e piolhos de bovinos 
Forma de aplicação: pulverização ou banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 150 litros de água 
Apresentação: frasco de 100 ml 
Precauções: não banhar animais recém-nascidos 
 

⇒ Grupo químico: organofosforado 
Princípio ativo: diazinon 
Nome comercial: Kaçador Novartis 
Espécie: bovino, ovino, caprino, suíno eqüino 
Indicação: tratamento e prevenção da bicheira, berne em ferimento ou corte, ferida de 
castração ou descorna e umbigo de recém-nascido 
Forma de aplicação: polvilhar a área afetada 
Apresentação: embalagem com 100 ou 200 g e 1 Kg 
 

⇒ Grupo químico: organofosforado 
Princípio ativo: diazinon 
Nome comercial: Neocidol 600 EC 
Espécie: bovino, ovino, suíno 
Indicação: combate de sarnas e piolhos em bovinos e ovinos, e da mosca-do-chifre em 
bovinos 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 2.400 litros de água 
Apresentação: frascos com 100 ml e 1 litro 
Precauções: só abater o animal para consumo humano 14 dias após a aplicação 
 

⇒ Grupo químico: organofosforado 
Princípio ativo: diazinon 
Nome comercial: Neocidol B 
Espécie: bovino 
Indicação: contra Haematobia, Stomoxys, mutucas e outros dípteros sugadores 
Forma de aplicação: brincos (devem ser trocados a cada 120 dias) 



Apresentação: caixa com 2 saches contendo 10 brincos cada 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Alatox 
Espécie: bovino 
Indicação: contra berne, carrapato (Boophilus microplus), mosca-do-chifre, bicheira e 
piolho 
Forma de aplicação: pulverização (de 3 a 5 litros de calda/animal) 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 400 litros de água 
Apresentação: frascos com 100 e 500 ml e 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Bactrovet Prata AM 
Espécie: bovinos, ovinos, caprinos, suínos, eqüinos, cães e gatos 
Indicação: tratamento e prevenção de bicheiras 
Forma de aplicação: spray (vaporizador) 
Dose/diluição: uma aplicação – preventivo; uma aplicação diária durante 4 a 5 dias - 
curativa 
Apresentação: tubo metálico com 500 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Baol SM 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos e moscas 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 20 litros de água – controle nas instalações; 100 ml 
para 10 litros de água em 100m2 de área 
Apresentação: frascos com 4 x 20 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Barrage 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapaticida, mosquicida, piolhicida e sarnicida 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 1.000 ml de água – banho de imersão; 20 ml do 
produto para 20 litros de água – pulverização (4 a 5 litros de calda/animal) 
Apresentação: frascos 20 ml e 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Carrapatox 
Espécie: bovino, ovino, caprino, eqüino e cães 
Indicação: carrapaticida e sarnicida. Em instalações, no combate a Musca e Stomoxys 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 20 litros de água 
Apresentação: frascos com 20 e 100 ml 



 
⇒ Grupo químico: piretróide 

Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Cipermetrina 150 NORTOX 
Espécie: bovino 
Indicação: combate da mosca-do-chifre, mosca dos estábulos, mosca doméstica e carrapato 
(Boophilus microplus) 
Forma de aplicação: banho de imersão e pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 100 litros de água (imersão) e 10 ml para 100 litros 
de água (pulverização) – moscas; 1 litro do produto para 650 litros de água (imersão e 
pulverização) - carrapato 
Apresentação: frascos 100 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Ciperplus 
Espécie: bovino 
Indicação: no combate de carrapatos, berne, mosca-do-chifre, piolho, mosca doméstica, 
mosca dos estábulos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 400 litros de água – carrapato e berne; 1 litro do 
produto para 800 litros de água – mosca-do-chifre (3 litros de calda/animal) 
Apresentação: embalagens de 50 e 1.000ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Ciperpurina 
Espécie: bovino 
Indicação: no combate de carrapatos, berne, mosca-do-chifre, piolho, mosca doméstica, 
mosca dos estábulos 
Forma de aplicação: banho de imersão e pulverização de animais e instalações 
Dose/diluição: 1 litro para 1.000 litros de água – banho de imersão (repetir a cada 4 
semanas); 20 ml para 20 litros de água – pulverização (5 litros de calda /animal), 3 ml para 
cada litro de água – pulverização (1 litro de emulsão para 15 m2 de área) 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Ciperpurina Pour-on 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapaticida e mosquicida 
Forma de aplicação: aplicar o produto diretamente na linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 1 ml para cada 10 Kg de peso 
Apresentação: frasco plástico autodosador contendo 1.000 ml. 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Cipertox pour on 
Espécie: bovino 
Indicação: combate berne, carrapato e mosca 



Forma de aplicação: aplicar o produto diretamente na linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 1 ml para cada 10 Kg de peso 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Cipermetrim 15% 
Espécie: bovino, ovino e aves 
Indicação: sarna e piolhos de bovinos e sarna sarcóptica de ovinos 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 1.000 litros de água – banho de imersão (repetir a 
cada 21 dias); 20 ml para 20 litros de água – pulverização (4 a 5 litros de calda/bovino), 3 ml 
do produto para 1 litro de água – pulverização instalação (1 litro de emulsão/15m2 de área) 
Apresentação: frascos com 20 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: Cipermetrim pour on 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: contra carrapatos, moscas, sarna e piolho 
Forma de aplicação: aplicar sobre a linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 100 Kg de peso (dose máxima 50 ml) – bovino; 5 ml – ovino 
Apresentação: frasco com 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: CYPERMIL pour on 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos, berne, mosca-do-chifre, mosca doméstica 
Forma de aplicação: aplicar sobre a linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 100 Kg de peso 
Apresentação: plástico com 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: CYTHAL 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos, berne, mosca-do-chifre, mosca doméstica, piolho e sarna 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 20 litro de água – pulverização (4 a 5 litros de 
calda/animal), 60 ml para 20 litro de água – pulverização de instalações 
Apresentação: frascos de 20 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: DDVP-CIS NORTOX 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos, berne, mosca-do-chifre e piolhos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro para cada 400 ml de água (3 a 5 litros de calda/animal) 



Apresentação: frasco de 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: CT-TOX CE 15% (Shering Plough) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos (larvas, ninfas e adultos; oviposição e eclosão dos ovos), 
mosquicida (Haematobia, Stomoxys, Musca, outros dípteros e Dermatobia) 
Forma de aplicação: pulverização, aspersão e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 ml para cada litro de água – aspersão e pulverização; 1 litro para cada 
1.000 ml de água – banho de imersão 
Apresentação: embalagens com 20 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTIC (Tortuga) 
Espécie: bovino, ovino, suínos e aves 
Indicação: carrapatos, sarna, piolho. Pulverização das instalações: berne, bicheira e mosca-
do-chifre 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 10 ml para cada 20 ml de água – carrapato e mosca (bovinos e ovinos), 20 ml 
para cada 20 litros de água – sarna (bovinos), 4 ml para cada 20 litros de água – piolhos 
(bovino), 7 ml para cada 20 litros de água – piolhos (ovinos) 
Apresentação: frascos com 20, 250 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTIC pour-on 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapatos, sarna, piolho, berne, bicheira e mosca-do-chifre 
Forma de aplicação: aplicar sobre a linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 100 Kg de peso 
Apresentação: frascos plásticos de 1 litro e 5 litros 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTOPRADO (Prado) 
Espécie: bovinos, caprinos, eqüinos, cães, gatos, aves e suínos 
Indicação: carrapato (Boophilus), mosca-do-chifre, piolho e sarna 
Forma de aplicação: banho de imersão e pulverização 
Dose/diluição: 1 litro para cada 1.000 ml de água – imersão (bovino), 50 ml para cada 
1.000 ml de água – imersão (ovino); 20 ml para cada 20 litros de água – pulverização (3 a 
5 litros de calda/bovino) 
Apresentação: frasco ampola com 20 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina associada a diclorvos 
Nome comercial: ECTOFARMA (Vital Farma Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate do carrapato, berne e mosca-do-chifre 



Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro para cada 400 litros de água (3 a 5 litros de calda/animal) 
Apresentação: frascos plásticos com 50, 100, 500 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTOFARMA pour on (Vital Farma Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapato e mosca-do-chifre 
Forma de aplicação: aplicar sobre a linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 100 Kg de peso (dose máxima 50 ml) 
Apresentação: embalagens com 1 litro 
Precauções: não aplicar em animais doentes 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTOMIN (Novartis) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos, berne, mosca-do-chifre, sarna e piolho, e combate de 
mosca nas instalações 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 1.000 litros de água – imersão; 100 ml de produto 
para cada 100 litros de água – pulverização, 1 litro de produto para de água 2.000 ml – 
pulverização instalações (mosca-do-chifre) 
Apresentação: frascos com 20 ml e 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina associada a diclorvos 
Nome comercial: ECTOPLUS (Novartis) 
Espécie: bovino 
Indicação: contra carrapato, berne, mosca-do-chifre e piolho e como repelente para Musca 
e Stomoxys 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para cada 400 ml de água – carrapato e berne, 1 litro do 
produto para cada 800 litros de água – mosca-do-chifre (3 litros de calda/animal) 
Apresentação: frascos com 100, 500 e 1.000 ml 
Precauções: não banhar recém-nascidos e suspender 24 horas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina associada a triclorfon 
Nome comercial: ECTOPLUS pour on (Novartis) 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapato e berne 
Forma de aplicação: aplicar sobre o dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 100 Kg de peso (dose máxima/animal 50 ml) 
Apresentação: frasco dosador de 1 litro 
Precauções: suspender 24 horas antes do abate e 10 horas antes da ordenha 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 



Nome comercial: ECTOPOR pour on (Novartis) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: mosquicida, piolhicida e carrapaticida 
Forma de aplicação: sobre o dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 100 Kg de peso – bovinos, 2 ml para cada 10 Kg de peso - 
ovinos 
Apresentação: frascos com 1, 5 e 10 litros 
Precauções: suspender 3 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTOSULES (Microsules da Brasil Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos e moscas 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 1.000 litros de água – banho de imersão; 20 ml do 
produto para 20 litros de água – pulverização (animal), 20 ml do produto para 4 litros – 
pulverização (1 litro de emulsão/ 10 15 m2 de área) 
Apresentação: frasco de 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ECTRIN pour on (Samphar Chemocil) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: contra carrapatos, mosca-do-chifre, piolho e previne o berne – bovino, combate 
de piolhos em ovinos 
Forma de aplicação: sobre o dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml para cada 150 Kg de peso – bovino, 5 ml para cada 15 Kg de peso - ovino 
Apresentação: embalagens 40, 500 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina associada a cimizole 
Nome comercial: EKTOBAN (Novartis) 
Espécie: bovino 
Indicação: contra carrapato, mosca-do-chifre, auxilia no combate a sarna e piolho e previne 
o berne 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 30 ml do produto para 20 litros de água – pulverização, 150 ml do produto 
para 100 litros – brete de pulverização; 1 litro do produto para cada 670 litros de água - imersão 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ELANTIK (Eli Lilly do Brasil divisão Elanco Saúde Animal) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate carrapato, mosca-do-chifre e mosca dos estábulos e previne as 
infestações por berne 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 ml do produto para litro de água – pulverização; 1 litro para 1.000 litros 
de água  - banho de imersão 



Apresentação: frascos com 20, 250 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: ELANTIK pour on (Eli Lilly do Brasil divisão Elanco Saúde Animal) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate carrapato, mosca-do-chifre e mosca dos estábulos e previne as 
infestações por berne 
Forma de aplicação: sobre o dorso 
Dose/diluição: 1ml para cada 10 Kg de peso (dose máxima/animal 60 ml) 
Apresentação: frasco plástico autodosador com 1 ou 5 litros 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: FLYTICK (Vallée S. A.) 
Espécie: bovino, ovino, suíno e aves 
Indicação: carrapaticida, mosquicida, acaricida, piolhicida 
Forma de aplicação: pulverização, aspersão e imersão 
Dose/diluição: 1 ml do produto para 1 litro de água – imersão e pulverização 
Apresentação: frascos de 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina associada a diclorvos 
Nome comercial: Mata Bicheira (Nortox S. A.) 
Espécie: bovino, ovino, suíno, eqüino, cães e gatos 
Indicação: combate bicheira, repelente local e cicatrizante 
Forma de aplicação: pulverizar o produto sobre a lesão e na área envolta 
Apresentação: tubo aerossol com 263 g 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina e cânfora 
Nome comercial: Mata Bicheira piretróide (Prado) 
Espécie: bovino, ovino, caprino, eqüino e gato 
Indicação: combate bicheira, repelente local e cicatrizante 
Forma de aplicação: pulverizar o produto sobre a lesão e na área envolta 
Apresentação: potes com 100 g 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina associado clorpirifós (organofosforado) 
Nome comercial: Mata Bicheira (Tortuga) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: tratamento contra bicheira 
Forma de aplicação: pulverizar o produto sobre a lesão e na área envolta 
Apresentação:frasco com 250 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: PARASITOX (Dispec Brasil Ind. Com. Prod. Agrop. Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapatos, mosca-do-chifre e moscas em geral 



Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 10 ml do produto em 20 litros de água (2 a 5 litros de calda/animal) 
Apresentação: ampolas de 10 ml, frascos de 1 litro e embalagens com 5 ampolas 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: PIKTOX (PIKAPAU – Prod. Quím. S. Vicente) 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapaticida e mosquicida 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 60 ml do produto para 20 litros de água – pulverização (animal), 3 litros 
para 1.000 litros de água – pulverização (instalação); 3 litros para 1.000 litros de água – 
banho de imersão 
Apresentação: frasco com 30 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: SARCOLIN (Jofadel Ind. Farmac. S. A.) 
Espécie: bovino, ovino, caprino, suíno, eqüino e aves 
Indicação: combate carrapatos e moscas (bovinos e suínos), sarna e piolho em ovinos e 
bovinos e contra a mosca-do-chifre 
Forma de aplicação: banho de imersão e pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 1.000 litros de água – imersão; 20 ml do produto 
para 20 litros de água (não usar menos do que 5 litros de calda/animal, intervalo entre 
banhos: 14 dias) – pulverização 
Apresentação: frascos de 20, 100 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina 
Nome comercial: STOCKADE (Fort Dodge) 
Espécie: bovinos, suínos, eqüinos e cães 
Indicação: mosquicida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 100ml do produto para 20 litros de água (1 litro de calda/animal); 100 ml do 
produto para 20 litros de água (1 litro de calda/10-15 m2 de superfície) – instalações 
Apresentação: frascos com 50, 250 e 1.000 ml 
Precauções: Suspender a aplicação do produto 3 dias antes do abate, banhar os animais 
após a ordenha (não há período de carência para ordenha) 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: cipermetrina + clorfenvinfós 
Nome comercial: SUPOCADE (Fort Dodge) 
Espécie: bovinos 
Indicação: combate carrapatos e moscas, e previne o berne 
Forma de aplicação: pulverização e imersão 
Dose/diluição: 2,5 litros do produto para 1.000 litros de água – banho de imersão; 50 ml do 
produto para 20 litros de água (3 a 5 litros de calda/animal) – pulverização. Poder residual: 
10 dias para carrapato, 35 dias para moscas 
Apresentação: frascos com 50, 250 e 1.000 ml 
 



⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina + clorfeivinfós, alumiem, violeta genciana e óxido de zinco 
Nome comercial: BUTOFLIN pó (Hoescht Roussel Vet. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino, caprino, suíno, eqüino e cão 
Indicação: controle, tratamento e prevenção da bicheira, auxilia cicatrização e combate 
carrapato no pavilhão auricular de eqüinos 
Forma de aplicação: polvilhar nas lesões ou feridas 
Apresentação: pote plástico com 100 ou 200 g e fibrolatas com 1 ou 2 Kg 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: BUTOX (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: carrapaticida e sarnicida 
Forma de aplicação: banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 2.000 litros de água – bovinos; 1 litro do produto 
para 1.000 litros de água - ovinos 
Apresentação: embalagens de 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina + DDVP 
Nome comercial: BUTOX Berne (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino 
Indicação: bernicida e carrapaticida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 10 ml do produto para 2 litros de água 
Apresentação: frascos com 100 e 500 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: BUTOX Fly (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino 
Indicação: mosquicida (Haematobia irritans) 
Forma de aplicação: polvilhamento com saco autodosador 
Dose/diluição: 0,5 a 2,0 g de pó/animal/dia 
Apresentação: embalagens com 2 x 5 Kg 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: BUTOX MOSCA Pour on flowable (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino 
Indicação: contra mosca-do-chifre 
Forma de aplicação: aplicar sobre a linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml do produto para cada 100 Kg de peso 
Apresentação: frasco plástico autodosador com 1 ou 5 litros 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: BUTOX P (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino e eqüino 



Indicação: sarnicida, mosquicida e carrapaticida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 ml do produto para 2 litros de água 
Apresentação: ampola com 10 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: BUTOX P CE 25 (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino e eqüino 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e mosquicida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 10 ml do produto para 10 litros de água – bovino; 10 ml do produto para 5 
litros de água – eqüino. Utilizar 5 litros de calda/animal (adulto) 
Apresentação: frascos com 20, 100, 500 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: BUTOX MOSCA Pour on (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e mosquicida 
Forma de aplicação: aplicar sobre a linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml do produto para cada 100 Kg de peso 
Apresentação: frasco com 1 ou 5 litros 
 

⇒ Grupo químico: piretróide 
Princípio ativo: deltametrina 
Nome comercial: DELTASYNT “CM” (Syntefarm do Brasil) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate carrapato, contra infestações por moscas e na prevenção do berne 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 10 ml do produto para 20 litros de água (5 litros de calda/animal). Tratar os 
animais a cada 21 dias 
Apresentação: frascos com 20, 100, 250 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: ACARMIC 12,5% (Microsules do Brasil Ltda) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: contra carrapatos – bovino; piolho e sarna – bovino e ovino 
Forma de aplicação: banho de imersão e aspersão 
Dose/diluição: 3,2 litros do produto + 10 Kg de pó alcalinizante para 2.000 litros de água – 
imersão – bovino, 3,2 litros do produto + 10 Kg de pó alcalinizante para 1.000 litros de 
água – imersão – ovino; 800 ml do produto para 500 litros de água 
Apresentação: frascos com 200 e 800 ml e 1 litro 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz + epicloridina 
Nome comercial: AMITOX (Leivas Leite S. A. Ind. Quím. e Biol.) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate do carrapato 



Forma de aplicação: banho de imersão 
Dose/diluição: 0,8 litros do produto  5 Kg de pó alcalinizante para 500 litros de água 
Apresentação: latas com 800 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz + epicloridina 
Nome comercial: AMITOX carrapaticida para pulverização (Leivas Leite S. A. Ind. Quím. 
e Biol.) 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapaticida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: diluir uma parte do produto em 500 partes de água (5 litros de calda/animal) 
Apresentação: frasco de vidro com 200 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: AMITRACID Banheiro (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e piolhicida 
Forma de aplicação: banho de imersão 
Dose/diluição: 800 ml do produto para 500 litros de água – bovino, 4 x 800 ml do produto 
para 1.000 litros de água 
Apresentação: embalagem com 800 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: AMITRACID Pulverização (Hoescht Roussel) 
Espécie: bovino, ovino, suíno e cães 
Indicação: carrapaticida e sarnicida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 10 ml do produto para 5 litros de água – carrapatos; sarna: mesma diluição, 
porém o tratamento deve ser repetido com intervalos de 10 a 14 dias 
Apresentação: embalagens com 200 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: BANIT Pulverização (IRFA – Quím. e Farmac. Ltda) 
Espécie: bovino, suíno e cães 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e piolhicida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 500 litros de água 
Apresentação: frasco de vidro com 10 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: BIOTOX (Biofarm Quím. e Farmac. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e piolhicida 
Forma de aplicação: pulverização 



Dose/diluição: 40 ml do produto para 20 litros de água. Bovinos: utilizar 5 litros de 
calda/animal 
Apresentação: frasco com 40 ou 500 ml 
Precauções: suspender 48 horas antes da ordenha e 14 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: BOVITRAZ (Bayer) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: combate carrapatos – bovino e sarna e piolho – ovinos e suínos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 ml do produto para 0,5 litro de água (5 litros de calda/bovino) 
Apresentação: embalagens com 200 e 800 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: CLIPATIC (Farmagrícola S. A. exp. e imp.) 
Espécie: bovino, ovino, suíno e caprino 
Indicação: combate carrapatos – bovino e sarna e piolho – ovinos, caprinos e suínos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 40 ml do produto para 20 litros de água – bovino (5 litros de calda/animal), 
20 ml do produto para 5 litros de água 
Apresentação: frascos com 20, 100, 200 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: ECTOBION (Probion Ind. Med. Vet. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e piolhicida 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 40 ml do produto para 20 litros de água 
Apresentação: frasco com 40 ml 
Precauções: Suspender 48 horas antes da ordenha e 21 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: ECTOFARM (Farmabase Saúde An. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: carrapaticida, sarnicida e piolhicida (suíno) 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 200 ml do produto para 10 litros de água – pulverização (bovino: 5 litros de 
calda/animal), 40 ml do produto para 10 litros de água – pulverização; 200 ml do produto + 
1 Kg de pó alcalinizante para 100 litros de água – imersão (bovino), 400 ml do produto + 1 
Kg de pó alcalinizante para 100 litros de água – imersão (ovino). Repetir o tratamento a 
cada 21 ou 30 dias (bovino e ovino) 
Apresentação: frascos plásticos com 20 e 200 ml e 1 litro 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 15 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz + epicloridina 



Nome comercial: ECTOFORT (Vitafort Ind. Com. Prod. Veter. Ltda) 
Espécie: bovino e suíno 
Indicação: combate de carrapato e sarna dos bovinos e sarna dos suínos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 500 litros de água (5 litros de calda/bovino) 
Apresentação: frascos com 1.000 ml e latas com 200 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: ECTOP (Vallée S. A.) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: combate de carrapato dos bovinos e sarna e piolho dos ovinos e suínos 
Forma de aplicação: aspersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 500 litros de água – bovino, 1 litro do produto para 
250 litros de água – ovino 
Apresentação: frascos com 200 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: EMBRATOX (Embravet) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: combate de carrapato dos bovinos e sarna e piolhos dos ovino e caprino 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 40 ml do produto para 40 litros de água – pulverização (bovino: 5 litros de 
calda/animal), 500 ml do produto par 312 litros de água – imersão 
Apresentação: frascos com 40 e 500 ml 
Precauções: suspender 48 horas antes da ordenha e 14 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: FARMITRAZ (Ind. Farm. Vital Farma Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: combate de carrapato e sarna dos bovinos, sarna dos ovinos e sarna e piolhos 
dos suínos 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 10 litros de água – pulverização (bovino: 5litros de 
calda/animal); 800 ml do produto + 5 Kg de pó alcalinizante para 500 litros de água – 
banho de imersão (bovino), 1.600 ml do produto + 5 Kg de pó alcalinizante para 500 litros 
de água – banho de imersão (ovino) 
Apresentação: frasco-ampola com 20, 200 e 1.000 ml e embalagens duplas com 800 ml + 
saco 5 Kg de pó alcalinizante 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: FLITOX (Agripec Quím. Farmac. S. A.) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate diferentes estágios de carrapato 



Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 500 litros de água (5 litros de calda/animal) 
Apresentação: latas com 200 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semana antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: MANTOX (Prod. Vet. Manguinhos. Distriman) 
Espécie: bovino 
Indicação: contra carrapato e sarna 
Forma de aplicação: aspersão 
Dose/diluição: 10 ml do produto para 5 litros de água (5 litros de calda/animal) 
Apresentação: frascos com 40 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: MITRAX (Ralston Purina do Brasil Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: combate carrapato e sarna dos bovinos, sarna dos ovinos e sarna e piolhos dos 
suínos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 10 litros de água – ovino e bovino (5 litros de 
calda/animal). Repetir o tratamento a cada 21 dias 
Apresentação: frascos com 20, 200, 800 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: NOKALT Pulverização (Prod. Vet. Ouro Fino Ltda) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: combate os carrapatos do bovinos e as sarnas e piolhos dos ovinos 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 40 ml do produto para 20 litros de água – pulverização (bovino: 5 litros de 
calda/animal); 4 litros do produto para 1.000 litros de água – imersão (ovinos) 
Apresentação: frascos com 200 e 1.000 ml e vidro com 40 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 15 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: PARATIK (Centagro) 
Espécie: bovino, ovino, caprino, suíno e cães 
Indicação: combate os carrapatos e as sarnas dos bovinos e piolhos e sarnas dos ovinos, 
suínos e cães 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 40 ml do produto para 20 litros de água – bovino (pulverização), 80 ml do 
produto para 20 litros de água – ovino (pulverização); 750 ml do produto + 3,5 Kg de pó 
alcalinizante para 500 litros de água – bovino (imersão), 1,5 litros do produto + 10,5 Kg de 
pó alcalinizante para 500 litros de água – bovino (imersão) 
Apresentação: frascos com 20, 200 e 500 ml 



Precauções: suspender 48 horas antes da ordenha e 14 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz + epicloridina nonilfenoletoxilado 
Nome comercial: TAC Plus (Defesa S. A.) 
Espécie: bovino 
Indicação: carrapaticida 
Forma de aplicação: banho de imersão 
Dose/diluição: diluir uma embalagem do produto em 500 litros de água 
Apresentação: líquido 800 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: TICKTRAZ (Iva – Div. Vet. Champion Farmoquím. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino, caprino e suíno 
Indicação: combate de carrapato, sarna e piolho 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 1 litro do produto para 500 litros de água – pulverização (bovino); 2 litros 
do produto para 50 litros de água – imersão (ovino e caprino) 
Apresentação: frascos com 200 ml e 1 litro 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 14 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: TICTHAL (Minerthal Prod. Agrop. Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: combate de carrapato 
Forma de aplicação: pulverização  
Dose/diluição: 40 ml do produto para 20 litros de água (utilizar 5 litros de calda/animal) 
Apresentação: frascos plásticos com 40 ml ou 1 litro 
Precauções: não utilizar em eqüinos, suspender 24 horas antes da ordenha e 14 dias antes 
do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: TRIATOX Cooper banheiro (Lab. Coopers) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: combate de carrapatos dos bovinos e sarna e piolho dos ovinos 
Forma de aplicação: banho de imersão 
Dose/diluição: 1.600 ml do produto para 1.000 litros de água – bovino, 3.200 ml do 
produto para 1.000 litros de água – ovino 
Apresentação: latas com 800 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: TRIATOX Pulverização (Lab. Coopers) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: combate de carrapatos dos bovinos e sarna e piolho dos ovinos e suínos 



Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 10 litros de água – pulverização (bovino: 5 litros de 
calda/animal); 4 litros do produto para 1.000 litros de água – imersão (ovino) 
Apresentação: latas com 200 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: TRILAC PLUS (Tortuga) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: combate de carrapato, sarna e piolho 
Forma de aplicação: pulverização e banho de imersão 
Dose/diluição: 20 ml do produto para 10 litros de água – pulverização (bovino: 2 litros de 
calda/animal); 800 ml do produto + 5 Kg de cal para 500 litros de água – imersão (bovino), 
2 litros do produto para 500 litros de água – imersão (ovino) 
Apresentação: frascos com 200 e 800 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: imidina 
Princípio ativo: amitraz 
Nome comercial: ULTRAPLUS (Ultrabrás Prod. Agropecuários Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: combate de carrapato, sarna e piolho de bovinos e piolhos em ovinos e caprinos 
Forma de aplicação: pulverização 
Dose/diluição: 2 ml do produto para 1 litro de água 
Apresentação: frascos com 10 e 500 ml 
Precauções: suspender 24 horas antes da ordenha e 2 semanas antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: ABAMECTIN 1% Ouro Fino (Prod. Vet. Ouro Fino Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, bernicida, sarnicida e 
auxilia no controle do carrapato) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: não utilizar em vacas em período reprodutivo e suspender 28 dias antes do 
abate 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: ABAMECTINA (Microsules do Brasil Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, Hypoderma sp., 
Cochliomyia hominivorax, bernicida, sarnicida e auxilia no controle do carrapato) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 10, 50, 200, 250, 500 ml e 1 litro 
Precauções: não utilizar em fêmeas gestantes 



 
⇒ Grupo químico: avermectinas 

Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: ABATHOR (Tortuga) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (previne bicheira, mas os já infestados devem ser tratados com 
mata bicheira tópico) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frasco-ampola com 50, 250, 500 ml  
Precauções: não usar em fêmea lactante e suspender 21 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: AVOTAN L. A. (Hoescht Roussel Vet. Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (carrapato, berne, piolho e ácaros) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frasco-ampola de vidro âmbar com 50, 100 e 500 ml 
Precauções: suspender 42 dias antes do abate e não usar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: CYCLOMEC (Schering-Plough) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (carrapato, berne, piolho e ácaros) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 500 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não usar em fêmeas em lactação ou 
suspender 28 dias antes da lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: DUOTIN ABAMECTIN Injetável para bovinos (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (carrapato, berne, piolho e ácaros) e previne bicheira 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não usar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: VIRBAMAX Injetável (Virbac) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, carrapato, berne, piolho, 
ácaros e bicheira) 



Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos plásticos com 50, 100, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: abamectina 
Nome comercial: VIRBAMAX Pour-on (Virbac) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, carrapato, berne, piolho, 
ácaros e bicheira) 
Forma de aplicação: administrar na linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 1 ml/10 Kg 
Apresentação: frascos plásticos com tampa graduada com 250, 500 e 1.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: doramectina 
Nome comercial: DECTOMAX (Pfeizer) 
Espécie: bovino e suíno 
Indicação: endectocida 
Forma de aplicação: via intramuscular ou subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 25, 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 35 dias antes do abate e não usar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: ALTEC (Tortuga) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: endectocida 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 250 e 500 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: BAYMEC (Bayer) 
Espécie: bovino e suíno 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho e 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200 e 500 ml e 1 litro 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: BOVECTIN (Pearson) 



Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho e 
auxilia no combate de carrapato) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 100, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: COOPERMEC Injetável (Lab. Coopers) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 28 dias antes do abate, não utilizar em fêmeas em lactação e 
suspender 28 dias antes da lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: HIPERMEC (Defesa S. A.) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frasco-ampola de plástico com 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 20 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVERMECTHAL (Minerthal) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 500 ml 
Precauções: suspender 28 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVERMECTIN 1% NORTOX (Nortox S. A.) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros e piolho). 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 



Apresentação: frascos com 50, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVERMECTIN AGENER (Agener Ind. Com. Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 100, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVERMECTINA 1% OURO FINO (Prod. Vet. Ouro Fino Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida  
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVERMECTINA Pour-on (Prod. Vet. Ouro Fino Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, sarna, piolho; 
carrapato e H. irritans) 
Forma de aplicação: aplicação na linha do dorso do animal 
Dose/diluição: 10 ml/100 Kg 
Apresentação: frascos com 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 28 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVERMIC (Lab. Microsules do Brasil Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e vermes pulmonares, D. hominis, 
Hypoderma, piolho e sarna) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos de vidro com 20, 50, 250, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 28 dias (bovino) e 21 dias (ovino) antes do abate e não utilizar em 
fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 



Nome comercial: IVOMEC BOLUS para bovinos (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, sarna, piolho; 
carrapato e moscas – H. irritans: nas fezes frescas) 
Forma de aplicação: diretamente na faringe 
Dose/diluição: 1 Ivomec SR Bolus para bovino pesando no mínimo 100 Kg e não mais que 
300 Kg 
Apresentação: cápsula 1 x 12 unidades 
Precauções: Abater animais 180 dias após última aplicação e não utilizar em fêmeas 180 
dias antes do parto. 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVOMEC Injetável (Merial) 
Espécie: bovino, ovino e suíno 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolhos 
sugadores; auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea (bovino e ovino) 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVOMEC Pour-on para bovinos (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
carrapato e moscas – H. irritans) 
Forma de aplicação: aplicação sobre o dorso do animal 
Dose/diluição: 500 μg/Kg (1 ml/10 Kg) 
Apresentação: frascos com 250, 1.000 e 2.500 ml 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVOMEC solução oral (Merial) 
Espécie: ovino e caprino 
Indicação: endectocida – ovino: nematóides gastrintestinais e pulmonares, Oestrus ovis, 
Psorergates ovis. Quando parasitados por Psoroptes ovis usar IVOMEC injetável; caprino: 
nematóides gastrintestinais e pulmonares 
Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (2,5 ml/10 Kg) 
Apresentação: frascos com 1.000 e 5.000 ml 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVOMEC solução oral bovinos (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne e piolhos 
sugadores) 



Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 2,5 ml/50 Kg 
Apresentação: frascos com 250 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 14 dias antes do abate e 14 dias antes da lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina + clorsulon 
Nome comercial: IVOMEC-F Injetável para bovinos (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 50, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 28 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: IVOTAN L.A. (Hoescht Roussel Vet. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino, caprino e suíno 
Indicação: endectocida (vermes, berne, sarnas, piolhos sugadores; auxilia no combate de 
carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea e intramuscular 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos com 20, 50, 100, e 500 ml 
Precauções: suspender 42 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: MANVERTIN (Prod. Vet. Manguinhos – Distriman) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne – D. hominis e 
Hypoderma; sarnas, piolhos sugadores; auxilia no combate de Damalinia bovis, Boophilus 
microplus e Chorioptes bovis) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frasco-ampola com 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 28 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: PURITEC (Ralston Purina da Brasil Ltda) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares e berne) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frasco-ampola com 30, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 28 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 



⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: RANGER (Vallée S. A.) 
Espécie: bovino, ovino, caprino e suíno 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e pulmonares, berne, ácaros, piolho; 
auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) – bovino, ovino e caprino 
Apresentação: frascos plásticos com 10, 20, 50, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação nem 28 
dias antes do parto 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: SUPRAMEC (Schering-Plough) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (vermes gastrintestinais e pulmonares, berne e piolho; auxilia no 
combate de carrapato e sarnas) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: estojo com 10 ampolas de 1 ml; cartela com 4 frascos-ampola de 20 ml e 
frasco-ampola com 50, 100, 200 e 500 ml 
Precauções: suspender 21 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: avermectinas 
Princípio ativo: ivermectina 
Nome comercial: VIRBAMEC L. A. Injetável (Virbac) 
Espécie: bovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e vermes pulmonares, berne, ácaros, 
piolho; auxilia no combate de carrapato e previne a bicheira) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 200 μg/Kg (1 ml/50 Kg) 
Apresentação: frascos plásticos com 50, 100, 200, 500 e 1.000 ml 
Precauções: suspender 42 dias antes do abate e não utilizar em fêmeas em lactação 
 

⇒ Grupo químico: milbemicina 
Princípio ativo: moxidectina 
Nome comercial: CYDECTIN MOXIDECTIN (Fort Dodge) 
Espécie: bovino e ovino 
Indicação: endectocida (nematóides gastrintestinais e vermes pulmonares, piolho; carrapato e 
sarna) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 1 ml/50 Kg 
Apresentação: frasco-ampola com 50, 200 e 500 ml 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: Closantel – 10 (Fatec S. A.) 
Espécie: ovino 
Indicação: tratamento de nematóides, trematódeos e artrópodes (berne e miíase) 



Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 5mg/Kg – endoparasitas; 15 mg/Kg ectoparasitas 
Apresentação: botijões com 1 ou 5 litros 
Precauções: suspender 15 dias antes do abate, não utilizar leite para consumo humano e 
não utilizar em fêmeas 28 dias antes do parto 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: Closantel Injetável 7,5 % (Ciquisa Farmac. Ltda) 
Espécie: ovino 
Indicação: tratamento de nematóides, trematódeos e artrópodes (berne, miíase – preventivo 
após castração e piolho) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 1 ml/30 Kg – endoparasitas; 2 ml/30 Kg ectoparasitas. Para berne repetir o 
tratamento a cada 45 ou 60 dias 
Apresentação: frascos com 250 ml 
Precauções: suspender 30 dias antes do abate, não utilizar leite para consumo humano e 
não utilizar em fêmeas 30 dias antes do parto 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: Closantel Mag (Ciquisa Farmac. Ltda) 
Espécie: ovino 
Indicação: tratamento de nematóides, trematódeos, piolhos, sarna, miíase, carrapato e 
Oestrus ovis 
Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 1 ml/10 Kg de peso em dose única – vermes gastrintestinais, fasciola e 
Oestrus; 1 ml/10 Kg de peso prevenção – miíase, 1 ml/5 Kg de peso – curativo (repetir a 
cada 7 – 9dias); 1 a 1,5 ml/10 Kg (2 doses com intervalos de 7 – 9 dias) 
Apresentação: frascos com 200 ml, 1 e 5 litros 
Precauções: suspender 30 dias antes do abate, não utilizar leite para consumo humano e 
não utilizar em fêmeas 30 dias antes do parto 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: Closac suspensão 10% (Formil Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: tratamento de cestóides e alguns trematódeos, piolhos, sarna, miíase, carrapato e 
berne 
Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 10 mg/Kg de peso – endoparasitas; 20 mg/Kg de peso – ectoparasitas 
Apresentação: frascos plásticos com 250 e 500 ml e 1 litro 
Precauções: suspender 15 dias (endoparasitas) ou 30 dias (ectoparasitas) antes do abate 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: Closac suspensão 15% (Formil Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: tratamento de cestóides e alguns trematódeos, piolhos, sarna, miíase, carrapato e 
berne 
Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 10 mg/Kg de peso – endoparasitas; 20 mg/Kg de peso – ectoparasitas 
Apresentação: frascos plásticos com 250 e 500 ml e 1 litro 



Precauções: suspender 15 dias (endoparasitas) ou 30 dias (ectoparasitas) antes do abate e 
não aplicar em fêmeas gestantes 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: DIATEL Injetável 15% (IRFA – Quím. E Biotecnol. Ind. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino, caprino e suíno 
Indicação: tratamento de nematóides, trematódeos, miíase e berne 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 1 ml/60 Kg de peso – anti-helmíntico; 1 ml/30 Kg de peso – bernicida 
Apresentação: vidro com 250 ml 
Precauções: suspender 30 dias antes do abate e antes da ordenha 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: DIATEL Injetável 15% (IRFA – Quím. E Biotecnol. Ind. Ltda) 
Espécie: bovino, ovino e eqüino 
Indicação: tratamento de nematóides, trematódeos, sarna, piolho, miíase e berne 
Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 1 ml/10 Kg de peso 
Apresentação: frascos plásticos com 1.000 ml 
Precauções: suspender 30 dias antes do abate e antes da ordenha 
 

⇒ Princípio ativo: closantel e albendazole 
Nome comercial: MICROTEL (Lab. Microsules Ltda) 
Espécie: ovino 
Indicação: tratamento de nematóides gastrintestinais e pulmonares, tenicida e Oestrus ovis 
Forma de aplicação: via oral 
Dose/diluição: 1 ml/10 Kg de peso 
Apresentação: frascos plásticos com 250 ml, 1, 3 e 5 litros 
Precauções: suspender 30 dias antes do abate e 15 antes da ordenha 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: PARASITEC CL (Embrasvet) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: antiparasitário de amplo espectro (berne, miíase, sarna e piolho) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 1 ml/25 Kg de peso – endoparasiticida (ovino e caprino), 1 ml/50 Kg de 
peso – endoparasiticida (bovino); 1,5 ml/25 Kg de peso – ectoparasiticida (ovino e 
caprino), 1 ml/25 Kg de peso – ectoparasiticida (bovino) 
Apresentação: frascos-ampola com 200 ou 500 ml 
Precauções: suspender 15 dias antes do abate e 28 dias antes da ordenha 
 

⇒ Princípio ativo: closantel 
Nome comercial: ZANTEC (Biofarm. Quím. e Farmaceut.) 
Espécie: bovino, ovino e caprino 
Indicação: antiparasitário de amplo espectro (berne, miíase, sarna, carrapato e piolho) 
Forma de aplicação: via subcutânea 
Dose/diluição: 1 ml/25 Kg de peso – endoparasiticida (ovino e caprino), 1 ml/35 Kg de 
peso – endoparasiticida (bovino); 1,5 ml/25 Kg de peso – ectoparasiticida (ovino e 
caprino), 1 ml/25 Kg de peso – ectoparasiticida (bovino) 



Apresentação: frascos-ampola com 200 ml 
Precauções: suspender 15 dias antes do abate e 30 dias antes da ordenha 
 

⇒ Princípio ativo: fipronil 
Nome comercial: TOPLINE® (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: berne, carrapato e mosca-do-chifre 
Forma de aplicação: pour on 
Dose/diluição: 1 ml/10 Kg de peso 
Apresentação: frascos plástico autodosador com 1.000 ml ou frasco plástico com pistola 
5.000 ml 
Precauções: suspender 60 dias antes do abate e não usar em vaca em lactação 
 

⇒ Princípio ativo: eprinomectina 
Nome comercial: EPRINEX® (Merial) 
Espécie: bovino 
Indicação: berne, carrapato, mosca-dos-chifres, sarnas, piolhos, vermes pulmonares e 
vermes redondos gastrointestinais. 
Forma de aplicação: pour on 
Dose/diluição: 1 ml/10 Kg de peso 
Apresentação: frasco plástico autodosador com 1.000 ml  
Precauções: não tem período de carência, a carne ou o leite pode ser consumido em 
qualquer ocasião após o tratamento. 
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