
47

Confira o catálogo 
dos produtos da 
Zoetis

Faça o download da revista Cenário

Nova abordagem 
no controle da 
verminose bovina

O cenário para a 
pecuária brasileira 
por Miguel Cavalcanti

Seleção genômica 
de novilhas leiteiras 
para reposição

https://www.zoetis.com.br/produtos-e-servicos/bovinos/revista-cenario-zoetis.aspx




 EDITORIAL
6 Qualidade Zoetis para o mercado brasileiro

7 EXPEDIENTE

 ZOETIS
12 A Zoetis em números

14 Zoetis, uma empresa com mais de 60 anos de atuação no 
mercado de saúde animal

16 Qual cenário esperar para Pecuária? Depende muito de você, 
pecuarista

 CATÁLOGO DE PRODUTOS
19 Catálogo dos produtos Zoetis

 ARTIGOS TÉCNICOS / CIENTÍFICOS
24 Ação da lasalocida no controle da coccidiose e na melhora do 

desempenho em bezerros

58 Controle estratégico do Rhipicephalus microplus através de 
associações de fluazuron reduz a infestação animal e ambiental

70 Nova abordagem para o controle estratégico de verminose em 
bovinos de corte, na fase de recria, no Brasil Central

74 Diferentes sistemas de recria e o resultado esperado

90 Principais causas de abortamento em equinos

124 Controle de mastite no período seco

126 Eficácia de SPECTRAMAST® DC (cloridrato de ceftiofur) no 
tratamento de vacas no período seco

156 Seleção genômica de novilhas leiteiras para reposição

176 Doença respiratória bovina: conceitos básicos e prevenção

 PROGRAMAS E SERVIÇOS
186 Controle Estratégico 5-8-11 Zoetis

188 Plataforma iQmax+

190 Manuais de boas práticas de manejo

191 Confinamax

192 Planejamento de acabamento de carcaça

193 Assistência no correto uso de aditivos alimentares

194 Calendário sanitário

196 Probov

197 Gerar



Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.

ZOETIS.  
COM VOCÊ A 
CADA NOVO 
AMANHECER.

Co
py

rig
ht

 Zo
et

is 
In

dú
str

ia 
de

 P
ro

du
to

s V
et

er
in

ár
io

s L
td

a. 
To

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

PARA OS ANIMAIS. PELA SAÚDE. POR VOCÊ.



QUALIDADE ZOETIS PARA O MERCADO BRASILEIRO

Bem-vindo à quarta edição da Revista Cenário Zoetis. Estamos muito orgulhosos em poder 
fazer parte de seu dia a dia, levando informações de qualidade que contribuem para o 
sucesso do seu negócio.

Esta edição está cheia de novidades sobre nossos lançamentos mais recentes, como 
Imidofort® B12, Spectramast® DC, Inforce 3 e o novo programa de controle de verminoses, 
o Controle Estratégico 5-8-11 Zoetis. 

Nosso portfólio de produtos e serviços é fruto de uma busca constante pela inovação, 
resultado do trabalho de mais de mil colegas Zoetis dedicados exclusivamente à pesquisa e 
desenvolvimento. E nosso compromisso de levar até você o que há de mais moderno não 
para por aí: nesta revista trazemos informações sobre uma série de programas que têm 
como objetivo ajudá-lo a produzir mais e melhor. 

A Revista Cenário resume o trabalho diário de toda nossa equipe Zoetis e reflete a nossa 
missão de criar e desenvolver soluções para os desafios que você enfrenta em seu dia a dia. 
Porque é por isso que estamos aqui: para, junto com você, construir a pecuária que orgulha 
o Brasil.

Boa Leitura!

Zoetis Brasil

EDITORIAL
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166 Abor-Vac®

152 A-D-E Injetável Emulsificável

30 Advocin® 180

54 Alatox®

136 Aterbane® BR

ÍNDICE POR ORDEM ALFABÉTICA

A

B

C

D

E

55 Barrage®

96 Blo-trol®

132 Bopriva®

166 CattleMaster® 4

168 CattleMaster® 4+L5

169 CattleMaster® GOLD FP 5/L5

105 CIDR®

30 Clamoxyl®

161 Clarifide® Holandês

162 Clarifide® Angus

163 Clarifide® Nelore 2.0

64 Cydectin®

51 D-500®

68 Dectomax®

104 DIB®

32 Draxxin®

146 EAZI-BREED CIDR®

110 E.C.P.®

86 Equest®

86 Equest Pramox 

34 Excede (CCFA) 200 mg/mL

84 Excede (CCFA) 200 mg/mL - Equinos

34 Excenel® RTU
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172 Febrivac®

48 Flucortan

118 Flumast®

88 Fluvac Innovator® EHV 4/1 

88 Fluvac Innovator® EWT 

97 Formoped®

173 Fortress® 7

173 Fortress® 8
80 Ripercol® L 150F

80 Ripercol® L Injetável

148 Ripercol® L Solução
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M
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31 Ganadol® Pomada

146 Glanvac® T/LC

110 Gonadiol®

100 Imidofort® B12

174 Inforce 3

138 Mannejo®

55 Matabicheiras forte SV

50 Meflosyl®

113 MGA® Premix

112 Novormon®

66 Onyx®

122 Orbenin® Extra Dry Cow

36 Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI

37 Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI

38 Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI

89 Pneumabort-K® +1b

153 Potenay® Gold B12

153 Potenay® Injetável

149 Progespon

182 ScourGuard® 4KC

119 Spectramast® DC

116 Spectramast® LC

140 Starane® 200

56 TackZuron® Pour-on

22 Taurotec®

122 Teat Seal®

44 Terra-Cortril® Spray

42 Terramicina®

39 Terramicina®/LA 
40 Terramicina® mais

43 Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77

141 Togar® TB

60 TopTag® 20

61 Top Tag 180®

89 Torbugesic®

64 Treo ACE®

137 Trunker®

183 Ultrachoice 7

81 Valbazen® 10 Cobalto

Para mais informações sobre a titularidade dos produtos apresentados nesta Revista, consulte o site www.zoetis.com.br

172 Leptoferm® 5/2 mL

105 Lutalyse®
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ÍNDICE POR CATEGORIA

22 Taurotec®

ADITIVOS NUTRICIONAIS

ANTIBIÓTICOS
30 Advocin® 180

30 Clamoxyl®

32 Draxxin®

34 Excede (CCFA) 200 mg/mL

34 Excenel® RTU

31 Ganadol® Pomada

36 Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI

37 Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI

38 Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI

44 Terra-Cortril® Spray

42 Terramicina®

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

43 Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77

48 Flucortan

50 Meflosyl®

51 D-500®

ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS

54 Alatox®

55 Barrage®

55 Matabicheiras forte SV

56 TackZuron® Pour-on

60 TopTag® 20

61 Top Tag 180®

ECTOPARASITICIDAS

64 Cydectin®

68 Dectomax®

66 Onyx®

64 Treo ACE®

ENDECTOCIDAS

80 Ripercol® L 150F

80 Ripercol® L Injetável

81 Valbazen® 10 Cobalto

ENDOPARASITICIDAS

84 Excede (CCFA) 200 mg/mL

86 Equest®

86 Equest Pramox 

88 Fluvac Innovator® EHV 4/1 

88 Fluvac Innovator® EWT 

89 Pneumabort-K® +1b

89 Torbugesic®

EQUINOS

96 Blo-trol®

97 Formoped®

ESPECIALIDADES

100 Imidofort® B12

HEMOPARASITICIDAS

105 CIDR®

105 Lutalyse®

104 DIB®

110 E.C.P. ®

110 Gonadiol®

112 Novormon®

113 MGA® Premix

108 Protocolos Reprodutivos

HORMÔNIOS LINHA REPRODUTIVA

118 Flumast®

119 Spectramast® DC

116 Spectramast® LC

122 Orbenin® Extra Dry Cow

122 Teat Seal®

INTRAMAMÁRIOS

132 Bopriva®

IMUNOCASTRAÇÃO

166 Abor-Vac®

166 CattleMaster® 4

168 CattleMaster® 4+L5

169 CattleMaster® GOLD FP 5/L5

172 Febrivac®

173 Fortress® 7

173 Fortress® 8

174 Inforce 3

172 Leptoferm® 5/2 mL

182 ScourGuard® 4KC

183 Ultrachoice 7

VACINAS

152 A-D-E Injetável Emulsificável

153 Potenay® Injetável

153 Potenay® Gold B12

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS

146 Glanvac® T/LC

146 EAZI-BREED CIDR®

148 Ripercol® L Solução

149 Progespon

PEQUENOS RUMINANTES

LINHA DE HERBICIDAS
136 Aterbane® BR

138 Mannejo®

140 Starane® 200

141 Togar® TB

137 Trunker®

161 Clarifide® Holandês

162 Clarifide® Angus

163 Clarifide® Nelore 2.0

MARCADORES MOLECULARES
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ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

48 Flucortan

BERNES

54 Alatox®

68 Dectomax®

55 Matabicheiras forte SV

64 Treo ACE®

BICHEIRAS

68 Dectomax®

55 Matabicheiras forte SV

64 Treo ACE®

CARRAPATOS

54 Alatox®

64 Cydectin®

68 Dectomax®

66 Onyx®

56 TackZuron® Pour-on

64 Treo ACE®

DEFICIÊNCIA VITAMÍNICA

152 A-D-E Injetável Emulsificável

153 Potenay® Gold B12

153 Potenay® Injetável

DIARREIAS

30 Advocin® 180

30 Clamoxyl®

182 ScourGuard® 4KC

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

43 Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77

DOENÇAS CLOSTRIDIAIS (MANQUEIRA, GANGRENA)

173 Fortress® 7

173 Fortress® 8

146 Glanvac® T/LC

183 Ultrachoice 7

DOENÇAS DE CASCO E PODODERMATITE

30 Clamoxyl® 

32 Draxxin®

34 Excede (CCFA) 200 mg/mL

34 Excenel® RTU

97 Formoped®

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

DOENÇAS E PROBLEMAS REPRODUTIVOS

166 Abor-Vac®

166 CattleMaster® 4

168 CattleMaster® 4+L5

169 CattleMaster® GOLD FP 5/L5

30 Clamoxyl®

110 E.C.P.®

34 Excenel® RTU

172 Leptoferm® 5/2 mL

105 Lutalyse®

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

30 Advocin® 180

166 CattleMaster® 4

168 CattleMaster® 4+L5 

169 CattleMaster® GOLD FP 5/L5

30 Clamoxyl®

32 Draxxin®

34 Excede (CCFA) 200 mg/mL

34 Excenel® RTU 

174 Inforce 3

36 Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI

37 Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI

38 Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

FEBRE

51 D-500®

FEBRE AFTOSA

172 Febrivac®

FERIDAS ABERTAS

31 Ganadol® Pomada 

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

44 Terra-Cortril® Spray

36 Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI

37 Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI

38 Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI

INFLAMAÇÕES

48 Flucortan

50 Meflosyl®

MASTITES (NA LACTAÇÃO)

118 Flumast® 

116 Spectramast® LC

MASTITES (NO PERÍODO SECO)

122 Orbenin® Extra Dry Cow 

119 Spectramast® DC

122 Teat Seal®

METRITE

110 E.C.P.® 

34 Excenel® RTU 

105 Lutalyse®

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

MOSCA-DOS-CHIFRES

54 Alatox®

55 Barrage®

68 Dectomax®

60 TopTag® 20

61 Top Tag 180®

64 Treo ACE®

INDUÇÃO/SINCRONIZAÇÃO DE CIO

105 CIDR®

104 DIB® 

110 E.C.P® 

146 EAZI-BREED CIDR®

110 Gonadiol® 

105 Lutalyse® 

113 MGA® Premix 

112 Novormon®

149 Progespon

TERAPIA PÓS-PARTO

110 E.C.P.® 

34 Excenel® RTU

48 Flucortan 

105 Lutalyse®

TIMPANISMO

96 Blo-trol®

TRISTEZA PARASITÁRIA (ANAPLASMOSE)

51 D-500® 

100 Imidofort® B12 

39 Terramicina®/LA

40 Terramicina® mais

VERMINOSE

64 Cydectin® 

68 Dectomax®

66 Onyx® 

80 Ripercol® L 150F 

80 Ripercol® L Injetável 

148 Ripercol® L Solução 

64 Treo ACE®

81 Valbazen® 10 Cobalto

EQUINOS

ABORTO EQUINO

89 Pneumabort-K® +1b

CÓLICA

50 Meflosyl®

89 Torbugesic®

CONTROLE DA DOR

50 Meflosyl®

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

84 Excede (CCFA) 200 mg/mL

ENCEFALOMIELITE E TETANO

88 Fluvac Innovator® EWT

INFLUENZA

88 Fluvac Innovator® EWT

88 Fluvac Innovator® EHV 4/1

RINOPNEUMONITE

88 Fluvac Innovator® EHV 4/1

SEDAÇÃO

51 D-500® 

89 Torbugesic®

VERMINOSE

86 Equest®

86 Equest Pramox

BOVINOS

ÍNDICE DE CONSULTA POR DOENÇA
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28 FÁBRICAS NO MUNDO

8 ESPÉCIES  
DE ANIMAIS

1.050
COLEGAS EM P&D

300
NÚMERO APROXIMADO DE 

LINHAS DE PRODUTOS

2.800
NÚMERO APROXIMADO DE 

COLEGAS NA FORÇA DE VENDAS5 CATEGORIAS PRINCIPAIS  
DE PRODUTOS

$4,8+
BILHÕES

ANOS  
DE 
EXPERIÊNCIA60+

FATURAMENTO ANUAL

100+
PRESENÇA DE MERCADO

PAÍSES
9.000
NÚMERO APROXIMADO DE 
COLEGAS EM TODO O MUNDO

NOSSO FOCO

37%1

SAÚDE DE ANIMAIS  
DE COMPANHIA

62%1

SAÚDE DE 
ANIMAIS DE 
PRODUÇÃO

NÓS
SOMOS
A ZOETIS

REFERÊNCIAS: 1. Exclui receitas associadas com Serviços de Fornecimento a Clientes, que representam 1% do faturamento de 2015. Nota: dados válidos em 31 de Dezembro de 2015.



CONHEÇA UM POUCO DA HISTÓRIA DA ZOETIS, UMA 
EMPRESA COM MAIS DE 60 ANOS DE ATUAÇÃO NO 
MERCADO DE SAÚDE ANIMAL.

1950

Pesquisadores da 
Pfizer descobrem 
a Terramicina®, 
introduzindo a 

companhia na área 
de saúde animal.

1952 1978 1993 1995 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

É formada a  
divisão agropecuária, 

rebatizada como 
Pfizer Saúde  

Animal em 1988.

Lançamento: 
Terramicina®/LA

Lançamento: 
Dectomax®

Aquisição da divisão 
de saúde animal da 
Smithkline Beecham

 SAÚDE ANIMAL

Aquisição da 
Pharmacia

PHARMACIA

Aquisição da Embrex, 
Catapult Genetics, 

Bovigen, LLC, Vetnex, 
Microtek, Symbiotics, 
King Pharmaceuticals 

Inc. e Alpharma.

Lançamento: Treo ACE®

Lançamento:  
Bopriva®

Lançamento: 
Clarifide®

Lançamento:  
TackZuron® Pour-on

Lançamento:  
CattleMaster® GOLD FP 5/L5

Nasce a Zoetis Lançamento:  
Terramicina® mais

Lançamento:  
Glanvac® T/LC e parceria 

para distribuição dos 
produtos Syntex no Brasil

Lançamento:  
ImidoFort® B12

Lançamento:  
Spectramast® DC

Lançamento:  
Inforce 3

Aquisição da  
Fort Dodge®



Qual é o cenário para a pecuária no Brasil? O que podemos 
esperar do mercado, das tendências, do que vem por aí?
Tenho observado, estudado e acompanhado as melhores fazendas do Brasil 
de pecuária de corte há quase 20 anos. 

E também sinto na pele o que é ser produtor e gerar renda com uma fazen-
da, pois minha família trabalha no setor há 101 anos, e fui criado com a renda 
gerada exclusivamente dentro de uma fazenda de gado de corte.

Vamos ser sinceros: não é fácil ter resultados reais, consistentes e continua-
dos, ano após ano, na pecuária.

Mas o sucesso deixa pistas.

Por conta do privilégio que tenho com o BeefPoint, com o AgroTalento e 
agora com a Universidade BeefPoint, eu tenho acesso a aprender com os 
melhores pecuaristas do Brasil. 

Hoje, são mais de 400.000 pessoas conectadas na nossa rede. E eu aprendo 
diariamente com os melhores exemplos.

Minha grande vantagem é poder estar perto de quem está tendo resultados 
em fazendas grande e pequenas, do Rio Grande do Sul até o Acre.

QUAL CENÁRIO ESPERAR PARA PECUÁRIA? 
DEPENDE MUITO DE VOCÊ, PECUARISTA!

Miguel Cavalcanti, CEO do BeefPoint, empresa de educação para pecuária e fundador do AgroTalento, 
programa de crescimento pessoal e desenvolvimento profissional para os novos líderes da pecuária.

Vamos dizer que, não é que eu sei muito, mas eu tenho muitos e muitos 
amigos que sabem, na prática, como fazer acontecer. E eu presto atenção e 
aprendo com eles, todos os dias.

Qual é o Cenário que enxergo para a pecuária brasileira? O que vai fazer a 
diferença na nossa pecuária e no seu resultado?

Listei 6 pontos que vejo em todos os negócios na pecuária, que admiro e que 
têm resultados de verdade.

1- Foco na Margem
As melhores fazendas falam de margem e rentabilidade. Saber o preço de 
venda do boi gordo importa pouco. O que vale mesmo é saber qual foi a 
margem daquela boiada que você abateu. Em muitos momentos, o preço um 
pouco mais baixo gerou uma margem muito mais alta.

É claro que o preço é importante, mas se você ficar preso ao preço, pode 
esquecer de calcular e analisar sua margem real.

Na sua próxima venda, de bezerros, de garrotes ou de boi gordo, não conte o 
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preço que você vendeu, mas a margem que você teve. Quem fala sobre essa 
métrica, tem seu negócio na mão.

Para trabalhar com margem e não apenas com preço, é preciso entender e 
integrar as 3 fases da pecuária. 

Compra - Produção - Venda

Seu negócio precisa estar integrado. Quando é melhor comprar reposição? 
Isso tem a ver com seus pastos, seu sistema, sua fazenda, e também com o 
preço de mercado - da compra e da venda.

Na sua próxima compra de bezerros ou garrotes, antes de fechar o negócio, 
avalie quando você vai abater esses animais. Qual o preço estimado, qual o 
custo mensal da fazenda. E simule, antes de comprar, a margem que você 
vai ter.

Essa técnica eu aprendi com um amigo que tem uma das melhores 
margens da pecuária.

2- Visão Integrada do Sistema de Produção
As melhores fazendas e os melhores pecuaristas entendem todas suas 
atividades de forma conectada.

Cria ou Ciclo completo? Fazer integração com agricultura ou não? Usar suple-
mentação a pasto? Investir em confinamento? Qual genética usar?

Não decida apenas com base pontual.

Ao escolher um método de reprodução, como IATF, avalie como isso vai 
influenciar positivamente seu negócio, de várias formas: bezerros mais 
pesados, mais bezerros, genética melhor.

Quais os impactos e benefícios desses benefícios? Animais mais exigentes, 
sistema de produção mais rápido e produtivo, perfil diferente de comprado-
res desses bezerros. Reflita sobre como seu sistema está integrado e pense 
de forma mais ampla ao escolher caminhos.

Muitas vezes uma decisão que parece reduzir custos pontuais, gera uma série 
de efeitos, que vão prejudicar a produtividade e lucratividade, de uma forma 
muito mais ampla.

3- Pensamento Acurado
Exercite sua capacidade de avaliar opções e alternativas. Esteja aberto a 
ouvir, aprender e discutir, de forma positiva, qual é o melhor caminho.

As pessoas que eu mais admiro, são aquelas que aprendem com todos, 
inclusive com quem discorda delas. Ouvem, avaliam, agradecem, pegam o 
que serve para elas e tomam sua decisão.

Você pode ouvir todo mundo e escolher segundo seus critérios. Mas amplie 
sua capacidade de avaliação e reflexão, para tomar decisões quando você 
entende de verdade o desafio. Saber explicar a lógica do seu caminho e os 
efeitos daquela escolha, vão tornar você um pecuarista melhor.

Lembre que a pecuária é um negócio complexo, pois envolve muitos fatores 
numa coisa só: clima, economia, pasto, grãos, genética, manejo, equipe, 
família. Tudo está interligado e você precisa exercitar sua capacidade de 
avaliar e pensar.

4- Comunidade de Suporte
Os melhores pecuaristas se cercam de uma rede de suporte e apoio. Buscam 
amigos, parceiros, clientes e fornecedores que querem mais do que negócios. 
Querem crescer juntos.

Busque empresas que vendem mais do que produtos, mas uma solução 
completa. Algo que resolva seu desafio e torne sua vida mais fácil.

Também avalie como você pode, a cada dia, se cercar de parceiros alinhados 
com sua visão de pecuária, de trabalho, com suas metas.

Esses parceiros (pessoas, empresas, entidades) vão te orientar, mostrar 
novos caminhos, te ajudar a corrigir erros, te questionar quando você estiver 
errando, e também te impulsionar a ir adiante.

Cercar-se da rede de parceiros errada pode custar muito caro. Pessoas que 
não acreditam na sua visão, ou que apenas elogiam sem critério, são muito 
prejudiciais ao negócio.

5- Entenda seu papel na cadeia da carne
Lembre-se que você está num negócio interligado, em fluxo. E no final das 
contas temos todos um cliente final.

Entenda para quem você vende. Quem é seu cliente. E quem é o cliente do 
seu cliente.

Avalie o que todos esses clientes estão pedindo. Mas avalie com base no que 
eles compram e pagam, e não com base no que eles dizem apenas.

Avalie como seu negócio está integrado na cadeia da carne hoje, e para onde 
o mercado como um todo está indo. 

Quando você entende sua fazenda integrada na cadeia da carne, é mais fácil 
se preparar para o que vem adiante.

6- Inovação + Tradição
As melhores fazendas e os pecuaristas que mais admiro, têm uma busca 
incansável pelas novas tecnologias, pela inovação, por um jeito melhor de 
fazer cada uma das suas atividades.

Ao mesmo tempo que tem paixão, amor pelo que fazem, cultivam e reno-
vam as tradições e histórias da pecuária.

Trabalhar na pecuária porque é mais do que um negócio e, ao mesmo tempo 
(isso, ao mesmo tempo), buscar inovar, melhorar e fazer diferente, é uma das 
características que fazem a pecuária mais forte e que vão sustentar nosso 
negócio por muitas e muitas décadas.

Te convido a pegar um papel e caneta e fazer uma reflexão sobre sua 
fazenda esse ano. Qual sua visão? Onde você vai estar, como negócio, em 31 
de dezembro de 2017? 

Com base nessa visão, o que você pode fazer nos próximos 90 dias? Converse 
com sua rede, com sua comunidade e troque experiências sobre como fazer 
melhor.

Crie um plano de ação e faça acontecer. Boa sorte e conte comigo. 

Abraços, 

Miguel Cavalcanti
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Taurotec®

 Descrição: 
Taurotec® é um aditivo nutricional amplamente utilizado no mundo como 

melhorador de desempenho alimentar e anticoccidiano, pois sua formula-

ção contém 15% de lasalocida sódica, molécula exclusiva da Zoetis e único 

ionóforo bivalente do mercado. Sua potente ação sobre bactérias indesejá-

veis no rúmen resulta em melhor aproveitamento do alimento consumido 

pelo animal, pH ruminal mais estável e menor perda de energia associada à 

produção de gases (metano e CO2). Esta associação representa maior ganho 

de peso. Sem inibir o consumo de matéria seca, Taurotec® aumenta o desem-

penho e a conversão alimentar em todos os sistemas de produção, todos os 

níveis de suplementação, todas as raças e todas as categorias do rebanho.

 Composição:
Lasalocida de sódio e veículo q.s.p. 

 Níveis de garantia por kg do produto:
150 g de lasalocida de sódio

 Indicações: 
Exclusivo para fabricantes de rações de bovinos de corte em confinamento e 

pastagens, novilhas leiteiras e vacas em lactação, para aumento da taxa de 

ganho de peso e melhoria da eficiência alimentar e no controle da coccidiose.

 Posologia e modo de usar: 
Administrar por via oral ou mistura mineral proteinada ou energética, nas 

doses de:

Gado de corte  

Bezerras em aleitamento: 0,4 a 0,8 g/cab/dia (equivalendo, de 60 a 120 mg de 

lasalocida sódica).

Animais em crescimento: 0,6 a 1,5 g/cab/dia (equivalendo, de 90 a 225 mg de 

lasalocida sódica).

Animais em terminação: 1,3 a 2,0 g/cab/dia (equivalendo, de 195 a 300 mg de 

lasalocida sódica).

Animais em terminação em confinamento: 1,3 a 2,4 g/cab/dia (equivalendo, 

de 195 a 360 mg de lasalocida sódica).

Gado de leite

Bezerras em aleitamento: 0,4 a 0,8 g/cab/dia (equivalendo, de 60 a 120 mg de 

lasalocida sódica).

Animais em crescimento: 0,6 a 1,5 g/cab/dia (equivalendo, de 90 a 225 mg de 

lasalocida sódica).

Animais em lactação: 1,3 a 2,4 g/cab/dia (equivalendo, de 195 a 360 mg de 

lasalocida sódica). 

No controle da coccidiose em bovinos adultos e bezerros, administrar por via 

oral na dose de 1 mg de princípio ativo por kg de peso vivo.

 Período de carência e precauções:
Taurotec® não requer período de carência.

Restrições de uso: não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham 

acesso a rações contendo lasalocida. A ingestão pode ser fatal. Este produto 

contém ionóforo e sua utilização simultânea com certas substâncias 

medicamentosas pode ser contraindicada. A lasalocida é incompatível com a 

tiamulina.

Cuidados: ao manipular o produto, usar equipamento de proteção individual 

(roupas protetoras, óculos, luvas impermeáveis e máscara antipó). Após a 

manipulação do produto, os operadores devem lavar-se totalmente com 

água e sabão. 

 Apresentação:
Embalagem de 20 kg.
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19

A sua vaca é Taurotec®?

COM TAUROTEC® SEU GADO PRODUZ MAIS LEITE

VACAS MAIS EFICIENTES1 REBANHOS MAIS PRODUTIVOS

O ADITIVO MAIS SEGURO 
DO MERCADO

ATÉ

A DOSE INDICADA.2

100X
Aditivo para alto desempenho.

Lasalocida Sódica 15% 

Referências: 1) Christensen, D.E., R. D/. Wiedmeier, H. T. Shenton, B.R. Bowman and K.C. Olson 1994. Effects 
of graded levels of dietary lasalocid on performance of Holstein cows during early lactation. J. Anim. Sci. 
Westerns Sec. Proc. 45:328-329. 2) Galitzer SJ, Kruckenberg SM, Kidd JR., Pathologic changes associated with 
experimental lasalocid and toxicosis in cattle., Am J Vet Res, 1986.  3) Erasmus, L.J., I. Smith, A. Muller, and 
D. O’Hagan 1999. Effects of Lasalocid on Performance of Lactation Dairy Cows. J. Dairy Sci. 82:1817-1823. 
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vaca comum vaca Taurotec®

na produção de leite em vacas 
no primeiro quarto de lactação  1 3

na produção de leite em vacas  
primíparas (15 semanas) 

  +10% +11%

na produção de leite em vacas 
no primeiro quarto de lactação  1 3

na produção de leite em vacas  
primíparas (15 semanas) 

  +10% +11%

105 DIAS70 DIAS

Produção (L/dia) 

Consumo (kg MS)

Eficiência (L/kg MS)

Condição Corporal

36,00

21,50

1,67

2,96

Taurotec®Controle

33,50

22,00

1,52

2,96
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AÇÃO DA LASALOCIDA NO CONTROLE 
DA COCCIDIOSE E NA MELHORA DO 

DESEMPENHO EM BEZERROS
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Coccidiose é o nome dado às enfermidades parasitárias ocasionadas por 

protozoários coccídios. Estes agentes estão presentes no mundo todo e 

atingem ruminantes em diferentes sistemas de produção. No Brasil, diversos 

estudos indicam que os coccídios estão amplamente distribuídos em todas as 

regiões do país. 

A infecção dos ruminantes ocorre pela ingestão de oocistos esporulados na 

água e em alimentos contaminados com fezes. Os oocistos são estruturas 

muito resistentes que, em condições favoráveis, podem permanecer 

infectantes no meio ambiente por vários meses1. Após a infecção, os coccídios 

permanecem no intestino, onde causam lesões epiteliais que prejudicam 

a absorção de nutrientes. A intensidade da doença depende da espécie e, 

principalmente, da quantidade de oocistos ingeridos, sendo que em muitos 

casos não há sinais clínicos evidentes. Nos casos mais graves, áreas muito 

extensas do intestino são destruídas, com desprendimento de fragmentos de 

mucosa e hemorragia, com consequente comprometimento da capacidade 

de absorção de nutrientes.

Entre as coccidioses mais importantes dos bovinos, destaca-se a causada 

pelos coccídios do gênero Eimeira spp., também conhecida como eimeriose. 

A prevalência nos bovinos geralmente é alta e próxima dos 100% nos bezer-

ros, principalmente entre três semanas e seis meses de vida, onde prevalece 

principalmente a coccidiose clínica. Porém, o principal impacto da coccidiose 

na produção de bovinos está na diminuição do desempenho produtivo 

(ganho de peso), muitas vezes sem a presença de sinais clínicos evidentes 

(coccidiose subclínica)1,2. Os prejuízos anuais estimados com as coccidioses 

chegam a 400 milhões de dólares em todo o mundo3, principalmente devido 

à queda de produtividade causada pela doença subclínica, uma vez que a 

mortalidade raramente ultrapassa os 10% de um rebanho4.

Ionóforos e Controle da Coccidiose

Os ionóforos são substâncias utilizadas como melhoradores de desempenho, 

pois otimizam o aproveitamento energético dos alimentos em decorrência 

das alterações na fermentação ruminal6. Isso ocorre devido à sua atuação 

contra as bactérias gram-positivas, porém, sem efeito sobre as gram-nega-

tivas, que possuem uma parede externa que impede o acesso dos ionóforos 

à membrana celular. Como as bactérias gram-positivas não possuem 

nenhuma parede externa protetora, os ionóforos penetram livremente em 

sua membrana plasmática e alteram a permeabilidade, promovendo trocas 

de íons entre os meios intracelular e extracelular, que desestabilizam seu 

equilíbrio interno. Para restabelecer o equilíbrio iônico, a bactéria precisa 

gastar energia, deixa de se reproduzir e, havendo esgotamento energético, 

morre7. Portanto, os ionóforos alteram a microbiota ruminal, permitindo a 

predominância de bactérias gram-negativas sobre as gram-positivas. 

Os ionóforos também são utilizados para o tratamento e controle das 

coccidioses. A atuação no controle dos coccídios ocorre pela perturbação do 

fluxo normal de íons na membrana celular, produzindo alterações na pressão 

osmótica e eletrolítica da célula, causando a morte dos coccídios nos estágios 

de esporozoíto e merozoíto.

Desde sua descoberta, os ionóforos foram intensamente utilizados na 

avicultura como coccidiostáticos. Diversos estudos indicam que os ionóforos 

também são eficazes para prevenção e controle de coccidioses em bovinos. 

Os efeitos mais significativos foram observados em bezerros, nos quais o 

tratamento com ionóforos reduziu a severidade da doença, preveniu novas 

infecções e resultou em maiores ganhos de peso. Foi observado que a dose 

mais eficaz de lasalocida (princípio ativo do Taurotec®) para tratamento de 

coccidioses em bezerros foi 1 mg/kg de peso vivo5.

Taurotec® atua em diversas fases do ciclo de vida dos coccídios (Figura 1), 

sendo indicado o tratamento com a dose terapêutica por pelo menos 28 dias. 

Após o período terapêutico, o fornecimento contínuo da dose normal (dose 

para melhora de desempenho) auxilia na prevenção de novas infecções.

Figura 1: diagrama esquemático do ciclo de vida dos coccídios. Os ionóforos 

atuam em diferentes fases do ciclo, inibindo o desenvolvimento dos parasitas.
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Efeitos do Taurotec® no controle da eimeriose.

Um trabalho realizado no Brasil teve como objetivo avaliar o efeito do 

tratamento com lasalocida sódica (Taurotec®) em bezerros a pasto natu-

ralmente infectados por Eimeria spp. Utilizaram-se 280 bezerros Nelores 

lactentes (machos e fêmeas), com idade entre 4 e 6 meses e peso vivo 

médio de 166,2 ± 30,8 kg, pertencentes a uma fazenda no estado de Goiás. 

Durante o período experimental, todos os bezerros foram suplementados 

com sal mineral proteinado de baixo consumo (150 g/cabeça/dia) em 

sistema de creep feeding. Ao início do estudo, os animais foram separados 

por peso e idade em lotes e aleatoriamente divididos para receberem 
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Os resultados deste estudo são relevantes, principalmente para fazendas de 

cria extensivas, pois a suplementação com Taurotec® foi eficiente em con-

trolar a coccidiose (≥ 95%) e também melhorar o desempenho dos bezerros 

após a desmama (+ 7,2 kg). Esse maior ganho de peso pode ser atribuído a 

dois efeitos conjuntos do Taurotec®, primeiramente no controle da infecção 

por coccídios e segundo, como melhorador de desempenho. Com base 

nesses resultados, indica-se que a suplementação com Taurotec®, associada 

no creep feeding, se inicie até os 4 meses de vida do bezerro e se estenda até 

os 60 dias pós-desmama.

Figura 4: ganho de peso vivo diário em bezerros tratados ou não com 

Taurotec®.
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Estudo referência: 

Cruvinel, L. B., Borges, D. G. L., Pacheco, A. R., Moro, E., Gama, R., Borges, F. A., 

Lopes, W. D. Z. Avaliação da eficácia da lasalocida (1mg/kg, via creep-feeding) 

e de alguns fatores epidemiológicos de Eimeria spp parasitando bezerros ne-

lores, mantidos em regime de pastejo.(dados submetidos para publicação).

Referência Bibliográfica:
1. Lima, J.D., 2004. Coccidiose dos ruminantes domésticos. Rev. Bras. Parasitol. Vet. 13: 9-13. 
2. Aumont, G.,Yvore, P. & Esnault, A., 1984. Coccidiosis in goats: Experimental model effects of 

parasitism on the feeding behaviour and the growth of animals and intestinal lesions. Annal. Res. 
Vet. 15:467-473.

3. Matjila, P. T., and B. L. Penzhorn, 2002: Occurrence and diversity of bovine coccidia at three localities 
in South Africa. Vet. Parasitol. 104, 93–102.

4. Cavalcante, A C. R. Espécies do gênero Eimeria schneider, 1876 (Apicomplexa: Eimeriidae) parasitos 
de caprinos leiteiros namicrorregião de Sobral, Ceará. 64 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 1996.

5. Eicher-Pruiett, S. D., Morril, J. L., Nagaraja, T. G., Higgins, J. J., Anderson, N. V. , Reddy, P. G. Response 
of young dairy calves with lasalocid delivery varied in feed sources. J. Dairy Sci., v.75, p.857-862, 
1992.

6. Rutkowski, J. & Brzezinski, B., 2013. Structures and properties of naturally occurring polyether 
antibiotics. BioMed Res. Int. 162513: 31-32.

7. Bergen, W. G., Bates, D. B. Ionophores: Their effect on production efficiency and mode of action. J. 
Anim. Sci., v.58, p.1465-1483, 1984

nenhum tratamento adicional (Controle, n=140) ou adição de 1 mg de lasa-

locida sódica por kg de peso vivo (equivalente a 6,67 mg de Taurotec®/kg de 

peso vivo) misturado ao proteinado (Taurotec®, n=140). Após o desmame (oito 

meses de idade), os animais permaneceram no mesmo piquete de origem até 

completarem 10 meses de idade.

Os animais foram pesados e tiveram amostras de fezes colhidas diretamente 

da ampola retal nos dias 0 (início do experimento), na desmama, 30 e 60 dias 

após a desmama. As contagens de oocistos por grama (OoPG) de fezes foram 

realizadas segundo a técnica descrita por Gordon & Whitlock (1939), modificada.

Figura 2: contagens (médias aritméticas) de oocistos por grama (OoPG) de 

fezes de Eimeria spp. de bezerros dos grupos controle e tratado.
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O tratamento com Taurotec® reduziu significativamente (P < 0,05) a contagem 

de OoPG em todos os momentos avaliados. A eficácia do tratamento Taurotec® 

contra Eimeria spp. foi de 81,0%, 95,7% e 97,1% na desmama e 30 e 60 dias pós 

desmama, respectivamente. 

A eficácia média de Taurotec® em controlar a coccidiose em cinco meses de 

tratamento foi superior a 95%, porém, com apenas dois meses de suplemen-

tação, a eficácia era de 88%. Portanto, a adição de Taurotec® no creep feeding 

por dois meses foi eficiente em controlar a infecção por eimeriose em bezerros 

nelores a pasto.

Os bezerros tratados com Taurotec® desmamaram 3,4 kg mais pesados do que 

os do grupo Controle, porém, essa diferença não foi estatística. Entretanto, aos 

30 e 60 dias após a desmama, o ganho de peso dos bezerros tratados com 

Taurotec® foi significativamente superior ao dos bezerros não tratados (72,4 

vs 65,2 kg, respectivamente, P < 0,001; Figura 3). Os bezerros tratados com 

Taurotec® tiveram maior GPD que o Controle, principalmente 30 e 60 dias após 

a desmama (Figura 3).

Figura 3: ganho em peso vivo em bezerros tratados ou não com Taurotec®.Controle
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O seu gado é Taurotec®?

Aditivo para alto desempenho.

Lasalocida Sódica 15% 

COM TAUROTEC® SEU GADO ENGORDA MAIS 

gado comum gado Taurotec®

Referências: 1) Estudo 1: Andersen, M. A., and G. W. Horn. 1987. Estudo 2: Burns et al., 1990.  Estudo 3: Rode et al., 1994.  Estudo 4: Paterson et al., 1983.  Estudo 5: Worrel et al., 1990. 2) Goodrich et al., Journal of Animal Science, Vol. 58, No. 6, 1984.
Taurotec® é indicado para aumento da taxa de ganho de peso e melhora da eficiência alimentar em bovinos.

em 24 experimentos
animais a pasto e suplementados  
com Taurotec®. 

+13,5% 
Ganho de peso
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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Advocin® 180

 Descrição:
Advocin® 180 é uma fluorquinolona antimicrobiana de amplo espectro, ativa 
contra uma grande variedade de bactérias gram-negativas e gram-positivas, e 
micoplasmas de importância na medicina veterinária. Advocin® 180 age rapida-
mente com efeito bactericida, devido à inibição do DNA-girase bacteriano e não 
é afetado por mecanismos de resistência bacteriana, como ocorre com outras 
classes de agentes antimicrobianos. Advocin® 180 é rapidamente absorvido nos 
locais de aplicação e distribuído para os tecidos-alvo em altas concentrações.

 Composição:
Cada 100 mL contém 18,0 g de danofloxacin (mesilato).

 Indicações: 
Bovinos: infecções respiratórias causadas por Pasteurella haemolytica e 
Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Klebsiella spp, Mycoplasma 
bovis, Mycoplasma bovigenitalium e Mycoplasma dispar.

Infecções entéricas causadas por Escherichia coli, Salmonella spp, Salmonella 
dublin, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella spp e Enterobacter spp. Infecções da glândula mamária 
(mastite) causadas por Escherichia coli, Klebsiella spp, Corynebacterium bovis, 
Staphylococcus aureus e Micrococcus spp.

Infecções dos tecidos moles (onfalites, feridas) causadas por Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus.

 Posologia e modo de usar: 
Por vias subcutânea, intramuscular ou endovenosa; dose única, 1 mL para 
cada 30 kg de peso (6 mg por kg de peso). Se necessário, repetir a dose após 
48 horas da primeira aplicação.

 Período de carência e precauções:
Leite: não deve ser consumido nas 41 horas seguintes ao tratamento.

Carne: suspender a medicação dois dias antes do abate.

 Apresentação:
Frasco de vidro âmbar contendo 50 mL.

Clamoxyl®

 Descrição:
Clamoxyl® é uma solução de amoxicilina em um veículo oleoso, proporcio-
nando resultados terapêuticos mais seguros e práticos e com menor número 
de injeções por tratamento. Clamoxyl® também é indicado para suínos, cães 
e gatos.

 Composição:
Cada 100 mL contém 15,0 g de amoxicilina (trihidratada).

 Indicações:
Bovinos: actinobacilose (Actinobacillus lignieresii), actinomicose 
(Actinomyces bovis), artrite infecciosa (E. coli, Salmonella sp), carbúnculo 
hemático (Bacillus anthracis), cistite e metrite (E. coli, Corynebacterium 
spp, Staphylococcus sp), diarreia (E. coli, Salmonella sp), infecção do 
casco (Actinomyces sp), onfalite e onfaloflebite (Streptococcus sp e 
Staphylococcus sp), pasteurelose (Pasteurella spp), pneumonias (Pasteurella 
spp, Actinobacillus [Haemophillus] spp, Bordetella sp, Streptococcus spp) 
e queratoconjuntivite (Moraxella bovis). Clamoxyl® pode ser usado como 
medicação de apoio na terapêutica da mastite bovina, associada ao 
tratamento tópico com medicação específica.

Ovinos e caprinos: actinobacilose (Actinobacillus lignieresii), artrite infecciosa 
(E. coli, Salmonella sp), carbúnculo sintomático (Clostridium sp), diarreia (E. 
coli, Salmonella sp), infecção do casco (Actinomyces sp) e metrite (E. coli, 
Corynebacterium spp, Staphylococcus sp, Streptococcus sp).

 Posologia e modo de usar:
Deve ser administrado por via subcutânea ou intramuscular. A dosagem 
recomendada é de 15 mg/kg de peso vivo, ou seja, 1 mL da suspensão para 
cada 10 kg/peso. Agitar energicamente o frasco antes do uso. Após 48 horas 
da primeira dose, fazer uma outra aplicação.

 Período de carência e precauções:
Carne: 25 dias após o último tratamento.

Leite: vacas tratadas terão o leite descartado por um período de 96 horas 
após o último tratamento.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro contendo 50 e 100 mL.
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 Descrição:
Ganadol® Pomada reúne em sua fórmula a quimioterapia específica de certos agentes, o poder histopoiético e cicatrizante de outros, além de possuir antibióticos 
de alto poder bactericida e bacteriostático. 

 Composição:
Cada bisnaga de 50 g contém:

Penicilina G benzatina .................................................................................. 1.250.000 UI

Penicilina G procaína .................................................................................... 1.250.000 UI

Dihidroestreptomicina (sultafo) ............................................................................ 1,25 g

Ureia ............................................................................................................................. 2,50 g

Excipiente q.s.p.  ...........................................................................................................50 g

 Indicações:
Deve ser usado em cortes, escoriações, feridas e supurações de qualquer tipo e em qualquer parte do corpo do animal.

 Posologia e modo de usar: 
Aplicar quantidade suficiente para cobrir a ferida.

 Período de carência e precauções:
Leite: O leite de vacas tratadas com o produto não deve ser destinado ao consumo humano antes de 24 horas após o último tratamento com o produto.

Não utilizar em tetos de vacas leiteiras.

 Apresentação:
Bisnaga de 50 g.

Ganadol® Pomada
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Draxxin®

 Descrição:
Draxxin® é uma solução injetável pronta para uso, para injeção subcutânea 
em bovinos e injeção intramuscular em suínos. Contém tulatromicina, um 
antibiótico macrolídeo da subclasse dos triamilídeos.

 Composição:
Cada 100 mL contém 10,0 g de tulatromicina e 100,00 mL de veículo q.s.p. 

 Indicações:
Bovinos: tratamento terapêutico da doença respiratória bovina associa-
da com Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, 
Haemophilus somnus e Mycoplasma bovis sensíveis à tulatromicina e 
tratamento metafilático (prevenção) da doença respiratória em bovinos 
submetidos a alto risco de contrair a doença. A presença da doença no 
rebanho deve ser estabelecida antes do tratamento preventivo.

Produto também indicado para o tratamento de queratoconjuntivite 
bovina associada a Moraxella bovis, Neisseria spp e necrobacilose inter-
digital (foot rot) causada por Fusobacterium necrophorum, Bacteroides 
melaninogenicus e B. nodosus.

Suínos: tratamento da doença respiratória suína associada com 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus 
parasuis, Bordetella bronchiseptica e Mycoplasma hyopneumoniae, 
sensíveis à tulatromicina e tratamento metafilático (prevenção) da 
doença respiratória em suínos submetidos a alto risco de contrair a 
doença. 

 Posologia e modo de usar:
Bovinos: administrar o produto por injeção subcutânea com dose única de 
2,5 mg de tulatromicina/kg de peso corporal (equivalente a 1 mL/40 kg de 
peso corporal), com todo cuidado de assepsia, usando-se seringas e agulhas 
esterilizadas. Para o tratamento de bovinos com peso corporal acima de 300 
kg, dividir a dose de modo que não sejam injetados mais do que 7,5 mL em 
um mesmo local.

Suínos: administrar o produto por injeção intramuscular com dose única de 
2,5 mg de tulatromicina/kg de peso corporal (equivalente a 1 mL/40 kg de 
peso corporal), no pescoço, com todo cuidado de assepsia, usando-se serin-
gas e agulhas esterilizadas. Para o tratamento de suínos com peso corporal 

acima de 80 kg, dividir a dose de modo que não sejam injetados mais do que 
2 mL em um mesmo local.

 Período de carência e precauções:
Bovinos: leite - não aplicar em vacas produzindo leite para consumo huma-
no. Não usar em vacas prenhes ou novilhas destinadas à produção de leite 
para consumo humano dentro de dois meses antes da data prevista de parto. 

Carne - não utilizar a carne dos bovinos para consumo humano antes do 
prazo de 18 dias após o tratamento.

Suínos: carne - não utilizar a carne dos suínos para consumo humano antes 
do prazo de cinco dias após o tratamento.

 Apresentação:
Frascos de vidro contendo 20, 50 ou 100 mL.
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 Descrição:
Excede (CCFA) Suspensão Estéril – 200 mg/mL é uma formulação pronta para 
uso que contém ácido livre cristalino de (CCFA) ceftiofur, um antibiótico com 
largo espectro de ação, pertencente ao grupo das cefalosporinas, ativo contra 
bactérias gram-positivas e gram-negativas, incluindo cepas produtoras de 
beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, ceftiofur é bactericida in vitro, 
devido à sua ação de inibição da síntese da parede bacteriana.

 Composição:
Cada 100 mL contém: 20,0 g de ácido livre cristalino de ceftiofur (atividade) e 
100,0 mL de veículo q.s.p.  

 Indicações:
Excede (CCFA) Suspensão Estéril – 200 mg/mL é indicado para o tratamento e 
controle da doença respiratória bovina (DRB), associada à Mannheimia hae-
molytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. Excede (CCFA) Suspensão 
Estéril – 200 mg/mL é também indicado para o tratamento da podridão do 
casco (necrobacilose interdigital) associada com Fusobacterium necrophorum 
e Bacteroides melaninogenicus.

Equinos: Excede (CCFA) Suspensão Estéril – 200 mg/mL é indicado para o 
tratamento da doença respiratória do trato inferior associada a Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus.

 Posologia e modo de usar:
Administrar uma única injeção subcutânea no terço médio ou na base da 
parte posterior da orelha do bovino de corte e do bovino leiteiro lactante e 
não lactante. Dose de 1 mL para cada 30 kg de peso.

 Período de carência e precauções:
Bovinos para corte e leite: 

Leite: se aplicado em dose e via apropriadas, não há carência. 

Carne: não utilizar a carne dos bovinos para consumo humano antes do prazo 
de 13 dias após o tratamento.

Equinos: 

Não deve ser aplicado em equinos destinados ao consumo humano.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro contendo 100 mL.

Excede (CCFA) Excenel® RTU

 Descrição:
Excenel® RTU é um antibiótico com largo espectro de ação, pertencente ao 
grupo das cefalosporinas. É ativo contra bactérias gram-positivas e gram-  
-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras 
cefalosporinas, ceftiofur é bactericida in vitro, interferindo na síntese da 
parede bacteriana.

 Composição:
Cada 100 mL contém 5,0 g de cloridrato de ceftiofur micronizado.

 Indicações: 
Bovinos: tratamento de pneumonias e febre do transporte associadas a 
Pasteurella haemolytica, P. multocida e Haemophilus sommus, enterites 
(Salmonella spp e Escherichia coli), podridão dos cascos (Fusobacterium 
necrophorum e Bacteroides melaninogenicus) e infecções geniturinárias.

 Posologia e modo de usar: 
Bovinos: 1 mL/50 kg de peso.

Administrar na dose de 1 mg de ceftiofur/kg de peso, pela via subcutânea ou 
intramuscular, e repetir o tratamento após o intervalo de 24 horas por três 
dias consecutivos.

 Período de carência e precauções:
Não exige descarte de leite nem a retirada do medicamento antes do abate, 
quando utilizado nas dosagens recomendadas.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro contendo 100 mL.
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 Descrição:
Anti-infeccioso de amplo espectro. Suspensão injetável.

 Composição:
Cada frasco-ampola (1,7 g) com pó contém:

Benzilpenicilina benzatina ............................................................................ 600.000 UI

Benzilpenicilina procaína............................................................................... 300.000 UI

Benzilpenicilina potássica ............................................................................. 300.000 UI

Dihidroestreptomicina base (sulfato) .............................................................. 250 mg

Estreptomicina base (sulfato) ............................................................................ 250 mg

Ampola com diluente água destilada estéril .......................................................3 mL

 Indicações:
Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI é indicado nas seguintes infecções: 
diarreias (Escherichia spp, Salmonella spp, Proteus spp), mastites (Strepto-
coccus spp, Bacillus spp, Escherichia spp, Staphylococcus spp, Pasteurella spp, 
Corynebacterium spp), actinomicose (Actinomyces spp), carbúnculo (Bacillus 
spp, Clostridium spp), rinites (Escherichia spp, Corynebacterium spp, Pas-
teurella spp, Pseudomonas spp), pneumonias (Pasteurella spp, Haemophilus 
spp, Pneumococcus spp, Streptococcus spp), meningite (Streptococcus spp, 
Meningococcus spp), leptospirose (Leptospira spp), vibriose (Campylobacter 
spp), artrite (Streptococcus spp), abortos (Leptospira spp, Listeria spp, Actin-
obacillus spp, Staphylococcus spp, Pasteurella spp), erisipela (Erysipelothrix 
spp). Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI pode ser utilizado em bovinos, 
equinos, ovinos, caprinos, suínos, cães e gatos.

 Posologia e modo de usar:
Para bovinos e equinos: usar a dose média de 5 mL para cada 100 kg de peso 
vivo, o que corresponde a 12.000 UI das penicilinas por kg e 5 mg de estreptomici-
na e dihidroestreptomicina por kg.

Para ovinos, caprinos e suínos: usar a dose média de 6 mL para 100 kg de peso 
vivo, o que corresponde a 14.400 UI das penicilinas por kg e 6 mg de estreptomici-
na e dihidroestreptomicina por kg.

Preparação da suspensão e via de aplicação: a suspensão deve ser feita no 
momento da aplicação com todo o volume do diluente, cujo frasco acompanha 
recipiente com o pó. Aplicar a injeção por via intramuscular profunda, puxando o 

Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI

êmbolo antes de injetar o medicamento, para se certificar de que nenhum vaso 
sanguíneo foi atingido.

 Período de carência e precauções:
Atenção: obedecer aos seguintes períodos de carência.

Bovinos, caprinos e ovinos: abate - o abate dos animais tratados com este 
produto somente deve ser realizado 30 dias após a última aplicação. Leite: este 
produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo 
humano.  
Suínos: o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser 
realizado 30 dias após a última aplicação. 

Equinos: abate - este produto não deve ser aplicado em equinos destinados ao 
consumo humano. 

Contraindicações: alergia à penicilina e nefrite com perda funcional superior 
a 75%. 

Precauções: os choques anafiláticos em animais, decorrentes da penicilina, são 
raros. No entanto, o médico-veterinário deve estar atento à possibilidade de 
ocorrência.

 Apresentação:
Frasco de vidro com diluente.
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Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI

 Descrição:
Anti-infeccioso de amplo espectro. Suspensão injetável.

Reúne em sua composição cinco antibióticos com ação predominantemente bacte-
ricida, o que confere um sinergismo de ação à combinação destes antibióticos. As 
penicilinas agem preferencialmente sobre germes gram-positivos, enquanto que 
as estreptomicinas agem sobre germes gram-negativos. 

 Composição:
Cada frasco-ampola com pó contém:

Benzilpenicilina benzatina  ....................................................................... 1.200.000 UI

Benzilpenicilina procaína  ............................................................................600.000 UI

Benzilpenicilina potássica  ...........................................................................600.000 UI

Dihidroestreptomicina base (sulfato)  ............................................................500 mg

Estreptomicina base (sulfato)  ..........................................................................500 mg

Ampola com diluente água destilada estéril  .................................................... 6 mL

 Indicações:
Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI é indicado nas seguintes afecções: 
diarreias (Escherichia spp, Salmonella spp, Proteus spp), mastites (Strepto-
coccus spp, Bacillus spp, Escherichia spp, Staphylococcus spp, Pasteurella spp, 
Corynebacterium spp), actinomicose (Actinomyces spp), carbúnculo (Bacillus  spp, 
Clostridium spp), tuberculose (Mycobacterium spp), rinites (Escherichia spp, 
Corynebacterium spp, Pasteurella spp, Pseudomonas spp), pneumonias 
(Pasteurella spp, Haemophilus spp, Pneumococcus spp, Streptococcus spp), me-
ningite (Streptococcus spp, Meningococcus spp), leptospirose (Leptospira spp), 
vibriose (Campylobacter spp), artrite (Streptococcus spp), abortos (Leptospira 
spp, Listeria spp, Actinobacillus spp, Staphylococcus spp, Pasteurella spp), 
erisipela (Erysipelothrix spp). Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI pode ser 
utilizado em bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos, cães e gatos.

 Posologia e modo de usar:
Para bovinos e equinos: usar a dose média de 5 mL para cada 100 kg de 
peso vivo, o que corresponde a 12.000 UI das penicilinas por kg e 5 mg de 
estreptomicina e dihidroestreptomicina por kg. 

Para ovinos, caprinos e suínos: usar a dose média de 6 mL para 100 kg de 
peso vivo, o que corresponde a 14.400 UI das penicilinas por kg e 6 mg de 
estreptomicina e dihidroestreptomicina por kg.

Preparação da suspensão e via de aplicação: a suspensão deve ser feita no 
momento da aplicação com todo o volume do diluente, cujo frasco acompa-
nha recipiente com o pó.

Aplicar a injeção por via intramuscular profunda, puxando o êmbolo antes de injetar o 
medicamento, para se certificar de que nenhum vaso sanguíneo foi atingido.

 Período de carência e precauções:
Atenção: obedecer aos seguintes períodos de carência.

Bovinos, caprinos e ovinos: o abate dos animais tratados com este produto 
somente deve ser realizado 30 dias após a última aplicação. Leite: o leite 
dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo 
humano até 4 a 5 dias após a última aplicação. 

Suínos e equinos: abate - o abate dos animais tratados com este produto 
somente deve ser realizado 30 dias após a última aplicação. 

Contraindicações: alergia à penicilina e nefrite com perda funcional superior 
a 75%. 

Precauções: os choques anafiláticos em animais, decorrentes da penicilina, 
são raros. No entanto, o médico-veterinário deve estar atento à possibilidade 
de ocorrência.

 Apresentação:
Frasco de vidro com diluente.
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 Descrição:
Anti-infeccioso de amplo espectro. Suspensão injetável.

 Composição:
Cada frasco-ampola (8,6 g) com pó contém:

Benzilpenicilina benzatina ........................................................................ 3.000.000 UI

Benzilpenicilina procaína............................................................................ 1.500.000 UI

Benzilpenicilina potássica .......................................................................... 1.500.000 UI

Dihidroestreptomicina base (sulfato) ........................................................... 1.250 mg

Estreptomicina base (sulfato) ......................................................................... 1.250 mg

Citrato de sódio .......................................................................................................150 mg

Veículo q.s.p. ...............................................................................................................15 mL

 Indicações:
Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI é indicado nas seguintes afecções: 
diarreias (Escherichia spp, Salmonella spp, Proteus spp), mastites (Strepto-
coccus spp, Bacillus spp, Escherichia spp, Staphylococcus spp, Pasteurella spp, 
Corynebacterium spp), actinomicose (Actinomyces spp), carbúnculo (Bacillus 
spp, Clostridium spp), tuberculose (Mycobacterium spp), rinites (Escherichia 
spp, Corynebacterium spp, Pasteurella spp, Pseudomonas spp), pneumonias 
(Pasteurella spp, Haemophilus spp, Pneumococcus spp, Streptococcus spp), 
meningite (Streptococcus spp, Meningococcus spp), leptospirose (Leptospira 
spp), vibriose (Campylobacter spp), artrite (Streptococcus spp), abortos (Lep-
tospira spp, Listeria spp, Actinobacillus spp, Staphylococcus spp, Pasteurella 
spp), erisipela (Erysipelothrix spp).

Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI pode ser utilizado em bovinos, 
equinos, ovinos, caprinos, suínos, cães e gatos.

 Posologia e modo de usar:
Para bovinos e equinos: usar a dose média de 5 mL para 100 kg de peso 
vivo, o que corresponde a 12.000 UI das penicilinas por kg e 5 mg de estrep-
tomicina e dihidroestreptomicina por kg. Para ovinos, caprinos e suínos: usar 
a dose média de 6 mL para cada 100 kg de peso vivo, o que corresponde a 
14.400 UI das penicilinas por kg e 6 mg de estreptomicina e dihidroestrepto-
micina por kg.

Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI

Preparação da suspensão e via de aplicação: a suspensão deve ser feita no 
momento da aplicação com todo o volume do diluente, cujo frasco acom-
panha o frasco com o pó. Aplicar a injeção por via intramuscular profunda, 
puxando o êmbolo antes de injetar o medicamento, para se certificar de que 
nenhum vaso sanguíneo foi atingido.

 Período de carência e precauções:
Atenção: obedecer aos seguintes períodos de carência.

Bovinos, caprinos e ovinos: abate - o abate dos animais tratados com este 
produto somente deve ser realizado 30 dias após a última aplicação.

Leite: o leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado 
ao consumo humano até 4 a 5 dias após a última aplicação do produto. 
Suínos e equinos: abate - o abate dos animais tratados com este produto 
somente deve ser realizado 30 dias após a última aplicação.

Contraindicações: alergia à penicilina e nefrite com perda funcional superior 
a 75%.

Precauções: os choques anafiláticos em animais, decorrentes da penicilina, 
são raros. No entanto, o médico-veterinário deve estar atento à possibilidade 
de ocorrência.

 Apresentação:
Frasco de vidro com diluente.
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 Descrição:
A Terramicina®/LA Solução Injetável é um produto estável, à base de oxitetra-
ciclina dihidratada – antibiótico de amplo espectro, altamente ativo, contra 
um grande número de microrganismos gram-positivos e gram-negativos, 
certas espécies de micoplasmas, riquétsias e protozoários.

A Terramicina®/LA Solução Injetável apresenta sua formulação contendo 
200 mg de oxitetraciclina dihidratada por mL. É rapidamente absorvida, 
mantendo alto nível na corrente sanguínea por um período de 3 a 5 dias. É 
absolutamente estéril, não necessita de refrigeração e está pronta para uso.

 Composição:
Cada 100 mL contém 20,0 g de oxitetraciclina (dihidratada) e 100,0 mL de 
veículo q.s.p.  

 Indicações:
Bovinos: para o tratamento de anaplasmose (Anaplasma marginale), pneu-
monia (Pasteurella multocida, Haemophillus sp, Mycoplasma sp, Bordetella 
sp, Klebsiella sp), leptospirose (Leptospira sp), podridão dos cascos (foot rot), 
difteria, metrite, mastite sistêmica (Pasteurella sp, Bacillus sp, Streptococcus 
sp, Klebsiella sp, Mycoplasma sp), enterite bacteriana (E. coli, Salmonella 
sp), actinobacilose (Actinobacillus sp), artrite infecciosa (E. coli, Salmonella 
sp), feridas infecciosas, pericardite infecciosa, dermatofilose (Dermatophilus 
congolensis) e queratoconjuntivite infecciosa (Moraxella bovis). Auxiliar no 
controle e na prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto, causadas 
por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Ovinos: para o tratamento de pneumonia (Pasteurella multocida, Mycoplas-
ma sp, Haemophillus sp), aborto enzoótico, podridão dos cascos (foot rot), 
mastite sistêmica, metrite, artrite infecciosa, pericardite infecciosa e feridas 
infecciosas, causadas por Pasteurella multocida, Bacillus sp, Streptococcus sp, 
Klebsiella sp e Mycoplasma sp. Auxiliar no controle e na prevenção das 
infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à 
oxitetraciclina.

Caprinos: para o tratamento de pneumonia (Pasteurella multocida, 
Mycoplasma sp, Haemophillus sp), mastite sistêmica, podridão dos cascos 
(foot rot), pericardite infecciosa e feridas infecciosas causadas por Pasteurella 
multocida, Streptococcus sp e Klebsiella sp.

Terramicina®/ LA

 Posologia e modo de usar:
Bovinos: 1 mL para cada 10 kg de peso. Injeção intramuscular ou subcutânea.

Ovinos/caprinos: 1 mL para animais até 10 kg. Para animais com mais de  
50 kg, recomenda-se dividir a dose em dois locais de aplicação.

 Período de carência e precauções:
Bovinos  
Leite: o leite de vacas em tratamento e nas 120 horas seguintes ao tratamen-
to não deve ser usado para consumo humano.

Carne: suspender a medicação 28 dias antes do abate dos animais  
para consumo humano.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro contendo 20, 50 ou 100 mL.
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 Descrição:
Terramicina® mais é uma solução injetável, estéril e pronta para uso, à base 
oxitetraciclina associada ao diclofenaco. A oxitetraciclina é um antibiótico de 
amplo espectro, altamente ativo contra um grande número de microrganis-
mos gram-positivos e gram-negativos. O diclofenaco é um anti-inflamatório 
não-esteroidal (AINE) com ação contra febre, dor e inflamação. Essa asso-
ciação possibilita uma ação potente contra um grande número de agentes 
microbianos causadores de infecção e também a melhora do bem-estar 
animal de forma prática e segura.

 Composição:
Cada 100 mL:

Oxitetraciclina (dihidratada) ................................................................................. 20,0 g

Diclofenaco de sódio...................................................................................................1,0 g

veículo q.s.p.  ........................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
Terramicina® mais é indicada no tratamento de infecções associadas 
à Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae; Moraxella bovis; 
Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum; 
Staphylococcus aureus; Streptococcus agalactiae; Streptococcus dysgalactiae; 
Streptococcus uberis; Corynebacterium bovis; Dermatophilus congolensis; 
Dichelobacter nodosus e Salmonella Typhimurium, assim como o combate à 
febre, dor e inflamação em bovinos.

 Posologia e modo de usar:
Terramicina® mais deve ser administrada, em dose única, pela via intramus-
cular profunda, na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal (equivalen-
te a 20 mg de oxitetraciclina e 1 mg de diclofenaco sódico por kg). Não devem 
ser injetados mais de 10mL em um mesmo local.

• Administrar produtos injetáveis preferencialmente na região dianteira do 
animal. Desta forma, evitam-se danos nos cortes nobres e assegura-se a 
qualidade da carne ao consumidor.

• Seguir os procedimentos-padrão de antissepsia e assepsia antes de 
administrar o produto.

• Agulha recomendada: 40x12.

• Utilizar somente agulhas estéreis.

Advertência: as subdosagens podem facilitar o desenvolvimento da resistên-
cia e interferir na eficácia do tratamento.

Contraindicações: não administrar o produto em animais que apresen-
tem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na 
composição.

Não administrar em animais com ulcerações gástricas e/ou intestinais ou 
portadores de disfunção renal.

 Período de carência e precauções:
Bovinos: abate - o abate dos animais tratados com este produto somente 
deve ser realizado 16 dias após o tratamento. Leite: não indicado para uso em 
fêmeas leiteiras lactantes produzindo leite para consumo humano.

Não administrar o produto com prazo de validade vencido. Obedecer a 
dosagem indicada para uso do produto. 

Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações na dosagem ou 
no regime de tratamento recomendados para o uso do produto.

Observação: Terramicina® mais pode se tornar escuro com o tempo, porém 
sua atividade permanece inalterada.

 Apresentação:
Frascos de vidro contendo 20 e 50 mL.

Terramicina® mais
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 Descrição:
Terramicina® Solução Injetável é um produto pronto para uso, estável, à base 
de oxitetraciclina, antimicrobiano de amplo espectro, altamente ativo contra 
um grande número de microrganismos gram-positivos e gram-negativos, 
certas espécies de micoplasmas, riquétsias e protozoários. Terramicina® 
Solução Injetável apresenta concentração de 50 mg de cloridrato de 
oxitetraciclina por mL, em veículos apropriados, que garantem uma absorção 
rápida do princípio ativo. O produto é absolutamente estéril e não necessita 
de refrigeração.

 Composição:
Cada 100 mL contém 5,0 g de cloridrato de oxitetraciclina.

 Indicações: 
Bovinos: tratamento de anaplasmose (Anaplasma marginale), carbúnculo 
sintomático (Clostridium sp), onfalite (Streptococcus sp), pneumonia 
(Pasteurella multocida, Haemophillus sp, Mycoplasma sp, Bordetella sp, 
Klebsiella sp), leptospirose (Leptospira sp), podridão dos cascos (foot rot), 
difteria, metrite, retenção de placenta, mastite sistêmica (Pasteurella sp, 
Bacillus sp, Streptococcus sp, Klebsiella sp, Mycoplasma sp, Staphylococcus 
sp), enterite bacteriana (Escherichia coli, Salmonella sp), actinobacilose 
(Actinobacillus sp), artrite infecciosa (E. coli, Salmonella sp), feridas 
infectadas, pericardite infecciosa, dermatofilose (Dermatophilus congotensis), 
queratoconjuntivite infecciosa (Moraxella bovis), carbúnculo hemático 
(Bacilus anthracis). Auxiliar no controle e na prevenção das infecções pós-
operatórias e pós-parto, causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina. 

Equinos: tratamento da pneumonia (Streptococcus sp, E. coli, Actinobacilus 
equuli, Corynebacterium equi), garrotilho (Streptococcus equi), artrites, 
infecções da pele, anexos e tecidos moles (metrite, onfaloflebite, mastite, 
abscessos) determinados por Streptococcus sp, Corynebacterium sp, 
Fusobacterium necrophorum. Auxiliar no controle e na prevenção das 
infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à 
oxitetraciclina. 

Ovinos: tratamento da pneumonia (Pasteurella multocida, Mycoplasma 
sp, Haemophillus sp), aborto enzoótico, podridão dos cascos (foot rot), 
mastite sistêmica, metrite, artrite infecciosa, pericardite infecciosa e feridas 
infecciosas, causadas por Pasteurella multocida, Bacillus sp, Streptococcus 
sp, Klebsiella sp e Mycoplasma sp. Auxiliar no controle e na prevenção das 

infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à 
oxitetraciclina. 

Caprinos: tratamento de pneumonia (Pasteurella multocida, Mycoplasma sp, 
Haemophillus sp), mastite sistêmica, podridão dos cascos (foot rot), 
pericardite infecciosa e feridas infecciosas, causadas por Pasteurella multocida, 
Streptococcus sp e Klebsiella sp. 

 Posologia e modo de usar:
Por vias intramuscular, subcutânea e por bloqueio no local da infecção. 

Grandes animais (bovinos e equinos): 3 a 5 mg/kg de peso. 

Animais até 45 kg: 3 a 4,5 mL; 45 a 90 kg: 3 a 9 mL.

Médios animais (ovinos, caprinos e suínos): 6 a 8 mg/kg de peso. 

Animais até 5 kg: 1 mL; 5 a 10 kg: 1 a 2 mL. 

As aplicações devem ser repetidas a cada intervalo de 24 horas, durante três dias.

 Período de carência e precauções:
Leite: não administrar em fêmeas leiteiras lactantes.

Carne: suspender a medicação 30 dias antes do abate dos animais para 
consumo humano.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 20 ou 50 mL.

Terramicina®
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 Descrição:
Para o tratamento das infecções bacterianas de: frangos de corte, poedeiras, perus, bovinos, suínos, coelhos, ovinos e caprinos. 

 Composição:
Cada 100 g contém: 

Terramicina® (cloridrato de oxitetraciclina) .........................................................5,5 g

Antigerm 77 (cloreto de benzetônio) ....................................................................5,5 g 

Veículo q.s.p.  .......................................................................................................... 100,0 g

 Indicações:
Tratamento de diarreias (cursos), enterites, cólera aviária, tifo aviário, pulorose, doenças respiratórias (pneumonia, bronquite, coriza infecciosa) causadas por: 
Escherichia coli, Salmonella spp, Haemophilus gallinarium, Pasteurella haemolytica, Pasteurela multocida, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae 
sensíveis à oxitetraciclina.

 Posologia e modo de usar: 
Bovinos: 2 a 3 medidas (10 a 15 g) para cada 60 kg de peso vivo, durante cinco dias consecutivos.

Ovinos e caprinos: 1 a 2 medidas (5 a 10 g) para cada 20 kg de peso vivo, durante cinco dias consecutivos.

 Período de carência e precauções:
Leite: não consumir o leite antes de decorridos cinco dias do fim da última medicação.

Carne: suspender o uso do medicamento cinco dias antes do abate.

 Apresentação:
Sachês aluminizados contendo 100 g.

Terramicina® Pó Solúvel
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Terra-Cortril® Spray

 Descrição:
Antibiótico e anti-inflamatório.

 Composição:
Cada 100 mL contém 6,8 g de Terramicina® (cloridrato de oxitetraciclina) e 2,0 g de hidrocortisona.

 Indicações:
Tratamento de queratoconjuntivite infecciosa (pink eye) de bovinos e ovinos, nas afecções oculares e cutâneas, eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou 
cirúrgicos, fístulas e supurações em geral.

 Posologia e modo de usar:
Retirar a tampa do tubo. Agitar antes de usar. Apontar o orifício da válvula para o local a ser tratado e manter o tubo a 10 cm de distância. Medicar toda a área 
lesada. Repetir o tratamento tanto quanto necessário.

 Período de carência e precauções:
Produto inflamável. Conteúdo sob pressão.

Não fure nem incinere o tubo, mesmo vazio. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não use ou guarde em lugar quente, próximo de chamas ou exposto ao sol.

 Apresentação:
Tubo com 125 mL (74 g).
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Flucortan

 Descrição:
Flucortan é uma solução injetável de flumetasona 0,5 mg/mL, para aplicação 
por qualquer via parenteral, indicada para todos os casos em que se reco-
mende uma adrenocorticoterapia, tais como: terapia de suporte (associado 
a antibacteriano) nas infecções bacterianas, nas inflamações, incluindo 
condições musculoesqueléticas, nos estados alérgicos e nas cetoses.

 Composição:
Cada 1 mL contém:

Flumetasona ........................................................................................................... 0,5 mg

Veículo q.s.p. .............................................................................................................1,0 mL

 Indicações:
Flucortan® solução injetável é indicado como tratamento básico ou coadju-
vante (associado a terapia específica) em todos os casos que o organismo 
é submetido a uma forte solicitação, nos processos inflamatórios e nas 
infecções bacterianas, tais como:

a) Infecções: como terapia de suporte nas pneumonias, metrites, mastites, 
septicemia hemorrágica, complicações puerperais, peritonites, garrotilho, 
infecções reumáticas, pododermatites e doenças bacterianas em geral, desde 
que haja terapia antibacteriana concomitante.

b) Estados inflamatórios: inflamações articulares, tendinites, bursites e mio-
sites (onde não subsistem mudanças estruturais permanentes), dermatoses e 
profilaxia de aderências peritoneais.

c) Afecções alérgicas: urticária, eczemas alérgicos, enfisema pulmonar 
agudo dos bovinos, prurido generalizado, dermatoses e dermatites.

d) Toxemias, intoxicações, etc: picadas de insetos e intoxicações, como 
terapia de suporte nos acidentes com animais peçonhentos.

 Posologia e modo de usar:
Por vias intramuscular, endovenosa e subcutânea.

Bovinos: 2,5 a 10 mL

Equinos: 2,5 a 5 mL

Suínos: 0,25 a 5 mL

Ovinos e caprinos: 1 a 2 mL

Cães: 0,1 a 0,5 mL

Gatos: 0,06 a 0,25 mL

 Período de carência e precauções:
A terapia contínua com Flucortan, especialmente em doses elevadas, pode 
resultar em supressão da função adrenal.

As costumeiras precauções e contraindicações para os adrenocorticoides 
aplicam-se a este produto.

Os corticosteroides podem, em alguns casos, induzir o primeiro estágio de 
parto e, se administrados durante o último trimestre da prenhez, poderão 
provocar parto prematuro com todas as complicações dele decorrentes.

 Apresentação:
Frasco contendo 10 mL.
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.

BOVINOS

EQUINOS

FLUCORTAN
Flumetasona
Combate a inflamação  
com força máxima.

• 4 vezes mais potente que a Dexametasona.

• Resultado rápido contra inchaços.

D-500®

Dipirona Sódica
Uma dose de alívio 
e bem-estar.

• Ação analgésica e controle da febre.

• Tratamento de dores musculares, ósseas e viscerais.

Indicado para bovinos e equinos com aplicação pelas vias IM, SC e IV.

Indicado para bovinos, equinos e suínos com aplicação pelas vias IM e IV.

No combate à dor, febre e inflamação, conte com a Zoetis: 
produtos seguros, rápidos e eficazes.

Mastite

RequeimaAlergiasDermatite

Pneumonias

Metrites

Pododermatites

Febre
• Meflosyl®

• Meflosyl®
• Flucortan

• Meflosyl®
• Flucortan

• Meflosyl®
• Flucortan

• Flucortan

• Flucortan

• Flucortan • Flucortan • Flucortan

• Flucortan

• Flucortan

Complicações 
Puerperais

Inflamações
Articulares

Dores Musculares

• Meflosyl®

• Meflosyl®
Diarreia

Cólicas /
Dores Abdominais

• D-500®

• Meflosyl®
• Flucortan

• Meflosyl®
• Flucortan

AlergiasDermatite

Pneumonias

Garrotilho

Tendinites

Febre
• Meflosyl®

• Meflosyl®
• Flucortan

• Flucortan

• Meflosyl®
• Flucortan

• Flucortan

• Flucortan • Flucortan

Complicações 
Puerperais

Inflamações
Articulares

Dores Musculares

• Meflosyl®

Cólicas /  
Dores  
Abdominais

• D-500®

MEFLOSYL®

Flunixina Meglumina
O anti-inflamatório  
completo e seguro.

• Alívio da dor, febre, inflamação e choques.

• Efetivo para problemas do aparelho locomotor e respiratório.

Indicado para bovinos e equinos com aplicação pelas vias IM, SC e IV.
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Meflosyl® 

 Descrição:
Meflosyl® é um anti-inflamatório não esteroide, com potente atividade analgésica não narcótica e antipirética. Seu mecanismo de ação consiste na potente 
inibição da cicloxigenase e, por meio disso, a inibição da produção endógena de prostaglandinas.

 Composição:
Cada 100 mL contém: 

Flunixina meglumina ...................................................................................................5 g

Veículo q.s.p. ........................................................................................................... 100 mL

 Indicações:
Indicado para o alívio de dor, febre, inflamação, choque endotoxêmico e septicêmico. 

Equinos: tratamento de inflamações e dores associadas a alterações músculoesqueléticas. Tratamento das dores viscerais associadas à cólica. Tratamento da dor 
aguda após cirurgias. 

Bovinos: tratamento de inflamações e dores do aparelho locomotor. Tratamento da inflamação aguda associada com enfermidades do trato respiratório. Diarreia 
dos recém-nascidos. Tratamento da dor aguda após cirurgias. Tratamento da paresia pós-parto. 

Suínos: tratamento da síndrome metritemastite-agalaxia (MMA). Tratamento de inflamações e dores do aparelho locomotor. Em todos os casos em que esteja 
contraindicada uma terapia com corticoides. 

Cães: tratamento de inflamações agudas ou crônicas causadas por alterações músculoesqueléticas, tais como displasia coxofemoral, osteoartrites, artrites, artroses 
e espondilose. Estados febris. Choque endotoxêmico.

 Posologia e modo de usar:

Espécie Dose mL/kg de peso corporal Dosagem mg/kg Via de aplicação

Equinos 1 mL/45 kg 1,1 IV ou IM

Bovinos 1 a 2 mL/45 kg 1,1 a 2,2 IV ou IM

Suínos 2 mL/45 kg 2,2 IM profunda

Cães 0,1 mL/4,5 kg 1,1 IV ou SC

 Período de carência e precauções:
Bovinos: abate – o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado sete dias após a última aplicação. Este produto não deve ser aplicado 
em bezerros destinados ao consumo humano. Leite: este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano. 

Suínos: abate – o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado sete dias após a última aplicação. 

Equinos: abate – este produto não deve ser aplicado em equinos destinados ao consumo humano.

 Apresentação: 
Frascos contendo 10 e 50 mL.
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D-500®

 Descrição: 
Analgésico injetável.

 Composição:
Cada mL contém: 500 mg de dipirona sódica e 1 mL de veículo aquoso q.s.p. 

 Indicações: 
D-500® é indicado no tratamento das dores musculares, ósseas e viscerais. Recomendado para todas as espécies animais, nos seguintes casos: cólicas, feridas, 
após intervenções cirúrgicas, durante o parto, nas inflamações das articulações e em estados febris.

Acalma a intranquilidade dos animais, principalmente equinos. Não possui ação narcótica ou esteroide.

 Posologia e modo de usar:
Administração intramuscular ou intravenosa. 

Doses:

Animais de grande porte, adultos (bovinos e equinos): 20 mL.

Animais de médio porte (potros, bezerros, ovinos e suínos): 10 mL. 

Cães e animais de pequeno porte: 1 a 5 mL.

Cabe ao médico-veterinário a orientação sobre o número de doses.

 Período de carência e precauções:
Usar doses moderadas em animais muito velhos ou gravemente enfermos. Não aplicar em equinos nos cinco dias antes das competições. Venda sob prescrição e 
aplicação do médico-veterinário. Manter os frascos ao abrigo da luz solar.

 Apresentação: 
Frasco contendo 50 mL.
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Alatox®

 Descrição:
Alatox® é um concentrado emulsionável, contendo 450 g/litro de diclorvós: 
dimetil-2,2-diclorovinil fosfato e 50 g/litro de cipermetrina: alfaciano 3-feno-
xibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil) ciclopropano carboxilato.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Diclorvós ..................................................................................................................... 45,0 g

Ciper metrina .................................................................................................................5,0 g

 Indicações:
Bernicida, mosquicida e carrapaticida, de aplicação exclusiva em pulverização 
de bovinos.

 Posologia e modo de usar:
Diluir 1 litro para 400 litros de água. Pulverizar 3 a 5 litros (conforme indicação 
da bula) de calda por animal tratado.

 Período de carência e precauções:
Bovinos: abate - o abate dos animais tratados com este produto somente 
deve ser realizado 24 horas após a última aplicação. Leite - o produto não 
requer período de carência para o consumo de leite de bovinos tratados.

Não é recomendável pulverizar animais debilitados, sedentos ou exaustos, 
bem como nas horas mais quentes do dia ou sob sol intenso. Não utilizar o 
produto associado a outros organofosforados ou diluído em óleo de qualquer 
origem. Usar pulverizadores (manuais ou motorizados) com boa pressão e 
testar para detectar se há vazamentos. Se existentes, devem ser sanados. 

Aplicar sobre os animais contidos em locais abertos e arejados. Tratar as 
vacas leiteiras sempre depois da ordenha. Lavar o úbere das vacas antes da 
ordenha. Pulverizar os animais sempre a favor do vento. Não pulverizar sobre 
rações animais ou alimentos. Evitar o contato com a pele e a inalação prolon-
gada. Após o trabalho, lavar as mãos e as partes expostas do corpo com água 
e sabão, antes de comer, beber ou fumar. Antes de abrir as embalagens, ma-
nusear e aplicar o produto, ler atentamente as instruções de uso impressas 
no rótulo. Na manipulação do produto concentrado, vestir macacão, botas, 
luvas e máscara protetora para o rosto. Abrir as embalagens em local arejado 
e longe de qualquer chama. Não misturar o produto com cal. Não comer ou 

fumar durante o preparo da calda. Evitar o contato do produto com a pele, os 
olhos e a boca. Guardar o produto hermeticamente fechado em local arejado, 
longe do acesso de crianças, depósitos de rações e alimentos. Os equipamen-
tos e materiais de manipulação não poderão servir para outros fins e devem 
ser lavados com água e sabão após a sua utilização, inclusive a roupa usada. 
Destruir as embalagens vazias ou enterrá-las longe de mananciais de água. 
Não contaminar rios, riachos, lagos e lagoas. 

Intoxicação por diclorvós: o diclorvós é um organofosforado inibidor da co-
linesterase. Aplicar imediatamente 2,4 mg de sulfato de atropina e controlar 
periodicamente o nível de colinesterase no sangue. Vigiar a respiração e, caso 
necessário, aplicar a respiração artificial. 

Intoxicação pela cipermetrina: não há antídoto. Tratar sintomaticamente. 
O produto possui baixa toxicidade pelas vias oral e dérmica. Se ingerido, 
efetuar lavagem estomacal, a critério médico.

 Apresentação:
Frascos contendo 50, 100 mL ou 1 litro.
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Barrage® 

 Descrição:
Carrapaticida e mosquicida piretroide. 

 Composição:
Barrage® é um concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfa-cia-
no-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato 
(CYPERMETHRIN) por litro. Barrage® é facilmente emulsionável em água.

 Indicações:
Mosquicida para bovinos facilmente emulsionável em água, Barrage® deve ser 
usado em banheiros de imersão ou em pulverização, podendo ser aplicado 
em pulverizadores manuais ou motorizados. É ativo contra todos os tipos de 
carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens resistentes a 
carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade. Muito eficaz contra a 
“mosca-dos-chifres“ (Haematobia irritans).

 Posologia e modo de usar:
Diluir 1 litro para 1.000 litros de água ou 20 mL para 20 litros de água.

 Período de carência e precauções:
O abate dos animais destinados ao consumo humano não deve ocorrer antes 
de 48 horas após o último tratamento. Leite: o produto não requer período de 
carência para o consumo do leite dos animais tratados.

Evitar a contaminação de alimentos e material de ordenha. Evitar contato com a 
pele do operador, especialmente antes de diluir o produto. Evitar fumar quando 
estiver pulverizando ou junto ao banheiro. Não usar a embalagem vazia. Não 
guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de 
higiene e domésticos. Evitar pulverização contra o operador. Lavar as mãos e a 
pele exposta antes de comer, beber ou fumar e após o trabalho. Produto tóxico 
para peixes. Não contaminar cursos d’água. Não jogar resíduos de banheiros car-
rapaticidas em rios e lagos. Procurar queimar ou enterrar as embalagens vazias. 

Primeiros socorros (Tratamento de Contaminação Acidental): remover imediata-
mente as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água 
e sabão. Se o produto atingir os olhos, lavar imediatamente com água durante 
15 minutos e procurar atendimento médico. Não há antídoto específico – tratar 
sintomaticamente.

 Apresentação:
Frascos contendo 20 mL ou 1 litro.

Matabicheiras forte SV 

 Descrição:
Matabicheiras forte SV aerossol é um larvicida, bernicida e antimicrobiano, 
formulado à base de clorfenvinfós e diclorvós, dois produtos organofosfo-
rados e violeta de genciana. A coloração do produto conferida pela violeta 
é passageira e permite identificar as lesões e os animais tratados. A ação 
antimicrobiana da violeta de genciana previne a infecção secundária nas fe-
ridas frente aos principais microrganismos associados às infecções cutâneas: 
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus uberis, Escherichia coli e Candida albicans.

 Composição:
Cada 100 g contém (% p/p): 
Supona (Chlorfenvinphos) ....................................................................................0,52 g
Vapona (Dichlorvos) ...............................................................................................0,83 g 
Excipiente q.s.p. ........................................................................................................ 100 g

 Indicações:
Indicado para o uso em bovinos no tratamento tópico de miíase causada 
por larvas de Cochliomyia hominivorax e berne causada por larvas de 
Dermatobia hominis. O uso do produto Matabicheiras forte SV aerossol, 
quando administrado durante 5 dias em intervalos de 24 horas, não 
demonstrou qualquer alteração clínica ou laboratorial no animal.

 Posologia e modo de usar:
A formulação deve ser administrada nos animais por via tópica spray, 
diretamente sobre as incisões/lesões, a uma distância média de 15 cm, por 
5 segundos. O tratamento é eficaz com uma única aplicação, podendo ser 
repetido a cada 24 horas, sob orientação do médico-veterinário.

 Período de carência e precauções:
Abate: 3 dias
Leite: 1 dia
O operador deve evitar o contato e a aspiração da névoa e aplicar sempre 
no sentido do vento. Não guardar ou aplicar junto com alimentos, bebidas, 
medicamentos e produtos de higiene. Não usar a embalagem vazia. A 
embalagem não deve ser furada e nem exposta ao fogo. O produto deve ser 
mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15 a 30oC) 
e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domés-
ticos. Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 12 meses. Recomenda-se 
cuidado no seu emprego.

 Apresentação:
Lata aerossol de 500 mL.
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 Descrição:
Produto à base de fluazuron a 2,5% de concentração – segurança e eficácia 
de uma nova classe de carrapaticidas - Igr. Com ação sistêmica, atua contra 
o carrapato, onde quer que esteja, no corpo do animal. Sua ação prolongada 
garante controle eficaz e duradouro das infestações nos animais, possibilitan-
do também a descontaminação das pastagens1.

 Composição:
Cada 100 mL contém: 

Fluazuron ..................................................................................................................... 2,5 g

Veículo q.s.p.  .......................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
TackZuron® Pour-on é indicado para o controle estratégico do carrapato 
dos bovinos, Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Atua diretamente na 
formação da quitina dos carrapatos, inibindo o desenvolvimento de formas 
jovens (larvas) do carrapato. O tratamento deve ser repetido quando 
começarem a aparecer formas adultas ou de acordo com a prescrição do 
médico-veterinário.

 Posologia e modo de usar:
TackZuron® Pour-on apresenta-se pronto para uso. Administrar na dose 
de 1 mL/10 kg de peso vivo, o que corresponde a uma concentração de 2,5 
mg/kg de peso vivo de fluazuron, preferencialmente com os animais livres 
de infestações de formas adultas do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus ou quando essas formas estiverem surgindo. No caso de alta 
infestação, recomenda-se um tratamento prévio com produtos carrapa-
ticidas adulticidas antes de iniciar o tratamento com TackZuron® Pour-on. 
Administrar com auxílio de aplicador pour-on ou com frasco dosador, em 
duas faixas de aproximadamente 8 cm de largura, em ambos os lados da 
linha mediana dorsal desde a região da escápula (paleta) até a garupa.

 Período de carência e precauções:
Abate: o abate dos animais tratados somente deve ser realizado 45 dias 
após a última aplicação. 

Leite: este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite 
para o consumo humano.

TackZuron® Pour-on

Não tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a 
chover.

Produto indicado exclusivamente para aplicação pour-on. Não aplicar, em 
nenhuma hipótese, por via oral ou injetável, bem como utilizá-lo em outras 
espécies de animais. Não aplicar o produto em áreas onde haja lesões na 
pele como: traumatismos, escaras e dermatoses. Não aplicar o produto em 
regiões sujas de estrume ou lama, nem aplicar o produto concomitante-
mente a inseticidas à base de organofosforados, principalmente no mesmo 
ponto de aplicação.

 Apresentação:
Embalagem de 1 e de 5 litros.

1. “Avaliação da eficácia ovicida”, estudo de registro no MAPA.
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CONTROLE ESTRATÉGICO DE Rhipicephalus microplus 
ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÕES DE FLUAZURON  

REDUZ A INFESTAÇÃO ANIMAL E AMBIENTAL
SERGIO SILVA DA SILVA1; IURI VLADIMIR PIOLY MARMITT1; ROGERIO DANTAS GAMA2; ELIO MORO2; BRUNO CABRAL CHAGAS1; FABIANE NIEDERMEYER1; ARTUR GUIDOTTI NUNES1; LEANDRO QUINTANA NIZOLI1.

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, PELOTAS RS BRASIL; 2.ZOETIS, SÃO PAULO SP BRASIL.
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Objetivos

O objetivo do estudo foi avaliar o Programa de Controle Parasitário proposto 

pela Zoetis, composto de uma associação de fluazuron e lactonas macrocí-

clicas contra Rhipicephalus microplus, comparado com intervenções táticas 

convencionais de associações de organofosforados e piretroides (OP+PIR).

Material e métodos

Foram avaliadas a redução da infestação ambiental; infestação nos bovinos e 

o número de intervenções táticas.

O estudo foi conduzido em uma fazenda em Piratini - RS, de novembro de 

2013 a outubro de 2014. Foram acompanhadas 78 novilhas da raça Angus, 

casualizadas em 3 grupos (n=26) pela contagem de carrapatos durante 

infestação natural.

O Grupo T2 foi tratado com uma combinação de fluazuron pour on e dora-

mectina subcutânea (FLU+DOR); o Grupo T3 foi tratado com uma combinação 

de fluazuron pour on e moxidectina subcutânea (FLU+MOX); e o Grupo T1 não 

tratado foi mantido como controle (CONTROL).

A cada 14 dias os animais foram submetidos à contagem de carrapatos ≥ de 

4,5 mm do lado esquerdo do corpo. Quando a média da contagem de cada 

grupo foi superior a 30, todos os animais do grupo foram pulverizados com 

associação cipermetrina e clorpirifós, chamada como intervenção tática.

Resultados

A média da contagem após o período de efeito residual do fluazuron, foi 

menor no Grupo T3 - FLU+MOX, seguido do Grupo T2 - FLU+DOR e maior no 

Grupo T1 - CONTROL, conforme Tabela 1.

Tabela 1: médias das contagens acumuladas de carrapatos ± desvio padrão 
e eficácia de descontaminação de campo, em novilhas Aberdeen Angus na-
turalmente carrapateadas, submetidas a diferentes tratamentos acaricidas 
em Piratini-RS, Junho a Outubro de 2014 (período pós-proteção química 
dos tratamentos).

Grupo N
Médias das 
contagens 

acumuladas
Mínimo Máxima Eficácia

T1 (Controle) 26 218,7 ± 92,6 A1 96 412 -------

T2 (FLU+DOR) 26 196,2 ± 61,6 A 98 395 10,3%

T3(FLU+MOX) 26 137,6 ± 42,1 B 72 203 37,1%

Médias seguidas por letras diferentes na coluna indicam diferença significativa (p<0,05) na análise de variância e comparação das 

médias através do Teste de Kruskall-Walis com 95% de intervalo de confiança.

As pastagens onde os animais do Grupo T3 - FLU+MOX foram mantidas 

estatisticamente menos infestadas do que as dos outros Grupos (p<0,01).

O Grupo T3 - FLU+MOX teve a menor contagem media geral de carrapatos, 

com uma media de 8,7 carrapatos por animal avaliado, (p<0,01), conforme 

Figura 1.

Fig. 1: média de carrapatos ≥4 mm por animal, por avaliação, durante o 
período de um ano. Protocolo de Controle Parasitário Zoetis em novilhas no 
município de Piratini - RS, 2013 - 2014.
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O número de intervenções táticas foi reduzido nos Grupos fluazuron, com 

T3 - FLU+MOX (2 intervenções) e T2 - FLU+DOR (8 intervenções), enquanto que 

o Grupo T1 - CONTROL teve 16 intervenções.

O Grupo T3 - FLU+MOX teve um melhor desempenho que o Grupo T1 - 

CONTROL, representando um fator de proteção com razão de chance (OR) de 

0,093, 0,02-0,43 (p<0,01), conforme Tabela 2.

Tabela 2: razão de chance (OR) do êxito no controle da população de carra-
patos (30 ínstares no lado esquerdo de cada animal) em novilhas Aberdeen 
Angus naturalmente carrapateadas, submetidas a diferentes tratamentos 
acaricidas em Piratini - RS, Outubro de 2013 a Outubro de 2014.

Grupo Descontroles OR - IC - 95% (p)

T1 (Controle) 28,6% (16/56) A* --------

T2 (FLU+DOR) 14,3% (8/56) A 0,85 > 2,4 > 6,9 (0,07)

T3 (FLU+MOX) 3,6% (2/56) B 2,18 > 10,8 > 72,3 (0,0001)

CONCLUSÕES

Os tratamentos com fluazuron e lLactonas macrocíclicas estrategicamente 

associadas, promovem uma redução acentuada na infestação ambiental de 

R. microplus. No entanto, no período avaliado, eles não foram capazes de 

eliminar completamente o carrapato do ambiente.

A associação de fluazuron e moxidectina foi a mais eficiente para controlar o 

carrapato, descontaminando o campo e reduzindo a população de carrapatos 

nos animais.

O Protocolo de Controle Parasitário proposto pela Zoetis, demonstrou ser uma 

estratégia eficaz para controle das infestações parasitárias por carrapatos, em 

propriedades rurais, ressaltando o efeito dos ganhos condicionados ao uso 

continuado por vários anos.
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Top Tag® 20

 Descrição:
Brinco inseticida pronto para uso, destinado ao controle da mosca-dos-chifres.

 Composição:
Cada brinco de 15 g contém: 

Diazinon .......................................................................................................................3,0 g

Excipiente q.s.p. ....................................................................................................... 15,0 g

 Indicações:
Indicado no controle das infestações da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) em bovinos, incluindo aquelas cepas resistentes ao tratamento com inseticidas 
piretroides. Aplicado conforme recomendação de bula, confere um período de proteção de 120 dias contra infestações da mosca-dos-chifres.

 Posologia e modo de usar:
Aplicar um brinco em cada orelha com auxílio de alicate aplicador apropriado, durante os meses mais favoráveis ao aparecimento das moscas. A aplicação deve ser feita na 
porção mediana da orelha, na sua face externa, tomando cuidado especial para que o pino não atinja cartilagem ou vasos sanguíneos, a fim de se evitar danos à orelha. O 
diazinon transmigra paulatinamente da matriz de PVC e vai aos poucos se acumulando sobre o pelo do animal, onde forma uma camada fatal para as moscas que venham a 
pousar sobre o mesmo.

Importante: os brincos devem ser retirados 120 dias após a aplicação, cortando-se o pino fixador (macho) com tesoura ou alicate.

 Período de carência e precauções:
Não há restrição para consumo humano de leite ou carne dos animais tratados.

 Apresentação:
Sachê aluminizado contendo 20 brincos.
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TOP TAG® 180

 Descrição:
Brinco inseticida pronto para uso, destinado ao controle da mosca-dos-chifres.

 Composição:
Cada brinco de 15 g contém:

Diazinon ......................................................................................................................6,75 g

Excipiente q.s.p. .........................................................................................................15,0 g

 Indicações:
Top Tag 180® é indicado no controle das infestações da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) em bovinos. Aplicado conforme recomendação de bula, confere um período de 
proteção de 180 dias contra infestações da mosca-dos-chifres.

 Posologia e modo de usar:
Aplicar o brinco em uma das orelhas com auxílio de um alicate aplicador apropriado, durante os meses mais favoráveis ao aparecimento das moscas. A aplicação 
deve ser feita na porção mediana da orelha, na sua face externa, tomando cuidado especial para que o pino não atinja cartilagem ou vasos sanguíneos, a fim de 
se evitar danos à orelha. O diazinon transmigra paulatinamente da matriz de poliuretano e vai aos poucos se acumulando sobre o pelo do animal, onde forma 
uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre o mesmo.

Importante: os brincos devem ser retirados 180 dias após a aplicação, cortando-se o pino fixador (macho) com tesoura ou alicate.

 Período de carência e precauções:
Não há restrição para consumo humano de leite ou carne dos animais tratados.

 Apresentação:
Sachê aluminizado contendo 10 brincos.
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 Descrição:
Endectocida para uso no tratamento e controle de parasitas internos e externos 
de bovinos.

Cydectin® é uma solução estéril, injetável, a 1% de moxidectina; um novo e 
poderoso endectocida. A moxidectina é obtida a partir da modificação química 
da nemadectina, um produto de fermentação do microrganismo Streptomyces 
cyaneogriseus subsp noncyanogenus. Quando administrado na dose de 1 mL 
para cada 50 kg de peso corporal, Cydectin®, formulação injetável a 1%, é eficaz 
para o tratamento e controle de parasitas internos e externos dos bovinos.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Moxidectina ...................................................................................................................1,0 g

Veículo q.s.p. .........................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
Cydectin® pode ser utilizado para o tratamento e o controle dos seguintes 
parasitas internos e externos dos bovinos:

Parasitas internos - Vermes gastrintestinais: estágios adultos e imaturos de 
Ostertagia ostertagi (incluindo seu estágio hipobiótico), O. Iyrata, Haemon-
chus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. 
pectinata, C. punctata, C. spatulata, Nematodirus spathiger, Bunostomum 
phlebotomum, Oesophagostomum radiatum e Trichuris discolor. Verme 
pulmonar: Dictyocaulus viviparus.

Parasitas externos - Carrapatos: Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 
Ácaros da sarna: Psoroptes bovis. Piolhos: Linognathus vituli, Haema-
topinus eurysternus e Solenopotes capillatus.

 Posologia e modo de usar:
Cydectin® é administrado nos bovinos por injeção subcutânea, na dose de 
1 mL para cada 50 kg de peso corporal.

 Período de carência e precauções:
Bovinos: abate - o abate dos animais tratados com este produto somente 
deve ser realizado 28 dias após a última aplicação. Leite - este produto não 
deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano. 

 Apresentação:
Frasco contendo 500 mL.

Cydectin®Treo ACE®

 Descrição:
Treo ACE® é um endectocida (vermífugo e ectoparasiticida) de alta 
concentração, alta eficácia e amplo espectro de ação. A formulação com 
tecnologia Zoetis proporciona um período de proteção prolongado contra 
parasitos internos e externos dos bovinos. 

O tratamento com Treo ACE® controla, ao mesmo tempo, uma ampla 
variedade de vermes redondos gastrintestinais e pulmonares, e ectoparasitos 
que comprometem a saúde e a produtividade dos bovinos. Treo ACE® possui 
ampla margem de segurança, é bem tolerado e fácil de aplicar.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Doramectina ................................................................................................................ 3,5 g

Veículo q.s.p. .........................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
Treo ACE® é indicado para o tratamento e controle das parasitoses bovinas 
causadas por nematódeos (vermes) gastrintestinais e pulmonares, miíases 
(bicheiras), bernes, piolhos e ácaros da sarna, e para auxiliar no controle 
de carrapatos e da população da mosca-dos-chifres dos bovinos.

 Posologia e modo de usar:
Aplicação por via subcutânea ou intramuscular.

Injetar nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou no 
músculo do pescoço.

Dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

 Período de carência e precauções:
Leite: não aplicar em vacas produzindo leite para consumo humano.

Carne: não utilizar a carne dos bovinos para consumo humano antes do 
prazo de 63 dias após o tratamento.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50 ou de 500 mL.

Venda sob prescrição do Médico-veterinário com retenção obrigatória da notificação da receita.



CYDECTIN®. O ENDECTOCIDA QUE NÃO PERDOA.

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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 Descrição:
Onyx® é uma solução estéril injetável, a 10% de moxidectina, um novo e 
poderoso endectocida. A moxidectina é obtida a partir da modificação 
química da nemadectina, um produto de fermentação do microrganismo 
Streptomyces cyaneogriseus subsp. noncyanogenus.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Moxidectina ................................................................................................................ 10,0 g

Veículo q.s.p. .........................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
Onyx® é indicado para bovinos a partir de 100 kg de peso corporal. Uma 
pequena dose proporciona controle efetivo dos mais importantes parasitas, 
nas formas adulta e imatura. Quando administrado na dose de 1 mL para 
cada 100 kg de peso corporal, Onyx® é eficaz para o tratamento dos parasitas 
internos e externos dos bovinos e proporciona proteção contra futuras 
infecções parasitárias em até 150 dias após o tratamento.

Ação terapêutica – infecções/infestações existentes:

Vermes gastrintestinais (adultos e larvas): Ostertagia ostertagi (incluindo seu 
estágio hipobiótico), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus 
axei, T. colubriformis, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Cooperia 
oncophora, Cooperia spatulata, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus 
spatigher, Bunostomum phlebotomum e Trichuris discolor.

Verme pulmonar: Dictyocaulus viviparus.

Onyx®, na mesma dose recomendada, é também efetivo contra os seguintes 
parasitas externos: Hypoderma spp, piolhos (Linognathus vituli, Solenopotes 
capillatus e Hematopinus eurysternus), sarna (Psoroptes communis var 
bovis) e carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

 Posologia e modo de usar:
Onyx® deve ser administrado em bovinos com peso corporal a partir de 
100 kg, por via subcutânea, na superfície dorsal da base da orelha (admi-
nistração indicada na bula), na dose de 1 mL do produto para cada 100 kg 
de peso. Utilizar sempre material estéril e observar as práticas usuais de 
assepsia.

Onyx®

Recomenda-se separar os animais em grupos de acordo com o peso e 
conforme a tabela:

Peso (kg) Dose (mL) Peso (kg) Dose (mL) Peso (kg) Dose (mL)

100 1,0 201 a 250 2,5 351 a 400 4,0

101 a 150 1,5 251 a 300 3,0 401 a 450 4,5

151 a 200 2,0 301 a 350 3,5 451 a 500 5,0

Em animais com peso corporal acima de 500 kg, aplicar 1 mL para cada 
100 kg, não ultrapassando o volume de 5 mL por orelha.

 Período de carência e precauções:
Bovinos: abate - o abate de animais tratados com este produto somente 
deve ser realizado 73 dias após a última aplicação. Leite - este produto não 
deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano. 
Produto não indicado para uso em bezerros destinados à vitela.

Onyx® é indicado para uso subcutâneo na orelha unicamente. Não adminis-
trar por nenhuma outra via, inclusive intravenosa.

 Apresentação:
Frascos contendo 50 ou 250 mL.

Venda sob prescrição do Médico-veterinário com retenção obrigatória da notificação da receita.



PARA OS ANIMAIS. PELA SAÚDE. POR VOCÊ.

Quem nunca 

chupou manga 

no pé?

Quem nunca usou Dectomax, 
que aplique a primeira dose. 

Dectomax é líder absoluto de mercado 
há mais de 20 anos. Isso signifi ca que 
boa parte do rebanho bovino brasileiro 

já tomou uma dose do produto pelo 
menos uma vez na vida. Dectomax é um 

endectocida completo e altamente efi caz 
contra endo e ectoparasitas,
incluindo berne e bicheiras.

Acesse o clipe exclusivo da campanha e muito 
mais: www.zoetis.com.br/dectomax

DECTOMAX. A EXPERIÊNCIA CONTA.
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Dectomax®

 Descrição:
Dectomax® é um parasiticida injetável de amplo espectro para bovinos, 

suínos e ovinos. Uma injeção de pequeno volume, controla eficazmente uma 

ampla variedade de vermes redondos e artrópodes que comprometem a 

saúde e a produtividade dos bovinos, suínos e ovinos. Dectomax® possui 

ampla margem de segurança, é excepcionalmente bem tolerado e fácil de 

aplicar, tornando-se particularmente adequado para o controle dos parasitos 

dos bovinos, suínos, ovinos. 

 Composição: 
Cada 100 mL contém: 

Doramectina .................................................................................................................1,0 g

Veículo q.s.p. .........................................................................................................100,0 mL

 Indicações: 
Bovinos: tratamento e controle das parasitoses causadas por nema-

tódeos (vermes) gastrintestinais e pulmonares, miíases (bicheiras), 

carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna; e como auxiliar no controle 

da população de mosca-dos-chifres dos bovinos. 

Ovinos: tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos 

(vermes) gastrintestinais, miíases (bicheiras), bernes (bicho-da-cabeça) 

e ácaros da sarna dos ovinos. 

Suínos: tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos 

(vermes) gastrintestinais, pulmonares e renais, piolhos e ácaros da sarna dos 

suínos. 

 Posologia e modo de usar: 
Bovinos e ovinos: por via subcutânea ou intramuscular. Injetar nas áreas 

de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou no músculo do 

pescoço. Dose de 1 mL para cada 50 kg de peso. Para o tratamento e controle 

dos ácaros da sarna dos ovinos, recomenda-se a dose de 1 mL para cada 

33 kg de peso.

Suínos: por via intramuscular. Os animais deverão ser muito bem contidos 

para assegurar a aplicação da dosagem indicada. Dose de 1 mL para cada 

33 kg de peso.

 Período de carência e precauções: 
Leite: não aplicar em vacas produzindo leite para consumo humano. 

Carne: não utilizar a carne dos bovinos e ovinos para consumo humano antes 
do prazo de 35 dias após o tratamento. Não utilizar a carne de suínos para 
consumo humano antes do prazo de 28 dias após o tratamento. 

 Apresentação: 
Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50, 200 ou 500 mL.
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A pecuária de corte brasileira está se tornando cada vez mais produtiva e 
eficiente, proporcionando maior produtividade e rentabilidade ao pecuarista. 
No Brasil, a maioria dos bovinos é criada em regime extensivo, e por isso, 
está exposta a uma ampla gama de agentes etiológicos causadores de 
enfermidades, dentre elas, a verminose gastrintestinal. Pode-se dizer que 
a verminose é uma doença silenciosa e extremamente perigosa, pois, na 
maioria dos casos, os animais acometidos não apresentam sintomas clínicos. 
Desta forma, diante de sua característica subclínica de infecção, o impacto 
da verminose em bovinos (Hawkins, 1993) é observado através de perdas 
produtivas (menor ganho de peso).

Principais helmintos de bovinos no Brasil
Os helmintos gastrintestinais pertencem, principalmente, ao Filo Nema-
thelminthes, que é subdividido em seis classes, porém, a classe nematoda 
contém vermes de maior importância econômica em parasitologia animal. 

Algumas espécies de nematodas apresentam potenciais patogênicos redu-
zidos, enquanto outras podem causar óbito de animais antes mesmo que os 
primeiros sinais clínicos sejam observados. De maneira geral, as principais 
espécies que parasitam bovinos no Brasil, mais prevalentes e com maior 
intensidade de infecção, pertencem aos gêneros Haemonchus e Cooperia 
(Santos et al., 2010). Todavia, é importante ressaltar que outros gêneros 
menos prevalentes como Ostertagia, Trichostrongylus e Oesophagostomum, 
também podem ser causa de surtos ocasionais em diversas regiões do Brasil, 
e não podem ser negligenciados, visto que, em condições de campo, o que 
ocorre são infecções mistas que potencializam os efeitos indesejáveis (Torres 
et al., 2010).

Influência de fatores climáticos sobre a contaminação ambiental 
por larvas infectantes de nematodas gastrintestinais de bovinos 
Os fatores que interferem na epidemiologia dos helmintos são influenciados 
diretamente por fatores climáticos (Callinan e Westcott, 1986) como chuva, 
temperatura, umidade, pressão barométrica e incidência de luz solar (Crofton, 
1949). 

Baseado em dados observados por Honer e Bianchin (1987), no Brasil, país 
com verões quentes e úmidos e invernos frios e secos, a contaminação 
ambiental por larvas infectantes, geralmente atinge níveis máximos na 
estação chuvosa, enquanto que na estação seca, a população de helmintos 
sobreviventes está quase que exclusivamente no hospedeiro, pois, neste mo-
mento, as condições para manutenção das fases de vida livre no ambiente 
são desfavoráveis.

Controle da verminose gastrintestinal em bovinos de corte com 
foco na região central do Brasil 
No Brasil central, a verminose gastrintestinal nos bovinos de corte raramente 
é vista como causadora de surtos, de sinais clínicos ou como responsável 
por elevados índices de mortalidade animal. A raça bovina mais utilizada e 
abrangente nessas regiões é a Nelore (Bos indicus), que apresenta elevada 
rusticidade e capacidade de adaptação ao clima tropical e maior resistência 
natural contra os nematodas gastrintestinais, quando comparada com 
raças europeias (Bos taurus). Desta forma, o ganho de peso pode ser uma 
importante ferramenta de monitoramento da verminose gastrintestinal. Por 

isso, o entendimento de alguns pontos críticos, como a relação entre nutrição 
e imunidade, fatores que sofrem influência direta da diminuição ou aumento 
sazonal da oferta de forragem e consequente aporte proteico aos animais, 
passa a ser uma importante estratégia para definir medidas de controle de 
parasitos em ruminantes. Todavia, um programa nutricional adequado pode 
não ser suficiente para impedir a ocorrência de reduções drásticas na produ-
tividade, visto que, animais parasitados mesmo com infecções subclínicas, 
podem sofrer distúrbios no metabolismo proteico e reduzido aproveitamento 
de minerais, especialmente fósforo (Coop and Kyriasakis, 2001). Não há como 
controlar, de forma eficiente, as nematodioses; sem uma estratégia química 
de controle. Porém, bons resultados só são observados quando a aplicação 
de conhecimento epidemiológico é feita (Barger, 1997).

“Alguns estudos comprovam que há aumento no ganho de peso 
dependendo da escolha do momento da dosificação.”

No Brasil Central, as condições climáticas e ambientais são muito 
semelhantes, o que permite a adoção da mesma estratégia de controle. 
Segundo Bianchin et al. (1995), as dosificações devem ser concentradas 
nos meses de maio, julho e setembro, com maiores prejuízos observados 
em animais da desmama até 18 e 24 meses de idade. Alguns estudos 
comprovam que há aumento no ganho de peso, dependendo da escolha do 
momento da dosificação. De acordo com Catto et al. (2009), que avaliaram 
diferentes esquemas de tratamentos contra endo e ectoparasitos de 
bovinos, foi observado que três dosagens de endectocidas na estação seca 
do ano e três tratamentos com acaricidas, podem aumentar o ganho de 
peso em 23 kg. Resultado semelhante também foi observado por Bianchin 
et al. (1995), fortalecendo a recomendação estratégica de três tratamentos 
anuais, que avaliou o ganho de peso de bovinos da raça Nelore em piquetes 
compostos por Brachiaria brizantha, e observaram um incremento de 41 
kg de peso vivo, quando comparado com animais controle. É importante 
salientar que existe uma estreita relação entre carga parasitária e ganho de 
peso. Em algumas situações nas quais a carga parasitária é baixa, o ganho 
de peso pode não ser tão expressivo após tratamentos anti-helmínticos 
ou até mesmo não diferir significativamente de animais que não recebem 
tratamentos (Catto e Furlong, 1982).

Principais métodos de controle da verminose gastrintestinal de 
bovinos no Brasil 
Seletivo:

Uma boa estratégia de controle da verminose em bovinos de corte seria o 

tratamento apenas dos animais que apresentam comprovada carga parasi-

tária, geralmente com contagem de ovos por grama de fezes (OPG) acima 

de 200 (Ueno e Gonçalves, 1998). Este esquema de tratamento, denominado 

tratamento seletivo, poderia auxiliar na redução da quantidade de parasitos 

expostos aos anti-helmínticos, reduzindo a pressão de seleção de parasitos 

resistentes, prolongando a vida útil da formulação antiparasitária (van Wyk 

et al.,2006) e aumentando a possibilidade de disponibilizar a refugia na 

pastagem (Besier, 2012). Todavia, devido à dificuldade de realização e alto 

custo da técnica laboratorial (OPG) para selecionar o animal a ser tratado, 
essa estratégia torna-se impraticável como rotina de manejo.
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Tático:

Situações específicas como período pré-parto ou aquisição de novos animais, 
podem aumentar a quantidade de larvas na pastagem. Nestas situações, há 
a necessidade de tratamentos pontuais, que são os chamados tratamentos 
táticos. A utilização eficiente destes tratamentos táticos (Costa e Borges, 
2010) pode fornecer elevados índices produtivos, porém, apenas se utilizados 
juntamente com o tratamento estratégico.

Estratégico:

O tratamento estratégico é a prática profilática que considera as caracte-
rísticas epidemiológicas de cada região, com tratamentos concentrados 
em épocas desfavoráveis ao desenvolvimento do parasita no ambiente e 
favorecimento no hospedeiro (Bianchin, 1991). As variáveis ambientais podem 
influenciar diretamente a escolha do momento das vermifugações. Por isso, 
os programas de controle estratégico preconizados no Brasil, não podem ser 
extrapolados para áreas que apresentem condições epidemiológicas distin-
tas, como por exemplo, regiões temperadas ou mais frias, como a região Sul 
do país, tornando a proposta de controle estratégico diferente (Almería e 
Uriarte, 1999).

Em suma, o conhecimento da epidemiologia das nematodioses gastrintesti-
nais é o pilar para o desenvolvimento de programas de controle estratégico 
de verminose. Sem essa informação, não é possível utilizar anti-helmínticos e 
obter benefícios ótimos no controle dos parasitas presentes no ambiente de 
pastejo (Stromberg e Averbeck, 1999). A utilização do esquema estratégico de 
tratamento atualmente recomendado, mesmo com comprovada eficiência no 
ganho de peso e na relação custo benefício (Bianchin, 1991), ainda pode trazer 
inconvenientes relacionados ao manejo e mão-de-obra, pois a frequência 
de dosificação anti-helmíntica (maio, julho e setembro) não coincide com 
épocas de manejo já programadas, como a vacinação contra febre aftosa, 
com exceção do mês de maio. Por isso, a Zoetis, de posse de produtos de alta 
tecnologia, alta eficácia e período de ação prolongado, em parceria com a 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, propôs que se estudasse uma 
forma de controle estratégico que fosse eficiente e que levasse em considera-
ção o manejo já realizado de vacinação contra febre aftosa, o Controle 5-8-11 
Zoetis. 

Material e Métodos 
Local do experimento

O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (FAMEZ/UFMS), localizada na cidade de Terenos - MS. A região é 
caracterizada pelo clima tropical de savana, quente e semi-úmido, com verões 
quentes e úmidos e invernos frios e secos. A precipitação anual do estado é de 
aproximadamente 1.500 mm.

Delineamento experimental

O experimento foi conduzido em dois períodos experimentais, com 
duração de um ano cada. O primeiro período iniciou-se em maio de 2013 
com término em abril de 2014 e o segundo iniciou-se em maio de 2014 
com término em abril de 2015. O delineamento empregado no estudo foi 
o de blocos ao acaso, ficando cada um dos dois blocos (dois períodos ex-
perimentais) com duas repetições de área por tratamento. Cada unidade 
experimental foi composta por oito animais (oito réplicas) mantidos num 
mesmo piquete durante todo período experimental.

Animais

Foram utilizados, no total, 192 bovinos machos, inteiros, recém-desmama-
dos, da raça Nelore, com idade inicial entre oito e dez meses, naturalmente 
infectados por nematodas gastrintestinais e sem histórico de tratamentos 
anti-helmínticos. No primeiro e segundo períodos experimentais, os animais 
eram oriundos de propriedades que realizavam monta natural e inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), respectivamente.

Grupos experimentais

Foram avaliados os seguintes protocolos de tratamentos:

T1 (controle) – maio, julho e setembro, com solução fisiológica;

T2 – maio e novembro, com doramectina;

T3 – maio (doramectina), julho (fosfato de levamisol) e setembro (doramectina);

T4 – maio (doramectina), julho (moxidectina) e setembro (doramectina);

T5 – maio (doramectina), agosto (fosfato de levamisol) e novembro (doramectina);

T6 – maio (doramectina), agosto (moxidectina) e novembro (doramectina).

Utilizou-se doramectina 3,5% (Treo ACE® - Zoetis Brasil), na dose de 700 μg/kg (1 
mL/50 kg de peso vivo), fosfato de levamisol (Ripercol® L 150 F - Zoetis Brasil), na 
dose de 4,7 mg/kg (1 mL/40 kg de peso vivo), moxidectina 1% (Cydectin® – Zoetis 
Brasil), na dose de 200 μg/kg (1 mL/50 kg de peso vivo) e solução salina 0,9% 
(Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda.), na dose de 1 mL/50 kg de peso vivo. 
Todas as formulações foram administradas pela via subcutânea, sempre do lado 
esquerdo do animal.

Pastagem

Em cada período experimental, os animais (n=96) foram mantidos em 12 
piquetes (oito animais por piquete) compostos por Brachiaria brizantha c.v. 
Marandu com 4 ha cada, numa área total de 48 ha. Os piquetes utilizados no 
segundo período experimental foram os mesmos utilizados no primeiro. O 
sorteio casual dos tratamentos pelos piquetes foi feito apenas no primeiro 
período experimental, ficando cada piquete no segundo período com o 
mesmo tratamento designado no primeiro período. A taxa de lotação inicial 
foi de 0,68 UA/ha no primeiro período e de 0,84 UA/ha no segundo período 
experimental.

Manejo

Todos os bovinos tinham acesso à suplementação mineral (Zoorecria 60), 
água potável ad libitum durante todo estudo e suplementação proteica 
(Suplemax 45 R, consumo diário de 100g para cada 100 kg de peso vivo) 
com 45% de proteína bruta, durante os períodos mais secos do ano (julho a 
outubro e agosto a dezembro no primeiro e segundo ciclos experimentais, 
respectivamente).

Em julho do primeiro período experimental, foi realizado um único tratamen-
to tópico, com fluazuron, a fim de controlar a infestação por Rhipicephalus 
(B.) microplus. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (FAMEZ/UFMS), para uso de animais, identificado pelo 
protocolo 200/2013.

Análise estatística 

Utilizou-se o nível de significância de 5% para todas as análises realizadas. 
Os dados de peso foram submetidos à aplicação do teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk. A análise de variância foi aplicada previamente ao teste 
Duncan nos dados de peso. Modelos de regressão foram estimados a partir 
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dos resultados das pesagens e testados pelo método dos polinômios 
ortogonais. A comparação entre os modelos de cada tratamento foi feita pelo 
teste t de Student. Todas as análises estatísticas estão conforme Zar (2010) e 
foram realizadas utilizando-se o programa computacional Statistical Analysis 
System (SAS Institute, 2002).

Resultados

Foi possível verificar que todos os tratamentos anti-helmínticos propostos, 

com exceção do grupo T2, proporcionaram uma superioridade de peso 

final, quando comparado com o grupo testemunha (T1). Foi observado 

que o protocolo de tratamento do grupo T6, com dosificações nos meses 

maio (doramectina), agosto (moxidectina) e novembro (doramectina), 

apresentou um incremento significativo (p<0,05) no ganho de peso final 

(140,9 kg), quando comparado com o protocolo de tratamento do grupo 

T2 (120,8 kg), com duas dosificações anuais de doramectina em maio e 

novembro. Já entre os tratamentos T2, T3, T4 e T5, não houve diferença 

significativa (p>0,05) no ganho de peso final (diferença entre a primeira e 

a última pesagem) (gráfico 1).

Nos resultados das coproculturas, observou-se a presença dos gêneros 

Haemonchus, Cooperia, Oesophagostomum e Trichostrongylus.

Gráfico 1: ganho de peso final de bezerros nelores naturalmente infectados 

por nematodas gastrintestinais. Fazenda Escola – UFMS, Terenos, MS.
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Ganho de peso (kg) seguido por letras iguais não diferem estatisticamente. 
T1 - solução fisiológica em maio, julho e setembro.
T2 - doramectina em maio e novembro.
T3 - doramectina em maio, levamisol em julho e doramectina em setembro.
T4 - doramectina em maio, moxidectina em julho e doramectina em setembro.
T5 - doramectina em maio, levamisol em agosto e doramectina em novembro.
T6 - doramectina em maio, moxidectina em agosto e doramectina em novembro.

Conclusão

Este estudo apresentou uma abordagem prática de como solucionar 

um dos principais entraves no controle estratégico da verminose em 

bovinos de corte criados extensivamente. Conclui-se que o protocolo de 

tratamento com dosificações anti-helmínticas nos meses maio, agosto 

e novembro, utilizando-se anti-helmínticos de longo período residual, 

pode proporcionar um aumento no ganho de peso de até 34,2 kg (31,9%), 

quando comparado com animais sem tratamento. Além disso, tratamen-

tos anti-helmínticos aproveitando o manejo da vacinação contra a febre 

aftosa, nos meses maio e novembro, não refletiram em aumento no ganho 

de peso final, e por isso, para a obtenção de elevados índices produtivos 

(maior ganho de peso), é necessária uma dosificação intermediária 

adicional no período da seca. Os resultados deste estudo poderão subsidiar 

recomendações práticas para o controle da verminose em bovinos de corte 

criados no Brasil Central, com tratamentos concentrados nos meses maio, 

agosto e novembro, quando comparado à atual recomendação técnica 

(maio, julho e setembro) e os usualmente realizados pelos produtores 

rurais (maio e novembro).
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A pecuária, assim como outras atividades econômicas, tem passado por 
grandes transformações nos últimos anos. Além da evolução tecnólogica, 
com uso crescente de sistemas de informação gerando conhecimento que 
leva a decisões cada vez mais rápidas e acertadas, outras questões aceleram 
o processo de mudança, citando algumas para nos localizarmos no contexto 
no qual estamos inseridos:

a. Redução de margens de lucro que pressionam as empresas para serem mais 
eficientes em termos produtivos e econômicos;

b. Mudança do perfil de exigência dos mercados interno e externo, que buscam 
a cada dia um produto de qualidade superior, com ênfase na segurança 
alimentar e outros atributos da carne, como maciez, aspecto na gôndola 
dos pontos de venda e informações com relação à origem, ao sistema de 
produção, idade, alimentação, etc;

c. As questões ambientais, a eficiência no uso da terra e a emissão de gases de 
efeito estufa (emissões equivalente CO2), têm levado instituições nacionais 
e internacionais, como a ONU, a recomendarem a aceleração do processo 
produtivo como forma de reduzir as emissões por unidade produzida;

d. Evolução dos sistemas nutricionais com ajustes cada vez mais precisos nas 
dietas utilizadas e o uso de aditivos alimentares que, além de promoverem 
um aumento na velocidade de ganho de peso dos animais, têm impacto na 
redução das emissões de gases de efeito estufa;

e. O melhoramento genético dos animais alavancado pelo uso da IATF, que teve 
forte crescimento nos últimos anos, tem possibilitado o uso cada vez maior 
de genética superior, corroborando para a evolução dos desempenhos;

Com todo este cenário, que impulssiona o processo de mudanças nos 
sistemas produtivos, uma etapa da produção que tem atenção especial por 
parte de criadores, investidores e pesquisadores, é a recria. Para melhor 
entendimento das particularidades desta fase da criação, podemos observar 
no gráfico 1, como acontecem os processos de crescimento e deposição de 
tecidos nos bovinos. A faixa verde, que pode ter seu início e fim alterados por 
definição de limites de cada empresa ou pelo sistema de produção adotado, 
representa o período de recria, e é neste período que acontece uma fase de 
intenso crescimento com alguns aspectos que merecem destaque.

Esta é uma fase de grande eficiência de conversão alimentar  
(kg de MS / kg de ganho). Devido à maior deposição muscular (com menor 
gasto energético), e somente no final da etapa de recria, é que começa a 
aumentar a deposição de gordura (com maior gasto energético). Esta tem sua 
eficiência de conversão alimentar superior à fase de engorda. 

Gráfico 1: curvas de crescimento pós-natal de ossos, músculos e gordura
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Devido a esta melhor conversão alimentar, é possível extrapolar os conceitos 
aqui discutidos e compreender porque pecuaristas e investidores em 
pecuária se dispõem a pagar valores superiores ao preço do boi gordo, pela 
arroba de um animal desmamado, o chamado ágio. Com uma etapa de alta 
eficiência pela frente, o valor superior pago na compra será “diluído” nesta 
etapa de alta eficiência alimentar, justificando a operação sob o ponto de 
vista econômico. Mas é sempre assim? Quais os limites de valores que podem 
ser investidos na compra do animal e em todo o processo de recria posterior? 
Qual é o ponto de corte? São perguntas que são respondidas por uma etapa 
de planejamento prévio e que para se transformar em resultados, precisa 
de processos definidos alinhados à demanda do projeto, pessoal capacitado 
para execução e acompanhamento do dia-a-dia para realinhar, o quanto 
antes, possíveis desvios.

Neste momento, cabe ressaltar a importância de cada fazenda conhecer o 
ponto de evolução de sua gestão dos processos. E estar atento, logo no início 
da fase de recria, ao gerenciamento dos fatores relacionados às possíveis 
perdas de desempenho, devido ao desmame, de animais próprios ou recém 
adquiridos.

Após a desmama, associada muitas vezes com transporte dos animais, 
pode ocorrer um quadro de stress com efeito negativo na performance e 
imunidade (Blecha et al, 1984).

Estes efeitos podem ser resumidos como (Loerch e Fluharty, 1999):

1. Respostas endócrinas (cortisol;

2. Alterações no metabolismo de energia e proteína;

3. Diminuição do ritmo de crescimento (associado com baixa ingestão de 
alimentos?);

4. Comprometimento da função ruminal;

5. Sistema imune desafiado (bactérias e vírus);

6. Efeito das verminoses (Heckler,R.P. et al, 2016).

Diante do exposto acima, procura-se evidenciar a importância do planeja-
mento prévio das ações na busca de melhores desempenhos. Diversas ações 
podem ser tomadas para reduzir ou mesmo neutralizar tais efeitos como: 
locais preparados para um manejo de baixo stress, pastagens apropriadas, 
manejadas e preparadas para tal categoria, uso de dietas de transição 
para adaptação dos animais à fase que se inicia, capacitação das pessoas 
envolvidas para manejar os animais com menor nível de comprometimento 
do desenvolvimento, cuidados com a sanidade, como prevenção de doenças 
e controle de parasitas, etc. São as chamadas tecnologias de processos, a 
revisão e melhoria contínuas dos processos envolvidos em todas as etapas 
da atividade.

Segundo análises estatísticas do banco de dados do  
Benchmarking Exagro, que já soma mais de 1.300 resultados 
de sistemas de produção pecuária em todo o Brasil, o lucro de 
uma fazenda é determinado pela relação entre a produção por 
cabeça, a produção por hectare e o custeio.

Na busca de se manterem inseridas no contexto atual de produção, alinhadas 
ao uso crescente de tecnologias, muitas empresas rurais optam por investir 
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no uso destas tecnologias com o objetivo de melhorar o desempenho animal, 
levando a uma grande diversidade de resultados: com ênfase em tecnologias 
de produtos, onde a incorporação de insumos é responsável pelo aumento 
dos resultados. Tal amplitude de resultados encontrados, após analisados, 
muitas vezes misturam questões relativas à tecnologia em si com questões 
administrativas e operacionais, que têm impacto no resultado final. Segundo 
análises estatísticas do banco de dados do Benchmarking Exagro, que já 
soma mais de 1.300 resultados de sistemas de produção pecuária em todo o 
Brasil, o lucro de uma fazenda é determinado pela relação entre a produção 
por cabeça, produção por hectare e o custeio. Veja na tabela 1 a variação no 
ganho médio diário para um mesmo custo variável por cabeça, e o impacto 
no resultado final.

Tabela 1

GMD 
(g/cab./

dia)

Prod. 
 @/cab./ano

Peso venda 
(@)

Carga 
(cab./ha)

Custo 
variável/cab./

ano (R$)
CV/ha

Prod. 
@/ha

Compra 
bezerro 
(R$/ha)

Custeio 
total

Valor 
venda 

(R$/ha)

Resultado 
operacional 

(R$/ha)

350 4,3 10,3 2,8 128 354,28 11,8 3.321,37 714,28 4.117,00 81,35

400 4,9 10,9 2,7 128 341,50 13,0 3.201,58 701,50 4.203,85 300,77

450 5,5 11,5 2,6 128 329,61 14,1 3.090,13 689,61 4.284,66 504,91

500 6,1 12,1 2,5 128 318,53 15,1 2.986,18 678,53 4.360,02 695,32

550 6,7 12,7 2,4 128 308,16 16,1 2.888,99 668,16 4.430,48 873,34

Dentro deste contesto, a Zoetis, em parceria com a Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul, através do Professor Fernando de Almeida Borges e Rafa-
el Heckler, realizaram um experimento denominado “Controle estratégico da 
verminose dos bovinos 5-8-11 Zoetis”, no qual foi encontrada uma correlação 
direta do resultado de desempenho dos animais, com o lucro por hectare, 
pois, com uma diferença de custeio por cabeça quase insignificante, ela 
promoveu um maior ganho de peso por cabeça na mesma carga animal por 
hectare. Como consequência, a produção por hectare também foi maior e, 
portanto, a relação entre os três principais fatores de lucratividade foi extre-
mamente benéfica: mais produção por cabeça, mais produção por hectare e 
pequeno aumento no custeio. Dessa maneira, quanto mais eficiente for o sis-
tema de produção, maior será o aumento no lucro por hectare. Os rebanhos 

de melhor genética terão os ganhos individuais potencializados, chegando 
a produzir 1,57 @/ha a mais que o manejo convencional, potencializando os 
ganhos de produtividade por hectare/ano.

À medida que passamos a operar com um número maior de variáveis que 
vão influenciar nos resultados, consequentemente, temos um aumento da 
complexidade na gestão de todos estes processos, o que requer equipes ca-
pacitadas e comprometidas com as metas de desempenho a serem atingidas 
e o acompanhamento contínuo dos indicadores, com o objetivo de aproximar 
ao máximo do que foi planejado. 

Devido a todos estes conceitos, processos, controles, etc. juntos, vem daí a 
complexidade, é que encontramos o mesmo nível tecnológico sendo utilizado 
em uma determinada empresa, e com resultados coerentes, e em outra, com 
resultado desfavorável. A partir de um olhar amplo, muitas vezes, “tudo” 
foi checado e está de acordo, mas a partir de uma análise mais detalhada, a 
capacitação e participação da equipe envolvida dificilmente é a mesma em 
duas propriedades diferentes. O planejamento, que tem sua operacionaliza-
ção muitas vezes ligada à liderança, mesmo sendo semelhante, apresenta 
diferentes resultados nas empresas.

A longevidade e o potencial de retorno econômico das empresas rurais, e 
também nas urbanas, está relacionado às suas características, infraestrutura, 
localização, modelo de gestão e também ao uso de determinadas tecnolo-
gias. E a performance alcançada, devido ao uso de determinadas tecnologias, 
depende da intensidade de resposta à determinada variável analisada. 
Se a variável analisada for produção de arrobas por cabeça ou por ha, a 
performance irá aumentar até o ponto de inflexão, a partir do qual, passa a 
cair com o aumento da produção. Acompanhando a tendência encontrada na 
“teoria do U invertido”, conforme gráfico 2.

Dentre os pré-requisitos para se tomar decisões de investimento em tecnologias 
com base em insumos, é importante destacar a presença de processos 
gerencias que permitam o planejamento das tecnologias a serem utilizadas e os 
resultados esperados.

Estes processos gerenciais incluem desde acompanhamento financeiro e 
econômico da atividade até o planejamento operacional das atividades a serem 
desenvolvidas, os indicadores de medição que serão utilizados, seus limites de 
operação, como serão coletados os dados, analisados, com qual frequência, e 
também por quem. Visto sob outra ótica, observe na tabela 2 a importância da 
evolução do sistema em termos de aumento da taxa de lotação e o efeito de 
“diluição” dos custos fixos para um número maior de cabeças.

Tabela 2

Suporte 
(UA/ha)

Peso Médio 
(kg)

Lotação 
(cab./ha)

Custo 
fixo/ha/ano 

(R$)

Custo 
fixo/cab./ano 

 (R$)

1,5

240 2,8

360

128,00

285 2,4 152,00

330 2,0 176,00

375 1,8 200,00

420 1,6 224,00

Mas, para que os efeitos do aumento da taxa de lotação sejam percebidos, 
é fundamental que o ganho médio diário (Tabela 1) alcance desempenhos 
compatíveis com o projeto.
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Gráfico 2: figura do U invertido
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Todas essas possibilidades foram citadas para refletirmos como o desem-
penho alcançado depende de uma série variáveis que irão afetar todas as 
etapas do processo produtivo. O “ponto ideal” que se refere à inflexão da 
curva será diferente para cada empresa analisada (ver gráfico 3).

Gráfico 3: diferentes performances de projetos diversos
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Como conclusão, assim como em outros setores da economia, a profissiona-
lização da gestão e flexibilidade para se adaptar às mudanças de contexto, 
são fatores de sobrevivência das empresas nos dias atuais. E não é diferente 
com o setor pecuário. Para tomar a decisão de qual o nível de tecnologia 
será utilizado, cada empresa precisa, a partir de seu autoconhecimento, 
determinar seus potenciais de alcance e limites operacionais na busca de 
melhoria do resultado final.

Ressaltando a importância da equipe de trabalho nos resultados, muitas 
vezes tem-se a visão equivocada de “estar em determinado ponto”, mas, 
quando analisamos o aspecto gestão da empresa rural, não significa perma-
necer. Ou seja, mudanças de equipe, conflitos, e grau de comprometimento 
de cada pessoa, têm impacto no resultado final e deslocam o ponto ótimo da 
curva para algum outro ponto do gráfico 3.

Obs: para a simulação das tabelas apresentadas neste texto foram utilizados 
como base de cálculo: peso de compra de 6@ (180 kg P.V.); valor do bezerro 
com ágio R$ 200,00/@; valor da arroba de R$ 145,00 e taxa de lotação de 
1,5 U.A./ha. 
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 Descrição:
Anti-helmíntico e imunoestimulante inespecífico, à base de fosfato de levamisol 
18,8%, para o tratamento das verminoses gastrintestinais e pulmonares 
de bovinos. 

 Composição:
Cada 100 mL contém: 

Fosfato de levamisol ................................................................................................18,8 g

Veículo q.s.p. ...........................................................................................................100 mL

 Indicações:
Ripercol® L 150F é indicado para o controle dos helmintos de importância 
econômica na criação de bovinos: Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, 
Ostertagia spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum phlebotomum, 
Neoascaris vitulorum, Oesophagostomum radiatum, Chabertia spp e Dictyo-
caulus viviparus (verme-do-pulmão). Quando aplicado após as vacinações 
rotineiras, tem efeito imunoestimulante inespecífico.

 Posologia e modo de usar:
Aplicar 1 mL de Ripercol® L 150F para cada 40 kg de peso vivo (equivalente a 
3,75 mg de cloridrato de levamisol por kg de peso vivo), por via subcutânea. 
Nos casos de infestações altas por Trichostrongylus axei e Ostertagia spp, 
recomenda-se dobrar a dose, ou seja, 2 mL para cada 40 kg de peso vivo 
(equivalente a 7,5 mg/kg de cloridrato de levamisol). Em condições climáticas 
ou de manejo que favoreçam as infestações, pode-se repetir o tratamento 
três a quatro semanas após a primeira aplicação.

 Período de carência e precauções:
Carne: 7 dias.

Leite: 48 horas.

Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de reações de hipersensibi-
lidade individual.

Em animais jovens, evitar superdosagem e tratar os debilitados e enfermos 
antes do uso do medicamento.

 Apresentação: 
Frasco de rolha perfurável contendo 250 mL.

Ripercol® L 150F Ripercol® L Injetável 

 Descrição:
À base de cloridrato de levamisol, Ripercol® L Injetável é um anti-helmíntico de 
amplo espectro e dupla ação, para o tratamento de bovinos e suínos.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Cloridrato de levamisol ............................................................................................7,5 g

Veículo q.s.p. .......................................................................................................... 100 mL

 Indicações:
Combate as verminoses gastrintestinais e pulmonares, causadas pelos 
seguintes helmintos:

Bovinos: Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Ostertagia spp, Cooperia 
spp, Nematodirus spp, Bunostomum phlebotomum, Neoascaris vitulorum, 
Oesophagostomum radiatum, Charbetia spp e Dictyocaulus viviparus 
(verme-do-pulmão).

Suínos: Ascaris suum, Oesophagostomum spp, Hyostrongylus spp, Metas-
trongylus spp (verme-do-pulmão) e Strongyloides spp

 Posologia e modo de usar:
Bovinos: injetar por via subcutânea ou intramuscular (pescoço ou garupa).

Suínos: injetar por via subcutânea ou intramuscular (na parte interna da coxa). 

Bovinos e suínos: 1 mL para cada 20 kg de peso vivo. Em bovinos, no caso de 
infestações graves de Trichostrongylus spp e Ostertagia spp, dobrar a dose.

 Período de carência e precauções:
Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de reações de hipersensi-
bilidade individual. O grau dessas reações depende da sensibilidade de cada 
animal tratado. Em animais jovens, evitar sobredose e, para aqueles debilita-
dos por problemas infecciosos e/ou nutricionais, recomenda-se o tratamento 
desses problemas antes da aplicação de qualquer antiparasitário.

 Apresentação:
Frascos de rolha perfurável contendo 30, 100 ou 250 mL.
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Valbazen® 10 Cobalto

 Descrição:
Anti-helmíntico de largo espectro, para controle de endoparasitoses de bovinos e ovinos.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Albendazole ............................................................................................................... 10,0 g

Sulfato de cobalto ..................................................................................................... 1,35 g

Veículo apropriado q.s.p.  ................................................................................100,00 mL

 Indicações:
Controle e tratamento de endoparasitoses dos bovinos e ovinos, causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, cestódeos e formas adultas de 
trematódeos.

 Posologia e modo de usar:
Tratamento de cestódeos, nematódeos gastrintestinais e pulmonares: 
 1 mL de Valbazen® 10 Cobalto para cada 20 kg de peso vivo. 

Tratamento de trematódeos (Fasciola hepatica):  
2 mL de Valbazen® 10 Cobalto para cada 20 kg de peso vivo. 

Tratamento de larvas inibidas de Ostertagia:  
1,5 mL de Valbazen® 10 Cobalto para cada 20 kg de peso vivo. 

Agitar bem antes de usar. Administrar por via oral, com pistola dosificadora adequada.

 Período de carência e precauções:
Carne: 14 dias.

Leite: Não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

Não administrar o produto em fêmeas prenhes nos primeiros 45 dias de gestação.

 Apresentação:
Embalagens individuais contendo 1 litro ou 5 litros.
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 Descrição:
Excede (CCFA) Suspensão Estéril - 200 mg/mL é indicado para o tratamento da doença respiratória do trato inferior, associada a Streptococcus equi subsp.zooepi-
demicus.

 Composição:
Cada 100 mL contém: 

Ácido livre cristalino de ceftiofur (atividade) .......................................... 20,0 g

Veículo q.s.p. ................................................................................................ 100,0 mL

 Indicações:
Bovinos: 

Excede (CCFA) Suspensão Estéril – 200 mg/mL é indicado para o tratamento e controle da doença respiratória bovina (DRB), associada a Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida e Histophilus somni. Excede (CCFA) Suspensão Estéril – 200 mg/mL é também indicado para o tratamento da podridão do casco 
(necrobacilose interdigital) associada com Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus.

Equinos: 

Excede (CCFA) Suspensão Estéril – 200 mg/mL é indicado para o tratamento da doença respiratória do trato inferior associada a Streptococcus equi subsp. zooepi-
demicus.

 Posologia e modo de usar:
Em equinos, a dose indicada é 6,6 mg/kg de peso corporal e deve ser aplicada por via intramuscular, no pescoço. A dosagem proposta são duas injeções intramus-
culares (IM), na dose de 6,6 mg/kg de peso corporal (PC), administradas com intervalo aproximado de 96 horas (4 dias). Um máximo de 20 mL por local de injeção 
deve ser administrado.

 Período de carência e precauções:
Leite: se aplicado em dose e via apropriadas, não há carência.

Carne: não utilizar a carne dos bovinos para consumo humano antes do prazo de 13 dias após o tratamento.

Este produto não deve ser aplicado em equinos destinados ao consumo humano.

 Apresentação:
Frasco-ampola de vidro contendo 100 mL.

Excede (CCFA)
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Equest®

 Descrição:
Equest® é um antiparasitário para uso no tratamento e controle de parasitas 
internos e externos de equinos.

 Composição:
Cada 100 g contém: 

Moxidectina ................................................................................................................2,0 g

Excipiente q.s.p. ....................................................................................................100,0 g

 Indicações:
Antiparasitário de amplo espectro, altamente efetivo contra estágios 
imaturos e adultos dos principais parasitas gastrintestinais e ectoparasitos 
de cavalos e outros equídeos. Em ensaios clínicos comparativos, Equest® 
demonstrou excelente controle de parasitas gastrintestinais (avaliado por 
OPG), até 16 semanas após o tratamento (aproximadamente 120 dias).

 Posologia e modo de usar:
Equest® é embalado em seringa pronta para uso, calibrada de acordo com 
o peso do cavalo, de forma a fornecer a dose recomendada de 0,4 mg 
de moxidectina por kg de peso vivo. Calcule adequadamente o peso do 
animal por meio de balança ou fita torácica. Para usar a seringa, gire o anel 
marcador até o ponto correspondente ao peso do cavalo a ser tratado (com 
aproximação de 25 kg). Remova a tampa da seringa e introduza-a oralmente 
no espaço interdental. Pressione o êmbolo até o ponto onde se encontra o 
anel marcador, aplicando o gel.

 Período de carência e precauções:
Abate: o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser 
realizado 28 dias após a última aplicação.

Não usar em outras espécies, para as quais a segurança dessa formulação 
não está determinada. Evite fumar ou comer durante o manuseio e lave as 
mãos em seguida.

 Apresentação:
Seringa plástica graduada, descartável, contendo 12,2 g. 

Equest Pramox

 Descrição:
Antiparasitário para uso no tratamento e controle de parasitas internos e 
externos de equinos, a partir de 6,5 meses de idade.

 Composição:
Cada 100 g contém:

Moxidectina  ................................................................................................................ 2,0 g

Praziquantel  .............................................................................................................. 12,5 g 

Excipiente q.s.p.  .................................................................................................... 100,0 g

 Indicações:
Equest Pramox é um antiparasitário de amplo espectro, altamente efetivo 
contra estágios imaturos e adultos dos principais parasitas gastrintestinais e 
ectoparasitas de equinos. 

 Posologia e modo de usar: 
Equest Pramox é embalado em uma seringa pronta para uso, calibrada de 
acordo com o peso do cavalo, de forma a fornecer a dosagem recomendada 
de 0,4 mg de moxidectina por kg de peso corporal e 2,5 mg de praziquantel 
por kg de peso corporal. Para usar a seringa de Equest Pramox, gire o anel de 
graduação, ajustando-o ao peso do cavalo a ser tratado (com aproximação 
de 25 kg). Verifique se não há alimento na boca do animal, remova a tampa 
da seringa e introduza-a oralmente, através do espaço interdental. Com o 
bico da seringa próximo à base da língua, pressione o êmbolo até alcançar 
o anel. Remova a seringa e levante a cabeça do animal para assegurar 
a ingestão adequada do gel. Recoloque a tampa da seringa. O conteúdo 
restante deve ser armazenado de acordo com as instruções do rótulo. Uma 
única seringa permite o tratamento de um cavalo de 575 kg. 

 Período de carência e precauções:
Abate: o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser 
realizado 64 dias após a última aplicação.  
Leite: este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite 
para consumo humano.

 Apresentação:
Seringa plástica graduada, descartável, contendo 11,8 g. 



A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
A AFTOSA EXIGE MUITO ESFORÇO. 
INCLUSIVE DE SEUS CAVALOS.

DEIXE-OS PREPARADOS.

A escolha ideal no controle dos parasitas.

EQUEST® e EQUEST® PRAMOX associam alta eficácia contra os parasitos, 
com facilidade de manejo e garantia de resultado. Permitem menos 
tratamentos por ano, significando menor estresse para o seu cavalo.

• Amplo Espectro • Alta Eficiência • Segurança • Proteção por mais tempo

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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Fluvac Innovator® EHV 4/1

 Descrição:
Vacina inativada contra rinopneumonite e influenza equinas.

 Composição:
Vacina de vírus morto, que consiste de herpesvírus equino 1, e herpesvírus 
equino tipo 4 e vírus da influenza equina tipo A2 (Cepa Kentucky 97), culti-
vada e preparada em substrato de linhagem estável de células. O adjuvante 
“MetaStim®” é acrescentado para acentuar a resposta imunológica e promo-
ver uma absorção apropriada da vacina após a inoculação. São adicionados 
como conservantes: timerosal, neomicina, polimixina B.

 Indicações:
É recomendada para vacinação de equinos sadios, como auxiliar na pre-
venção de doenças respiratórias causadas por herpesvírus equinos (EHV-1 e 
EHV-4) e da influenza equina causada por vírus tipo A2.

 Posologia e modo de usar:
Administrar em equinos 1 mL por via intramuscular. Aplicar uma segunda 
dose de 1 mL, três a quatro semanas após a primeira dose. Um reforço de 
1 mL deverá ser administrado anualmente, quando uma exposição ao vírus 
for provável, ou a qualquer tempo em que houver condições epidêmicas. São 
recomendados exercícios moderados durante uma semana após a injeção.

 Período de carência e precauções:
Manter ao abrigo da luz, entre 2 e 7 oC, evitando congelamento. AGITAR 
VIGOROSAMENTE, para assegurar a suspensão uniforme do precipitado. Em 
alguns casos, podem ocorrer reações locais passageiras no local da injeção. 
Não vacinar 21 dias antes do abate. Em caso de reação anafilática, administrar 
epinefrina. Não vacinar animais enfermos, subnutridos, parasitados ou sob 
condições de estresse. O uso concomitante com substâncias antimicrobianas 
ou anti-inflamatórias pode interferir com o desenvolvimento e a manutenção 
da resposta imune após a vacinação.

 Apresentação:
Frasco-ampola contendo 10 mL (10 doses) e seringa descartável contendo 1 mL.

Fluvac Innovator® EWT

 Descrição: 
Vacina inativada associada contra influenza, encefalomielite Leste e Oeste, e 
tétano dos equinos.

 Composição:
É um produto combinado, que consiste de vírus da encefalomielite equina, 
cepas Leste e Oeste, da influenza equina tipo A2 (Cepa Kentucky 97) e toxoide 
tetânico. As frações encefalomielite e influenza são cultivadas em substrato 
de linhagem estável de células. O adjuvante “MetaStim®” é acrescentado 
para acentuar a resposta imunológica e promover uma absorção apropriada 
da vacina após a inoculação. São adicionados como conservantes: timerosal, 
neomicina e polimixina B.

 Indicações:
É recomendada para vacinação de equinos sadios, como auxiliar na preven-
ção da encefalomielite equina devida aos vírus Leste e Oeste, da influenza 
equina causada por vírus A2 e do tétano.

 Posologia e modo de usar:
Administrar em equinos 1 mL por via intramuscular. Aplicar uma segunda 
dose de 1 mL, três a quatro semanas após a primeira dose. Reforço de 1 mL 
deverá ser administrado anualmente ou quando uma exposição ao vírus for 
provável, ou a qualquer tempo em que houver condições epidêmicas. São 
recomendados exercícios moderados durante uma semana após a injeção.

 Período de carência e precauções:
Manter ao abrigo da luz entre 2 e 7 oC, evitando congelamento. AGITAR BEM. 
Em alguns casos, reação local transitória pode ocorrer no local da injeção. 
Não vacinar 21 dias antes do abate. Em caso de reação anafilática, administrar 
epinefrina. Manter este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. O uso concomitante com substâncias antimi-
crobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir com o desenvolvimento e a 
manutenção da resposta imune após a vacinação. 

 Apresentação:
Seringa plástica descartável contendo 1 mL e frasco contendo 10 mL (10 doses).
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Pneumabort-K® +1b

 Descrição: 
Vacina inativada contra rinopneumonite equina.

 Composição: 
Vacina preparada com vírus (herpesvírus equino tipo 1, subtipos 1p e 1b) 
cultivados em um substrato de linhagem celular equina, quimicamente inati-
vados por formalina e combinados com um adjuvante oleoso especialmente 
preparado. Contém timerosal, neomicina, polimixina B e anfotericina B como 
conservantes.

 Indicações: 
Para vacinação de éguas prenhes, como auxiliar na prevenção do aborto 
decorrente de infecção por EHV 1p e EHV 1b, bem como para equinos sadios, 
contra doença respiratória causada pelo herpesvírus.

 Posologia e modo de usar:
A via de administração é intramuscular. Para éguas prenhes, administrar uma 
dose de 2 mL no 5º, 7º e 9º mês de prenhez. A área ideal de vacinação localiza-se 
nos grandes músculos da coxa, nos quais a inoculação profunda permite a 
retenção adequada da vacina. Uma semana após a vacinação, são recomen-
dados exercícios moderados para promover a absorção da vacina. Éguas não 
gestantes também devem ser vacinadas. Éguas recém-introduzidas à fazenda, 
com mais de cinco meses de prenhez, devem ser vacinadas na chegada, e a 
cada dois meses de intervalo até o parto. Éguas prenhes devem ser vacinadas 
quando em contato com éguas que abortaram por herpesvírus 1. Essa vacinação 
induz imunidade para aquelas éguas do grupo que não estão em período de 
incubação, de infecção abortigênica, no momento da vacinação.

 Período de carência e precauções:
Manter ao abrigo da luz, entre 2 e 8oC, evitando congelamento. Agitar 
vigorosamente, para assegurar a suspensão uniforme do precipitado. Usar 
todo o conteúdo, uma vez aberto o frasco. Quando utilizado de acordo com 
as instruções, o aparecimento de reações passíveis a qualquer vacinação 
de equinos, é raro. Não vacinar 60 dias antes do abate. Em caso de reação 
anafilática, administrar epinefrina.

 Apresentação: 
Seringa plástica descartável contendo 2 mL e frasco contendo 20 mL (10 doses).

Torbugesic®

 Descrição: 
Para o alívio da dor abdominal causada por cólica, em equinos adultos e 
potros.

 Composição:
Cada mL contém: 

Tartarato de butorfanol 14,58 mg  
(equivalente a 10,0 mg de butorfanol-base).

 Indicações:
Torbugesic® é indicado para o alívio da dor abdominal causada por cólica em 
equinos adultos e potros. Alivia a dor abdominal associada à torção e parada 
do trânsito intestinal, intussuscepção, cólica espasmódica e timpânica, e 
dor pós-parto. Torbugesic® controla a dor causada por cólicas de diferentes 
causas, dor pós-cirúrgica, dor pós-parto e laminite.

 Posologia e modo de usar: 
Torbugesic® deve ser administrado na dose de 0,1 mg/kg, por meio de injeção 
intravenosa. Isso equivale a 3 mL de Torbugesic® para um equino de 300 kg. 
A dose pode ser repetida após três a quatro horas, porém, a duração do 
tratamento não deve exceder 48 horas. Os efeitos do produto são observados 
15 minutos após a administração.

 Período de carência e precauções:
Não aplicar Torbugesic® em equinos reprodutores, potros recém-nascidos e 
recém-desmamados. Torbugesic® é um potente analgésico: quando associa-
do a outras substâncias sedativas ou analgésicas, deve ser administrado com 
cautela, pois pode provocar efeitos aditivos. 

Não administrar o produto em equinos produtores de alimentos. 

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação do 
médico-veterinário.

 Apresentação: 
Frasco-ampola contendo 10 mL.
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Venda sob prescrição do Médico-veterinário com retenção obrigatória da notificação da receita.
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O abortamento em éguas é fonte de sérios prejuízos econômicos, sendo 
a sua taxa, em criações desta espécie, estimada entre 5 a 15%. O tema 
abortamento em equinos tem sido bastante revisado, o que é uma evidência 
de que este problema apresenta-se de forma constante em propriedades ao 
redor do mundo. Segundo PRICKETT (1970), o abortamento e a mortalidade 
perinatal apresentam expressivas perdas econômicas, devido ao elevado 
valor comercial dos potros.

O abortamento refere-se à perda da gestação após a completa organogênese 
fetal. Em equinos, a perda da gestação é mais frequente no início do que no 
final da gestação. A perda gestacional ocorre em 55% dos casos próximo ao 
39º dia de gestação. Após o 75º dia de gestação há uma diminuição na taxa 
de perda gestacional em equinos. Algumas éguas parecem ser predispostas 
à ocorrência de abortamentos. Adicionalmente, os índices de perda gestacio-
nal tendem a aumentar gradualmente com a idade, sendo mais frequente 
quando as fêmeas excedem os 12 anos de idade.

Muitos fatores genéticos, maternos, ambientais e infecciosos podem contri-
buir para a perda da gestação durante períodos críticos do desenvolvimento 
fetal. Sendo assim, a instituição de um programa sanitário é peça fundamen-
tal na prevenção de abortamentos em uma propriedade.

Morte Embrionária Precoce

A morte embrionária pode ocorrer entre o momento da fertilização até 
quarenta dias após, sendo uma das mais importantes causas de redução 
de fertilidade em éguas. Segundo Duarte et al. (2002), o período de maior 
susceptibilidade, relacionado à perda embrionária precoce, se dá entre 
a segunda e a terceira semana de gestação (período de reconhecimento 
materno da gestação). Quando a morte embrionária acontece antes desse 
período, ocorre o retorno ao cio dentro da ciclicidade normal da égua. Já a 
perda embrionária após esse período crítico, pode resultar em persistência 
do corpo lúteo e consequente prolongamento do intervalo entre estros. De 
qualquer forma, os prejuízos são grandes. As perdas embrionárias estão 
estimadas em 5% em fêmeas consideradas férteis, podendo chegar a 70% 
em éguas menos férteis (Smith, 1996). O diagnóstico de perda embrionária 
pode ser realizado através de palpação retal e exames ultrassonográfi-
cos. Segundo Ginther et al. (1986) e Chevalier & Palmer (1982), também 
citados por Ferraz & Vicente (1982), a ausência da vesícula embrionária ou 
alterações na sua forma (como diminuição do diâmetro e irregularidades no 
contorno) são indícios de perda precoce do concepto. Dentre os fatores mais 
importantes responsáveis pela morte embrionária, podemos citar: a idade da 

PRINCIPAIS CAUSAS DE 
ABORTAMENTO EM EQUINOS
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De acordo com Bernard (1993) e Pescador et al. (2004), a Leptospirose também 
é uma doença caracterizada como importante causadora de abortamento em 
equinos. A infecção pode ocorrer sem que os animais apresentem qualquer 
sintoma, somente o abortamento. Muitos cavalos tornam-se portadores sadios 
e podem contaminar outros animais da tropa, principalmente pela eliminação 
da leptospira através da urina, que pode permanecer no ambiente durante 
alguns anos. A prevenção deve ser feita com a vacinação, controle de roedores 
e animais silvestres, além de evitar o acesso dos cavalos a locais alagados e 
úmidos que dão condições de sobrevivência ao agente no meio ambiente. 

Abortamento por Protozoários:

O abortamento também pode ocorrer devido à infecção por protozoários, 
como Neospora spp. e Toxoplasma gondii. Além do abortamento, mortali-
dade neonatal, doenças neurológicas e viscerais podem ser causadas por 
esses protozoários, em equinos. De acordo com Locatelli-Dittrich (2006), 
a prevalência desses parasitas não são adequadamente investigadas nos 
sistemas de criação do país, tendo como possível explicação, a não inclusão 
dos protozoários no diagnóstico. Casos de neosporose foram detectados em 
fetos abortados, em potros infectados congenitamente, com lesões oculares 
e cegueira, e em animais entre 10 e 20 anos de idade. Os resultados dos estu-
dos realizados por Locatelli-Dittrich (2006), indicam que os animais do Brasil 
são expostos ao Neospora spp. e possuem titulações para o protozoário. En-
tretanto, éguas com títulos baixos (1:50), tanto na técnica de soroaglutinação 
como na de imunofluorescência indireta, podem parir potros saudáveis com 
títulos pré-colostrais. Os estudos referentes ao diagnóstico e diferenciação 
dos parasitas N. caninum e N. hughesi, são necessários para que se conheçam 
as consequências da infecção por estes parasitas, e para que possa ser feita a 
avaliação dos reais impactos na saúde equina, propiciando também a desco-
berta de novas formas de tratamento e controle das doenças neurológicas e 
neonatais. (Locatelli-Dittrich, 2006). 

No caso da Toxoplasmose, de acordo com Naves et al. (2005), a sua importân-
cia deve-se ao fato de ser considerada uma zoonose de extrema importância 
e distribuição mundial. Causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, acarreta 
perdas por causar abortamento, nascimentos de fetos de baixa viabilidade, 
encefalopatias e cegueira. O agente parasita seu hospedeiro sem causar 
sinais clínicos, porém, é capaz de causar uma doença severa, principalmente 
quando na sua forma congênita (Dubey, 1993). Particularmente em equinos, 
a Toxoplasmose está associada a distúrbios nervosos, sendo observados 
também sinais oculares clássicos.

Abortamento por Vírus:

Atualmente, uma das principais causas de abortamento em éguas é a infecção 
por Herpes Vírus Equino tipo 1 (EHV-1). O agente infeccioso é o causador da 
Rinopneumonite Viral Equina. Abortamentos causados por EHV–1 normalmente 
ocorrem do 7º ao 10º mês de prenhez, e são responsáveis por 10 a 15% de todos 
os abortamentos diagnosticados (Smith, 1996). Segundo Allen (2002), éguas 
prenhes de fetos que foram infectados, abortam rapidamente sem sinais pre-
monitórios, ou seja, são clinicamente normais. Os fetos infectados tardiamente 
durante a gestação podem chegar a nascer vivos, porém, apresentam-se fracos, 
apáticos, letárgicos, febris, com significativa leucopenia, hipóxia e problemas 
respiratórios severos. Em estudo realizado por Lara, et al. (2003) no estado de 
São Paulo, observou prevalência de 33,4% (220 de 659 animais testados) para o 
EHV-1 examinados pela prova de soroneutralização, indicando a forte presença 
do vírus nessa região. De acordo com Ostlund et al (1991), o herpesvírus pode 

égua, estresse, o subdesenvolvimento do aparelho reprodutor e problemas 
genéticos (Smith, 1996). Outros fatores, como desequilíbrios hormonais (defi-
ciência de progesterona), falha no reconhecimento materno-fetal, má-nutri-
ção (ingestão de proteínas de baixa qualidade), local de fixação da vesícula 
embrionária, agentes infecciosos, clima, toxemias, e ainda, administração de 
alguns medicamentos, também podem levar à morte embrionária. De acordo 
com Ball (1988), citado por Ferraz & Vicente (2006), características do próprio 
embrião também podem ser responsáveis pela sua inviabilidade. A idade 
também é um fator intrínseco importante. Baker et al. (1991) verificou que 
a taxa de parição das éguas diminui com o avanço da idade. Losinno et al. 
(2003) evidenciou aumento na taxa de oocitos degenerados em éguas acima 
de 18 anos de idade, levando a um atraso no desenvolvimento embrionário e 
comprometendo a viabilidade do embrião. 

A endometrite é considerada uma causa muito importante de perdas 
embrionárias precoces, alguns autores defendem que essa perda ocorre 
devido à luteólise imatura induzida pela irritação endometrial (Papa et al., 
1998). Por outro lado, de acordo com Malschitzky et al., (2007), outro fator 
responsável pela endometrite em éguas, é a deficiência na eliminação do 
processo inflamatório e de partículas infectantes. Essas éguas apresentam 
uma contratilidade pós-cobertura diferente do normal, a cérvix apresenta-se 
fechada e a contratilidade miometrial passa a apresentar longos períodos de 
contração com baixa amplitude. 

Abortamento
Abortamento por Bactérias:

Segundo Smith (1996), abortamento refere-se à interrupção da gestação 
após a formação completa do feto, por volta do 40º dia pós-ovulação. Assim 
como nas perdas embrionárias, muitos fatores podem causar o abortamento. 
Segundo Genovez et al. (1995), em um levantamento realizado entre 1985 
e 1995, dos 106 fetos examinados, 19,8% apresentaram isolamento positivo 
de alguma bactéria oportunista e patogênica. Tais diagnósticos se deram 
em cultura pura ou preponderante. A infecção geralmente ocorre por via 
hematógena ou por via ascendente (vaginal), ocorrendo a partir do terceiro 
mês de gestação. 

Os principais agentes bacterianos encontrados foram Streptococcus spp beta 
hemolítico, Leptospira interrogans, Rhodococcus equi, Staphylococcus aureus, 
Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Klebsiella oxytoca. Em concordân-
cia com Genovez et al. (1995), de acordo com Smith (1996), abortamentos 
bacterianos e fúngicos são normalmente causados por infecções ascendentes, 
iniciadas após montas naturais, e por dilatação da cérvix durante o estro. Essas 
bactérias causam consequente retenção de placenta, metrite e infecção fetal. 
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ser transmitido por aerossóis ou pelo contato direto com fetos abortados e 
restos placentários. A ocorrência anual da doença respiratória em equinos, 
sugere a existência de infecção latente, demonstrando que há portadores sa-
dios no plantel. Situações que causam estresse provocam o reaparecimenro da 
viremia e consequente eliminação viral. Em éguas que apresentaram a forma 
respiratória (Rinopneumonite), os abortamentos podem ocorrer na forma de 
surto em até 90 dias após a infecção ou reativação. Segundo Allen et al. (1985), 
uma nova variante do EHV-1, o subtipo 1b, foi descrita em 1972. Nesse estudo, 
durante 24 anos em Kentucky nos EUA, aproximadamente 12.000 éguas PSI de 
300 propriedades foram estudadas. O DNA do EHV-1 isolado de 317 amostras 
foi analisado e, desde 1982, o sub-tipo 1b tem sido responsável por mais da 
metade dos abortamentos por EHV-1. Outro estudo realizado por Martinez et 
al. (2006), na Argentina, relata a presença do sub-tipo 1b. Nesse estudo, 69 
cepas foram isoladas entre 1979 e a primeira metade de 2004, e desde 1996 
detectou-se a presença do sub-tipo 1b. Estudo realizado por Carvalho et al. 
(2005) realizou análise de dados moleculares de isolados brasileiros de EHV-1. 
Os dados levantados com o sequenciamento de amostras de EHV-1 de origens 
geográficas distintas (Brasil, Europa e América do Norte) não mostraram 
divergências genéticas entre os isolados.

A Arterite Viral Equina é outra doença causadora de abortamento que vem se 
destacando. Prova disso são os estudos de soroprevalência no Brasil, que re-
velaram 18,2% de prevalência no Estado de São Paulo (LARA et al., 2002), 2,9% 
na cidade de Curitiba (LARA et al., 2003), 0% em cavalos criados no município 
de Uruará - PR (RICHTZENHAIN et al., 2002), 0% em cavalos de carroceiros da 
região de Curitiba (LARA et al., 2006), 2,2% no Estado do Rio Grande do Sul 
(DIEL et al., 2006), 0,8% no Estado de Minas Gerais (BELLO et al., 2007).

Diagnóstico
Segundo Smith (1996), aproximadamente 51 causas de aborto dentre as 
infecciosas e não infecciosas são passíveis de ocorrer (Tabela 1).

Das causas infecciosas, o herpesvírus é considerado uma das mais comuns. 
Dessa forma, quando a principal suspeita é uma doença infecciosa, o envio 
de material para laboratórios especializados torna-se indispensável. Segundo 
a OIE, a identificação do agente ainda é a forma mais precisa de diagnóstico. 
O isolamento viral é realizado em amostras de swabs nasofaríngeos (coleta-
dos no pico febril da infecção respiratória dos animais), do fígado, pulmão, 
baço ou timo de fetos abortados ou potros. Além do isolamento viral, pode 
ser feita a imunofluorescência direta a partir dos tecidos do feto abortado, 
sendo um exame de alta especificidade e acurácia. Outras alternativas são 
a realização do ELISA e PCR, para a detecção do material genético viral. O 
exame histopatológico dos tecidos coletados, pode auxiliar na detecção de 
corpúsculos de inclusão intranucleares característicos dos herpesvírus, mas 
não é patognomônico. Portanto, a confirmação deve sempre ser feita pelo 
diagnóstico do agente viral.

Materiais a serem coletados e encaminhados ao laboratório:
• Órgãos fetais: estômago intacto e conteúdo estomacal, pedaço de esôfago 

e duodeno, fígado, pulmão, rins, baço, glândulas adrenais. Os órgãos fetais 
como fígado, pulmão, rins, baço e glândulas adrenais devem também 
ser encaminhados ao laboratório, fixados em formol a 10% para avaliação 
histológica.

• Placenta: deve ser encaminhado um pedaço grande de placenta. O 
isolamento do agente infeccioso na placenta associado às alterações 
histológicas, pode levar a conclusão em casos de abortamento bacteriano 
e micótico.

• Fluídos Uterinos: swabs uterinos podem ser coletados de éguas que 
abortaram, para realização de cultura e antibiograma. 

• Soro Fetal: o soro fetal (se possível), e fluído peritoneal e torácico podem 
ser submetidos a exames sorológicos.

Fonte: Large Animal Internal Medicine, 1996.

Tabela 1: classificação de perda gestacional em equinos

Causas comuns Causas menos comuns Causas incomuns

Endometrite crônica Endotoxemia Ehrlichia risticii (Febre de Potomac) Deficiência de vitamina A

Defeitos embrionários Leptospirose Aderências endometriais Deficiência de iodo

Fibrose endometrial Anormalidade do cordão umbilical Metrite contagiosa equina Tumores das células da teca

Placentite bacteriana Anormalidades fetais Cistos uterinos Criptococose

Placentite fúngica Estresse da mãe e outras doenças debilitantes Hiperlipemia Salmonella abortus equi

Gestação gemelar Anormalidades cromossômicas Linfossarcoma Rhodococcus equi

Herpesvírus equino tipo 1 Toxicidade fetal Síndrome da diarreia fetal Mycoplasma spp.

Arterite viral equina Brucelose Coccidioidomycose

Anemia infecciosa equina Mycobacterium Histoplasmose

Torsão uterina Corynebacterium pseudoterculoses Babesiose

Fatores endócrinos

Má-nutrição

Indução farmacológica

Descolamento prematuro da placenta

Asfixia fetal



9 3 .

• Soros pareados das éguas que abortaram também devem ser encaminha-
dos. A coleta dos soros deve ser realizada na fase aguda (no momento do 
abortamento) e na fase convalescente (2 a 3 semanas após o aborta-
mento). Um aumento ou diminuição nos títulos sorológicos para um deter-
minado agente infeccioso, após o abortamento, evidencia a participação 
do mesmo como agente causal do abortamento. Contudo, o aumento no 
título muitas vezes não é observado, se o abortamento ocorrer algumas 
semanas após a infecção. A interpretação dos dados sorológicos é mais 
confiável quando dados microbiológicos, histológicos e citológicos são 
também levados em consideração no diagnóstico.

Deve acompanhar o material, um histórico detalhado incluindo a idade 
gestacional, os dados reprodutivos e vacinais da mãe e da tropa, causas 
potenciais de estresse materno, histórico do desempenho reprodutivo da 
mãe e o seu possível acesso a agentes e plantas tóxicas, contato com outros 
animais, presença de locais alagados, viagens recentes e doenças anteriores, 
dentre outras informações. A tabela 2 mostra em detalhes as características 
das principais causas de abortamentos infecciosos em equinos.

Prevenção
A vacinação sempre é recomendada como parte de qualquer programa de 
biossegurança animal. Preconiza-se vacinar todos os animais de forma a evi-
tar a entrada da doença e a consequente disseminação do agente infeccioso. 
A prevenção do aborto equino por vírus deve ser feita através da vacinação 
com Pneumabort® K + 1b, vacina que previne contra o herpesvírus equino 
subtipos 1p e 1b. A higienização ambiental e pessoal, isolamento de éguas 
que abortaram, controle de trânsito de animais e diminuição do estresse das 
éguas prenhes, também são medidas importantes a serem implementadas 
no controle das doenças. A vacinação com a Fluvac Innovator® EHV 4/1 e a 
Leptobac - 6, devem ser utilizadas em todos os animais da propriedade, para 
prevenção da Rinopneumonite e Leptospirose. Com a vacinação em massa, o 
desafio desses agentes diminui consideravelmente na população. 

A Pneumabort® K +1b da Zoetis contém os subtipos 1p e 1b do EHV1, ambos 
isolados e considerados como os principais causadores de abortamento em 
equinos. É importante salientar que a vacina é aprovada pelo USDA (Minis-
tério da Agricultura dos Estados Unidos), com rigorosos teste de controle de 
eficácia e segurança e que possui o adjuvante de imunidade exclusivo na sua 
formulação, o “MetaStim®”, que induz melhor resposta imune e minimiza as 
reações vacinais, quando comparado com outros adjuvantes convencionais, 
como o hidróxido de alumínio.
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9 6 .

Blo-trol®

 Descrição:
Para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, ovinos e caprinos.

 Composição:
Blo-trol® é o éster tributílico do ácido 2-acetoxi 1-2-3 propano tricarboxílico, em forma pura.

 Indicações: 
Blo-trol®, composto por acetilbutileno, é indicado para o tratamento do timpanismo (ou empanzinamento) de bovinos, ovinos e caprinos; um distúrbio metabólico 
que acomete animais ruminantes e que está associado a fatores que impedem a eliminação de gases produzidos durante a fermentação ruminal.

 Posologia e modo de usar:
Administrar o Blo-trol® por via oral, diluído em água ou por injeção direta no rúmen.

Se necessário, repetir a dose 6 a 10 horas após o primeiro tratamento.

Bovinos: 20 a 30 mL.

Ovinos e caprinos: 5 a 10 mL.

As dosagens podem ser alteradas a critério do médico-veterinário.

 Apresentação:
Frasco contendo 150 mL.



9 7.

 Descrição: 
Formoped® é um potente bactericida e antisséptico, que não se altera na presença de matéria orgânica; destrói o tecido superficial das lesões ulceradas, excres-
cências e infiltrações infecciosas no córion dos cascos e entre as unhas dos animais.

 Composição:
Cada 100 mL contém: 27,5 g de M.M.D.H. (monometilol dimetil hidantoína) em 100 mL de veículo q.s.p. Propelente: Butano: propano (80:20)

 Indicações:
Podridão dos pés (foot rot, Piétin) dos ovinos. 

Podridão dos cascos dos bovinos (foot rot).

Frieiras em geral.

Lesões necróticas dos pés. 

Papilomatose bovina (figueira).

 Posologia e modo de usar:
Aplicar Formoped® cobrindo toda a área afetada. Repetir o tratamento quando necessário. Nos casos de papilomatose bovina (figueira), fazer aplicações diárias 
nas verrugas maiores, durante 10 dias. Pode ser associado ao tratamento com produto à base de Terramicina®.

 Período de carência e precauções:
Não há restrição para consumo humano de leite ou carne dos animais tratados. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não contém clorofluorcarbono.

 Apresentação:
Tubo aerossol contendo 400 mL (ou 188 gramas).

Formoped®
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Imidofort® B12

 Descrição:
Indicado para o tratamento da Babesiose e Anaplasmose Bovina.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Imidocarb (Dipropionato) ................................................................................... . 15,00 g

Vitamina B12 ...............................................................................................................0,05 g

Veículo q.s.p.  ...................................................................................................... 100,00 mL

 Indicações:
Imidofort® B12 é indicado no tratamento da Babesiose e da Anaplasmose dos bovinos (Tristeza Parasitária Bovina).

 Posologia e modo de usar:
Imidofort® B12 deve ser administrado por via subcutânea, na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso vivo.

 Período de carência e precauções:
Carne: 31 dias. 

Leite: 9 dias.

Animais tratados podem apresentar salivação, lacrimejamento e cólica passageira logo após o tratamento. Nestes casos, aplicar sulfato de atropina.

Animais tratados com inseticidas ou anti-helmínticos a base de organofosforados não podem receber tratamento simultâneo com Imidofort® B12.

Na aplicação em fêmeas bovinas lactantes, deve ser respeitado o período de carência para consumo do leite.

Respeitar sempre o período de carência para consumo da carne de animais tratados.

Não aplicar vacinas contra Babesiose e Anaplasmose até 28 dias da aplicação de Imidofort® B12.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

A segurança desse produto não foi testada em animais adultos em fase reprodutiva.

 Apresentação:
Frasco âmbar contendo 20 mL.

HE
MO

PA
RA

SI
TI

CI
DA

S





HORMÔNIOS
LINHA REPRODUTIVA



104.

DIB®

 Descrição:
DIB® é um dispositivo intravaginal de silicone, impregnado com 1 g de 
progesterona, utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, 
programas de inseminação, programas de superovulação de doadoras e 
sincronização de receptoras.

 Composição:
Cada 30 g (um dispositivo) contém: 

Progesterona ............................................................................................................1,00 g

Silicone q.s.p. ................................................................................................. 30,00 g

 Indicações:

Indicações DIA 0 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 11

Anestro pós-parto ID+BE RD+eCG BE IA

Cisto ovariano ID PG RD IA

Sincronização de cios ID+BE2 RD+PG BE1 IA

ID = INSERIR DIB® PG= PROSTAGLANDINA F2 ALFA

RD= RETIRAR DIB® IA = INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

BE= BENZOATO DE ESTRADIOL 
(BE1 = 1MG; BE2 = 2MG)

eCG= GONADOTROFINA 
CORIÔNICA EQUINA

 Posologia e modo de usar:
Com o uso do aplicador, inserir o dispositivo na vagina do animal, deixando 
a cauda plástica do produto para fora do vestíbulo vulvar, para sua posterior 
remoção.

 Período de carência e precauções:
• Para a colocação no animal, o operador deve seguir as boas normas de 

higiene, conservando a limpeza do material e do animal.

• Recomenda-se lavar e desinfetar o aplicador logo após o uso. Em caso de 
reutilização, é necessário lavar e desinfetar os dispositivos antes de sua 
reinserção.

• Armazenar em local seco e fresco, ao abrigo de luz solar direta.

• Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

• Evitar manipular o produto sem o uso de luvas.

O leite de animais tratados com o produto não deve ser destinado ao 
consumo humano antes de 30 dias após a retirada do dispositivo. A carne 
de animais tratados somente deve se destinar ao consumo humano 30 dias 
após a retirada do produto.

Efeitos colaterais:

Não há efeitos colaterais associados à progesterona. Ocasionalmente,  
pode-se perceber sinais de vaginite leve, que desaparece espontaneamente 
após a retirada do produto, não comprometendo a eficácia do tratamento 
nem a saúde do animal.

Contraindicações:

Não administrar em caso de doenças gênito-urinárias, corrimento vaginal 
persistente, falsa prenhez e tumores mamários.

Prazo de validade:

Dois anos após a fabricação.

 Apresentação:
Bolsa contendo 10 dispositivos.
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CIDR®

 Descrição: 
Dispositivo intravaginal para controle do cio em bovinos.

 Composição:
Cada dispositivo em forma de T contém: 

Progesterona ................................................................................................................1,9 g

Excipiente q.s.p. ........................................................................................................30,0 g

 Indicações:
Programas de sincronização de cio e ovulação em bovinos de leite e corte, 
programas de inseminação artificial, coleta e transferência de embriões. 
Tratamento de vacas em condição de anestro.

 Posologia e modo de usar:
Usar luvas de borracha ao manusear os dispositivos. Lavar o aplicador em 
solução antisséptica não irritante. Colocar o dispositivo no aplicador, de 
modo que as abas fiquem dobradas e somente as pontas destas se projetem 
da parte frontal do aplicador. Mergulhar a parte frontal do aplicador em 
lubrificante obstétrico veterinário. Erguer a cauda do animal e higienizar os 
lábios da vulva. Com a cauda do animal erguida, introduzir suavemente o 
aplicador na vagina, inclinando-o ligeiramente para cima, através da vulva, 
e depois para trás, sem forçar, na direção da parte anterior da vagina. Libere 
o dispositivo pressionando os apoios para dedos do aplicador e logo em 
seguida retire este com suavidade. Remoção: retirar com cuidado, mas com 
firmeza, puxando o cordão saliente do dispositivo.

 Período de carência e precauções:
Não há nenhuma restrição para consumo humano de leite ou carne, porém 
os dispositivos devem ser removidos antes do abate.

 Apresentação:
Dispositivo de silicone em forma de T impregnado de progesterona. 

Pacote contendo 10 dispositivos.

Lutalyse®

 Descrição: 
Solução Injetavel de prostaglandina natural.

 Composição:
Cada mL contém:

Dinoprost trometamina .......................................................................................6,71 mg  
(equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) 

Veículo q.s.p. ................................................................................................................. 1 mL

 Indicações:
Lutalyse® é indicado para sincronização do cio de vacas e éguas; tratamento 
de vacas e éguas com corpo lúteo funcional sem expressar comportamento 
de estro (vacas em subestro ou cio silencioso, éguas difíceis de cobrir); indução 
do aborto ou parto em vacas e éguas; indução do parto em vacas e porcas; 
tratamento da metrite crônica e piometrite em vacas; reprodução controlada 
em vacas.

 Posologia e modo de usar:
Injeção intramuscular seguindo as seguintes doses:

Vacas: 5 mL.

Éguas: 1 mL. 

Porcas: 2 mL.

Advertência: não aplicar por via endovenosa.

 Período de carência e precauções:
Abate: 24 horas.

 Apresentação:
Frascos contendo 10 ou 30 mL.
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Para indução de cio e 
sincronização em protocolos 
reprodutivos, conte com a 
Prostaglandina da Zoetis.

GERAR Leite, Grupo Especializado em Reprodução 
Aplicada ao Rebanho, criado na parceria entre a 
Zoetis e a Unesp, em 2014, é composto por um 
seleto grupo de técnicos que discutem resultados e 
inovações referentes à IATF e TETF (protocolos em 
tempo fixo). Só no ano de 2016, foram analisados 
120 mil dados coletados em 330 fazendas. 
Atualmente, fazem parte do GERAR Leite, 200 
técnicos de 9 estados do Brasil (SP, MG, PR, GO, RS, 
SC, CE, SE e ES).

A seguir, os principais resultados comparativos de 
Prostaglandinas oriundos deste ano.

SUPERIORIDADE DO LUTALYSE® EM PROTOCOLOS 
DE IATF NAS VACAS EM LACTAÇÃO

(TAXA DE CONCEPÇÃO AOS 30 DIAS)

n= 1488

ANIMAIS CICLANDO OU NÃO... GARANTA UM 
MELHOR DESEMPENHO COM O USO DO LUTALYSE®

LUTALYSE® PROPORCIONA MELHORES 
RESULTADOS EM PRIMÍPARAS E MULTÍPARAS

(TAXA DE CONCEPÇÃO AOS 30 DIAS)

MAIORES TAXAS DE CONCEPÇÃO COM O USO DE 
LUTALYSE® NAS RAÇAS HOLANDESA E GIROLANDO

LUTALYSE® SEMPRE APRESENTA 
RESULTADOS SUPERIORES AO 
CLOPROSTENOL, INDEPENDENTEMENTE 
DA PRODUÇÃO LEITEIRA
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em protocolos reprodutivos, conte 
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40%

30%

20%

10%

0%

35%

Ta
xa

 d
e 

co
nc

ep
çã

o 
ao

s 
30

 d
ia

s 
(%

)

Produção de leite (litros/dia)

25%

15%

5%

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Dinoprost

Cloprostenol

LUTALYSE® (Dinoprost)

n= 11290
38%

n= 5001

n= 6358

35%

31%

LUTALYSE® (Dinoprost)

n= 5227

n= 5265

30%

37%

LUTALYSE® (Dinoprost)

n= 1184

n= 2646

33%

37%

LUTALYSE® (Dinoprost)

Co
py

rig
ht

 Z
oe

tis
 In

dú
st

ria
 d

e 
Pr

od
ut

os
 V

et
er

in
ár

io
s 

Lt
da

. T
od

os
 o

s 
di

re
ito

s 
re

se
rv

ad
os

. M
at

er
ia

l p
ro

du
zi

do
 e

m
 ju

lh
o 

de
 2

01
6.

 P
ar

a 
in

fo
rm

aç
õe

s, 
co

ns
ul

te
 o

 S
A

C
: 0

80
0

 0
11 

19
 19

. C
ód

. 3
0

0
0

0
92

3.GERAR Leite, Grupo Especializado em Reprodução 
Aplicada ao Rebanho, criado na parceria entre a 
Zoetis e a Unesp em 2014, é composto por um 
seleto grupo de técnicos que discutem resultados e 
inovações referentes à IATF e TETF (protocolos em 
tempo fi xo). Só no ano de 2016 foram analisados 
120 mil dados coletados em 330 fazendas. 
Atualmente, fazem parte do GERAR Leite 200 
técnicos de 9 estados do Brasil (SP, MG, PR, GO, RS, 
SC, CE, SE e ES).

A seguir, os principais resultados comparativos de 
Prostaglandinas oriundos deste ano.

SUPERIORIDADE DO LUTALYSE® EM PROTOCOLOS 
DE IATF NAS VACAS EM LACTAÇÃO

(TAXA DE CONCEPÇÃO AOS 30 DIAS)

n= 1488

ANIMAIS CICLANDO OU NÃO... GARANTA UM 
MELHOR DESEMPENHO COM O USO DO LUTALYSE®
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MULTÍPARAS

LUTALYSE® PROPORCIONA MELHORES 
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LUTALYSE® NAS RAÇAS HOLANDESA E GIROLANDO
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RESULTADOS SUPERIORES AO 
CLOPROSTENOL, INDEPENDENTEMENTE 
DA PRODUÇÃO LEITEIRA

Cloprostenol

n= 6563
34%

n= 2093

n= 3930

32%

27%

Cloprostenol

n= 4929

n= 1155

28%

34%

Cloprostenol

n= 708
26%

31%

Cloprostenol

Para indução de cio e sincronização 
em protocolos reprodutivos, conte 
com a Prostaglandina da Zoetis.
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GERAR Leite, Grupo Especializado em Reprodução 
Aplicada ao Rebanho, criado na parceria entre a 
Zoetis e a Unesp em 2014, é composto por um 
seleto grupo de técnicos que discutem resultados e 
inovações referentes à IATF e TETF (protocolos em 
tempo fi xo). Só no ano de 2016 foram analisados 
120 mil dados coletados em 330 fazendas. 
Atualmente, fazem parte do GERAR Leite 200 
técnicos de 9 estados do Brasil (SP, MG, PR, GO, RS, 
SC, CE, SE e ES).

A seguir, os principais resultados comparativos de 
Prostaglandinas oriundos deste ano.
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*Optar entre remoção dos bezerros (RB-48h) ou 1,5 mL de Novormon® para as raças zebuínas e taurinas no dia 9.

*Optar entre remoção dos bezerros (RB-48h) ou 1,5 mL de Novormon® para as raças zebuínas e taurinas no dia 9.

2,5 mL LUTALYSE® 
+ 0,3 mL E.C.P.®

+ 1,5 mL NOVORMON®*2,0 mL GONADIOL®

D9 D11

IATF

D0

CIDR® / DIB® 48 h

0,3 mL E.C.P.®

+ 1,5 mL NOVORMON®*2,0 mL GONADIOL®

D9

2,5 mL LUTALYSE® 

D7 D11

IATF

D0

CIDR® / DIB® 48 h

D7

0,3 mL E.C.P. ® 
+ 1,0 mL NOVORMON®*2,0 mL GONADIOL® 2,5 mL LUTALYSE®

D9 D11

IATF

D0

CIDR® / DIB® 48 h

0,3 mL E.C.P.®

D12D0

CIDR® / DIB® OBSERVAÇÃO DE CIO E IA A PARTIR DO DIA 13 
OU INICIAR PROTOCOLO DE IATF A PARTIR DO DIA 19

D5

1,0 mL E.C.P.®*2 0,3 mL E.C.P.®

D12 D13*3 D14D0

MGA®*1 OBSERVAÇÃO DE CIO E IA A PARTIR DO DIA 15 
OU INICIAR PROTOCOLO DE IATF A PARTIR DO DIA 21

0,3 mL E.C.P® 2,0 mL GONADIOL®

2,5 mL Lutalyse®

0,3 mL E.C.P®

1,0 mL NOVORMON®*

D0 D12 D0 D9 D11

INTERVALO
DE 12 DIASCIDR® / DIB® CIDR® / DIB®

IATF

 IATF EM VACAS PARIDAS EM ANESTRO (MULTÍPARAS < 60 DIAS PÓS-PARTO E PRIMÍPARAS)
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INTERVALO
DE 12 DIASCIDR® / DIB® CIDR® / DIB®

IATF

 IATF EM VACAS PARIDAS CICLANDO (MULTÍPARAS > 60 DIAS PÓS-PARTO)

PROTOCOLOS GADO DE CORTE 

*Para o 3º e 4º usos do CIDR®, não é necessário aplicar 1,0 mL Novormon® no dia 9.
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PROTOCOLO GADO DE CORTE 

*1 Fornecimento diário via oral de 2,28 g por animal de MGA® Premix. *2 Somente quando for realizada a observação de CIO e IA. 
*3 Remover as sobras do último fornecimento
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*Para o 3º e 4º usos do CIDR®, não é necessário aplicar Novormon® no dia 9.
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E.C.P.®

 Descrição: 
À base de cipionato de estradiol, E.C.P.® oferece todas as atividades funcionais 
das substâncias estrógenas naturais, com ação uniforme e profunda. 

 Composição:
Cada mL contém: 

Cipionato de estradiol ...............................................................................................2 mg

Veículo q.s.p. ................................................................................................................. 1 mL

 Indicações:
Correção do anestro (ausência de cio).

 Posologia e modo de usar:
Doses médias recomendadas em condições de anestro são:

Vacas: 1,5 a 2,5 mL.

Éguas: 2,5 a 5 mL.

Ovelhas: 0,25 a 0,5 mL.

Porcas: 0,25 a 0,5 mL.

As doses podem ser repetidas, se necessário, a critério do médico-veterinário. 
E.C.P.® é administrado unicamente por via intramuscular.

 Período de carência e precauções:
Não há restrição para consumo humano de leite e carne dos animais 
tratados.

 Apresentação:
Frasco contendo 10 mL.

Gonadiol®

 Descrição: 
Gonadiol® é uma solução oleosa injetável com concentração de  
1 mg de benzoato de estradiol/mL. Os estrógenos são hormônios esteroides 
produzidos pelo folículo ovariano, que, entre outras ações farmacológicas, 
exercem um efeito de "feed-back" sobre o hipotálamo (negativo ou positivo, 
dependendo da fase do ciclo estral), provocando ou suprimindo a liberação de 
GnRH, hormônio responsável pela liberação das gonadotrofinas (LH e FSH).

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Benzoato de estradiol ..........................................................................................100 mg

Álcool benzílico ..............................................................................................................3 g

Óleo de girassol (q.s.p.)........................................................................................ 100 mL

 Indicações:
Indicado na indução e sincronização de cios com dispositivos e implantes de 
progestágenos ou progesterona. No tratamento de cio silencioso pós-parto 
em bovinos.

 Posologia e modo de usar:
O produto é aplicado antes da aplicação do progestágeno e/ou depois, de 
acordo com o protocolo utilizado. Em termos gerais, as doses utilizadas são: 

Indicação Antes do progestágeno (mL) Após o progestágeno (mL)

Anestro pós-parto 0 1

Cio silencioso 2 0

Sincronização de cio 2 1

O intervalo entre doses depende do protocolo utilizado, ficando a critério do médico-veterinário. 
Em termos gerais, esquemas que utilizam progestágenos, o intervalo entre doses é de 5 a 9 
dias, quando o protocolo inclui duas doses de benzoato de estradiol. 

 Período de carência e precauções:
Abate: 60 dias. 

Leite: não pode ser utilizado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

 Apresentação:
Frasco-ampola contendo 50 ou 100 mL.
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Referência: M. H. C. Pereira, C. P. Sanches,T. Guzella, L. F. Barbosa e J. L. M. Vasconcelos - Estratégias para aumentar a fertilidade de vacas em lactação submetidas a protocolos de IATF e TETF à base de E2/P4 (Resumo SBTE 2013). Doses GnRH: Gonadorelina: 100 μg; Buserelina: 
10 μg; Lecirelina: 25 μg. PEREIRA, M.H.C. Título: The manipulation of progesterone profiles during progesterone + estradiol timed AI protocols in dairy Cattle: effects on fertility. 2016. 81f. Dissertação de doutorado - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
Estadual Paulista, Campus de Botucatu, 2016.

 PROTOCOLOS PREMIUM - VACA HOLANDESA 

2,0 mL GONADIOL®  + GnRH 5,0 mL LUTALYSE®

5,0 mL LUTALYSE®

+ 0,5 mL E.C.P.® IATF

D0 D7 D9 D11

2,0 mL GONADIOL®

D0 D7* D9 D11

5,0 mL LUTALYSE®

5,0 mL LUTALYSE®

+ 0,5 mL E.C.P.® IATF

CIDR®

48 h

CIDR®CIDR®

48 h

48 h

2,0 mL GONADIOL®  2,5 mL LUTALYSE® 0,5 mL E.C.P.®** IATF

D0 D7 D9* D11

CIDR® 48 h

2,0 mL GONADIOL®  + GnRH 5,0 mL LUTALYSE®

5,0 mL LUTALYSE®

+ 0,5 mL E.C.P.® IATF

D0 D7 D9 D11

2,0 mL GONADIOL®

D0 D7* D9 D11

5,0 mL LUTALYSE®

5,0 mL LUTALYSE®

+ 0,5 mL E.C.P.® IATF

CIDR®

48 h

CIDR®CIDR®

48 h

48 h

2,0 mL GONADIOL®  2,5 mL LUTALYSE® 0,5 mL E.C.P.®** IATF

D0 D7 D9* D11

CIDR® 48 h

* Iniciar o protocolo com dois CIDR® no D0 e retirar um CIDR® no D7. ** Nº de usos de CIDR®: neste trabalho foram utilizados implantes de 2º+2ºuso ou 1º+3ºuso.

*Em animais em anestro, aplicar 1,0 mL de Novormon® no dia 9. ** Para a categoria de novilhas utilizar 0,3 mL de E.C.P®.

 VACAS MESTIÇAS - GIROLANDO

2,0 mL GONADIOL®  + GnRH 5,0 mL LUTALYSE®

5,0 mL LUTALYSE®

+ 0,5 mL E.C.P.® IATF

D0 D7 D9 D11

2,0 mL GONADIOL®

D0 D7* D9 D11

5,0 mL LUTALYSE®

5,0 mL LUTALYSE®

+ 0,5 mL E.C.P.® IATF

CIDR®

48 h

CIDR®CIDR®

48 h

48 h

2,0 mL GONADIOL®  2,5 mL LUTALYSE® 0,5 mL E.C.P.®** IATF

D0 D7 D9* D11

CIDR® 48 h
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Novormon®

 Descrição:
Gonadotrofina coriônica equina.

 Composição:
Cada mL de solução reconstituída contém:

Gonadotrofina coriônica equina (eCG,PMSG)  .................................................. 200 UI

Lactose  ...................................................................................................................... 26 mg

Timerosal  ............................................................................................................ 0,026 mg

 Indicações:
Indução da ovulação e supeovulação em porcas, ovinos, bovinos púberes e impúberes, sincronização de cios em porcas e complemento de sincronização em 
ovinos. Facilita o manejo da inseminação artificial e o transplante de embriões.

 Posologia e modo de usar:
Injetável, por via intramuscular profunda, após reconstituição do liofilizado com diluente estéril.

Vaca para superovulação: 1.500-4.000 (UI/animal). Dose: 7,5-20 mL.

Ovelha para superovulação: 1.000-1.500 (UI/animal). Dose: 5-7,5 mL.

Cabra para superovulação: 1.000-1.500 (UI/animal). Dose: 5-7,5 mL.

Porca para superovulação: 1.500-2.000 (UI/animal). Dose: 7,5-10 mL.

Vaca para sincronização de cio: 500-1.000 (UI/animal). Dose: 2,5-5 mL.

Ovelha para sincronização de cio: 500 (UI/animal). Dose: 2,5 mL.

Cabra para sincronização de cio: 500 (UI/animal). Dose: 2,5 mL.

Porca para sincronização de cio: 750 (UI/animal). Dose: 3,75 mL.

 Período de carência e precauções:
Conservar entre 4 e 8°C de temperatura. Uma vez constituído o liofilizado, conservar em geladeira ao abrigo de luz por um período máximo de sete dias.

A carne e o leite dos animais tratados só devem ser destinados ao consumo humano 30 dias após a aplicação do produto.

 Apresentação:
Caixa contendo 1 frasco-ampola com 5.000 UI de eCG/PMSG e 1 frasco-ampola com 25 mL de diluente estéril (água destilada).

Caixa contendo 5 frascos-ampola com 1.000 UI de eCG/PMSG e 5 frascos-ampola com 5 mL de diluente estéril (água destilada).
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MGA® Premix

 Descrição: 
MGA® Premix é um progastágeno em forma de pó.

 Composição:
Cada 100 g do produto contém: 

Melengestrol (acetato) ....................................................................................... 22,0 mg

Excipiente q.s.p. ..................................................................................................... 100,0 g

 Indicações:
Programas de sincronização de cio em fêmeas bovinas.

Indução de ciclicidade em fêmeas bovinas em anestro.

 Posologia e modo de usar: 
MGA® Premix deve ser administrado misturado à ração ou ao sal mineral de fêmeas bovinas na dose de 0,50 mg de melengestrol (acetato) por animal dia, o que 
corresponde a 2,28 g de MGA® Premix por animal/dia (ver tabela abaixo). A mistura deve ser feita de acordo com o consumo, na quantidade adequada para permi-
tir a ingestão de 0,50 mg de melengestrol (acetato) por animal/dia, ou 2,28 g de MGA® Premix por animal/dia, por um período entre 7 e 14 dias.

Exemplos de mistura de MGA® Premix no suplemento:

Quantidade de suplemento 
(ração ou sal) administrada 
por animal dia

Quantidade de MGA® Premix a ser 
adicionada por 1.000 kg de suplemento 
(ração ou sal) a ser administrado

0,25 kg 9,10 kg

0,50 kg 4,55 kg

0,75 kg 3,03 kg

1,00 kg 2,28 kg

 Período de carência e precauções:
Os animais tratados não devem ser abatidos antes de 48 horas após o término do tratamento.

Conservar em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

 Apresentação:
Saco contendo 3,5 kg.
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Spectramast ® LC

 Descrição: 
Cloridrato de ceftiofur é um antibiótico da família das cefalosporinas, indicado para o tratamento clínico da mastite de vacas leiteiras lactantes.

 Composição:
Cada seringa descartável de Spectramast® LC de 10 mL contém:

Cloridrato de ceftiofur ........................................................................................... 125 mg

 Indicações:
Indicado para o tratamento clínico da mastite em vacas leiteiras lactantes, associada com Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus dysgalactiae e 
Escherichia coli. Vacas com sinais clínicos sistêmicos causados pela mastite, devem receber outra terapia apropriada sob orientação de um médico-veterinário.

 Posologia e modo de usar:
Introduzir uma seringa em cada quarto afetado. Repetir este tratamento após 24 horas. Para terapia prolongada, o tratamento deve ser repetido uma vez ao dia 
por até oito dias consecutivos.

Lavar completamente os tetos com água morna contendo antisséptico apropriado. Secar bem e esgotar totalmente o úbere. Limpar a extremidade do teto afeta-
do usando lenços individuais com álcool, um para cada teto. Escolher o comprimento da inserção desejado (total ou parcial) e introduzir a extremidade da seringa 
no canal do teto. Empurrar o êmbolo da seringa a fim de administrar todo o conteúdo e massagear o quarto para a distribuição da suspensão na cisterna de leite.

 Período de carência e precauções:
Leite: não utilizar o leite para consumo humano durante o tratamento (máximo de oito infusões) e por 72 horas após o último tratamento.

O período de retirada para o consumo da carne é de dois dias após o último tratamento.

 Apresentação:
Seringas descartáveis contendo 10 mL, acompanhadas de lenços com álcool isopropílico a 70%.
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Flumast®

 Descrição:
Flumast® se destina ao tratamento da mastite aguda ou crônica e alívio dos sintomas inflamatórios dela decorrentes.

 Composição:
Cada 100 mL contém:
Flumetasona .........................................................................................................0,0025 g

Espiramicina-base (como adipato) ..........................................................7.692.300 Ul

Neomicina-base (como sulfato) .............................................................................2,0 g

Veículo q.s.p.  ........................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
Tratamento da mastite aguda ou crônica em vacas em lactação, causadas por germes sensíveis à espiramicina e à neomicina, tais como: Staphylococcus spp; 
Streptococcus spp, Escherichia spp, Corynebacterium spp, Pseudomonas spp, Mycobacterium spp e Mycoplasma spp. Alívio dos sintomas de inflamação que 
acompanham a mastite, por meio da ação da flumetasona.

 Posologia e modo de usar:
Dose: aplicar por via intramamária e após a ordenha, o conteúdo de uma seringa (10 mL) em cada quarto afetado. Se necessário, repetir a aplicação após 
12, 24 e/ou 48 horas.

1. Ordenhar o animal, limpar e desinfetar o teto do quarto a ser tratado.

2. Com o auxílio de uma seringa com agulha aspirar 10 mL de produto do frasco.

3. Retirar a agulha da seringa e acoplar uma das cânulas que acompanham a embalagem.

4. Introduzir a cânula acoplada à seringa no orifício do teto, pressionar o êmbolo da seringa até a completa liberação do produto e massagear ligeiramente o úbere para 
facilitar a difusão do produto.

5. Usar uma cânula para cada quarto afetado, descartando-a após o uso.

 Período de carência e precauções:
Bovinos: o abate de animais tratados com este produto somente deve ser realizado 45 dias após a última aplicação.

Leite: o leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 4 dias após a última aplicação.

A utilização do produto em condições diferentes das aqui indicadas pode causar a presença de resíduo acima dos limites aprovados, tornando o alimento de 
origem animal impróprio para o consumo. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

 Apresentação:
Frasco contendo 100 mL, acompanhado de cânulas para aplicação.
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Spectramast ® DC

 Descrição: 
Cloridrato de ceftiofur é um antibiótico da família das cefalosporinas, indicado para o tratamento da mastite subclínica em vacas secas.

 Composição:
Cada seringa de 10 mL contém:

Cloridrato de Ceftiofur ..................................................................................... 500,0 mg

Veículo q.s.p.  ......................................................................................................... 10,0 mL

 Indicações:
Indicado para o tratamento da mastite subclínica no momento da secagem das vacas leiteiras, associada com Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae 
e Streptococcus uberis. 

 Posologia e modo de usar:
Lavar completamente os tetos com água morna contendo anti-séptico apropriado. Secar bem e esgotar totalmente o úbere. Limpar a extremidade do teto afetado 
usando lenços individuais com álcool, um para cada teto. Escolher o comprimento da inserção desejado (total ou parcial) e introduzir a extremidade da seringa no 
canal do teto. Empurrar o êmbolo da seringa afim de administrar todo o conteúdo e massagear o quarto para a distribuição da suspensão na cisterna de leite.

 Período de carência e precauções:
Leite: o leite dos animais tratados com este produto pode ser destinado ao consumo humano somente 30 dias após a última aplicação deste produto durante o 
período seco.

Abate: o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 16 dias após a última aplicação. O produto não requer período de carência para 
o abate de bezerros neonatos nascido de vacas tratadas.

 Apresentação:
Seringas descartáveis contendo 10 mL, acompanhadas de lenços com álcool isopropílico a 70%.
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Teat Seal ®

 Descrição: 
Teat Seal® é uma infusão intramamária para vaca seca. 

 Composição:
Cada seringa de 4 g contém:

Subnitrato de bismuto ..............................................................................................2,6 g

Veículo q.s.p.  ...............................................................................................................4,0 g

 Indicações:
Teat Seal® é indicado para vacas, na prevenção de novas infecções intrama-
márias durante período seco, reduzindo a incidência de mastistes subclínicas 
das vacas na parição e de mastistes clínicas no período seco e na lactação 
subsequente (pelo menos por 60 dias após a parição). Vacas consideradas 
livres de mastite subclínica devem receber Teat Seal® no período de secagem. 
Outros animais devem ser manejados de acordo com um programa de 
mastite ou conforme as recomendações do médico-veterinário.

 Posologia e modo de usar:
Administrar o conteúdo de uma seringa em cada quarto do úbere, imedia-
tamente após a última ordenha da lactação (no período de secagem). Na 
secagem o úbere deve ser rigorosamente limpo e desinfetado. É essencial 
deixar secar antes da infusão, pois o Teat Seal® não possui atividade 
antimicrobiana. Tomar cuidado para evitar contaminação no bico da seringa. 
Introduza o bico no teto e aplique Teat Seal® com pressão suave e contínua, 
até que a pasta seja inoculada. Não massageie o teto nem o úbere após a 
infusão do produto. É recomendável o uso de um desinfetante apropriado no 
teto após a infusão.

 Período de carência e precauções:
Não utilizar em vacas com suspeita ou com infecção intramamária na 
secagem. Não usar em vacas lactantes. Se vacas em lactação forem tratadas 
acidentalmente, o selo pode ser facilmente retirado manualmente, não 
sendo necessária qualquer precaução adicional. Neste caso, o leite não é re-
comendado para uso humano. Na parição, o selo pode ser tirado do teto com 
a mão ou mesmo ingerido pelo bezerro. A ingestão pelo bezerro é segura e 
não produz efeitos adversos.

 Apresentação:  
Seringa plástica contendo 4 g.

Orbenin® Extra Dry Cow

 Descrição: 
Orbenin® Extra Dry Cow é um produto à base de cloxacilina benzatina, espe-
cialmente formulado para a prevenção ou tratamento de rotina da mamite 
infecciosa de vacas fora do período de lactação.

 Composição:
Cada seringa contém:

Cloxacilina (como cloxacilina benzatina) ...................................................600,0 mg

Excipiente q.s.p. .........................................................................................................3,6 g

 Indicações:
“Período seco”: para o efetivo tratamento da mamite infecciosa, causada por 
Streptococcus spp e Staphylococcus aureus, já instalada, incluindo as formas 
clínicas ou subclínicas. Como a ação do produto se estende por um período 
de até sete semanas, Orbenin® Extra Dry Cow é indicado também na profila-
xia de novas infecções do úbere durante a maior parte do período seco, para 
reduzir ou controlar o número mínimo de infecções no rebanho.

 Posologia e modo de usar:
Aplicar uma seringa por quarto mamário, após a última ordenha.

Aplicar o conteúdo após antissepsia do teto.

Não ordenhar a vaca após a aplicação do produto.

 Período de carência e precauções:
Leite: só utilizar o leite para o consumo humano 42 dias após a última 
aplicação do produto.

Carne: os animais só devem ser abatidos para o consumo humano 28 dias 
após a última aplicação do produto.

Não administrar o produto em vacas cujo período seco seja inferior a 42 dias.

 Apresentação:
Seringa plástica contendo 3,6 g.
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O período seco é uma fase de mudanças fisiológicas significativas no ciclo 
produtivo da vaca leiteira, cujo principal objetivo é manter a saúde da 
glândula mamária, maximizar a produção e a reprodução da vaca leiteira. 
Para otimizar a produção de leite na lactação seguinte, a glândula mamária 
requer um período seco, cuja duração deve ser de aproximadamente 60 dias. 
Em relação à saúde do úbere, neste período existe maior risco de novos casos 
de mastite, logo após a secagem e no período peri-parto. Por outro lado, a 
secagem é um dos momentos mais vantajosos para o tratamento das masti-
tes subclínicas, que se iniciam durante a lactação. Desta forma, o objetivo da 
secagem das vacas é reduzir o número de quartos infectados no momento 
do parto, de forma a otimizar a produção de leite, com baixa contagem de 
células somáticas (CCS) na lactação seguinte.

Após a secagem, o úbere passa por três fases fisiologicamente muito diferen-
tes. Durante as três primeiras semanas após a secagem, ocorre a fase de 
involução ativa, na qual há acúmulo de leite, aumento da pressão intrama-
mária e alto risco de novas infecções. Nesta fase, há aumento da contagem e 
da atividade das células imunes, cuja função é a absorção dos componentes 
do leite e das células produtoras de leite. Além disso, durante as primeiras 
semanas após a secagem, ocorre a formação de tampão de queratina no 
canal do teto, o qual funciona como uma barreira física contra entrada de 
patógenos causadores de mastite. Após 3 semanas da secagem, o úbere está 
completamente involuído, sem a presença de secreção e, desta forma, o risco 
de novas infecções é baixo. A terceira fase inicia-se cerca de três semanas 

CONTROLE DE MASTITE NO PERÍODO SECO
Professor Associado, Qualileite-Laboratório de Pesquisa em Qualidade do Leite, Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Campus de Pirassununga-SP, Brasil.

antes do parto, quando a glândula mamária inicia a produção de colostro, 

o que envolve aumento da concentração de anticorpos e de componentes 

do leite. Durante esta fase final, além do aumento da pressão do úbere, a 

vaca apresenta menor capacidade de resposta imune, o que aumenta sua 

susceptibilidade a novos casos de mastite, principalmente aqueles causados 

por agentes ambientais.

A taxa de novos casos de mastite é maior durante o período seco, que 

durante a lactação (Figura 1). Infecções adquiridas durante o período seco são 

normalmente causadas por agentes ambientais, e algumas destas infecções 

persistem durante a lactação seguinte. O risco de ocorrência de mastite 

durante a secagem, depende dos mecanismos de defesa da vaca leiteira e 

do desafio causado pela contaminação por microrganismos ambientais e 

contagiosos. A ocorrência de casos de mastite durante o período seco causa 

prejuízos em razão da menor produção e qualidade do leite na lactação 

seguinte, e pelo aumento da mastite clínica pós-parto. Na ausência de um 

programa de prevenção de mastite e de medidas eficazes de controle duran-

te o período seco, ocorre um aumento da incidência de mastite no período 

pós-parto. O controle dos agentes causadores de mastite ambiental é um 

desafio constante para a glândula mamária durante todo o período seco. Isto 

ocorre principalmente em rebanhos com condições de ambiente inadequado, 

como altas temperaturas e umidade, acúmulo de lama, barro e esterco, falta 

de sombra e de conforto para os animais secos.
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Figura 1: risco de novos casos de mastite durante a lactação e período seco.

Período
Seco

Lactação

Secagem SecagemParto

Métodos de secagem de vacas leiteiras

O nível de produção de leite, no momento da secagem, é um fator de 

fundamental importância para o sucesso da secagem, pois quanto 

maior a produção de leite, maior o aumento da pressão intramamária 

e do risco de vazamento de leite no período após a secagem, o que, 

consequentemente, aumenta o risco de novos casos de mastite. Para 

cada 5 kg de aumento de produção de leite acima de 12,5 kg/dia (no 

momento da secagem), o risco de novos casos de mastite ambiental 

aumenta em 77%.

Atualmente, os dois principais métodos de secagem utilizados em 

fazendas leiteiras são a secagem abrupta e a intermitente. Na secagem 

abrupta, as ordenhas são interrompidas no dia da aplicação do antibióti-

co para vacas secas, cerca de 50 a 60 dias antes da data prevista do par-

to, independentemente da produção da vaca. Após a última ordenha, as 

vacas devem ficar sob observação durante 1-2 semanas, para identificar 

a ocorrência de novos casos de mastite clínica, quando ocorre aumento 

de volume em apenas um dos quartos mamários.

No método de secagem intermitente ocorre a redução da frequência 

de ordenhas na última semana de lactação, até a completa secagem 

da vaca. Ordenhas intermitentes são usadas para reduzir a produção de 

leite, antes da secagem de vacas com altas produções, o que pode faci-

litar a involução da glândula mamária, reduzir o risco de novas infecções 

(menor pressão intramamária após a secagem) e aumentar os fatores 

de defesa naturais contidos no leite. 

O método mais simples para secagem das vacas e um dos mais 

utilizados é a secagem abrupta. Em vacas de alta produção, este método 

pode causar aumento da pressão na glândula mamária e canal do teto, 

o que leva ao gotejamento de leite e permanência do canal dos tetos 

abertos por períodos prolongados. Sendo assim, uma alternativa de 

manejo nutricional é a retirada do concentrado das vacas, cerca de uma 

semana antes da secagem. Esta medida de manejo auxilia na redução 

da produção de leite e permite a secagem abrupta. Pela simplicidade 

e pelos bons resultados obtidos, quando associados ao tratamento de 

vaca seca, a secagem abrupta é uma das principais práticas de manejo 

em rebanhos, nos países desenvolvidos.

Terapia completa da vaca seca
O uso do tratamento da vaca seca, no final da lactação, é uma das medidas 
mais importantes e recomendadas para prevenção de novos casos de mastite 
durante o período seco. Este procedimento consiste na infusão intramamária 
de um antibiótico de longa ação específico, com indicação específica na 
bula para este fim, em cada quarto do úbere, após a última ordenha. Além 
da função de prevenção de novos casos de mastite durante a fase inicial do 
período seco, a terapia da vaca seca é um componente indispensável para a 
eliminação de infecções subclínicas existentes na secagem. A terapia da vaca 
seca elimina, em média, 80% das mastites subclínicas existentes e previne 
até 80% das novas infecções intramamárias, durante o período seco.

Os benefícios diretos do tratamento de vacas seca são: maior taxa de cura em 
relação aos tratamentos durante a lactação, assim como menor custo, pois 
não há a necessidade de descarte do leite com resíduos de antibióticos. Além 
disso, ocorre a redução do risco de resíduos no leite após o parto, desde que 
seja observado o período mínimo de duração do período seco, com duração 
média de 60 dias. Dentre as outras vantagens do tratamento da vaca seca, 
destacam-se a possibilidade de usar maiores concentrações de antibióticos; 
redução de novas infecções no período; possibilidade do tecido danificado 
poder se regenerar antes do parto e diminuição da mastite clínica nas 
primeiras semanas após o parto.

Atualmente, recomenda-se a terapia completa da vaca seca, na qual o uso do 
selante de tetos deve ser feito em conjunto com o tratamento de vaca seca. A 
formação do tampão de queratina faz parte do processo natural de involução 
da glândula mamária após a secagem, e tem a função de proteção contra a 
invasão bacteriana. No entanto, em quase metade dos tetos, ocorre falha na 
formação do tampão de queratina após a secagem, o que aumenta o risco 
de ocorrência de mastite durante esta fase. Para reduzir os riscos de novas 
infecções nas vacas em que não há formação do tampão de queratina nos 
tetos, foi desenvolvido o selante de tetos. O selante interno deve ser aplicado 
no teto logo após o tratamento de vaca seca, com o objetivo de formar uma 
barreira física na extremidade dos tetos, que impede a entrada de bactérias 
causadoras da mastite. O selante de tetos é um produto inerte, à base de 
subnitrato de bismuto, e não tem ação antimicrobiana. 

Devido à sua boa capacidade de fixação, o selante de tetos permanece na 
cisterna do teto até o final de período seco. A retirada do selante após o parto 
pode ser facilmente realizada manualmente, mas caso ocorra ingestão do 
colostro pelo bezerro, o selante é inerte no trato gastrintestinal e não traz 
risco para a saúde. Em termos gerais, o uso do selante interno em quartos 
sadios, apresenta efeito preventivo similar ao do tratamento de vaca seca 
(aproximadamente 80%).

O uso associado do tratamento de vaca seca juntamente com o selante, 
permite obter os benefícios da cura das infecções subclínicas existentes no 
momento da secagem, com a prevenção de novos casos de mastite durante 
o período seco. Desta forma, o uso do selante de tetos deve ser feito em 
associação com a terapia de vaca seca, visando obter alta proteção contra 
novas infecções durante o período seco e eliminar as existentes no momento 
da secagem.

O período seco é uma necessidade fisiológica para a vaca leiteira e apresenta 
relação direta com a saúde da glândula mamária e a produção de leite 
na lactação seguinte. O uso do tratamento de vacas seca e do selante de 
tetos, em conjunto com um ambiente limpo e confortável, são ferramentas 
indispensáveis no controle da mastite durante o período seco.
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EFICÁCIA DE SPECTRAMAST® DC 
(CLORIDRATO DE CEFTIOFUR) NO 

TRATAMENTO DE VACAS NO PERÍODO SECO
Marcos Veiga, Elio Moro, Mario Zoni, Tiago Tomazi e Cristina Cortinhas
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O período seco é um momento crucial para a vaca, uma vez que ela passa 
por mudanças fisiológicas que preparam a glândula mamária para a próxima 
lactação. Infecções intramamárias persistentes da lactação anterior ou novas 
infecções adquiridas durante o período seco, contribuem para casos de 
mastite clínica e subclínica na próxima lactação, comprometendo a produção 
de leite e trazendo prejuízos para o produtor.

Estudos norte americanos estimam que de 13 a 35% dos quartos possuem 
infecção subclínica no momento da secagem, e que de 8 a 25 % dos quartos 
desenvolvem novas infecções durante o período seco (Godden et al., 2003; 
Cook et al., 2005; Pantoja et al., 2009; Arruda et al., 2013).

A terapia de vaca seca, que consiste na infusão de um antibiótico de longa 
ação em todos os quartos mamários no momento da secagem, é uma 
estratégia amplamente utilizada no controle e prevenção das mastites. 
Este método possui duas funções básicas: curar as infecções intramamárias 
existentes na secagem e prevenir novas infecções no período seco. Segundo 
RUEGG (2011), a terapia da vaca seca elimina em média 80% das infecções 
existentes e previne até 80% nas novas infecções durante o período seco.

As vantagens da terapia de vaca seca incluem: o uso de antimicrobianos de 
longa duração, que permitem maior taxa de cura de infecções subclínicas; 
além disso, existe um baixo risco de resíduo no leite quando, para a maioria 
dos antimicrobianos comerciais, se cumpre um período seco de aproximada-
mente 60 dias.

SPECTRAMAST® DC (suspensão estéril de Cloridrato de Ceftiofur) é o primeiro 
antimicrobiano intramamário para vacas secas que proporciona uma alta 
eficácia contra as principais bactérias encontradas no período seco e oferece 
maior segurança ao produtor.  
SPECTRAMAST® DC é indicado para o tratamento de mastites associadas à 
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis, no 
momento da secagem. Possui descarte zero de leite após 30 dias de período 
seco, oferecendo maior segurança ao término de 60 dias de secagem. 

Delineamento experimental
Este estudo avaliou a eficácia de SPECTRAMAST® DC e de um intramamário 
comercial na terapia de vaca seca. Foram utilizados dois rebanhos comerciais 
no Estado de São Paulo, ambos em regime de confinamento.

Trezentas e três vacas em final de lactação, com 60 dias antes da data prevista 
de parto, sem restrição de idade ou número de lactações e com produção > 5 kg 
de leite/dia no momento da avaliação, foram utilizadas nesse estudo. Não foram 
incluídos os quartos ou vacas com mastite clínica no momento da secagem, com 
sinais clínicos sistêmicos severos, doenças concomitantes, quartos com lesões 
visíveis nos tetos e vacas que foram submetidas a outro tratamento antimicrobia-
no (sistêmico ou intramamário) até trinta dias antes do início do estudo. 

As vacas foram distribuídas aleatoriamente entre os grupos para receber um 
dos seguintes tratamentos: 

1. SPECTRAMAST® DC = infusão intramamária de SPECTRAMAST® DC (500 mg 
de cloridrato de ceftiofur) + infusão intramamária de TeatSeal® (Subnitrato 
de bismuto 2,6 g); 

2. Cefalônio anidro = infusão intramamária de 250 mg de Cefalônio anidro + 
infusão intramamária de TeatSeal® (Subnitrato de bismuto 2,6 g). 

As infusões dos antibióticos intramamários foram realizadas após a completa 
ordenha do quarto mamário, com prévia antissepsia da extremidade do teto 
com um lenço embebido em solução desinfetante. Após a administração do 
antibiótico, foi realizada massagem no teto para distribuir adequadamente o 
medicamento no quarto mamário. Após a infusão intramária do antibiótico e 
a massagem descrita, foi aplicado o selante de canal de teto TeatSeal®. 

Para o correto manejo do selante, é necessário se fazer um garrote 
na base do teto antes de sua aplicação, afim de manter o produto 
somente no canal do teto, não atingindo as partes superiores do 
quarto mamário tratado. 

Coleta das amostras de leite:

Imediatamente antes da secagem, foi coletada uma amostra de leite indi-
vidual por quarto mamário para CCS e cultura para identificação do agente 
causador da mastite, quando presente. Aos 7 e 14 dias pós-parto, outras 
amostras de leite foram coletadas para avaliação da cura bacteriológica ou 
verificação de ocorrência de novas infecções, conforme esquema abaixo: 

Figura 1: diagrama esquemático das coletas de leite para cultura e identifi-

cação do agente causador da mastite.
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As coletas de leite para cultura bacteriológica e contagem de células somáti-
cas (CCS) seguiram os mesmos procedimentos e as amostras foram mantidas 
congeladas até a realização da cultura bacteriológica, considerando-se 
contaminação a ocorrência simultânea de mais de 3 espécies de bactérias. 

Para avaliação da taxa de cura, de novas infecções e de infecções crônicas, 
a unidade experimental considerada foi o quarto mamário, e este foi 
classificado como: 

a) Infectado: quando um microrganismo foi isolado antes da secagem (na 
cultura 1).

b) Não infectado: quando não houve isolamento em nenhum dos exames 
microbiológicos (culturas 1, 2 e 3).

c) Curado: quando o quarto apresentou resultado positivo na secagem (cul-
tura 1) e os demais resultados (culturas 2 e 3) foram negativos, ou quando 
houve, nas culturas 2 e/ou 3, resultado positivo para um agente diferente 
do isolado na cultura 1.

d) Nova infecção: quando nenhum agente foi isolado antes da secagem 
(cultura 1) e houve isolamento após a secagem (culturas 2 e 3), ou quando 
houve, após a secagem (nas culturas 2 e/ou 3), o isolamento de um agente 
diferente do inicialmente isolado na cultura 1.

e) Não curado: quando houve isolamento do mesmo agente antes (cultura 1) 
e após (culturas 2 e 3) o parto.

Resultados 
Do total de 303 vacas (1.196 quartos) selecionadas inicialmente para o estudo, 
91 vacas (364 quartos), foram retiradas do estudo obedecendo aos seguintes 
critérios de remoção: ocorrência de um efeito adverso (seja uma injúria ou 
doença) não relacionado à mastite, e que necessitasse de outro tratamento 
com antibiótico ou anti-inflamatório; casos de contaminação da amostra 
pré-tratamento (cultura 1) e perda de informações que pudessem dificultar a 
interpretação dos resultados. 
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Dessa forma, permaneceram no estudo 212 vacas totalizando 821 quartos, 
sendo 107 vacas ou 412 quartos no grupo SPECTRAMAST® DC e 105 vacas, ou 
409 quartos no grupo Cefalônio anidro.

Os grupos SPECTRAMAST® DC e Cefalônio anidro foram homogêneos para o 
número de quartos mamários (SPECTRAMAST® DC: 412 vs Cefalônio anidro: 
409), número de lactações [(SPECTRAMAST® DC: 1,3 vs Cefalônio anidro: 1,5) 
P=0,737], duração do período seco [(SPECTRAMAST® DC: 54,4 vs Cefalônio 

Status da infecção intramamária na secagem Status da infecção intramamária após o parto 

SPECTRAMAST® DC1 Cefalônio anidro2 Total SPECTRAMAST® DC1 Cefalônio anidro2 Total

N % N % N % N % N % N %

Sem crescimento 348 42,4 319 38,9 667 81,2 308 37.6 301 36.8 609 74.4

Gram-positivos 58 7,1 79 9,6 137 16,7 35 4.3 50 6.1 85 10.4

Streptococci3 22 2,7 29 3,5 51 6,2 15 1.8 11 1.3 26 3.2

S. uberis 17 2,1 17 2,1 34 4,1 12 1.5 7 0.9 19 2.3

Streptococcus spp. 0 0,0 2 0,2 2 0,2 0 0.0 1 0.1 1 0.1

Enterococcus spp. 5 0,6 10 1,2 15 1,8 3 0.4 3 0.4 6 0.7

Staphylococci4 30 3,7 42 5,1 72 8,8 20 2.4 39 4.8 59 7.2

CNS 25 3,0 36 4,4 61 7,4 20 2.4 39 4.8 59 7.2

S. aureus 5 0,6 6 0,7 11 1,3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Corynebacterium spp. 6 0,7 8 1,0 14 1,7 8 1.0 11 1.3 19 2.3

Gram-negativos 6 0,7 11 1,3 17 2,1 58 7.1 48 5.9 106 12.9

Escherichia coli 1 0,1 2 0,2 3 0,4 8 1.0 4 0.5 12 1.5

Klebsiella spp. 0 0,0 7 0,9 7 0,9 27 3.3 18 2.2 45 5.5

Outros gram-negativos5 5 0,6 2 0,2 7 0,9 23 2.8 26 3.2 49 6.0

Total 412 50,2 409 49,8 821 100,0 409 49.9 410 50.1 819 100.0

Tabela 1: frequência de cultura bacteriológica no momento da secagem e após o parto, de acordo com o grupo de tratamento (SPECTRAMAST® DC vs Cefalônio anidro).

1SPECTRAMAST® DC (500 mg de hidroclorito de ceftiofur) + TeatSeal® (2,6 mg de subnitrato de bismuto); 2Cefalônio anidro (250 mg de cefalônio anidro) + TeatSeal® (2,6 mg de subnitrato de bismuto); 3Streptococcus: S. uberis, S. dysgalactiae, Streptococcus spp., Enterococcus spp.; 4S. 
aureus e CNS (Staphylococci coagulase-negativo).

anidro: 51,9) P=0,563] e escore linear de contagem de células somáticas 
[(SPECTRAMAST® DC: 3,1 vs Cefalônio anidro: 3,3) P =0,437].

Os resultados da primeira cultura, realizada no momento da secagem, 
mostraram que em 81% dos quartos nenhum agente foi isolado e que em 17% 
dos quartos foram encontrados agentes infecciosos gram-positivos e em 2%, 
gram-negativos. A Tabela 1 detalha os resultados da cultura bacteriológica 
dos grupos de tratamento no momento da secagem e após o parto. 

A taxa de cura bacteriológica (P=0,416), a taxa de novas infecções (P=0,401) 
e o total de infecções pós-parto [novas infecções + infecções não curadas, 
(P=0,394)] não diferiram estatisticamente entre os grupos de tratamento, 
mostrando que o SPECTRAMAST® DC apresentou uma alta eficácia na cura de 
infecções pré-existentes (Figura 2).
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Figura 2: taxa de cura bacteriológica total, taxa de novas infecções e porcentagem de infecções intramamárias no pós-parto (médiados 
quadrados mínimos), de acordo com o grupo de tratamento (SPECTRAMAST® DC vs Cefalônio anidro).

Não houve diferença estatística (p>0,05) nas taxas de cura bacteriológica 
entre os dois grupos de tratamento, com relação ao tipo de patógeno 
(gram-positivo e gram-negativo), assim como entre patógenos primários 
(Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli e Klebsiella) e secundários 
(os demais agentes), como mostra a Figura 3.
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Figura 3: taxa de cura bacteriológica total, de patógenos gram-positivos, gram-negativos, patógenos primários e secundários 
(média aritmética), de acordo com o grupo de tratamento (SPECTRAMAST® DC vs Cefalônio anidro). 
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As taxas de novas infecções por tipo de patógeno também foram similares 
entre os grupos SPECTRAMAST® DC e Cefalônio anidro, não havendo diferença 
estatística na taxa de novas infecções entre agentes gram-positivos e  
gram-negativos, também entre os patógenos primários e secundários por 
grupo de tratamento (P=0,401; Figura 4).
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Figura 4: taxas de novas infecções, por bactérias gram-negativas, gram-positivas e totais (média aritmética), de acordo com o grupo de 
tratamento (SPECTRAMAST® DC vs Cefalônio anidro).

Conclusões
A terapia da vaca seca tem como alvo principal os agentes contagiosos que 
são transmitidos de vaca a vaca no momento da ordenha. Este estudo confir-
ma a importância do uso de um antibiótico intramamário para vaca seca com 
ação contra bactérias gram-positivas, uma vez que estas representaram 89% 
das infecções no momento da secagem. 

Contudo, a terapia de vaca seca também deve ter como objetivo a redução 
da mastite causada por agentes ambientais, e se torna fundamental o uso de 
antibióticos que atuem também contra estas bactérias, bem como o uso de 
um selante intramamário. 

Por fim, este estudo comparativo mostrou que não houve diferença entre os 
produtos SPECTRAMAST® DC (cloridrato de ceftiofur) e Cefalônio anidro, para 
a cura bacteriológica e prevenção de novas infecções durante o período seco. 
Estes resultados permitem que os produtores possam tomar suas decisões, 
com base na eficácia do produto e também em outras características como 
período de descarte do leite, custo e tempo de secagem dos animais.

Informações importantes sobre SPECTRAMAST® DC: 

Segurança:

Dosagem ou intervalos de tratamento inapropriados com SPECTRAMAST® DC 
ou ainda a falha no cumprimento mínimo do período seco (30 dias), po-
dem resultar em violação dos resíduos no leite. Não é necessário descartar 
o leite de vacas que cumprem um período de secagem de 30 dias. Após o 
tratamento com SPECTRAMAST® DC, deve-se respeitar o período de retirada 
de 16 dias antes do abate.

Período de descarte do leite:

SPECTRAMAST® DC: 30 dias para leite e 16 dias para abate. 

Cefalônio anidro: > 51 dias de período seco, descarte de leite por 4 dias 
após o parto e 21 dias para abate. Para período seco < 51 dias, período de 
carência de 4 dias após o parto e avaliação do leite em relação a presença 
de resíduos de antibiótico. 

TeatSeal ® 
TeatSeal® é um produto para infusão intramamária, não antibiótico, sob a for-
ma de pasta viscosa, indicado para a prevenção de novas infecções intramamá-
rias durante todo o período seco. A infusão de uma única seringa de TeatSeal® 
em cada teto, no momento da secagem do leite, simula a função do tampão 
de queratina natural da vaca, selando os tetos instantaneamente. TeatSeal® não 
requer o descarte do leite ou retirada antes do abate, mas quando for usado 
juntamente com um antimicrobiano para vaca seca, deve-se seguir o período 
de retirada indicado na bula do antimicrobiano. Pesquisas têm demonstrado 
que TeatSeal® aumenta a eficácia dos antimicrobianos intramamários, propor-
cionando uma barreira física contra microrganismos invasores e reduzindo o 
risco de novas infecções intramamárias que se desenvolvem durante o período 
seco (Cook et al., 2005; Godden et al., 2003; Sanford et al., 2006).
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IMUNOCASTRAÇÃO



1 3 2 .

Bopriva®

 Descrição: 
O imunocastrador para bovinos Bopriva® é um antígeno capaz de estimular 
o sistema imunológico do animal a produzir anticorpos específicos contra 
GnRH, inibindo a função testicular nos machos e ovariana nas fêmeas. 

 Composição:
Vacina constituída de um análogo de GnRF ligado à uma proteína carreadora. 
É adicionado à vacina um adjuvante sintético aquoso que aumenta o nível e 
duração da imunidade. Cada mL da vacina fornece 400 μg do conjugado de 
GnRF e proteína carreadora . Contém ainda thimerosal (0,10 mg).

 Indicações:
Machos: é indicada para a indução de anticorpos contra GnRF, de forma a 
produzir uma supressão imunológica temporária da atividade testicular de 
bovinos adultos inteiros. A vacina é uma alternativa à castração cruenta na 
redução dos níveis séricos de testosterona. A imunidade se estabelece em 
uma ou duas semanas após a aplicação da segunda dose da vacina. Vacina 
indicada também para melhoria de qualidade de carcaça em bovinos machos 
inteiros. Podem ser aplicados reforços adicionais se for desejado um período 
maior de supressão da atividade testicular.

Fêmeas: para a indução de anticorpos contra GnRF, pois, por meio da inibição 
deste composto, provoca também a inibição indireta dos hormônios LH (Hor-
mônio Luteinizante) e FSH (Folículo Estimulante). Bopriva® produz supressão 
imunológica temporária da função ovariana, resultando na supressão tem-
porária dos níveis de estrógeno e progesterona nas fêmeas bovinas adultas 
vacinadas. A atividade normal do ciclo estral começa a diminuir, ou cessa, 
aproximadamente duas semanas (14 dias) após aplicação da segunda dose 
da vacina. A imunidade se estabelece nas fêmeas aproximadamente uma 
ou duas semanas após a segunda dose da vacina. Na maioria das fêmeas, a 
supressão do comportamento estral deve durar no mínimo 16 semanas após 
a segunda aplicação. Podem ser aplicados reforços adicionais se for desejado 
um período maior de anestro.

 Posologia e modo de usar:
A vacina pode ser administrada em machos a partir dos 13 meses de idade e 
em fêmeas a partir dos 15 meses de idade.

Administrar assepticamente 1 mL da vacina por via subcutânea.

A primeira dose deve ser administrada no mínimo de 4 a 5 semanas antes do 
período em que o efeito é desejado.

Administrar a segunda dose no mínimo 3 (três) semanas após a primeira 
dose.

 Período de carência e precauções:
Não há necessidade de período de carência dos animais vacinados destina-
dos ao abate.

Conservar em temperatura de geladeira entre 2 e 8°C. Prolongada exposição 
a temperaturas mais elevadas pode afetar adversamente a potência da 
vacina. Não congelar.

Conservar o produto em sua embalagem original para proteção contra luz 
solar.

Usar todo o conteúdo do frasco após aberto.

O produto não deve ser usado em animais destinados à reprodução.

A vacinação acidental de rebanhos de reprodução afeta negativamente a 
fertilidade.

Vacinar apenas animais sadios.

Bopriva® tem mostrado ser eficaz em animais sadios. Uma resposta imune 
pode não ser induzida, se o animal estiver incubando uma doença infecciosa, 
se estiver mal nutrido ou parasitado, estressado em razão de transporte ou 
condições ambientais adversas, imunocomprometido, ou se a vacina não for 
administrada de acordo com as recomendações de bula.

Aplicar a vacina utilizando agulhas estéreis e higienizar o local de aplicação.

 Apresentação:
Frascos contendo 50 e 100 mL.
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Aterbane® BR

 Descrição: 
Aterbane® BR é um espalhante adesivo especialmente efetivo como 
ativador foliar de herbicidas e como espalhante adesivo para fungicidas, 
inseticidas e acaricidas.

Classificação e periculosidade:

Classificação toxicológica II: altamente tóxico.

Potencial de periculosidade: ambiental III - Produto perigoso ao meio 
ambiente.

 Composição:
Mistura de condensado de alcoolfenóis com óxido de eteno e sulfonatos 
orgânicos - 466 g/L (46,6% m/v)

Ingredientes inertes - 579 g/L (57,9% m/v)

Classe e tipo de formulação:

Classe: espalhante adesivo.

Tipo de formulação: concentrado solúvel.

 Indicações:
Aterbane® BR é um composto químico estável, solúvel em água, com proprie-
dades umectantes, emulsificantes e penetrantes, essenciais em um ativador 
e coadjuvante de defensivos, para que atuem com maior rapidez e eficiência. 

Culturas:

Pragas/doenças/plantas infestantes: variável em função do tipo de agrotóxico 
utilizado.

 Posologia e modo de usar:
Aterbane® BR é recomendado para ser adicionado à calda de herbicidas, 

fungicidas, inseticidas e acaricidas. Deve ser adicionado às emulsões ou sus-

pensões dos produtos, para que o efeito destes seja mais rápido e eficiente, 

permitindo, na maioria dos casos, o controle com dosagens menores. 

Os equipamentos de aplicação de Aterbane® BR variam em função do tipo de 

agrotóxico utilizado e da cultura. Em aplicações terrestres, considerar o alto 

volume e, em aplicações aéreas, com avião ou outro tipo de equipamento, 

considerar o baixo volume.

Produto Aplicação
Volume de 

calda (L/ha)
Dose  

Aterbane® BR

Herbicida Terrestre 400 250 mL/100 litros

Aérea 20-30 1,0 L/ha

Fungicida Terrestre 400 250 mL/100 litros

Aérea 40 0,5 L/ha

Inseticida e 
acaricida

Terrestre 250 250 mL/100 litros

Aérea 5-15 0,5 L/ha

Diluir a dose necessária de Aterbane® BR em um pouco de água, em vasi-

lhame à parte. A seguir, adicionar esta pré-mistura no tanque do pulveri-

zador sempre por último, ou seja, depois de já haver colocado o herbicida, 

fungicida, inseticida ou acaricida. Agitar para evitar a formação de espuma. É 

importante manter a calda sempre em agitação.

Número, época e intervalo de aplicação: variável em função do tipo de 
agrotóxico utilizado e da cultura.

Intervalo de segurança: variável em função do tipo de agrotóxico utilizado e 
da cultura.

Intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas tratadas:

Quanto ao intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas tratadas, 
recomenda-se não entrar nas áreas tratadas sem equipamento de proteção 
individual até que o material aplicado esteja seco. 

Para mais informações, precauções, manejo adequado, segurança, consulte 
obrigatoriamente a bula do produto. 

 Precauções:
Antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita, e conserve-os em  
seu poder. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. 
Proteja-se. É obrigatória a devolução da embalagem vazia.

 Apresentação:
Bombona contendo 5 litros.
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Trunker®

 Descrição: 
Herbicida recomendado para o controle de plantas infestantes em pastagem 
e na cultura do arroz.

Classificação e periculosidade:

Classificação toxicológica II: altamente tóxico.

Potencial de periculosidade: ambiental II - Produto muito perigoso ao meio 
ambiente.

 Composição:
Butoxyethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetate 
(Triclopir-butotílico) .......................................................................667 g/L (61,7% m/v)

Equivalente ácido de Triclopir ................................................... 480 g/L (44,4% m/v)

Outros ingredientes .......................................................................415 g/L (38,3% m/v)

 Indicações:

Culturas Plantas infestantes Doses

 

 

Pastagem 

Nome 
comum Nome científico

1,5 a 2,0 L/ha

1,5 a 2,0 L/ha

1,5 a 2,0 L/ha

1,5 a 2,0 L/ha

1,5 a 2,0 L/ha

 5% em óleo diesel

Espinheiro

Cambará 

Jurubeba 

Erva-quente 

Assa-peixe 

Pindoba 

Acacia farnesiana 

Lantana camara 

Solanum paniculatum 

Spermacoce alata 

Vernonia polyanthes 

Orbignya phalerata 

Arroz 
Irrigado 

Angiquinho Aeschynomene rudis 0,375 a 0,5 L/ha

Culturas:

Pastagens: para o controle de Pindoba (Orbignya phalerata), utilizar a dose 
de 5% em óleo diesel. Diluir 5 litros de Trunker® em 95 litros de óleo diesel. 

Aplicar 5 mL em plantas jovens e 10 mL em plantas adultas, na gema apical, 
com o uso de pistola veterinária ou costal manual PJH Jacto dosadora.

 Posologia e modo de usar:
Pastagem: aplicar na época em que as plantas estiverem em intenso 
processo vegetativo.

Modo de aplicação: aplicação foliar em área total em pastagem, via tratoriza-
da ou com avião.

 Apresentação:
Frasco contendo 1 litro e bombona contendo 20 litros.
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Mannejo®

 Descrição
Herbicida seletivo de ação sistêmica.

Classificação e periculosidade:

Classificação toxicológica I: extremamente tóxico.

Potencial de periculosidade: ambiental II - Produto muito perigoso ao meio 
ambiente.

 Composição:
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid  
(picloram, sal triisopropanolamina) .......................................... 86 g/L (8,6% m/v)

Equivalente ácido de picloram ................................................... 40 g/L (4,0% m/v) 

(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid  
(2,4-D, sal triisopropanolamina) ...............................................271 g/L (27,1% m/v)

Equivalente ácido de 2,4-D ...........................................................120 g/L (12% m/v)

Ingredientes inertes .......................................................................720 g/L (72% m/v)

Classe e tipo de formulação:

Classe: herbicida seletivo de ação sistêmica, sendo picloram do grupo 
químico do ácido piridinocarboxílico e 2,4-D do grupo químico do ácido 
ariloxialcanoico.

Tipo de formulação: concentrado solúvel.

 Indicações:
Mannejo®* é um herbicida seletivo recomendado para o controle de plantas 
infestantes dicotiledôneas de porte herbáceo e semiarbustivo em áreas de 
pastagens.

Culturas:

Pastagens.

 Posologia e modo de usar:
Mannejo® é recomendado para controlar as plantas infestantes em aplicações 
de reforma e manutenção (limpeza das áreas de pastagens).

Aplicação foliar dirigida: aplicar o produto com pulverizador costal manual 
ou de tração animal (burrojet) diretamente sobre a folhagem das plantas 

infestantes até atingir seu ponto de escorrimento. Utilizar bicos tipo leque 
80.03 ou 80.04.

Doses recomendadas e plantas infestantes controladas:

• 1,0% (misturar 1,0 litro de Mannejo® em 99 L de água): 

 Assa-peixe-branco - Vernonia polyanthes 

 Guanxuma-branca - Sida glaziovii

• 1,0 a 2,0% (misturar de 1,0 a 2,0 litros de Mannejo® em 99 e 98 L de água): 

 Cheirosa - Hyptis suaveolens

 Malva-branca - Sida cordifolia

 Guanxuma - Sida rhombifolia

 Fedegoso-branco - Senna obtusifolia

 Gervão-branco - Croton glandulosus

Aplicação foliar em área total: utilizar equipamentos de pulverização 
tratorizados, como os pulverizadores de turbina de fluxo de ar (jatão) ou 
os pulverizadores de barra, aplicando a calda sobre a folhagem das plantas 
infestantes de maneira uniforme em toda a área.

a) Pulverizadores com turbina de fluxo de ar (jatão):

- Faixa de aplicação: 10 a 14 metros.

- Vazão: 200 a 250 litros por hectare.

b) Pulverizadores de barra:

- Usar bicos tipo leque 110.04 ou 110.06

- Pressão: 20 a 45 libras/pol2.

- Vazão: 200 a 400 litros por hectare.

A aplicação tratorizada é recomendada para áreas de reforma e manutenção 
(limpeza de pastagens), em infestações uniformes, plantas infestantes de 
pequeno e médio portes, com alta densidade populacional.

Doses recomendadas e plantas infestantes controladas:

• 2,0 a 4,0 litros de Mannejo®/hectare

 Gervão-branco - Croton glandulosus

• 3,0 a 4,0 litros de Mannejo®/hectare

 Cheirosa - Hyptis suaveolens

NA REFORMA OU MANUTENÇÃO, 
MANNEJO® É A SOLUÇÃO

EFICIENTE NO CONTROLE INTEGRADO 
DE PLANTAS EM MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS
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• 3,0 a 5,0 litros de Mannejo®/hectare

 Mata-pasto - Eupatorium maximilianii 

 Fedegoso-branco - Senna obtusifolia

• 4,0 a 5,0 litros de Mannejo®/hectare

 Guanxuma - Sida rhombifolia

 Assa-peixe-branco - Vernonia polyanthes

Época de aplicação:

Aplicar na época quente, com boa pluviosidade, quando as plantas infestan-
tes a serem controladas estiverem em intenso processo de desenvolvimento 
vegetativo. Para uma maior eficácia do produto, deve-se adotar os seguintes 
parâmetros na aplicação:

Temperatura máxima: 32 oC.

Umidade relativa do ar: maior que 60%.

Esses parâmetros (medidos por meio de um termo-higrômetro), normal-
mente são obtidos realizando-se as aplicações no período das 6 às 10 horas 
da manhã e recomeçando a partir das 16 horas. 

Reforma de pastagens:

Para se obter melhores resultados com Mannejo® em reforma de pastagens, 
aplicar o produto antes do florescimento das plantas infestantes e após a 
pastagem já estar totalmente germinada e iniciado seu perfilhamento. Isso 
ocorre geralmente entre os 35 e 45 dias após o plantio do capim. Nesta fase 
as plantas infestantes encontram-se menos resistentes.

Manutenção (limpeza) de pastagens:

A aplicação de Mannejo® deve ser realizada quando as plantas infestantes 
estiverem crescendo ativamente, bem enfolhadas e antes do florescimento. 
Se elas estiverem adultas, de grande porte ou florescidas, roçá-las e aplicar o 
produto quando estiverem novamente bem enfolhadas. Plantas infestantes 
adultas ou espécies lenhosas necessitam de doses maiores de Mannejo®.

Intervalo de segurança:

Não determinado em razão da modalidade de emprego.

Intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas tratadas:

Nas condições de aplicação e, em função da baixa toxicidade do produto, não 
há restrições de reentrada de pessoas na área tratada desde que devidamen-
te protegidas.

 Precauções:
Antes de usar o produto leia o rótulo, a bula e a receita, e conserve-os em 
seu poder. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. 
Proteja-se.  

É obrigatória a devolução da embalagem vazia.

 Apresentação:
Frasco contendo 1 L, bombona contendo 5 L, balde contendo 20 L e tambor 
contendo 200 L.

* Mannejo® apresenta restrição de uso temporária no Estado do Paraná.
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Starane® 200

 Descrição:
Starane® 200 é um herbicida seletivo, de ação sistêmica, do grupo ácido 

piridiniloxialcanoico.

Classificação e periculosidade:

Classificação toxicológica II: altamente tóxico.

Potencial de periculosidade: ambiental III - Produto perigoso ao meio 
ambiente.

 Composição:
4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyaceticacid 
(fluroxipir) ..................................................................................287,9 g/L (28,79% m/v)

Equivalente ácido de fluroxipir .............................................. 200 g/L (20,00% m/v)

Ingredientes inertes ..................................................................686,1 g/L (68,61% m/v)

 Indicações:
Starane® 200 é um herbicida recomendado para o controle de dicotiledôneas 
indesejáveis, de porte arbustivo e semiarbustivo, em pastagens.

 Posologia e modo de usar:
a) Aplicação com pulverizador costal:

1 - Para assa-peixe-branco e mata-pasto:

Aplicar o produto diluído em água, ou seja, 0,25 a 0,5% em água, ou 0,25 a 
0,5 litro de Starane® 200 em 99,5-99,75 litros de água, aplicando-se a calda 
de herbicida sobre a folhagem das plantas até o ponto de escorrimento.

2 - Para assa-peixe-roxo:

Aplicar o produto diluído em água, ou seja, 0,5% em água (0,5 litro de 
Starane® 200 em 99,5 litros de água, aplicando-se a calda de herbicida sobre 
a folhagem das plantas até o ponto de escorrimento.

b) Aplicação com trator e equipamento de fluxo de ar (jatão):

Aplicar de 1,0 a 2,0 litros de produto/ha para assa-peixe-branco e mata-pas-
to, e 2,0 litros do produto/ha para assa-peixe-roxo, misturados em água o 
suficiente para volume total de 250 a 400 L/ha, aplicando-se o produto sobre 
a folhagem da planta até o ponto de escorrimento.

Obs.: aplicar espalhante adesivo na proporção de 0,3%.

Número, época e intervalo de aplicação:

Aplicar na época quente, com boa pluviosidade, quando as plantas infestan-
tes a serem controladas estiverem em intenso processo de desenvolvimento 
vegetativo (isso ocorre normalmente de outubro a março). Geralmente 
uma aplicação é suficiente, podendo ocorrer a segunda aplicação se houver 
rebrote.

Obs.: para repasse por via foliar, esperar que a rebrota atinja uma superfície 
foliar equilibrada ou superior ao seu sistema radicular, o suficiente para 
absorver uma quantidade de produto que atinja todo o seu sistema radicular.

O grau de controle das plantas infestantes e a sua duração dependerão 
de: dose aplicada, textura de solo, chuvas, grau de infestação de plantas 
infestantes e outras condições.

 Precauções:
Antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita, e conserve-os 
em seu poder. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. 
Proteja-se.  
É obrigatória a devolução da embalagem vazia.

Intervalo de segurança:

Não determinado.

Intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas tratadas:

Nas condições de aplicação e em razão da baixa toxicidade do produto, 
não há restrições de reentrada de pessoas nas áreas tratadas, desde que 
devidamente trajadas.

 Apresentação:
Frasco contendo 1 L, bombona contendo 5 L e balde contendo 20 L.

MÁXIMA PERFORMANCE NO CONTROLE DE 
ERVAS INVASORAS EM PASTAGEM

EFICIENTE NO CONTROLE INTEGRADO 
DE PLANTAS EM ESTÁGIO AVANÇADO 
DE DESENVOLVIMENTO E PLANTAS 
SEMIARBUSTIVAS 
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Togar® TB

 Descrição: 
Herbicida sistêmico, sendo triclopir-butotílico pertencente ao grupo químico 
ácido piridiniloxialconoico e picloram, ao grupo químico ácido piridinocarbo-
xílico.

Classificação e periculosidade:

Classificação toxicológica I: extremamente tóxico.

Potencial de periculosidade: ambiental II – Muito perigoso.

 Composição:
Butoxyethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetate  
triclopir-butotílico................................................................... 83,53 g/L (9,22% m/m)

Equivalente ácido de triclopir .............................................60,10 g/L (6,62% m/m)

4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic  
acid picloram Éster Isooctil .................................................. 43,94 g/L (4,85% m/m)

Equivalente ácido de picloram ........................................... 30,00 g/L (3,31% m/m)

Outros ingredientes ........................................................... 778,52 g/L (85,93% m/m)

 Indicações:
Togar® TB é um herbicida sistêmico, recomendado para o controle de plantas 
daninhas de folhas largas, semiarbustivas e arbustivas, em áreas de pasta-
gens de gramíneas forrageiras, específico para aplicação basal dirigida.

Culturas:

Pastagens.

Início, número, época e intervalos das aplicações:

Em pastagens, deve-se fazer uma aplicação ao ano, quando as plantas 
daninhas a serem controladas estiverem em pleno processo de desenvolvi-
mento vegetativo. Essa aplicação pode ser feita em qualquer época do ano. 
Para maior eficácia do produto, deve-se adotar os seguintes parâmetros na 
aplicação:

Temperatura ambiente: abaixo de 32oC

Umidade relativa do ar: mínima de 60%

Velocidade do vento: entre 2 e 10 km/hora (0,5 a 2,6 m/segundo)

NOVO CONCEITO NO CONTROLE DE 
PLANTAS INVASORAS

APLICAÇÃO BASAL

ALTO RENDIMENTO OPERACIONAL

VERSATILIDADE

RENTABILIDADE

Cultura
Plantas infestantes controladas 
(Nome comum - Nome científico)

Dose

Pastagens

Camboatá - Tapirira guianensis

4 a 8% v/v  

(misturar 4,0 a 8,0 litros 

do produto em 96,0 ou 

92,0 L de óleo diesel)

Limãozinho - Polygala klotzschii

Ata-brava - Duguetia furfuracea

Leiteiro - Peschiera fuchsiaefolia

Aroeirinha - Schinus terebinthifolius

Goiabinha - Psidium guianeense

Ciganinha - Memora peregrina

Ipê-tabaco - Tabebuia chrysotricha

Roseta, espinho-de-agulha - Randia armata

Jurema-preta - Mimosa hostilis

6 a 8% v/v  

(misturar 6,0 a 8,0 litros 

do produto em 94,0 ou 

92,0 L de óleo diesel) 

 Apresentação:
Bombona contendo 5 L e balde contendo 20 L.
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A Zoetis comercializa a linha de herbicidas para pastagens da 
Dow AgroSciences. Uma parceria que leva versatilidade e mais 
tecnologia para os pecuaristas de todo o Brasil.

ZOETIS E DOW AGROSCIENCES:
UMA PARCERIA MOVIDA A 
INOVAÇÃO E PRODUTIVIDADE
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Glanvac® T/LC

 Descrição: 
Glanvac® T/LC é uma vacina de componentes múltiplos, contendo adjuvante 
e antígenos ultrafiltrados de Corynebacterium pseudotuberculosis (ovis), 
Clostridium perfringens tipo D, Clostridium tetani, Clostridium novyi tipo B, 
Clostridium septicum e Clostridium chauvoei. O adjuvante, que é um sal de 
alumínio, aumenta o nível e a duração da imunidade conferida pela vacina. 
O tipo de adjuvante e os procedimentos de purificação utilizados asseguram 
o alto nível de imunidade, com reações mínimas no local de aplicação. O thi-
merosal é adicionado na concentração de 0,1 mg/mL, como um conservante. 

 Composição:
Vacina inativada contra Corynebacterium pseudotuberculosis (ovis), 
Clostridium perfringens tipo D, Clostridium tetani, Clostridium novyi tipo B, 
Clostridium septicum e Clostridium chauvoei.

 Indicações:
Glanvac® T/LC é efetiva no controle da linfadenite caseosa e na prevenção 
de enterotoxemia (doença do rim polposo), tétano, doença negra, edema 
maligno (como carbúnculo), e carbúnculo; em ovelhas, cordeiros, cabras e 
cabritos, e inchaço da cabeça de carneiros.

 Posologia e modo de usar:
Inchaço localizado pode se desenvolver na região da injeção e um nódulo 
sólido pode persistir por algumas semanas, ou até mesmo meses.

Como muitas vacinas, reações de hipersensibilidade, tipo choque anafilactoi-
de, podem ocorrer após seu uso e, nesses casos, tratar os animais afetados 
com epinefrina ou substância equivalente e administrar terapia de suporte.

Não devem ser vacinados animais doentes, mal nutridos, intensamente 
parasitados, sob suspeita de contaminação (em período de incubação) e com 
vacina cujo prazo de validade esteja vencido ou que tenha sido transportada 
e armazenada de forma inadequada. 

A dose em todas as ocasioes é de 1 mL por via subcutânea.

 Período de carência e precauções:
Não há período de carência.

 Apresentação:
Frascos contendo 100 mL, 250 mL e 500 mL.

EAZI-BREED CIDR®

 Descrição:
EAZI BREED CIDR® para sincronização do estro e da ovulação em ovelhas.

 Composição:
Cada dispositivo em forma de T contém: 

Progesterona .............................................................................................................0,33 g

Excipiente q.s.p. ....................................................................................................... 6,00 g

 Indicações:
EAZI BREED CIDR® é indicado no controle de cio em ovelhas e cabras para 
sincronização de cios durante a estação de monta, antecipação da estação 
de monta, programas de inseminação artificial, coleta e transferência de 
embriões. 

 Posologia e modo de usar:
Usar luvas de borracha ao manusear os dispositivos. Lavar o aplicador em 
solução antisséptica não irritante. Colocar o dispositivo no aplicador de 
modo que as abas fiquem dobradas e somente as pontas destas se projetem 
da parte frontal do aplicador. Mergulhar a parte frontal do aplicador em 
lubrificante obstétrico veterinário. Erguer a cauda do animal e higienizar os 
lábios da vulva. Com a cauda do animal erguida, introduzir suavemente o 
aplicador na vagina, inclinando-o ligeiramente para cima através da vulva e, 
depois, para trás, sem forçar, na direção da parte anterior da vagina. Libere 
o dispositivo pressionando os apoios para dedos do aplicador e logo em 
seguida retire este com suavidade.

Remoção: retirar com cuidado, mas com firmeza, puxando o cordão saliente 
do dispositivo.

 Período de carência e precauções:
Não usar em cabras ou ovelhas com anomalias vaginais. Nos animais debi-
litados por doenças, má alimentação ou estresse, pode não ocorrer o efeito 
desejado. Não há restrição para consumo humano de leite ou carne, mas os 
dispositivos devem sempre ser removidos antes do abate.

 Apresentação:
Pacote contendo 20 dispositivos.
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Ripercol® L Solução

 Descrição:
Anti-helmíntico e imunoestimulante inespecífico.  
Cloridrato de levamisol a 5%.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Cloridrato de levamisol ............................................................................................... 5 g

Veículo q.s.p. ...........................................................................................................100 mL

 Indicações: 
Ripercol® L Solução é indicado para o tratamento das verminoses 
gastrintestinais e pulmonares dos animais domésticos, especialmente das 
seguintes espécies:

Bovinos: Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Ostertagia spp, 
Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum phlebotomum, Neoascaris 
vitulorum, Oesophagostomum radiatum, Chabertia spp e Dictyocaulus 
viviparus (verme-do-pulmão).

Ovinos: Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Ostertagia spp, 
Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum spp, Oesophagostomum 
columbianum, Chabertia ovina e Dictyocaulus filaria (verme-do-pulmão).

Suínos: Ascaris suum, Oesophagostomum spp, Hyostrongylus spp, 
Strongyloides spp e Metastrongylus spp (verme-do-pulmão).

Ripercol® L Solução, como imunoestimulante inespecífico, restaura a 
função das células envolvidas na resposta imune. 

 Posologia e modo de usar:
Para bovinos, ovinos e suínos, a dose recomendada é de 1 mL de 
Ripercol® L Solução para cada 10 kg de peso corporal, correspondendo a 
5 mg de cloridrato de levamisol por kg de peso corporal.

Aplicar o produto na dose adequada, diretamente na boca do animal, 
usando pistola dosificadora ou outro medidor apropriado.

Use a tabela abaixo como auxílio para determinação do volume a aplicar.

Peso do 
animal

Volume  
Ripercol® L 

Solução

Peso do 
animal

Volume  
Ripercol® L Solução

10 a 15 kg 1 a 1,5 mL 101 a 150 kg 10 a 15 mL

16 a 20 kg 1,5 a 2 mL 151 a 200 kg 15 a 20 mL

21 a 30 kg 2 a 3 mL 201 a 250 kg 20 a 25 mL

31 a 40 kg 3 a 4 mL 251 a 300 kg 25 a 30 mL

41 a 50 kg 4 a 5 mL Acima de 
300 kg

1 mL/10 kg  
de peso vivo51 a 100 kg 5 a 10 mL

Dosagem imunoestimulante inespecífica:

A dosagem imunoestimulante é de 10 mg/kg de peso vivo. Ripercol® L Solução 
deve ser administrado juntando-o à água de bebida prevista para o consumo 
na parte da manhã. Após o consumo da água medicada, volte a fornecer água 
normalmente.

 Apresentação:
Frascos contendo 250 mL ou 1 L.
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Progespon

 Descrição:
Progespon é constituído por esponjas vaginais de poliuretano, impregnadas 
com acetato de medroxiprogesterona (MAP) produzido pela Syntex S.A., com 
tecnologia própria e alto controle de qualidade, o que garante resultados 
uniformes. O MAP é um progestágeno sintético, cem vezes mais potente 
que a progesterona, que, absorvido pela via vaginal, atua eficazmente como 
sincronizador de cio em ovelhas e cabras. 

Os progestágenos são utilizados em muitas espécies, inibindo a liberação 
de hormônios luteinizantes (LH) e folículo estimulante (FSH) hipofisários, 
inibindo a ovulação até o momento desejado. Logo após a retirada das 
esponjas vaginais impregnadas com MAP, a concentração de progesterona no 
sangue cai rapidamente, o que permite a retomada das funções ovarianas e 
o retorno ao cio.

 Composição:
Cada esponja vaginal de Progespon contém 60 mg de acetato de medroxi-
progesterona (MAP) e azul de metileno q.s.p. 

 Indicações:
Progespon é recomendado para a sincronização de cios em ovinos e caprinos 
em anestro estacional, como complemento para o tratamento do anestro de 
diversas etiologias e também em tratamentos superovulatórios em ovinos e 
caprinos. A administração de gonadotrofina coriônica equina (eCG/PMSG) no 
momento da retirada das esponjas vaginais, potencializa a ação sincronizante 
dos progestágenos, assegurando uma perfeita sincronização dos cios férteis. 
Este tipo de associação é bastante eficiente, sendo rotineiramente utilizada 
em programas reprodutivos para ovinos e caprinos. 

 Posologia e modo de usar:
As doses vaginais de Progespon devem ser aplicadas profundamente na 
vagina da fêmea, de forma manual ou através de uso de um aplicador ou 
vaginoscópio. É recomendada a assepsia da região vulvar antes da colocação 
da esponja vaginal, assim como antiassepsia dos aplicadores e/ou materiais 
utilizados para cada animal. Sugere-se o uso local de antibióticos e/ou antis-
sépticos em spray, na vulva ou na própria esponja, antes de sua colocação na 
vagina. Recomenda-se a ruptura do hímen nas fêmeas jovens 24 a 48 horas 
antes da colocação da esponja vaginal, a fim de que se evitem aderências. 
A retirada da esponja deve ser feita através da tração do fio de algodão, 11 a 
14 dias após sua colocação, variando este período de acordo com a espécie e 
programa reprodutivo desejado.

Programas de uso por espécie:
Ovinos
1. Indução e sincronização do estro e ovulação de fêmeas em ANESTRO:
 Dia 0: colocação das esponjas vaginais.
 Dia 12: retirada das esponjas e aplicação de 400-500 UI de PMSG.
 Dia 14-16: manifestação do estro e serviço ou inseminação artificial.
2. Sincronização de estros e ovulação em fêmeas cíclicas:
 Dia 0: colocação das esponjas vaginais.
 Dia 13-14: retirada das esponjas e aplicação de 300-400 UI de PMSG.
 Dia 15-17: manifestação do estro e serviço ou inseminação artificial.
3. Superovulação:
 Repete-se o programa 1 ou 2 aplicando-se 800-1000 UI de PMSG após a  
 retirada das esponjas vaginais.
Caprinos
1. Complemento de indução e sincronização de estros e ovulação em fêmeas 

em anestro e sincronização de estros e ovulação em fêmeas em temporada 
reprodutiva:

 Dia 0: colocação das esponjas vaginais.
 Dia 9: aplicação de 400 UI de PMSG. Pode-se aplicar neste momento uma  
 dose de 150 mg de PGF2a ou análogo.
 Dia 11: retirada das esponjas.
 Dia 13-15: manifestação do estro e serviço ou inseminação artificial. 
Momento ótimo para realização das inseminações artificiais:
Com detecção do estro:
Via cervical: 12 horas após o diagnóstico do estro.
Via intrauterina: 20 horas após diagnóstico do estro.
Sem detecção do estro:
Via cervical: 31 a 48 horas após aplicação de eCG/PMSG.
Via intrauterina: 50 a 60 horas após aplicação de eCG/PMSG
2. Superovulação:

Seguir o esquema anterior e aplicar uma dose de 800 a 1.000 UI de PMSG 
em conjunto com uma dose de PGF2a ou análogo.

 Período de carência e precauções:
A embalagem de Progespon não contém antimicrobianos ou conservantes. 
Uma vez aberta, utilizar até o final.

Abate: 30 dias. Leite: 30 dias.

 Apresentação:
Embalagens seladas de plástico opaco contendo 10, 25, 50 ou 100 esponjas vaginais.
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A-D-E Injetável Emulsificável

 Descrição: 
A-D-E Injetável Emulsificável Zoetis é fonte de vitaminas A, D e E para bovinos, equinos, suínos, caprinos e coelhos. 

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Vitamina A ................................................................................................. 25.000.000 Ul

Vitamina D3 .................................................................................................. 7.000.000 Ul

Vitamina E ..............................................................................................................7.000 Ul

Veículo q.s.p.  .......................................................................................................100,0 mL 

 Indicações:
A-D-E Injetável Emulsificável Zoetis é indicado como fonte de vitaminas A, D e E para bovinos, equinos, suínos, caprinos e coelhos. Recomenda-se o uso do produto 
nos seguintes casos:

Prevenir doenças carenciais de vitaminas A, D e E.

Suprir as reservas vitamínicas em fases difíceis do ano.

Aumentar a resistência às infecções.

Auxiliar no tratamento de doenças infecciosas.

Não se recomenda o uso em cães e gatos. 

Agitar bem o frasco antes de utilizar.

 Posologia e modo de usar:
A-D-E Injetável Emulsificável Zoetis é indicado por via intramuscular ou subcutânea, nas seguintes doses:

Bovinos e equinos:

Animais jovens: 1 mL para cada 50 kg de peso a cada 45 dias.

Recria e engorda: 5 mL/animal a cada 120 dias.

Animais em confinamento, reprodução, gestação ou lactação: 5 mL/animal a cada 75 dias.

Ovinos e caprinos:

Animais jovens: 0,5 mL/animal.

Reprodutores: 2 mL/animal a cada 75 dias.

 Período de carência e precauções:
Não há restrição para consumo humano de leite e carne de animais tratados. Agitar antes de usar.

 Apresentação:
Frasco contendo 50 ou 250 mL.
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Potenay® Injetável

 Descrição:
Potenay® Injetável apresenta em sua fórmula um complexo vitamínico que 
estimula a nutrição, associado a uma substância de ação hipertensiva que 
visa a rápida recuperação de animais.

 Composição:
Cada 100 mL da solução contém:

Sulfato de mefentermina ............................................................................... 600,0 mg

Vitamina B2.......................................................................................................  200,0 mg

Vitamina B6 ....................................................................................................... 500,0 mg

Nicotinamida ................................................................................................ 10.000,0 mg

Pantotenato de cálcio ...................................................................................... 500,0 mg

Veículo q.s.p.  .......................................................................................................100,0 mL

 Indicações:
Potenay® Injetável pode ser usado em animais, mesmo quando não for 
identificada a causa primária específica. Sua formulação é indicada para falta 
de apetite, fraqueza, fadiga, estresse, abatimento, anemia, desnutrição, con-
valescença de doenças infecciosas e parasitárias, e como tônico reconstituinte 
e estimulante durante os períodos de gestação e lactação. Indicado ainda 
para aumentar o tônus muscular e estimular o sistema circulatório, notada-
mente após manejo dos animais, vacinações, tratamentos etc., assim como 
aumentar o rendimento energético dos animais em atividades desportivas. 
Na época de cobertura, como fortificante.

 Posologia e modo de usar:
Bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos: aplicar por via intramuscular, na dose 
de 1 a 2 mL para cada 25 kg de peso vivo.

Cães e gatos: administrar por via intramuscular, na dose de 1 a 2 mL para 
cada 10 kg. 

 Apresentação:
Frasco contendo 10 mL.

Potenay® Gold B12

 Descrição: 
Potenay® Gold B12, tônico reconstituinte e estimulante, contém substâncias 
necessárias para cercar todas as causas que comumente ocasionam os 
estados de estresse, e que impedem o melhor desempenho das funções 
vitais dos animais.

 Composição:
Cada 100 mL contém:

Sulfato de mefentermina  ................................................................................66,7 mg 

Vitamina B2 (riboflavina)  .................................................................................14,0 mg 

Vitamina B6 (piridoxina)  ................................................................................. 10,0 mg 

Vitamina B3 (nicotinamida)  ......................................................................... 140,0 mg 

Glicerofosfato de cálcio  ................................................................................. 500,0 mg 

Glicerofosfato de potássio .............................................................................. 100,0 mg 

Glicerofosfato de sódio  .............................................................................. 1.000,0 mg 

Glicerofosfato de manganês  ..........................................................................50,0 mg 

Vitamina B12 (cianocobalamina) ................................................................. 480,0 mg 

Veículo q.s.p.  ......................................................................................................100,0 mL

 Posologia e modo de usar:
Bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos: aplicar por via oral de 1 a 2 mL 
para cada 5 kg de peso vivo, duas vezes ao dia.

Cães e gatos: aplicar por via oral de 1 a 2 mL para cada 5 kg de peso vivo, três 
vezes ao dia.

Para aves: diluir 15 mL para 2 litros de água. Dispensar o conteúdo misturado 
após 36 horas.

 Período de carência e precauções:
O produto não pode ser usado no tratamento de hipotensão por clorpromazi-
na. Usar o produto com cautela em animais cardíacos.

 Apresentação:
Frascos contendo 120 mL e 1 L.

Venda sob prescrição do Médico-veterinário com retenção obrigatória da notificação da receita. Venda sob prescrição do Médico-veterinário com retenção obrigatória da notificação da receita.
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SELEÇÃO GENÔMICA DE NOVILHAS 
LEITEIRAS PARA REPOSIÇÃO

COMO OBTER PROGRESSO GENÉTICO E MELHORES RESULTADOS FINANCEIROS
Cleocy Fam de M. Júnior

Assistente Técnico Genética - Zoetis
cleocy.junior@zoetis.com
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A seleção genômica impulsionou a genética da indústria leiteira ao longo 

dos últimos anos. Independentemente de você utilizar sêmen de animais 

melhoradores com avaliações conhecidas através de sua progênie ou usar 

touros jovens (testados genomicamente), você provavelmente já sentiu os 

efeitos de alguma forma.

Sem dúvida, o maior impacto da genômica até o momento tem sido o uso 

massivo de touros jovens, ou seja, não há sequer uma única filha avaliada. Em 

2015, mais de 65 % das inseminações na raça Holandesa foram por touros jovens 

testados genomicamente. Este número é mais do que o dobro do que se utili-

zava de touros jovens em 2007. Não há sequer um touro disponível atualmente 

no mercado, que não tenha sido touro genômico; mesmo os que agora já 

possuem diversas filhas, começaram a ser vendidos como touros genômicos, e 

a genômica faz parte de sua avaliação, para poder aumentar a confiabilidade da 

informação. E o que há de bom nisso?

O que há de bom é que temos conseguido reduzir consideravelmente o intervalo 

de gerações dos bovinos leiteiros, pois utilizamos touros e matrizes jovens com in-

formações de altíssima acurácia, e com isso temos evoluído, e muito, geneticamen-

te. Estamos evoluindo a cada ano, 3 vezes mais o que evoluíamos antes de 2009, 

ano da implementação das avaliações genômicas nas provas de touros dos Estados 

Unidos e Canadá, e que, como estes países são exportadores de genética, este fato 

impactou, e continua impactando, toda a cadeia produtora de leite mundial.

E quanto à tal via de seleção “fêmeas para produzir fêmeas”? Em outras pala-

vras, estamos fazendo progresso genômico mais rápido através da seleção de 

melhores matrizes? Estamos escolhendo quem serão as mães de nossas futuras 

novilhas de reposição? Sinceramente, vejo poucas, ou quase nenhuma, fazenda 

brasileira fazendo isso.

Até hoje, o progresso genético em fêmeas tem sido sempre o elo mais fraco em 

todos os programas de melhoramento genético, devido aos pecuaristas terem 

que manter quase todas as bezerras nascidas, como uma futura reposição 

de rebanho. A utilização da Genômica nas fêmeas, no entanto, oferece aos 

produtores mais oportunidades para selecionar os acasalamentos que formarão 

as futuras novilhas de reposição, especialmente em conjunto com o uso de bio-

tecnologias reprodutivas, como sêmen sexado e/ou transferência de embriões e 

fertilização in vitro (FIV).

O paradigma de “criar toda novilha” mudou, pois muitas fazendas possuem 

instalações modernas, melhor saúde das bezerras, descarte involuntário extre-

mamente baixo e melhores taxas de prenhez (utilizando IATF). Essas alterações 

de manejo, juntamente ao uso de sêmen sexado e a utilização em larga escala 

de biotecnologias da reprodução (Transferência de Embrião - TE e Fertilização 

in vitro - FIV), permitiram pela primeira vez, que criadores de vacas leiteiras 

produzissem fêmeas a mais do que necessitavam para a própria reposição, e 

considerassem a possibilidade de descarte (venda) de um número significativo 

de bezerras/novilhas, fazendo assim com que a receita da propriedade cresça 

com a venda de animais.

Com este mercado, testes genômicos extremamente confiáveis e que custam 

menos do que se imagina (cerca de R$ 200,00/animal) tornaram-se disponí-

veis no mercado (Clarifide®). Agora podemos, ou melhor, devemos identificar 

bezerras superiores e inferiores com precisão e confiabilidade, em uma idade 

baixa, e usar essa informação para reduzir os custos de alimentação, criação 

em geral e também melhorar o nível genético de nossas fêmeas de reposição. 

Será que esta estratégia é viável? Será que a predição genômica confere com os 

resultados de produção reais (fenótipos) de um rebanho? Para responder estas 

perguntas, iremos ver o resumo dos dados de um estudo científico do Prof. Kent 

A. Weigel, Departamento de Ciência Leiteiras da Universidade de Wisconsin, 

publicado no ano de 2015.

O exemplo da Universidade de Wisconsin (Madison, WI)

A Universidade de Wisconsin, situada na pacata cidade de Madison, no norte 

dos Estados Unidos, é considerada uma das melhores universidades mundiais 

quando o assunto é pecuária leiteira. O rebanho de Allenstein da Universidade 

de Wisconsin possui 764 vacas no total, alojadas nas instalações do Campus, 

de Arlington e de Marshfield. O rebanho, em regime de 2 ordenhas, possui 

produção média de lactação por vaca de 12.763 kg de leite, 484 kg de gordura 

e 402 kg de proteína. Desde 2011, todas as bezerras têm sido testadas com 

Clarifide® da Zoetis. Devido ao fato de aproximadamente 400 das mais de 1.000 

novilhas testadas terem crescido e, na ocasião da publicação, já terem entrado 

no rebanho leiteiro (lactação), existem informações suficientes para avaliar a 

precisão dessas predições genômicas realizadas precocemente.

Na ocasião, um total de 411 vacas Holandesas encontrava-se acima de 60 dias 

de produção de leite em sua primeira lactação, e esses animais foram utilizados 

para comparar a capacidade prevista de transmissão (PTAg) para produção de 

leite, com a produção real de leite aos 305 dias (equivalente a idade adulta). 

Como referência, também foi utilizada a produção real de leite aos 305 dias 

(equivalente a idade adulta) de cada vaca de primeira lactação, com o PTA para 

Leite de seu pai.

Tabela 1: produção de leite na primeira lactação ajustada 305 I.A.,  

baseado no PTA Genômico para Leite

Quartil
Nº de 

vacas

Méd. PTA Genômico 

para Leite (lbs.)

Produção Real de 

Leite aos 305 I.A. 

(Kg)

25% Superiores 103 1.358 14.211

25-50% Superiores 103 832 13.522

25-50% Inferiores 103 482 12.538

25% Inferiores 102 -57 12.051
Kent A. Weigel, Ashley A. Mikshowsky, and Victor E. Cabrera, 2015

Tabela 2: produção de leite na primeira lactação ajustada 305 I.A., 

baseado no PTA do Pai para Leite

Quartil
Nº de 

vacas

PTA Médio dos Pais 

para Leite (lbs.)

Produção Real de 

Leite aos 305 I.A. 

(Kg)

25% Superiores 103 1.780 13.438

25-50% Superiores 103 1.168 13.353

25-50% Inferiores 103 762 13.161

25% Inferiores 102 128 12.374

Kent A. Weigel, Ashley A. Mikshowsky, and Victor E. Cabrera, 2015
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Foi um bom investimento?

Avaliando os dados do Dr. Weigel, o PTA genômico para produção de leite aos 

12 meses de idade explicou 18,8% da variação na produção aos 305 dias Idade 

Adulta, enquanto a PTA dos Pais explicou apenas 4,4%. Assim, a informação 

genômica proporcionou uma melhoria substancial, mas é difícil realmente 

dizer se esse ganho em precisão valeu os quase R$ 200,00 (duzentos reais) 

de custo para realização de um teste genômico.

Sendo assim, vamos olhar para isso em outra ótica, dividindo as vacas em 

4 grupos (quartis), baseados no PTA Genômico para Produção de Leite aos 

12 meses de idade e o PTA de Leite dos Pais. A diferença na produção real 

entre os quartis superiores e inferiores, baseada no PTA Genômico, realizado 

ainda quando bezerras, foi de 2.160 kg de leite em apenas uma lactação. 

Como uma comparação, a diferença foi menor do que a metade (1.064 kg), 

quando as vacas foram divididas em quartis baseados no PTA para Leite de 

seus pais. Novamente, isso significa que a informação genômica em animais, 

individualmente, permite decisões de seleção mais precisas do que se pode 

alcançar usando apenas informações de pedigree.

É importante observar que, em todos os exemplos, erros de identificação do 

pai já haviam sido corrigidos usando testes genéticos, e antes da correção 

desses erros, o PTA do pai teria sido uma ferramenta de predição ligeiramen-

te pior (só como exemplo, nos Estados Unidos há cerca de 15% de erro de 

informação de paternidade).

Qual teria sido o custo dos “erros de seleção” que nós teríamos cometido 

descartando os 25% de bezerras inferiores baseando-nos no PTA para Leite 

dos Pais, ao invés do PTA Genômico para Leite?

Por lactação, seria uma perda de 323 kg de leite. Se um animal no Brasil dura, 

em média, cerca de 3,5 lactações produzindo, seriam aproximadamente 

1.130 kg “perdidos” de leite na vida de cada animal. Aí, basta você multipli-

car pelo valor do leite e ver o quanto isso impactaria economicamente na 

atividade. Uma atividade onde os lucros são em centavos, acredito que este 

volume de leite por animal faria diferença no final das contas.

Além do descarte feito de forma errada e “deixarmos de ganhar” com a 

produção daqueles animais, vamos também avaliar de outra forma. Os 75% 

dos animais selecionados através do PTA Genômico produziriam em média  

13.424 kg de leite/lactação enquanto os 75% superiores selecionados através 

do PTA dos pais produziriam em média 13.017 kg de leite/lactação. Essa 

diferença de 407 kg de leite por lactação foi multiplicada por 3,5 lactações por 

vaca (média de sobrevivência no rebanho) onde se obtém um total de 

1.424 kg de produção de leite ao longo da vida.

Depois de contabilizar o custo extra da alimentação utilizada para produzir 

essas 1.424 kg de leite (50% do valor do leite adicional) e usando um preço 

médio do leite dos últimos três anos de R$ 1,25/litro (fonte: CEPEA/ESALQ), 

nós chegamos em R$ 890,00 de lucro líquido adicional por vaca.

Utilizando os mesmos dados de rebanho da Universidade de Wisconsin e par-

tindo do princípio que o teste genômico custa aproximadamente R$ 200,00 

por animal, geraríamos R$ 275.010,00 em receita extra (R$ 890,00 por vaca 

multiplicados por 309 vacas mantidas como reposição do rebanho). Enquanto 

isso, o custo do teste genômico seria de R$ 82.200,00 (R$ 200,00 por novilhas 

multiplicados por 411 novilhas testadas). Lembre-se que o melhoramento 

genético é permanente e aditivo. Isso significa que, além destes ganhos ime-

diatos, vamos perceber ainda mais ganhos financeiros quando ordenharmos 

as filhas e netas das novilhas selecionadas usando genômica.

Então a resposta para a pergunta: “Foi um bom investimento?” Para mim é 

um sonoro SIM!!!! Foi um bom investimento pagar cerca de R$ 200,00/animal 

para tomarmos a decisão mais correta, aumentar a lucratividade do rebanho 

leiteiro e termos progresso genético nas futuras gerações, e assim sucessi-

vamente. E isso se torna um ciclo VIRTUOSO, onde a cada geração estaremos 

produzindo mais e mais e, consequentemente, ganhando mais e mais.

Os ganhos de saúde também são importantes!

Neste pequeno artigo, falamos muito sobre a produção de leite, mas, e com 

relação a algumas outras características? Primeiramente, vamos dar uma 

olhada nos dados do Prof. Weigel e sua equipe, para dias abertos, e ver como 

estão relacionados ao PTA genômico da vaca para a Taxa de Prenhez das 

Filhas (DPR) e ao PTA Médio dos Pais para DPR.

Tabela 3: dias abertos durante a primeira lactação, baseando-se no PTA 

Genômico para Taxa de Prenhez das Filhas

Quartil
Nº de 

vacas

Média PTA 

Genômico para DPR

Dias abertos  

reais na primeira 

lactação

25% Superiores 60 1,65 104,9

25-50% Superiores 60 0,65 113,6

25-50% Inferiores 60 -0,06 114,9

25% Inferiores 60 -1,08 125,9

Kent A. Weigel, Ashley A. Mikshowsky, and Victor E. Cabrera, 2015
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Tabela 4: dias abertos durante a primeira lactação, baseando-se no PTA 

Médio dos Pais para Taxa de Prenhez das Filhas

Quartil
Nº de 

vacas

PTA Médio dos Pais 

para DPR

Dias abertos 

reais na primeira 

lactação

25% Superiores 60 2,10 113,1

25-50% Superiores 60 0,85 104,9

25-50% Inferiores 60 -0,03 124,9

25% Inferiores 60 -1,70 116,5

Kent A. Weigel, Ashley A. Mikshowsky, and Victor E. Cabrera, 2015

Como pode ser visto na tabela acima, a diferença é gritante. Os quartis 

superiores versus os inferiores, baseados em PTA Genômico aos 12 meses de 

idade, apresentaram diferença de 21 dias abertos. A diferença foi de apenas 

3,4 dias abertos, quando as vacas foram divididas em quartis baseados 

apenas no PTA dos pais. Se considerarmos um custo de R$ 8,00 a R$ 12,00 por 

dia aberto, fica claro que as melhorias na fertilidade também podem ajudar a 

compensar o custo do teste genômico.

Genômica funciona!

É fato que predições genômicas não são perfeitas, mas são muito mais 

informativas do que as informações de pedigree apenas. Isso é verdadeiro, 

não apenas para o PTA Genômico dos tourinhos e novilhas de fazendas elite, 

mas também para o desempenho futuro previsto de novilhas de reposição 

em fazendas comerciais, ou seja, GENÔMICA SERVE PARA QUALQUER FAZENDA 

PRODUTORA DE LEITE. Baseado apenas nos dados do rebanho leiteiro da 

Universidade de Wisconsin (Madison/WI), os benefícios do teste genômico 

podem superar, e muito, os investimentos em sua implantação. 

Além deste trabalho, desenvolvido pelo Dr. Kent A. Weigel e sua equipe, 

temos outros diversos trabalhos mostrando a mesma consistência de 

resultado quando avaliamos os Genótipos x Fenótipos e, consequentemente, 

os resultados financeiros.

A razão pela qual enfatizamos a palavra “podem”, é que devem ser tomadas 

medidas de manejo com base nos resultados dos testes genômicos. Neste 

estudo da Universidade de Madison, as novilhas classificadas como 25% infe-

riores, com base em PTA Genômico, foram mantidas no rebanho para fins de 

pesquisa, mas, no futuro (e em seu rebanho), estes animais inferiores devem 

ser descartados, a fim de economizar com sua criação e recuperar o investi-

mento do teste genômico. Supondo-se um custo de criação pós-desmama de 

R$ 6,00/dia, a Universidade poderia ter economizado aproximadamente 

R$ 385.560,00 em custos de criação, através do abate das 102 bezerras do 

quartil mais baixo para PTA Genômico para Leite aos 3 meses de idade.

É também importante observar outros benefícios do teste genômico sempre 

que possível. Esses incluem:

1) o uso das fêmeas classificadas como superiores, como doadoras de 

embriões;

2) a utilização das fêmeas abaixo da média, como receptoras de embrião;

3) o uso de sêmen sexado, para criar bezerras adicionais a partir das fêmeas 

acima da média e;

4) o uso de programas de acasalamento genômicos, para evitar defeitos 

hereditários e minimizar a consanguinidade.

Por fim, não podemos subestimar o valor da combinação de tecnologias, 

pois é claro que os benefícios do teste genômico podem ser potencializados 

quando usados juntamente com técnicas de biotecnologia da reprodução, 

tais como: transferência de embriões (TE), fertilização in vitro (FIV), sêmen 

sexado, programas de acasalamento genômicos e outras tecnologias de 

reprodução e manejo.

“Rebanhos que desenvolvem protocolos padronizados para a 
gestão genética dos animais de reposição, incluindo o teste genô-
mico, descarte, reprodução, acasalamento, e decisões relaciona-
das, vão colher os maiores benefícios desta tecnologia, afinal, ela 
é uma realidade, está em plena expansão e não possui um custo 
elevado; basta apenas você começar a utilizá-la.”

Outro ponto importante nesta questão da genômica, é que muitos criadores 

confiam, e consequentemente, utilizam sêmen de tourinhos testados apenas 

genomicamente, mas têm dúvidas, e fazem cara feia, quando se fala de 

avaliações genômicas para fêmeas, sendo que, os testes para machos ou 

para fêmeas são feitos da mesma forma, possuem acurácias similares, e 

são avaliações genéticas fornecidas pelo mesmo órgão, USDA/CDBC (United 

States Department of Agriculture e Council Dairy Cattle Breeding). As 

informações obtidas por meio de testes genômicos para fêmeas ou machos, 

são comparadas com os dados genéticos de uma população de referência 

dos animais mais velhos da mesma raça. Nos dias atuais, o CDBC já forneceu 

informações de PTA para mais de 1.200.000 animais da raça holandesa.
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É uma pena que alguns produtores brasileiros estão demorando a assimilar 

a tecnologia, e levando seus rebanhos a um atraso genético quando compa-

rados com aqueles que estão na vanguarda do melhoramento, e utilizando 

a todo o vapor as ferramentas da genômica, tanto na aquisição de sêmen de 

tourinhos testados genomicamente e sem as provas convencionais, quanto 

na seleção de suas fêmeas superiores para integrarem os diversos tipos de 

programas de melhoramento genético. 

Rebanhos que desenvolvem protocolos padronizados para a gestão genética 

dos animais de reposição, incluindo o teste genômico, descarte, reprodução, 

acasalamento, e decisões relacionadas, vão colher os maiores benefícios desta 

tecnologia, afinal, ela é uma realidade, está em plena expansão e não possui 

um custo elevado; basta apenas você começar a utilizá-la.
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CLARIFIDE® Nelore 2.0  

é uma ferramenta de alta confiança,  

que ajuda você  a tomar as melhores decisões  

de seleção, acasalamento e descarte,  agregando 

valor ao seu rebanho bovino de corte.

• 10 novas características, 22 no total.

• Maior confiabilidade.

• Painel de 12 mil (12k) marcadores de DNA.

• Relatórios e índices de fácil interpretação.

• Assistência técnica Zoetis em todo o Brasil.

DECISÕES MAIS PRECISAS NA   
SELEÇÃO DE UM REBANHO MAIS PRODUTIVO.

NELORE 2.0
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19
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VACINAS
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Abor-Vac®

 Descrição:
Vacina contra brucelose.

 Composição:
Suspensão liofilizada, recomendada para prevenção da brucelose bovina com 
organismos vivos atenuados de Brucella abortus - Amostra B19.

 Indicações:
Devem ser vacinadas somente bezerras de 3 a 8 meses de idade. 

 Posologia e modo de usar:
Os frascos da vacina liofilizada devem ser reconstituídos com o diluente que 
os acompanha, numa única operação. A vacina, depois de reconstituída, deve 
ser usada no prazo máximo de duas horas.  
Aplicar 2 mL por via subcutânea.

 Período de carência e precauções:
Por ser uma vacina de organismos vivos atenuados, todo cuidado deve 
ser tomado para evitar o contato da Abor-Vac® com a boca, olhos e pele, 
especialmente se escoriados. Se ocorrer o contato, o local deve ser lavado 
com água abundante e, se possível, aplicar um antisséptico.

Conservar esta vacina entre 2 e 8°C até o momento do uso. O conteúdo e 
os frascos não utilizados devem ser queimados. Venda sob prescrição e 
aplicação mediante orientação do médico-veterinário. Novilhas, vacas, touros 
e bezerros não devem ser vacinados. A revacinação não é recomendada.

 Apresentação:
Frasco contendo 15 doses acompanhado do respectivo diluente.

CattleMaster® 4

 Descrição:
Vacina contra rinotraqueíte infecciosa bovina - IBR, diarreia viral bovina - BVD, 
parainfluenza tipo 3 (P13) e vírus sincicial bovino - BRSV.

 Composição:
A CattleMaster® 4 contém em sua composição amostras vivas do vírus da IBR 
(cepa TS RLB 106), BRSV (cepa BRSV/375) e PI3 (cepa TS RLB 103) sob a forma 
liofilizada. O diluente do produto é uma vacina morta contra BVD, composta 
pelas cepas 5960 citopática e 6309 não citopática do vírus da diarreia viral 
bovina, tendo o hidróxido de alumínio como adjuvante. 

 Indicações:
Para vacinação de bovinos sadios, como auxiliar na prevenção das seguintes 
doenças incluindo vacas prenhes: rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), 
parainfluenza tipo 3 (PI3), diarreia viral bovina (BVD) e vírus respiratório 
sincicial bovino (BRSV). 

 Posologia e modo de usar: 
Vacinar somente bovinos sadios, incluindo vacas prenhes, se necessário.

Reidrate assepticamente o componente liofilizado com a fração líquida 
fornecida (vacina contra BVD). Agite vigorosamente. Administre a dose de  
2 mL por via intramuscular.

Vacinação inicial: bovinos deverão receber 2 doses de CattleMaster® 4, com 
2 a 4 semanas de intervalo. Para evitar a possibilidade de interferência 
de anticorpos maternais persistentes, bezerros filhos de mães vacinadas 
devem ser vacinados somente a partir dos 6 meses de idade. Recomenda-se 
revacinação anual com dose única.

 Período de carência e precauções:
Armazenar o produto entre 2 e 8°C. 

Não congelar. Não vacinar dentro de 21 dias antes do abate.

Como todo produto biológico, reações anafiláticas podem ocorrer após o uso 
deste produto. Nestes casos, administre epinefrina ou equivalente.

 Apresentação:
Frascos contendo 10 ou 25 doses de 2 mL.



CattleMaster® 4

• Proteção mais completa contra os vírus causadores  
das doenças respiratórias: BRSV, BVD, IBR, PI3.

• Vacina viva atenuada que proporciona imunização  
mais rápida do que vacinas inativadas.

• Melhor desempenho dos animais confinados.(1)

Referência: (1) Silva C.R., Carvalho, F.S.R., Hoe, F., Meneghetti, M., Franco, F.T.J. 
Avaliação da metafilaxia e/ou profilaxia contra o complexo respiratório bovino  
em confinamentos. A Hora Veterinária – Ano 30, nº 175, maio/junho/2010, p.23-26.

Apresentação
• Frascos com 25 doses.

Dose
• 2,0 mL via intramuscular. 

Rápida proteção na primeira  
dose contra pneumonia.
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CattleMaster® 4+L5

 Descrição:
Vacina contra rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), parainfluenza tipo 3 (PI3), vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), diarreia viral bovina (BVD) e leptospirose 
dos bovinos.

 Composição:
Preparação liofilizada de amostras vivas, quimicamente alteradas, dos vírus da IBR e PI3, associados com uma amostra viva modificada, de BRSV, mais diluente 
composto de uma combinação inativada de amostras citopáticas e não citopáticas do vírus da BVD, e culturas inativadas dos cinco sorotipos de leptospira. O 
componente líquido é usado para reidratar a fração liofilizada. Os antígenos virais são propagados em linhagem celular estabelecida. O produto possui hidróxido 
de alumínio como adjuvante.

 Indicações:
Para vacinação de bovinos sadios, como auxiliar na prevenção das seguintes doenças dos bovinos, incluindo vacas prenhes: rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), 
parainfluenza tipo 3 (PI3), diarreia viral bovina (BVD) e vírus respiratório sincicial bovino (BRSV) e da leptospirose (causada por Leptospira canicola, L. grippotypho-
sa, L. hordjo, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona).

 Posologia e modo de usar:
Recomenda-se a vacinação de bovinos sadios, incluindo vacas prenhes. Reidratar assepticamente o componente liofilizado com a fração líquida fornecida. Agitar 
bem e administrar 5 mL por via intramuscular.

Vacinação inicial: bovinos sadios devem receber duas doses administradas com 2 a 4 semanas de intervalo. Para evitar a possibilidade de interferência de anticor-
pos maternais com a imunização ativa, bezerros filhos de mães vacinadas devem ser vacinados somente após os 6 meses de idade. Revacinação: recomenda-se 
revacinação anual com dose única do produto.

 Período de carência e precauções:
Armazenar o produto entre 2 e 8°C.

Não congelar. Não vacine dentro de 21 dias antes do abate. Como todo produto biológico, reações anafiláticas podem ocorrer após o uso deste produto. Nestes 
casos, administre epinefrina ou equivalente.

 Apresentação:
Frascos contendo 10 ou 25 doses de 5 mL.
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CattleMaster® GOLD FP 5/L5

 Descrição:
Vacina contra rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), diarreia viral bovina 
(BVD), parainfluenza Tipo 3 (PI3), vírus sincicial respiratório bovino (BRSV) e 
leptospira.

 Composição:
CattleMaster® GOLD FP 5/L5 destina-se à vacinação de bovinos sadios, 
incluindo vacas prenhes, como auxiliar na prevenção de aborto causado por 
rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR, herpesvírus bovino tipo 1), de infecção 
persistente de bezerros infectados pelo vírus da diarreia viral bovina (BVD) 
dos tipos 1 e 2, doença respiratória causada por IBR, BVD (tipos 1 e 2), parain-
fluenza tipo 3 (PI3), e vírus sincicial respiratório bovino (BRSV) e leptospirose 
causada por Leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemor-
rhagiae e L. pomona. 

CattleMaster® GOLD FP 5/L5 é uma preparação liofilizada de cepas quimi-
camente alteradas, termossensíveis, dos vírus de IBR e PI3, e BRSV vivo 
modificado, mais uma preparação líquida, e com adjuvante de vírus da BVD 
(tipos 1 e 2) inativado e culturas inativadas dos cinco sorotipos de leptospira 
acima identificados. 0 componente líquido é usado para reidratar o compo-
nente liofilizado. Os antígenos virais são propagados numa linhagem celular 
estabelecida. 0 produto tem uma combinação única de adjuvantes, incluindo 
Amphigen®. A fração de BVD de CattleMaster® GOLD FP 5/L5 é adicionalmente 
processada por um sistema apropriado para ajudar a garantir a consistência 
da formulação.

 Posologia e modo de usar:
Recomenda-se a vacinação de bovinos sadios, incluindo vacas prenhes. 
Reidratar assepticamente a vacina liofilizada com o componente líquido 
fornecido, agitar bem e administrar 5 mL por via subcutânea.

Vacinação inicial: bovinos sadios devem receber, inicialmente, 2 doses com 
3 semanas de intervalo. Como auxiliar na prevenção de aborto induzido por 
IBR e infecção persistente de bezerros por BVD, administrar uma dose de 5 
mL aproximadamente 5 e 2 semanas antes da cobertura. Bezerros vacinados 
antes dos 6 meses de idade devem ser revacinados após completarem essa 
idade.

Revacinação: recomenda-se a revacinação anual com dose única.

Devem ser empregadas as boas práticas de criação animal e de manejo de 
saúde de rebanhos.

 Período de carência e precauções:
Armazenar em geladeira, em temperatura entre 2 e 8°C. A exposição 
prolongada à temperaturas mais altas e/ou à luz solar direta pode afetar 
adversamente a potência. Não congelar.

Usar todo o conteúdo do frasco depois de aberto.

Deverão ser utilizadas seringas e agulhas esterilizadas para administrar esta 
vacina. Não esterilizar com produtos químicos, pois traços de desinfetante 
podem inativar a vacina.

Reações transitórias locais podem ser observadas no local da injeção. Incine-
rar os frascos e todo o conteúdo não utilizado.

Não vacinar nos 21 dias que antecedem o abate.

Contém gentamicina como conservante.

O manejo de rotina de gado leiteiro lactante, incluindo a administração de 
vacinas como CattleMaster® GOLD FP 5/L5, foi associado com redução tempo-
rária da produção de leite.

Como com qualquer outra vacina, anafilaxia pode ocorrer após o uso de 
CattleMaster® GOLD FP 5/L5. Recomenda-se tratamento inicial com epinefrina, 
que deverá ser seguido de terapia de suporte apropriada. Este produto 
mostrou-se eficaz em animais sadios. Uma resposta imunológica protetora 
poderá não ser obtida se os animais estiverem persistentemente infectados 
com vírus da BVD ou incubando uma doença infecciosa, ou ainda, mal 
nutridos ou parasitados, estressados por transporte ou condições ambientais, 
ou de outro modo, imunocomprometidos, ou se a vacina não tiver sido 
administrada de acordo com as instruções da bula. A aplicação simultânea 
de produtos anti-inflamatórios ou nos dias que antecedem a vacinação, pode 
interferir com o desenvolvimento da imunidade da vacina.

 Apresentação:
Frascos de vidro liofilizado contendo 5, 10 ou 25 doses e frascos plásticos com a 
fração líquida contendo 25 mL (5 doses), 50 mL (10 doses) e 125 mL (25 doses), 
para reidratação da fração liofilizada.
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CONTE COM MAIS PROTEÇÃO PARA O SEU REBANHO COM CATTLEMASTER® GOLD, 
A ÚNICA VACINA QUE CONFERE PROTEÇÃO FETAL E REDUZ AS PERDAS EMBRIONÁRIAS E ABORTOS. 
TUDO PARA VOCÊ TER MAIOR PRODUTIVIDADE E CONTAR MAIS BEZERROS.

CONTE COM A PROTEÇÃO FETAL DA 
CATTLEMASTER® GOLD PARA OBTER 
MELHORES TAXAS DE PRENHEZ
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Febrivac®

 Descrição:
Vacina trivalente contra a febre aftosa.

 Composição:
Cada dose contém: antígenos purificados inativados e emulsificados 01 
Campos, A24 Cruzeiro e C3 Indaial, com adjuvantes óleo mineral e saponina.

 Indicações:
Imunização dos bovinos e bubalinos contra a febre aftosa.

 Posologia e modo de usar:
Agitar o frasco antes de usar. Administrar a dose de 5 mL em bovinos e 
bubalinos. A vacinação deve ser efetuada até 4 meses de idade, revacinan-
do-se os animais primovacinados aos 90 dias após e, daí em diante, de 6 em 
6 meses. A critério das autoridades sanitárias e sob responsabilidade das 
mesmas, outros esquemas de vacinação poderão ser adotados. Administrar 
através da via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço 
(terço médio).

 Precauções:
Agitar bem o frasco antes de usar.

Reações pós vacinais: reações alérgicas do tipo hipersensibilidade podem ser 
observadas em animais vacinados e dependem da sensibilidade individual.

Conservar em temperatura entre 2 oC e 8 oC.

 Apresentação:
Frascos contendo 50 e 250 mL, correspondendo a 10 e 50 doses respectiva-
mente.

Leptoferm® 5/2 mL

 Descrição:
Vacina inativada contra lepstopirose bovina e suína.

 Composição:
Leptoferm® 5/2 mL contém culturas quimicamente inativadas dos seguintes 
sorotipos de leptospira: L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo,  
L. icterohaemorrhagiae e L. pomona.

 Indicações:
Leptoferm® 5/2 mL é indicado para vacinação de bovinos e suínos sadios, 
como auxiliar na prevenção da leptospirose, causada pelos sorotipos 
mencionados.

 Posologia e modo de usar:
Agitar antes de usar.

Administrar dose de 2 mL por via intramuscular, utilizando-se de cuidados 
usuais de assepsia.

Esquema de vacinação: 

Vacinação inicial - para bovinos, recomenda-se dose única. Para suínos são 
necessárias 2 vacinações iniciais, com intervalo de 3 a 6 semanas.  
Revacinação - recomenda-se revacinação anual com dose única.

 Período de carência e precauções:
Armazenar o produto entre 2 e 8°C. Não congelar. Não vacinar dentro de 21 
dias antes do abate. Como todo produto biológico, reações anafiláticas po-
dem ocorrer após o uso deste produto. Nestes casos, administrar epinefrina 
ou equivalente.

 Apresentação:
Frascos contendo 10 ou 50 doses de 2 mL.
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Fortress® 7

 Descrição: 
Bacterina toxoide contra carbúnculo sintomático, gangrena gasosa e entero-
toxemia dos bovinos.

 Composição:
Fortress® 7 é uma vacina constituída de culturas padronizadas e inativadas de 
Clostridium chauvoei, C. novyi, C. septicum, C. sordelli e C. perfringens tipos C 
e D, adicionadas de saponina como adjuvante.

 Indicações:
Fortress® 7 é indicado para vacinação de bovinos sadios, como um dos com-
ponentes da prevenção contra doenças causadas por Clostridium chauvoei, 
C. novyi, C. septicum, C. sordelli e C. perfringens, tipos C e D. Embora as doen-
ças causadas por C. perfringens tipo B não sejam um problema significativo 
em muitos locais, imunidade também é provida, por meio do toxoide beta do 
tipo C e do toxoide épsilon do tipo D, contidos nesta vacina.

 Posologia e modo de usar:
Agite antes de usar.

Utilize técnicas de assepsia para aplicar o produto. Administre a dosagem de 
5 mL por via subcutânea. A vacinação inicial deve ser feita em 2 doses com 4 a 6 
semanas de intervalo entre elas. Proceda a revacinacão anual, com dose única.

 Período de carência e precauções:
Armazenar o produto entre 2 e 8°C.  
Não congelar. Não vacinar dentro de 21 dias antes do abate. Como todo pro-
duto biológico, reações anafiláticas podem ocorrer após o uso deste produto. 
Nestes casos, administrar epinefrina ou equivalente.

 Apresentação:
Frascos contendo 50 mL (10 doses) ou 250 mL (50 doses).

Fortress® 8

 Descrição:
Bacterina toxoide contra carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, enteroto-
xemia e hemoglobinúria bacilar dos bovinos.

 Composição:
Fortress® 8 é uma vacina constituída de culturas padronizadas e inativadas de 
Clostridium chauvoei, C. novyi, C. haemolyticum, C. septicum, C. sordelli e 
C. perfringens tipos C e D, adicionadas de saponina como adjuvante.

 Indicações:
É indicada para vacinação de bovinos sadios corno um dos componentes 
da prevenção contra doenças causadas por Clostridium chauvoei, C. novyi, 
C. haemolyticum, C. septicum, C. sordelli e C. perfringens tipos C e D nesta 
espécie animal.

Embora as infecções causadas por C. perfringens tipo B não sejam um proble-
ma significativo em muitos locais, imunidade também é provida por meio do 
toxoide beta do tipo C e do toxoide épsilon do tipo D, contidos nesta vacina.

 Posologia e modo de usar:
Agite antes de usar. Utilize técnicas de assepsia para aplicar o produto. 
Administre a dosagem de 5 mL por via subcutânea.

A vacinação inicial deve ser feita em 2 doses com 4 a 6 semanas de intervalo 
entre elas. Proceda a revacinação anual, com dose única.

 Período de carência e precauções:
Vacinação de animais sadios.

Armazenar o produto entre 2 e 8°C.

Não congelar. Não vacine dentro de 21 dias antes do abate.

Como todo produto biológico, reações anafiláticas podem ocorrer após o uso 
deste produto. Nestes casos, administre epinefrina ou equivalente.

 Apresentação:
Frascos contendo 50 mL (10 doses) ou 250 mL (50 doses).
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Inforce 3

 Descrição:
Vacina viva atenuada contra rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), parainuenza tipo 3 (PI3) e vírus sincicial respiratório bovino (BRSV).

 Composição:
Contém vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina cepa RLB 106 (amostra termo-sensível), vírus da parainuenza bovina tipo 3, cepa RLB 103 (amostra termo-sensível) 
e vírus sincicial respiratório bovino cepa RSV/375 (amostra viva modicada).

 Indicações:
Indicada para vacinação de bovinos saudáveis, incluindo vacas prenhes, para a prevenção de doença respiratória causada pelos vírus sincicial respiratório bovino 
(BRSV), vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e vírus da parainuenza bovina (PI3).

 Posologia e modo de usar:
Vacinar bovinos saudáveis, inclusive fêmeas prenhes e bezerros(as) recem-nascidos(as). Reidratar de forma asséptica a fração liolizada com o diluente estéril 
fornecido, agitar bem, e administrar 2 mL por animal, pela via intranasal (IN), usando cânula ou seringa. Administrar metade da dose (1 mL) em cada narina. 

Bezerros vacinados antes dos 6 meses de idade devem ser revacinados após os 6 meses de idade, para evitar possível interferência dos anticorpos maternos no 
processo de imunização. Recomenda-se revacinação anual com dose única.

 Período de carência e precauções:
Armazenar sob refrigeração, em temperatura de 2 a 8 oC. Não congelar. Não vacinar nos 21 dias que antecedem o abate. Como qualquer vacina, reações de anala-
xia podem ocorrer após o uso. O antídoto inicial é a epinefrina e deve ser acompanhado de terapia de suporte apropriada.

 Apresentação:
1 frasco de vacina liolizada contendo 50 doses e 1 frasco de diluente estéril líquido contendo 100 mL.



PROTEÇÃO MAIS RÁPIDA  E SUPERIOR
CONTRA  A PNEUMONIA EM  APENAS UMA DOSE.1-3
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Chegou INFORCE 3, a vacina INTRANASAL da Zoetis contra IBR, PI3 e 
BRSV com vírus vivo modificado. Com apenas uma dose e poucas 
horas após a aplicação, INFORCE 3 estimula a imunidade local e 
protege o sistema respiratório, reduzindo a incidência de pneumonia 
nas primeiras semanas, o período mais crítico do confinamento.

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.

Consulte sempre o Médico Veterinário.

Referências: 1.  American Journal of Veterinary Research, 65 (2004), pp. 363–372. 2. The Veterinary Journal 174 (2007) 627–635. 3. The Veterinary Journal 179 (2009) 101–108.
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DOENÇA RESPIRATÓRIA BOVINA: 
CONCEITOS BÁSICOS E PREVENÇÃO
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O complexo da DRB é uma das maiores causas de perdas econômicas na 
pecuária, sendo causado por diversos agentes infecciosos virais (IBR, PI3, 
BRSV e BVDV) e bacterianos (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni e Mycoplasma bovis).

Os vírus podem individualmente causar doenças nos bovinos, mas as infecções 
envolvendo mais de um agente são as mais comuns. Normalmente, a DRB 
se inicia por infecção viral primária no epitélio, com danos na mucosa e no 
mecanismo mucociliar, responsáveis por remover partículas (bactérias, poeira, 
pólen) do trato respiratório. A falha na limpeza ciliar propicia a proliferação de 
bactérias no trato respiratório inferior, levando posteriormente à pneumonia.

A doença respiratória geralmente é de causa multifatorial, iniciando com 
uma infecção viral primária, principalmente em animais não vacinados e 
estressados, seguida por uma infecção bacteriana e pneumonia. Em animais 
bem manejados e com baixo estresse, o risco da DRB acontecer é normalmen-
te inferior a 5%. Já em casos de animais transportados por longas distâncias 
e estressados, o risco pode exceder 50%, com taxa de mortalidade chegando 
a 10%.

Portanto, além dos agentes infecciosos, outros fatores importantes estão asso-
ciados ao risco e letalidade da DRB: manejos estressantes, incluindo desmama, 
transporte, formação de lotes e aglomerações, pouca ventilação, mudanças 
climáticas, excesso de poeira, mudanças na dieta e nutrição inadequada. Sob 
essas condições, a capacidade de defesa dos bovinos fica comprometida, 
potencializando a transmissão dos vírus e as infecções bacterianas.

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR)
É a doença respiratória mais disseminada mundialmente, causada pelo herpes 
vírus tipo 1 (BHV-1). Altamente contagiosa, resulta em rápida disseminação do 
vírus em rebanhos confinados, principalmente em animais transportados por 
longas distâncias.

A fase aguda da infecção respiratória é caracterizada por uma replicação viral 
intensa nas membranas de mucosas do trato respiratório superior, acarretando 
em uma grande disseminação viral no ambiente. A morbidade do rebanho 
acometido pela doença clínica pode chegar a 100%.

O BHV-1 utiliza como estratégia de perpetuação a incorporação no DNA do hos-
pedeiro, ficando latente por longos períodos e se manifestando nos momentos 
de queda na imunidade. Além disso, estes vírus formam pontes intracelulares, 
através das quais infectam células adjacentes sem precisar se expor ao meio 
extracelular. Portanto, para a prevenção da IBR, é importante estimular a 
imunidade celular, para que as células de defesa (linfócitos T citotóxicos) 
identifiquem e destruam as células infectadas. Apenas as vacinas contendo 
antígenos vivos têm essa capacidade.

Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV)
Nos EUA, é a doença respiratória de maior importância econômica para a 
indústria da carne e, depois da mastite, a segunda doença mais importante 
para a indústria do leite. O BRSV tem maior prevalência em bezerras de raças 
leiteiras, entre 2 a 9 semanas de idade. Em animais adultos (corte e leite), a 
doença se manifesta por sinais pouco perceptíveis, ou mesmo através da infec-
ção subclínica. Entretanto, mesmo nos casos subclínicos, há extensos prejuízos, 
porque a redução na capacidade respiratória afeta direta e severamente a 
conversão alimentar.

No trato respiratório superior, os vírus infectam as células das mucosas, 
destruindo o mecanismo mucociliar, responsável por bloquear e eliminar 
agentes patógenos e as partículas nas vias aéreas. Esse dano deixa o tecido 

vulnerável ao crescimento viral e à infecção bacteriana secundária (oportunis-
ta), principalmente a Mannheimia haemolytica. O BRSV tem preferência pelo 
trato respiratório inferior, onde causa danos epiteliais e pneumonia.

Parainfluenza Tipo 3 (PI3)
Infecções causadas pelo vírus da PI3 são comuns nos bovinos, pois esse vírus 
está presente em quase todas as fazendas, tendo alta prevalência em bezerros 
susceptíveis (não vacinados e imunodeprimidos). O vírus infecta a mucosa 

Mannheimia haemolytica

Mycoplasma
bovis

Pasteurella
multocida

Histophilus
somni

Arcanobacterium
pyogenes

Outros

ESTRESSE

Mecanismos da Pneumonia

Transporte, poeira, mudança de lote, mudança 
de dieta, aumento de lotação, alterações climáticas

Vírus respiratórios chaves
(Ex.: IBR/BRSV/PI3)

Causa principal da pneumonia bacteriana

Infecção viral inicial, 
levando à queda na imunidade 
e lesões do trato respiratório

Infecção por bactérias oportunistas

Infecções bacterianas adicionais

do trato respiratório superior e, diferente dos demais vírus, pode causar 
diretamente a pneumonia (mesmo sem infecção bacteriana oportunista). Em 
animais adultos, as infecções são mais moderadas, porém, este agente tem ca-
pacidade de causar imunossupressão, predispondo o animal a outras infecções 
que agravam o quadro de DRB. Devido à sua capacidade de “driblar” o sistema 
imune e causar imunossupressão, a prevenção da infecção pelo vírus da PI3 
requer estratégias que o impeçam de invadir o organismo do hospedeiro. 
Apenas as vacinas que estimulam imunidade de mucosa têm essa capacidade.

Imunidade de Mucosas
As mucosas são regiões especialmente vulneráveis do organismo, por onde 
ocorre a maioria das infecções naturais. O organismo dos mamíferos desenvol-
veu mecanismos especiais de proteção para as mucosas, os quais chamamos 
de imunidade das mucosas.

Adjacente às mucosas, nas camadas mais profundas do epitélio, existem 
aglomerados de células linfoides (tecidos linfoides associados às mucosas – 
TLAM) que participam ativamente da imunidade local. Como exemplos de TLAM 
temos: os tecidos linfoides nasais (TLN), as placas de Peyer no intestino, os 
linfonodos mesentéricos, o apêndice, as amígdalas e as adenoides.

Quando um antígeno está presente na mucosa, células dendríticas o identifi-
cam, o fagocitam e migram para o TLAM, onde o apresentarão aos linfócitos 
locais. No TLAM são produzidas células efetoras e de memória, que migram 
para a mucosa onde se originou a infecção, protegendo-a. Essa resposta 
envolvendo o TLAM é muito rápida, muitas vezes desenvolvendo-se em menos 
de 24 horas.

Além da rápida resposta celular, a imunidade das mucosas também envolve a 
secreção de anticorpos, principalmente imunoglobulina A (IgA). 

A presença de IgA nas mucosas consiste em um eficaz sistema de defesa, pois 
essa imunoglobulina possui características únicas: são resistentes a proteases 
do hospedeiro, inibem a adesão bacteriana, inibem a absorção de macromolé-
culas, inibem efeitos anti-inflamatórios, neutralizam vírus e toxinas bacteria-
nas, aumentam a imunidade inata e eliminam os antígenos dos tecidos alvos 
ativando o transporte e remoção.

AR
TI

GO
 TÉ

CN
ICO

 / 
CI

EN
TÍ

FIC
O

AR
TI

GO
 TÉ

CN
ICO

 / 
CI

EN
TÍ

FIC
O



1 78 .

Comparação das doenças causadas pelos vírus da IBR, PI3 e BRSV

Agente Forma da Doença Características da Doença

IBR

Infecção do trato respiratório.

Conjuntivite.

Infecção do trato genital, aborto.

Infecção do sistema nervoso 
central (SNC).

Morbidade próxima de 100% - dissemina-se facilmente no rebanho.
Início súbito.
Febre, perda de apetite, dispneia e tosse.
Destrói o epitélio respiratório e o mecanismo mucociliar.
Infecta as células de defesa e inibe a produção de interferon.
Deprime o sistema imune.
Causa severa infecção nas vias respiratórias, com lesões hemorrágicas nasais (“nariz vermelho”) e exsudação.
Infecção latente.

BRSV

Doença respiratória clínica 
predominante em animais 
jovens e susceptíveis.

Branda ou subclínica em 
animais previamente expostos.

Frequentemente subclínica.

Febre, depressão e perda de apetite.
Destrói o epitélio respiratório e o mecanismo mucociliar.
Causa inflamação das vias respiratórias.
Tosse e dispneia.
Descarga nasal e ocular.
Frequente precursor de infecção bacteriana secundária.
Alta morbidade (60-80%).
Mortalidade pode passar de 20%.

PI3

Normalmente doença 
respiratória branda e 
subclínica.

Febre, tosse, aumento da frequência respiratória.
Destrói o epitélio respiratório e o mecanismo mucociliar.
Causa inflamação das vias respiratórias.
Descarga nasal.
Deprime o sistema imune.
Predispõe a infecção bacteriana oportunista.
Semelhança nos sinais clínicos a confundem com BRSV.

Os vírus são geralmente transportados por células dendríticas ativadas das vias respiratórias para o tecido linfoide associado à mucosa nasofaríngea (TLAM). Linfócitos T auxiliares (helper) são ativados pelas células dendríticas quando o antígeno é apre-
sentado. Os linfócitos T auxiliares ativados se proliferam rapidamente e, em seguida, induzem o desenvolvimento de linfócitos B, no centro germinativo do TLAM. Os linfócitos T auxiliares migram pelo sangue para o local da infecção, onde liberam citocinas 
que coordenam a resposta imunológica. Os linfócitos B se proliferam rapidamente no tecido linfoide e migram para o local da infecção onde, na presença das citocinas produzidas pelos linfócitos T auxiliares, se diferenciam em plasmócitos secretores de 
IgA. A IgA secretada na mucosa respiratória opsoniza (inativa) os vírus ali presentes. Assim que a infecção está controlada, os linfócitos B se modificam em células B de memória. As células dendríticas podem também apresentar antígenos virais para 
linfócitos T citotóxicos (killer) no tecido linfoide, os quais, assim com as células B, são programados para responder a apenas um antígeno viral específico. Quando o antígeno é apresentado por uma célula dendrítica, os linfócitos T citotóxicos também são 
ativados, proliferam rapidamente e migram através da corrente sanguínea para o local da infecção. Uma vez que a infecção é debelada, linfócitos T citotóxicos se transformam em células T citotóxicas de memória.
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Local de infecção 
(ex.: mucosa das vias respiratórias)
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Virus
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Figure 2-1.  Pathogenic viruses are generally transported by activated dendritic cells to the  nasopharynx-associated lymphoid
tissue (NALT) from the site of infection (nasal passages). The dendritic cells  process and present viral antigens to T cells in the
lymphoid tissues. Naïve helper T cells are activated by dendritic cells when the speci�c antigen they are programmed for is
presented. The activated helper T cells (TH ) rapidly proliferate then preferentially induce IgA-committed B-cell development
in the germinal centre of the lymphoid tissue. The helper T cells migrate in the blood to the site of infection where they release
cytokines that  coordinate the immune response. 
The B cells rapidly proliferate in the lymphoid tissue.  They rapidly migrate from NALT and return to the site of infection. At
the site of  infection they di�erentiate into IgA-producing plasma cells in the presence of c ytokines that are produced b y the
T helper (TH) cells. Secretory IgA is then released into the mucous la yer of epithelial cells lining the nasal passages where it
can opsonize viruses. As the infection is controlled, the B cells will di�erentiate into memory B cells. 
The dendritic cells can also present viral antigens to naïve killer T cells  in the lymphoid tissues. Just like the B cell, killer T
cells are pre- programmed to respond only to a speci�c viral antigen. When the speci�c antigen is presented by an  activated
dendritic cell it di�erentiates into an activated killer T cell. Once activated, killer T cells proliferate rapidly and leave the lymph
tissue and travel by blood to the area of the body where the invaders they can kill are located. Once the invader is vanquished
a small number of the killer T cells will di�erentiate into memory killer T cells.   

Linfócito T
citotóxicoLinfócito T

citotóxico

Imunidade de Mucosa Paralelamente aos eventos da imunidade local (de mucosa), os eventos 
de imunidade sistêmica (ativação da imunidade celular e produção de 
anticorpos circulantes) também são ativados. As vacinas que estimulam 
a imunidade das mucosas são potencialmente mais eficazes que as 
vacinas inativadas, pois, normalmente, ativam a imunidade local, celular 
e humoral já após a primeira dose. É o caso da vacina de poliomielite 
em humanos (paralisia infantil). As vacinas inativadas, por sua vez, 
estimulam apenas a imunidade humoral, após a segunda dose.

Conhecendo INFORCE 3
INFORCE 3 é a primeira e única vacina intranasal no mundo que 
garante a prevenção contra as doenças respiratórias causadas por vírus 
respiratório sincicial bovino (BRSV), pelo vírus da rinotraqueíte infecciosa 
bovina (IBR) e pelo vírus da parainfluenza (PI3) com apenas uma dose. 
INFORCE 3 ativa a imunidade de mucosa, a imunidade celular e a imu-
nidade mediada por anticorpos. Estudos de segurança mostraram que 
a vacina pode ser usada em todas as categorias e idades de animais, 
incluindo bezerros recém-nascidos e animais transportados (alto estres-
se) para os confinamentos. A vacina é exclusivamente de administração 
intranasal (IN), sendo a dose de 2 mL por animal (1 mL em cada narina).
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Estudos de Eficácia
Mortalidade controlada com a Inforce 3

Todos os animais vacinados com INFORCE 3 sobreviveram ao desafio com 
BRSV. Nos animais não vacinados, 100% morreram (P<0,0001).10,11
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Taxa de mortalidade após desafio com BRSV

Taxa de lesões pulmonares após desafio com BRSV

Taxa de morbidade após desafio com IBR

Controle

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,0001)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,0001)

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,006)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,001)

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,001)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,001)

Controle

Controle

Menos lesões pulmonares

A vacinação com INFORCE 3 reduziu significativamente a quantidade de 
lesões pulmonares causadas pelo BRSV. Esses dados indicam que a vacinação 
com INFORCE 3 preveniu pneumonia (clínica e/ou subclínica), potencialmente 
melhorando o desempenho produtivo e reduzindo manejos e custos  
com tratamentos.
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Taxa de mortalidade após desafio com BRSV

Taxa de lesões pulmonares após desafio com BRSV

Taxa de morbidade após desafio com IBR

Controle

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,0001)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,0001)

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,006)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,001)

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,001)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,001)

Controle

Controle

Menos animais doentes

Apenas de 5,0 a 5,6% dos animais vacinados com INFORCE 3 desenvolveram 
a doença após a inoculação de vírus da IBR. Nos animais não vacinados, 100% 
ficaram doentes. Na prática, isso se traduz em menor custo com tratamento, 
redução da mão de obra, menor chance de infecção bacteriana oportunista, 
melhor desempenho e menos mortes.
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Taxa de mortalidade após desafio com BRSV

Taxa de lesões pulmonares após desafio com BRSV

Taxa de morbidade após desafio com IBR

Controle

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,0001)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,0001)

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,006)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,001)

Bezerros 3 a 9 dias
(P<0,001)

Bezerros 6 a 8 semanas
(P<0,001)

Controle

Controle

Protocolos de Vacinação
Confinamento

Uma única dose na entrada do confinamento.

ENTRADA ABATE

1a DOSE

* Reforços anuais podem ser feitos também com CattleMaster® 4+L5 ou CattleMaster® GOLD FP 5/L5. 
Pode ser necessário reforço após os 6 meses de idade, a critério do médico-veterinário.

Primeira dose entre o nascimento e o 14º dia de vida +
segunda dose após 56 dias. Em seguida, reforços  anualmente*.

NASCIMENTO

1a DOSE

56 DIAS - 70 DIASATÉ 14 DIAS

2a DOSE

Primeira dose na desmama + segunda dose após 6 
meses. Em seguida, reforços anualmente*.

NASCIMENTO DESMAMA

1a DOSE 2a DOSE
6 MESES

*Reforços anuais podem ser feitos também com CattleMaster® 4+L5 ou CattleMaster® GOLD FP 5/L5

Bezerras de leite - opção 1

Uma única dose na entrada do confinamento.

ENTRADA ABATE

1a DOSE

* Reforços anuais podem ser feitos também com CattleMaster® 4+L5 ou CattleMaster® GOLD FP 5/L5. 
Pode ser necessário reforço após os 6 meses de idade, a critério do médico-veterinário.

Primeira dose entre o nascimento e o 14º dia de vida +
segunda dose após 56 dias. Em seguida, reforços  anualmente*.

NASCIMENTO

1a DOSE

56 DIAS - 70 DIASATÉ 14 DIAS

2a DOSE

Primeira dose na desmama + segunda dose após 6 
meses. Em seguida, reforços anualmente*.

NASCIMENTO DESMAMA

1a DOSE 2a DOSE
6 MESES

*Reforços anuais podem ser feitos também com CattleMaster® 4+L5 ou CattleMaster® GOLD FP 5/L5

Bezerras de leite - opção 2

Uma única dose na entrada do confinamento.

ENTRADA ABATE

1a DOSE

* Reforços anuais podem ser feitos também com CattleMaster® 4+L5 ou CattleMaster® GOLD FP 5/L5. 
Pode ser necessário reforço após os 6 meses de idade, a critério do médico-veterinário.

Primeira dose entre o nascimento e o 14º dia de vida +
segunda dose após 56 dias. Em seguida, reforços  anualmente*.

NASCIMENTO

1a DOSE

56 DIAS - 70 DIASATÉ 14 DIAS

2a DOSE

Primeira dose na desmama + segunda dose após 6 
meses. Em seguida, reforços anualmente*.

NASCIMENTO DESMAMA

1a DOSE 2a DOSE
6 MESES

*Reforços anuais podem ser feitos também com CattleMaster® 4+L5 ou CattleMaster® GOLD FP 5/L5
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Passo a Passo da Aplicação Inforce 3.

1. Retire o produto da embalagem. 2. Reidrate de forma asséptica a fração liofilizada com o diluente estéril 
fornecido e agite bem.

3. Utilize a cânula fornecida ou seringa 
sem agulha.

4. É recomendado conter o animal no brete para assegurar um melhor 

manejo de vacinação.

5. Administrar 2 mL por animal, pela via intranasal (IN), sendo 1 mL em 

cada narina.

6. Bezerras leiteras podem ser vacinadas no próprio bezerreiro.



PROTEÇÃO MAIS RÁPIDA  E SUPERIOR
CONTRA  A PNEUMONIA EM  APENAS UMA DOSE.1-3
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Chegou INFORCE 3, a vacina INTRANASAL da Zoetis contra IBR, PI3 e 
BRSV com vírus vivo modificado. Com apenas uma dose, que pode ser 
aplicada no dia do nascimento, INFORCE 3 estimula a imunidade local 
e protege o sistema respiratório, reduzindo a incidência de pneumonia 
desde o início da vida da bezerra. INFORCE 3 é proteção contra as 
doenças respiratórias com conveniência, eficácia e segurança.

A partir do1º dia de vida.

 

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.

Consulte sempre o Médico Veterinário.

Referências: 1.  American Journal of Veterinary Research, 65 (2004), pp. 363–372. 2. The Veterinary Journal 174 (2007) 627–635. 3. The Veterinary Journal 179 (2009) 101–108.
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ScourGuard® 4KC

 Descrição:
Vacina contra diarreia neonatal de bezerros.

 Composição:
ScourGuard® 4KC contém em sua composição culturas inativadas de coronavírus bovino, rotavírus bovino (sorotipos G6 e G10), uma bacterina de E. coli, além de 
toxoide de C. perfringens tipo C. As culturas virais são produzidas em linhagens celulares estabelecidas e inativadas quimicamente. A bacterina de E. coli apresenta 
em sua composição o fator de aderência K-99, uma estrutura que facilita a colonização do intestino animal pelo microrganismo, e o uso de ScourGuard® 4KC resultam 
em melhor proteção contra esse antígeno. 

ScourGuard® 4KC contém uma preparação líquida inativada com títulos mínimos na data de vencimento para rotavírus bovino cepa Lincoln de 1,31 PR (potência 
relativa); para rotavírus bovino cepa B223 de 1,00 PR; para coronavírus bovino, cepa Hanson de 1,00 PR, e para toxoide (betatoxina) de Clostridium perfringens tipo C, 
cepa NL-1003 de UAI (Unidade Antitóxica Internacional). A vacina possui adjuvante para melhorar a resposta imunológica.

 Indicações:
Vacinação de vacas gestantes sadias visando a imunização passiva dos bezerros, na prevenção da diarreia neonatal causada por: coronavírus bovino, rotavírus 
bovino, amostras enterotoxigênicas de Escherichia coli e a betatoxina de Clostridium perfringens tipo C.

 Posologia e modo de usar:
A vacina deve ser usada em vacas gestantes sadias. Agitar antes de usar e aplicar por via intramuscular a dosagem de 2 mL.
Vacinação inicial: vacas gestantes devem receber 2 doses da vacina com 3 semanas de intervalo, sendo que a segunda dose deve ser aplicada nas  
3 a 6 últimas semanas antes da data prevista para o parto.

Revacinação: dose única deverá ser aplicada 3 a 6 semanas antes da data prevista para cada parto subsequente.

 Período de carência e precauções:
Armazenar o produto entre 2 e 8°C. Não congelar. Não vacinar dentro de 21 dias antes do abate.
Como todo produto biológico, reações anafiláticas podem ocorrer após o uso deste produto. Nestes casos, administrar epinefrina ou equivalente.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

 Apresentação:
Frascos contendo 10 ou 50 doses de 2 mL.
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Ultrachoice 7

 Descrição:
Bacterina Toxoide contra carbúnculo sintomático, edema maligno, doença negra, gangrena gasosa, enterotoxemia e enterite dos bovinos e ovinos.

 Composição:
O produto é constituído de culturas padronizadas inativadas de Clostridium chauvoei, C. novyi, C. septicum, C. sordelli, C. perfringens tipos C e D, adicionadas de 
adjuvante especial solúvel em água (Stimugen). O produto fornece proteção cruzada contra C. perfringens tipo B, dado pelo toxoide beta do C. perfringens tipo C. e 
pelo toxoide épsilon do C. perfringens tipo D.

 Indicações: 
É indicado para vacinação de bovinos e ovinos sadios, como um dos componentes da prevenção contra carbúnculo sintomático causado por Clostridium chauvoei, 
edema maligno causado por C. septicum, doença negra causada por C. Novyi, gangrena gasosa causada por C. Sordelli e enterotoxemia e enterite causadas por 
C. perfringens tipos B, C e D nestas espécies.

 Posologia e modo de usar:
Administrar o produto assepticamente por via subcutânea. A vacinação inicial deverá ser feita em 2 doses de 2 mL em bovinos e 1 mL em ovinos, com 4 a 6 
semanas de intervalo entre elas. Revacinação anual com dose única é recomendada.

 Período de carência e precauções:
Conservar a temperatura entre 2 e 8o C. Não congelar.

Usar todo o conteúdo do frasco após aberto.

Não vacinar animais dentro de 21 dias antes do abate.

Contém formalina como conservante.

Pode ocorrer, após a vacinação, um inchaço transitório, no local da aplicação.

Como todo produto biológico, podem ocorrer reações anafiláticas após o uso da vacina. Nestes casos, usar epinefrina (adrenalina) ou equivalente, como tratamen-
to inicial, e prosseguir com terapia de suporte adequada ao caso.

Embora o produto tenha se mostrado eficaz nos testes de campo, alguns animais podem ser incapazes de desenvolver, ou manter, uma resposta imunológica 
adequada. Estes casos podem ocorrer se os animais estiverem estressados, mal nutridos, parasitados ou incubando alguma doença infecciosa.

O uso de substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias, concomitante, ou nos dias que antecedem ou sucedem a vacinação poderá interferir no desenvolvi-
mento e manutenção da resposta imune após a vacinação.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

 Apresentação:
Frasco contendo 100 mL.
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PÚBLICO ALVO
Médicos-veterinários, Parasitologistas, Zootecnistas e Produtores de Gado de Corte. 

OBJETIVO
Melhorar o controle estratégico da verminose em bovinos de corte, criados nas regiões centrais do Brasil. 

DESCRIÇÃO 

O desafio
Dos 13,97 bilhões de dólares de perdas econômicas, devido às parasitoses no Brasil, aproximadamente metade do valor (US$ 7,11 bilhões) 
é decorrente da verminose (Grisi et al., 2014). Esse enorme prejuízo causado pelos vermes, tem motivado a indústria de saúde animal e a 
comunidade científica a buscar soluções para o controle mais efetivo da verminose. 

Perdas econômicas devido a parasitoses no Brasil 

PARASITOS

Nematódeos gastrintestinais 7,11 

BILHÕES DE DÓLARES

Carrapato bovino, Rhipicephalus (Boophilus) microplus

Mosca-dos-chifres, Haematobia irritans

Berne, Dermatobia hominis

Bicheira, Cochliomyia hominivorax

Mosca-dos-estábulos, Stomoxys calcitrans

TOTAL

3,24 

2,56 

0,38 

0,34 

0,34

13,97 

Adaptado de Grisi, et al., 2014. Reavaliação do potencial impacto econômico de parasitos de bovinos no Brasil. Braz.Vet. Parasitol., Jaboticabal, v.23, n.2, p 150-156, abr.-jun. 2014.

Protocolo – Controle Estratégico 5-8-11 Zoetis 

A solução Zoetis
Aplicado a região de clima tropical do Brasil, abrangendo cerca de 60% do rebanho nacional, o Controle Estratégico de Verminose 5-8-11 proporciona 
a produtores e técnicos uma alternativa viável, retorno econômico positivo e alta eficácia no combate à verminose dos bovinos de corte. 

Retorno econômico para o pecuarista

Segundo as análises estatísticas do banco de dados do Benchmarking Exagro, que já soma mais de 1.300 resultados de sistemas de produção 
pecuária em todo o Brasil, o que determina o lucro de uma fazenda é a relação entre produção por cabeça, produção por hectare e custeio. 

Analisando os resultados do experimento do Controle Estratégico de Verminose 5-8-11 Zoetis, foi encontrada uma correlação direta dessa 
estratégia com o lucro por hectare, pois ela promoveu um maior ganho de peso por cabeça na mesma carga animal por hectare, comparado ao 
manejo convencional de maio e novembro. Como consequência, a produção por hectare também foi maior e, portanto, a relação entre os três 
principais fatores de lucratividade foi extremamente benéfica. Mais produção por cabeça, mais produção por hectare e pequeno aumento no 
custeio. 

Ressalta-se ainda que, dentro dos números apontados pelo experimento, quanto mais eficiente for o sistema de produção, maior será o 
aumento no lucro por hectare com essa estratégia. Os rebanhos de melhor genética terão os ganhos individuais potencializados, chegando a 
produzir 1,57 @/ha a mais que o manejo convencional, potencializando os ganhos de produtividade por hectare/ano.

Maio Agosto Novembro

CONTROLE ESTRATÉGICO 5-8-11 ZOETIS
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A solução Zoetis
Aplicado a região de clima tropical do Brasil, abrangendo cerca de 60% do rebanho nacional, o Controle Estratégico de Verminose 5-8-11 proporciona 
a produtores e técnicos uma alternativa viável, retorno econômico positivo e alta eficácia no combate à verminose dos bovinos de corte. 

Retorno econômico para o pecuarista

Segundo as análises estatísticas do banco de dados do Benchmarking Exagro, que já soma mais de 1.300 resultados de sistemas de produção 
pecuária em todo o Brasil, o que determina o lucro de uma fazenda é a relação entre produção por cabeça, produção por hectare e custeio. 

Analisando os resultados do experimento do Controle Estratégico de Verminose 5-8-11 Zoetis, foi encontrada uma correlação direta dessa 
estratégia com o lucro por hectare, pois ela promoveu um maior ganho de peso por cabeça na mesma carga animal por hectare, comparado ao 
manejo convencional de maio e novembro. Como consequência, a produção por hectare também foi maior e, portanto, a relação entre os três 
principais fatores de lucratividade foi extremamente benéfica. Mais produção por cabeça, mais produção por hectare e pequeno aumento no 
custeio. 

Ressalta-se ainda que, dentro dos números apontados pelo experimento, quanto mais eficiente for o sistema de produção, maior será o 
aumento no lucro por hectare com essa estratégia. Os rebanhos de melhor genética terão os ganhos individuais potencializados, chegando a 
produzir 1,57 @/ha a mais que o manejo convencional, potencializando os ganhos de produtividade por hectare/ano.

Nessa região, as estações secas e chuvosas são bem definidas, 
sendo que entre os meses de maio e setembro, considerado 
período seco do ano, há baixo índice de pluviosidade e, a 
partir de outubro até maio, temos a estação das chuvas.

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

Abrange 60% do  
rebanho nacionalPE
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Controle 5-8-11 Zoetis. Fazer diferente é estar à frente.

Características Climáticas e Epidemiológicas da Região Central do Brasil

PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ZOETIS

1 8 7.



PÚBLICO ALVO
Médicos-veterinários e Produtores de Gado de Leite. 

OBJETIVO
Analisar as fazendas leiteiras, propondo soluções sanitárias e de manejo, através de planos de ação  
que visem a melhoria da produção e da qualidade do leite.

DESCRIÇÃO 

O desafio
As fazendas leiteiras no Brasil enfrentam vários desafios, o controle de doenças como a mastite, que influencia diretamente a qualidade do leite 
e o preço pago ao produtor; o controle sanitário com a prevenção de doenças microbianas e parasitárias, os manejos nutricional e reprodutivo, e 
também o melhoramento genético do rebanho, visando a seleção dos animais com maior aptidão para a atividade econômica leiteira. 

Estudos têm demonstrado que a mastite subclínica é responsável por sérias perdas na produção de leite. Um índice de CCS entre 200.000 e 
300.000 pode representar mais de 370 litros de leite de perda por lactação por animal.1

A solução Zoetis
A Plataforma iQmax+ irá proporcionar aos produtores e médicos-veterinários, uma ferramenta que ajudará a diagnosticar os principais entraves 
para o aumento da produção e melhoria da qualidade do leite. É uma solução modular, exclusiva da Zoetis, personalizada para cada fazenda, 
contemplando desde o controle de doenças até a identificação das necessidades de treinamento da mão de obra. 

O primeiro módulo, a ser implementado no primeiro semestre de 2017, é o de Qualidade de Leite. Através dele, será possível identificar quais 
as possíveis causas das mastites clínicas e subclínicas do rebanho na fazenda e, dessa forma, propor ações visando a diminuição dos índices de 
CCS e, consequentemente, incrementando a produção de leite e o ganho do produtor, através também dos bônus por qualidade, pagos pelos 
laticínios, cooperativas e captadoras em geral. 

PLATAFORMA IQMAX +
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PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ZOETIS

A Plataforma conta com um aplicativo (APP) para IOS (iPad) que simula o quanto o produtor pode gerar a mais de ganho por ano, apenas com 
o controle efetivo da mastite do seu rebanho. 

O APP está programado para fazer uma análise da operação da fazenda, no tocante as instalações e a ordenha. O produtor e o médico-veterinário 
poderão identificar dessa forma, onde estão ocorrendo falhas e, juntamente com os Consultores Técnicos da Zoetis, construir planos de ação 
visando corrigí-las.

Identificada a mastite, e seu grau, o programa também constrói protocolos de tratamento específicos, tanto para animais em lactação quanto 
para vacas secas.

Para o segundo semestre de 2017, está previsto o lançamento do segundo módulo, Controle Sanitário, que irá customizar 
um calendário sanitário exclusivo para cada fazenda de leite, demonstrando de uma forma simples, quando e em que 
categorias de animais deverão ser aplicados antiparasitários e vacinas, visando a prevenção de doenças.

1 K. J. Hand ,*1 A. Godkin ,† and D. F. Kelton ‡. Milk production and somatic cell counts: A cow-level analysis. J. Dairy Sci. 95 :1358– 1362. American Dairy Science Association®, 2012 
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MANUAIS DE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO

PÚBLICO ALVO
Médicos-veterinários, Funcionários de Fazenda e Produtores de Gado. 

OBJETIVO
Os Manuais de Boas Práticas de Manejo têm como objetivo divulgar  
os procedimentos e conhecimentos adequados na produção de bovinos.

DESCRIÇÃO 

O desafio
Em toda e qualquer empresa, os procedimentos de manutenção, produção, higiene, transporte, etc., são de suma importância para o 
crescimento, desenvolvimento e lucratividade da mesma. Nas fazendas de gado não deve ser diferente. Quanto mais coerentes, assertivos 
e eficazes forem estes procedimentos, mais “redonda” será a operação, com menos falhas, desperdícios, contratempos e prejuízos.

A solução Zoetis
Através de conhecimentos adquiridos durante muitos anos de contato direto com os sistemas de produção de gado de corte e leite, em 
diversas propriedades espalhadas por todas as regiões do Brasil, a Zoetis em parceria com o grupo ETCO da UNESP,  desenvolveu estes dez 
Manuais de Boas Práticas de Manejo.

Por intermédio destes Manuais, transmitimos todo este aprendizado, resumindo de maneira simples e inteligível, informações importantes 
sobre os principais manejos, necessários na produção de carne e leite, com o intuito de ampliar o conhecimento de produtores e 
funcionários de fazendas, visando padronizar as operações, aumentar a produtividade e desenvolver a pecuária nacional.

BOAS PRÁTICAS  
DE MANEJO
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PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ZOETIS

PÚBLICO ALVO
Médicos-veterinários, Zootecnistas e Produtores Gado de Corte em Confinamento. 

OBJETIVO
Este programa aborda, de forma simples e objetiva, os diversos aspectos envolvidos no planejamento sanitário, e ações a serem tomadas 
frente a alguns dos principais desafios do confinamento.

DESCRIÇÃO 

O desafio
Um dos grandes desafios do mundo, nas próximas décadas, será atender as demandas crescentes por alimentos e, ao mesmo tempo, 
produzí-los de forma ecologicamente sustentável. Sem nenhuma dúvida, a intensificação do uso de novas tecnologias permitirá aumentar 
a produtividade para as áreas de grãos, carne e leite. Com certeza, em um futuro próximo, a bovinocultura de leite e corte ocupará áreas 
menores e de difícil mecanização, que serão utilizadas preferencialmente para o processo de cria, enquanto que a engorda tenderá a ser 
cada vez mais realizada através dos sistemas de confinamento ou semiconfinamento. Diante deste cenário, fica claro que todo o sistema 
de produção de bovinos no Brasil terá que passar por mudanças estruturais profundas.

A solução Zoetis
Nossa contribuição, como indústria de saúde animal, é estarmos ao lado do produtor, agregando novas tecnologias e conhecimentos 
à produção, de forma correta, estratégica, ágil e consciente, visando o desenvolvimento de toda cadeia pecuária. Este programa não 
pretende esgotar todos os assuntos nele abordados, mas sim, abrir a possibilidade de uma discussão sobre as principais doenças e 
enfermidades que acometem os bovinos em confinamentos. 

Dentro deste pensamento, uma das principais 
ações de fiscalização e prevenção de enfermidades 
é a Ronda Sanitária. As rondas sanitárias são 
procedimentos padronizados de vistoria e 
avaliação dos animais confinados, visando detectar 
os principais problemas sanitários em seus 
estágios iniciais. 

Na ilustração ao lado, mostramos 
esquematicamente como deve ser feita a ronda 
nos currais, para identificar qualquer problema ou 
animal doente. 

Além deste, o programa aborda outros diversos 
assuntos, como Manejo de Entrada, Principais 
Doenças, Tratamentos e Períodos de Carência, 
entre outros.

RONDAS SANITÁRIAS AOS CURRAIS

X X X

Confinamax - Programa Zoetis para Maximizar a Sanidade do Rebanho Confinado.

CONFINAMAX
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PÚBLICO ALVO
Produtores que realizam terminação de bovinos. 

OBJETIVO
Planejar a fase de terminação, definindo objetivos de acabamento dos lotes e todas as atividades  
(castração, suplementação nutricional, cronograma, acompanhamento) necessárias para atingir esses objetivos.

DESCRIÇÃO 

O desafio
Produzir lotes com melhor acabamento é uma forma de obter maior remuneração por arroba produzida. Entretanto, existe dificuldade por 
parte dos produtores, em planejar a fase de terminação visando lotes com melhor grau e homogeneidade de acabamento. Erros nessa 
etapa resultam em elevação no custo da arroba produzida (se os animais tiverem acabamento excessivo) ou perda de oportunidade de 
melhor remuneração no frigorífico (se os animais tiverem acabamento insuficiente).

A solução Zoetis
A Zoetis, através de sua equipe de campo e da Calculadora de Acabamento Bopriva, ajuda os produtores a planejarem a fase de 
terminação e obterem lotes bem acabados, com melhor eficiência econômica. Primeiramente, define-se um objetivo de acabamento, 
conforme as condições de premiação do frigorífico ao qual o produtor vende seus animas. Com informações dos animais e do manejo 
nutricional, definem-se estratégias de engorda visando atingir o objetivo de acabamento, as quais envolvem decisões a respeito de datas 
de castração, pesos à castração e ao abate, nível e tempo de suplementação. A Calculadora de Acabamento Bopriva possui interface com 
as funcionalidades do iPad, permitindo também o armazenamento de fotos dos animais e o agendamento de datas de castração e abate 
e lembretes das atividades agendadas.

PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO DE CARCAÇA
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PÚBLICO ALVO
Produtores de gado de corte e leite e técnicos ligados à fábricas  
de suplementos nutricionais para bovinos.

OBJETIVO
Oferecer aos produtores e fábricas de ração, assistência técnica para uso adequado do aditivo melhorador  
de desempenho (Taurotec®), considerando as particularidades de cada classe de suplemento, sistema de produção e categoria animal. 

DESCRIÇÃO 

O desafio
O uso de aditivos melhoradores de desempenho é uma excelente e comprovada opção para maximizar a produtividade na pecuária, 
melhorando o aproveitamento nutricional dos alimentos ingeridos pelos bovinos. Entretanto, sua forma de utilização varia conforme 
categoria animal e sistema de produção, o que requer assistência técnica personalizada. 

A solução Zoetis
A Zoetis conta com uma equipe de campo especializada e capacitada a auxiliar tanto produtores rurais como fabricantes de 
suplementos para bovinos, na recomendação, cálculo de inclusão, avaliação de custo/benefício e acompanhamento da utilização e dos 
resultados. 

A empresa disponibiliza uma ferramenta para auxiliar neste trabalho - a Calculadora Taurotec®, um aplicativo intuitivo que faz cálculos 
de dosagens e auxilia na formulação de suplementos com inclusão de Taurotec® para as diferentes categorias animais e sistemas de 
produção. O aplicativo também gera relatórios para gerenciamento do uso do produto.

PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ZOETIS

ASSISTÊNCIA NO CORRETO USO DE ADITIVOS ALIMENTARES
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PÚBLICO ALVO
Pecuaristas de Gado de Corte e Leite. 

OBJETIVO
Fornecer aos clientes um planejamento do controle da sanidade dos rebanhos de corte e leite.

DESCRIÇÃO 

O desafio
Um dos desafios a ser enfrentado nas fazendas de corte e leite brasileiras é a falta de planejamento da sanidade do rebanho. Muitas 
vezes se desconhece quais produtos devem ser utilizados para cada categoria animal e qual a época do ano ideal para que se obtenha 
o máximo benefício dos produtos utilizados. Isso leva à ocorrência de surtos de doenças e prejuízos que poderiam ser evitados, 
simplesmente, seguindo um calendário de ações.

A solução Zoetis
Atenta a esse problema, a Zoetis criou uma planilha de fácil preenchimento, onde o pecuarista ou produtor de leite passa informações 
sobre seu rebanho e, em conjunto com o Consultor da Zoetis, constrói um calendário indicando onde e quando sua equipe de trabalho 
deve agir, administrando vermífugos, ectoparasiticidas, endectocidas, vacinas e outros produtos para os animais, ao longo do ano.

Além de fornecer um planejamento geral de manejo sanitário, a planilha ainda apresenta a quantidade de produtos a serem adquiridos, 
assim como o investimento necessário para a prevenção das principais parasitoses e doenças infecciosas que podem atacar o rebanho.

Ainda como serviço adicional, a Zoetis fornece aos produtores um calendário impresso em lona ou placas rígidas, no formato mínimo de 1,00 m 
por 1,20 m, para fixação nos locais de trabalho da equipe da fazenda.

CALENDÁRIO SANITÁRIO
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PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ZOETIS

Ainda como serviço adicional, a Zoetis fornece aos produtores um calendário impresso em lona ou placas rígidas, no formato mínimo de 1,00 m 
por 1,20 m, para fixação nos locais de trabalho da equipe da fazenda.

PARA OS ANIMAIS. PELA SAÚDE. POR VOCÊ.

MANEJO DE ENTRADA

Aplicar 5 mL/cabeça via subcutânea - 21 dias de carência

Vacina contra  
doenças clostridiais

Aplicar 1 mL/50 kg via subcutânea - 28 dias de carência

Combate vermes,  
bernes, piolhos, sarna 
e auxilia no controle  
do carrapato.

Aplicar 2,0 mL via intramuscular - 21 dias de carência

Proteção contra os 
vírus causadores 
das doenças 
respiratórias: BRSV, 
BVD, IBR, PI3. 

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Incoordenação motora, 
cabeça alta, andar  

em círculos  
e cegueira.

Flucortan®

10 mL 
subcutânea,  

intramuscular  
ou intravenosa

Não há

Vitamina B1

10 mL 
intramuscular 

 2x ao dia  
por 2 dias

Não há

POLIOENCEFALOMALÁCEA 

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Machucados  
e lesões na pele  

em geral  
dos animais.

Terra-Cortril®  
Spray

Aplicação  
tópica (local) Não há

FERIDAS E FERIMENTOS
Casos leves / sem presença de bicheira:

Casos graves / com presença de bicheira:

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Machucados  
e lesões na pele  

em geral  
dos animais.

Terramicina®/LA

1 mL/10 kg  
subcutânea ou 
intramuscular

Se necessário repetir  
3 dias após

28 dias

Matabicheiras  
Forte SV

Aplicação  
tópica (local) Não há

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Lesões e ferimentos  
no casco, aumento  

do tecido (hiperplasia) 
interdigital, dificuldade 

de movimentação e 
manqueira  

(claudicação).

Draxxin® 1 mL/40 kg subcutânea 18 dias

Flucortan®

10 mL
subcutânea, 

intramuscular  
ou intravenosa

Não há

Dectomax® 1 mL/50 kg subcutânea 35 dias

Formoped® Aplicação  
tópica (local) Não há

PROBLEMAS DE CASCO

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Aumento  
de volume no vazio 

(flanco) do lado  
esquerdo  

(empanzinamento)

Blo-trol®

50 mL/cabeça
via oral  

ou intra-ruminal
(diluído em 1 litro de água 

morna)

Não há

TIMPANISMO

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Nariz seco,  
rúmen não preenchido 

(vazio fundo),
animal não se alimenta, 

fezes ressecadas e 
desidratação.

A-D-E

5 mL 
subcutânea ou  
intramuscular Não há

Protetores Hepáticos 
Ex. Mercepton

100 mL/cabeça  
intravenosa Não há

INTOXICAÇÃO / REFUGO DE COCHO

PNEUMONIA
Casos leves / detecção precoce:

Casos graves / detecção tardia:

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Corrimento nasal, 
dificuldade  

respiratória, febre, 
tosse, isolamento, 
lacrimejamento  

e vazio afundado

Draxxin® 1 mL/40 kg subcutânea 18 dias

Flucortan®

10 mL
subcutânea, 

intramuscular  
ou intravenosa

Não há

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Pelos arrepiados,  
febre, vazio afundado, 

focinho incrustado  
e orelhas caídas

Clamoxyl®

1 mL/10 kg  
subcutânea ou 
intramuscular

Repetir após  
48 horas

25 dias

Flucortan®

10 mL
subcutânea, 

intramuscular  
ou intravenosa

Não há

DIARREIA
Casos leves / detecção precoce:

Casos graves / detecção tardia:

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Fezes líquidas e 
amolecidas, escuras  
ou esbranquiçadas,  
com presença ou  

não de sangue

Advocin®

1 mL/30 kg
subcutânea, 

intramuscular  
ou intravenosa

2 dias

Flucortan®

10 mL
subcutânea, 

intramuscular  
ou intravenosa

Não há

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Fezes líquidas e 
amolecidas, escuras  
ou esbranquiçadas,  
com presença ou  

não de sangue

Terramicina®/LA

1 mL/10 kg  
subcutânea ou 
intramuscular

Se necessário  
repetir 3 dias após

28 dias

FluidoTerapia Soro Não há

Acidose Ruminal:

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Fezes líquidas e 
amolecidas, escuras  
ou esbranquiçadas,  

com presença  
ou não de sangue

_____

Bicarbonato 
 de sódio e  

Correção da Dieta
Não há

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Diarreia, desidratação, 
diminuição ou perda de 
apetite, anemia, edema 
submandibular, menor 
desenvolvimento, pelos 
arrepiados e sem brilho

Cydectin®

1 mL/50 kg  
subcutânea ou 
intramuscular 

Sempre na entrada  
do confinamento

28 dias

VERMINOSES

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Intenso  
lacrimejamento, 

pálpebras inchadas  
e fechadas,  

mancha esbranquiçada 
no centro do olho  

e desconforto animal

Clamoxyl®
1 mL/10 kg  

subcutânea ou 
intramuscular

25 dias

Terra-Cortril®  
Spray

Aplicação  
tópica (local) Não há

CERATOCONJUNTIVITE

SINTOMAS PRODUTO TRATAMENTOS CARÊNCIA

Inflamação do pênis  
e prepúcio, região  

inchada, avermelhada, 
com feridas, podendo 
apresentar necrose.

Draxxin® 1 mL/40 kg subcutânea 18 dias

Flucortan®

10 mL/cabeça
subcutânea, 

intramuscular  
ou intravenosa

Não há

BALANOPOSTITE

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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PROTOCOLO SANITÁRIO CONFINAMENTO
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PÚBLICO ALVO
Médicos-veterinários e Pecuaristas.

OBJETIVO
Criar oportunidade para maximizar a prevenção das principais doenças que acometem os bovinos 
e implementar um programa consistente de sanidade.

DESCRIÇÃO 

O desafio
A produtividade das fazendas são diretamente afetadas pela saúde e bem estar do rebanho. A adoção de medidas sanitárias tem 
como objetivo eliminar e/ou diminuir índices de doenças e proporcionar ótimas condições de saúde aos animais. Dessa forma, é 
possível se obter maior aproveitamento genético e, consequentemente, um incremento na produção e na produtividade. 

A solução Zoetis
O amplo portfólio Zoetis oferece produtos específicos para o controle sanitário de uma fazenda. Nossos produtos são destinados 
à medidas profiláticas, como vacinações, vermifugações sistemáticas e também a procedimentos sanitários curativos, como 
traumatismos, doenças e infestações. 

Além disso, possuímos uma equipe técnica altamente capacitada, que pode contribuir com melhorias sanitárias essenciais para o 
sistema de produção.

PROBOV

PROBOV
Programa Zoetis
de Sanidade Bovina

 Tabela de Coleta

Doença
Material Acondicionamento

Raiva
Fatia de cerebelo, 

de medula oblonga, 
de tálamo e 1/4 caudal 

do telencáfalo

Amostras refrigeradas e fixadas em formol

Listeriose
Monobloco, cerebelo, 
telencéfalo e tronco 

encefálico
Amostras refrigeradas e fixadas em formol

Meningoencefalite Herpética (IBR tipo 5)
Monobloco, cerebelo, 
telencéfalo, tronco 

encefálico e soro bovino

Amostras refrigeradas e fixadas em formol 
e soro refrigerado ou congelado

Botulismo (toxinas C e D)
Sangue, fígado, 

conteúdo ruminal e 
intestinal e soro bovino

Amostras refrigeradas e soro refrigerado 
ou congelado

Enterotoxemia
Intestino delgado Amostra refrigeradaCarbúnculo Sintomático (Manqueira) Músculo Amostra refrigerada e fixada em formolGangrena Gasosa (Edema Maligno) Músculo e tecido 

subcutâneo Amostras refrigeradas e fixadas em formolFebre do Embarque (Mannheimiose) Pulmão Amostra refrigerada e fixada em formol

Diarreia Neonatal
Bacteriana Fezes (swab e tubo 

estéril)
Amostra refrigerada (isolamento)  

ou congelada (identificação)
Viral Fezes Amostra refrigerada (isolamento)  

ou congelada (identificação)
Exame de fezes

opg Fezes
Amostra refrigeradaCultura (L3) Fezes
Amostra refrigerada

Aborto

IBR e BVD

Feto grande (placenta, 
pulmão, fígado, rim, 

abomaso, baço e 
linfonodo), feto pequeno 
(inteiro) e soro bovino

Amostras refrigeradas (isolamento)  ou congeladas (identificação) e fixadas em formol e soro refrigerado ou congelado

Leptospirose

Feto grande (placenta, 
fígado, rim, baço, urina 
e conteúdo estomacal), 
feto pequeno (inteiro) 

e soro bovino

Amostras refrigeradas (isolamento)  ou congeladas (identificação) e fixadas em formol e soro refrigerado ou congelado

Neospora

Feto grande (placenta, 
cérebro, coração, fígado, 

medula espinhal e 
músculo), feto pequeno 
(inteiro) e soro bovino

Amostras fixadas em formol e soro refrigerado 
ou congelado

PROBOV
Programa Zoetis
de Sanidade Bovina

Formulário

Ficha nº______

 

Código PROBOV: _______________________

Filial: ____________________________

Setor: ____________________________
Fazenda: _________________________________________________________________________________________

Proprietário: _______________________________________________________________________________________

Cidade: ____________________________________________________________ Estado:  ________________________

Laboratório: ________________________________________________________________________________________

ENVIAR RESULTADOS PARA

Nome: ___________________________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________________________  Estado:  ____________________________

Telefone: (     ) _____________________________________________________ CEP: __  __  __  __  __  -  __  __  __

E-mail:  _________________________________________________________

OBS.: Enviar cópia do resultado para Rosana - helena.r.oliveira@zoetis.com

SOROLOGIA 

OUTROS EXAMES

IBR: (      ) 

Bacteriologia: (      )

BVD: (      ) 

Virologia: (      )

Leptospirose: (      ) 

Histopatológico: (      )

Outros: (      ) Qual? ______________________ 

Parasitológico: (      ) 

 

Outros: (      ) Qual? ______________________

MATERIAL COLETADOSoro: (      ) 
Feto: (      ) 

Fezes: (      ) 
Órgãos necropsiados:  (      )NUMERAÇÃO DAS AMOSTRAS

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

HISTÓRICO/ SUSPEITA CLÍNICA

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Data da coleta:  ___  / ___  / ___ 

Data de envio: ___  / ___  / ___ 

1ª Via - Zoetis funcionário

Responsável pela coleta: ________________________________________________________________________________

Profissão:  _________________________________________________________________________________________

PROBOVPrograma Zoetisde Sanidade Bovina

Formulário

Ficha nº______

 

Código PROBOV: _______________________

Filial: ____________________________

Setor: ____________________________

Fazenda: _________________________________________________________________________________________

Proprietário: _______________________________________________________________________________________

Cidade: ____________________________________________________________ Estado:  ________________________

Laboratório: ________________________________________________________________________________________

ENVIAR RESULTADOS PARA

Nome: ___________________________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________________________  Estado:  ____________________________

Telefone: (     ) _____________________________________________________ CEP: __  __  __  __  __  -  __  __  __

E-mail:  _________________________________________________________

OBS.: Enviar cópia do resultado para Rosana - helena.r.oliveira@zoetis.com

SOROLOGIA 

OUTROS EXAMES

IBR: (      ) 

Bacteriologia: (      )

BVD: (      ) 

Virologia: (      )

Leptospirose: (      ) 

Histopatológico: (      )

Outros: (      ) Qual? ______________________ 

Parasitológico: (      ) 

 

Outros: (      ) Qual? ______________________

MATERIAL COLETADO
Soro: (      ) 

Feto: (      ) 
Fezes: (      ) 

Órgãos necropsiados:  (      )
NUMERAÇÃO DAS AMOSTRAS

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

HISTÓRICO/ SUSPEITA CLÍNICA

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Data da coleta:  ___  / ___  / ___ 

Data de envio: ___  / ___  / ___ 

2ª Via - Laboratório

Responsável pela coleta: ________________________________________________________________________________

Profissão:  _________________________________________________________________________________________

PROBOVPrograma Zoetisde Sanidade Bovina

Formulário  
de Solicitação de ExamesPROBOV

PROBOV
Programa Zoetis
de Sanidade Bovina
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PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ZOETIS

PÚBLICO ALVO
Médicos-veterinários, Zootecnistas, Técnicos e Pecuaristas.

OBJETIVO
Este programa é responsável por analisar e divulgar resultados de IATF e TETF em gado de corte, e também, IATF e TETF, 
qualidade de leite e genética em gado de leite.

DESCRIÇÃO 

O desafio
O grande desafio para a pecuária de leite e de corte brasileira é o aumento da produtividade, que obrigatoriamente, passa pela 
melhoria na eficiência produtiva e reprodutiva dos rebanhos e fazendas. As biotecnologias da reprodução, como IATF e TETF 
para gado de corte e leite, melhoria da qualidade de leite e seleção genética, são ferramentas que impactam diretamente todo 
o sistema de produção, e estão disponíveis para auxiliar os técnicos e pecuaristas a atingirem, de maneira mais rápida, seus 
objetivos de produção.

A solução Zoetis
Com um amplo e completo portfólio de hormônios, a Zoetis oferece protocolos de IATF e TETF específicos para cada realidade, 
tratamentos eficazes e ferramentas de seleção genética, capazes de proporcionar resultados satisfatórios validados através de 
pesquisas e pelo grupo GERAR, que, até hoje, já analisou mais de 3 milhões de dados. Além disso, disponibilizamos uma equipe 
técnica altamente capacitada, para orientar e auxiliar os clientes no dia a dia e nas tomadas de decisões. 

GERAR CORTE E LEITE

TAXA DE PRENHEZ À IATF - POR CATEGORIA

 46,4% (n=27.803)NOVILHAS INDUZIDAS* 

*Novilhas que receberam protocolo de indução de puberdade + protocolo de IATF.

54,9% (n=12.821)

54,0% (n=428.116)MULTÍPARAS

51,8% (n=62.446)SOLTEIRAS

 49,1% (n=144.228)

47,4% (n=121.758)

50,3% (n=10.738) 54,9% (n=9.621)

54,0% (n=382.933)

51,5% (n=69.735)

48,4% (n=113.959)

47,5% (n=81.796)PRIMÍPARAS 

SECUNDÍPARAS

NOVILHAS 

20162015 20162015

USO DE VACINAS REPRODUTIVAS PELO GRUPO GERAR - (Nº. de IATF em animais vacinados com CattleMaster)

NOVILHAS 

127.904
12.308

15.96314.200
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PROTOCOLO PREMIUM GERAR E RANKING DAS FAZENDAS 2016

0,3 ml E.C.P. 
+ 1,5 ml Novormon®

48 hCIDR/DIB ®

O Benchmarking 2016 contou com os dados de 1.234 fazendas; desse total foram selecionadas as 594 fazendas que apresentaram mais de 200 
IATFs em vacas Multíparas. As fazendas foram classificadas em ordem decrescente de acordo com a taxa de prenhez e apenas as fazendas TOP 
50% (n= 297) estão representadas na tabela abaixo:

Nº. de IATF:

Nº. de Fazendas:

Ranking

Taxa de Prenhez à IATF:

% Fazendas que usaram Protocolo 
Premium GERAR*:

(6/6)*

Top 1%

6

1.627

71,3%

100%

Top 10%

53

24.912

65,5%

(44/47)*

93,6%

Top 20%

60

36.905 

61,2%

(48/58)*

82,7%

Top 50%

178

118.185

57,1%

(146/178)*

82,0%

* Não foram consideradas na análise as fazendas que não especificaram o protocolo utilizado.

O GERAR (Grupo Especializado em Reprodução Aplicada 
ao Rebanho) é um seleto grupo de técnicos que 
trabalham e discutem inovações e resultados referentes 
à IATF (Inseminação Artifi cial em Tempo Fixo) e TETF 
(Transferência de Embrião em Tempo Fixo). Os dados são 
coletados nas fazendas atendidas pelos técnicos, analisados 
pela equipe da UNESP/Botucatu-SP e apresentados nas 
reuniões anuais do grupo GERAR. Esse ano, o grupo 
completa 10 anos de existência, contando com 250 técnicos 
de todo o Brasil, que construíram um banco de dados com 
2.976.306 informações de IATF.
Em 2016 o grupo gerou 824.486 dados que foram 
analisados e estão apresentados a seguir.

GERAR.
BENCHMARKING IATF 2016

INFORME  TÉCNICO

 TAXA DE PRENHEZ À IATF (GERAR 2007 a 2016) 
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Total de dados analisados Taxa de prenhez à IATF

Cidades com pelo menos 1 técnico participante do GERARCidades com pelo menos 1 técnico participante do GERAR
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PARA OS 
ANIMAIS
PELA 
SAÚDE
POR
VOCÊ



Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.

COM VOCÊ, INOVANDO 
EM SOLUÇÕES PARA  
A SAÚDE ANIMAL
ESTAMOS JUNTOS COM VOCÊ, ENTENDENDO E VENCENDO OS DESAFIOS DA 
PECUÁRIA BRASILEIRA. SOMOS A ZOETIS E COMPARTILHAMOS COM VOCÊ 
O ORGULHO DE AJUDAR NO SEU TRABALHO PARA FAZER O REBANHO 
BRASILEIRO TER MAIS SAÚDE E PRODUTIVIDADE.
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