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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ACETILCISTEÍNA 

Derivado da L-Cisteína, 
mucolítico, inibidor de 

colagenases, antídoto do 
acetaminofeno. Em 

equídeos, para tratamento 
de concreções da bolsa 
gutural e retenção de 

mecônio. 

 

150 mg/kg VO (sol 5%), 
seguidos de cinco doses 

adicionais de 50 mg/kg/q 4 
h por três dias (intoxicação 

por acetaminofeno), 
5mg/kg/q 8h/VO ou 50ml/h, 
durante 30-60min, a cada 

12h, através de 
nebulização (mucolítico). 

 

150 mg/kg VO (sol 5%), 
seguidos de cinco doses 

adicionais de 50 mg/kg/q 4 
h por três dias (intoxicação 

por acetaminofeno), 
5mg/kg/q 8h/VO ou 50ml/h, 
durante 30-60min, a cada 

12h, através de 
nebulização (mucolítico). 

ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO 

Anti-inflamatório não 
esteroidal, analgésico, 

antitérmico e inibidor da 
agregação plaquetária. 

 

10-25 mg/kg a cada 8-12 
horas (analgésico e anti-

inflamatório) 

10 mg/kg a cada 12 horas 
(antitérmico) ou 0,5 mg/kg 

a cada 12-24 horas 
(inibidor da agregação 

plaquetária). 

 

10 mg/Kg/q 48-72h/VO 
(analgésico). 

Preferir as apresentações 
tamponadas. 

ÁCIDO FÓLICO Vitamina hidrossolúvel do 
complexo B 5-10 mg/cão, VO, SID. 2,5 mg/gato, VO, SID. 

ÁCIDO GLICIRRIZICO 

Tem propriedades anti-
inflamatórias e 

antialérgicas, semelhantes 
à dos corticoides. 

Em geral, suas ações são 
menos potentes que os 

anti-inflamatórios e 
antialérgicos, porém são 

mais duradouras. 

0,1-2% 0,1-2% 

ÁCIDO LÁTICO 
Acidificante, 

antipruriginoso, 
Queratolítico e cáustico 

Acidificante 0,5 – 2 % 
(Dermatopatias – produtos 

tópicos) 

Queratolítico 5 – 15% 

Cáustico 10 – 20% 

Acidificante 0,5 – 2 % 
Queratolítico 5 – 15% 

Cáustico 10 – 20% 



8

PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ÁCIDO SALICÍLICO 
Queratolítico, 

queratoplástico, 
bacteriostático, 
antipruriginoso. 

Antisséptico e Queratolítico 
acima de 2% 

Uso de 2 a 10% 

- 

ÁCIDO 
URSODESOXICÓLICO 

Ácido biliar colerético, 
litolítico e hepatoprotetor, 
especialmente indicado 
como terapia adjuvante 

das hepatopatias crônicas. 

10-15 mg/kg a cada 24 
horas/VO 

10-15 mg/kg a cada 24 
horas/VO 

ACTVET 

É um prebiótico composto 
por frações ativas de uma 

cepa específica de 
Saccharomyces cerevisiae. 

ACT VET potencializa a 
digestão e absorção de 
nutrientes, promove o 
aumento da resposta 

imune e melhora a saúde 
intestinal, inibindo a 

colonização de bactérias 
patogênicas e o aumento 

na concentração de 
imunoglobulina sérica 

 

12 mg/kg/VO 12 mg/kg/VO 

ALANTOÍNA 

Produto não irritante, com 
reconhecidas propriedades 
dermatológicas tais como: 
renovação celular, redução 

da irritação cutânea e 
aumento da umectação da 

pele. 

0,2 a 2% 
 

0,2 a 2% 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ALBENDAZOL Derivado Benzimidazólico 
anti-helmíntico e 

protozoocida (Giárdia). 

25 mg/kg a cada 12 horas, 
VO, durante cinco dias 

repetindo o mesmo 
esquema após 14-21 dias 

25 mg/kg a cada 12 horas, 
VO, durante cinco dias 

repetindo o mesmo 
esquema após 14-21 dias 

ALCACHOFRA EXTRATO 
SECO 

A Alcachofra é indicada 
nas afecções hepáticas, 

como disquinesias 
hepatobiliares, colecistites, 

colelitíase, hepatite e 
cirrose; na 

arterioesclerose, edemas e 
hipertensão arterial; como 

diurético. 

7 mg/kg a cada 24 horas 
VO 

(dose baseada em 
referência humana) 

7 mg/kg a cada 24 horas 
VO 

(dose baseada em 
referência humana) 

ALFA BISABOLOL 

Tratamento de diversas 
afecções da pele, como 
queimaduras, úlceras e 
ferimentos. Além de sua 

ação cicatrizante, tem ação 
anti seborreica e eutrófica 

para o folículo piloso, razão 
do seu uso em loções para 
alopecia seborreica, e ação 

umectante e estimulante 
do metabolismo epitelial, 
razão pela qual é usado 

em formulações 
cosméticas. 

 

0,5 – 2,0 % 0,5 – 2,0 % 

ALOE VERA 

Emoliente, cicatrizante, 
tonificante, anti-

inflamatória, suavizante, 
lenitiva, refrescante, 

hidratante, protetora e 
restauradora de tecidos 

 

2 – 6 % 2 – 6 % 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ALOPURINOL 
Inibidor da xantina oxidase, 
Uricosurico, preventivo da 
recorrência de urólitos e 

leishmaniostático. 

 

15 mg/kg a cada 12 horas, 
VO 

Para tratamento da 
leishmaniose usar 7mg/kg, 

VO, TID. 

9 mg/kg a cada 24 horas, 
VO 

AMINOFILINA 
Derivado da xantina, 

broncodilatador, e reversor 
parcial dos efeitos da 

xilazina. Não utilizar em 
gestantes. 

6-10 mg/kg a cada 8 horas, 
VO 4-8mg/kg/q 8-12h/VO 

AMOXICILINA 

Antibiótico beta-lactâmico 
de espectro moderado, 

utilizada no tratamento de 
infecções bacterianas 

causadas por 
microrganismos 

susceptíveis. 

10-20 mg/kg a cada 12 
horas VO 

10-20 mg/kg a cada 12 
horas VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ANLODIPINO BESILATO 
Bloqueador de canais de 
cálcio, anti-hipertensivo. 

Utilizado em cães e gatos 
para o tratamento de 
hipertensão sistêmica 

0,5 -1 mg/kg VO a cada 
24h 

0,625 mg/animal a cada 24 
horas VO 

ARGININA 

A Arginina é um dos 
aminoácidos codificados 

pelo código genético 
sendo, portanto, um dos 

componentes das 
proteínas dos seres vivos. 
Em mamíferos, a arginina 

pode ou não ser 
considerada como 

aminoácido essencial, 
dependendo do estágio do 

desenvolvimento do 
indivíduo ou do seu estado 

de saúde. Além de fazer 
parte de proteínas, a 
arginina tem papéis 

importantes na divisão 
celular, na cicatrização de 

feridas, na excreção de 
amônia, no sistema 

imunitário e no aumento 
das doses naturais de 

hormônio do crescimento. 
 

250 mg/kg 250 mg/kg 

ATENOLOL 
Bloqueador beta 

adrenérgico, antiarrítmico e 
anti-hipertensivo 

 

0,25 – 1,0 mg/kg (não 
exceder 25 mg/ animal) a 
cada 12 – 24 horas VO 

5 – 6 mg/gato, VO, TID. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

AVEIA COLOIDAL 

Este ativo possui 
propriedade antioxidante, 

calmante e anti-
inflamatória. Alta 
concentração de 

aminoácidos com perfeita 
afinidade pela pele, 

proporcionando aumento 
do fator de hidratação 

natural. Excelente 
potencial hidratante a curto 

e longo prazo 

3% a 10% 3% a 10% 

AZATIPRINA Antagonista da purina, 
imunossupressor. Não usar 

em lactantes. Empregar 
com cautela em felinos. 

Iniciar com 2,0 mg/kg a 
cada 24 horas durante 14 
dias, continuando com 0,5 
– 1,0 mg/kg a cada 24 – 48 

horas quando se obtiver 
uma resposta terapêutica 

inicial 

0,2 – 0,3 mg/kg a cada 48 
horas VO 

AZITROMICINA 
Antibiótico bacteriostático 

de amplo aspecto e 
experimentalmente 
protozoocida para o 

tratamento de giardíase. 

5-10 mg/kg a cada 24 
horas, VO, durante três a 

dez dias 

5-10 mg/kg a cada 24 
horas, VO, durante três a 

dez dias 

BENAZEPRIL 
Vasodilatador da enzima 

conversora de 
angiotensina (ECA), para o 
tratamento da hipertensão 

e insuficiência cardíaca 

0,25 – 0,5 mg/kg a cada 12 
– 24 horas, VO 

0,25 – 0,5 mg/kg a cada 12 
– 24 horas, VO 

BERINGELA EXTRATO 
SECO 

Hipocolesterolêmico; 
Antiateromatoso; Diurético; 

Colagogo. 

 

10 mg/kg a cada 24 horas 
VO 

(dose baseada em 
referência humana) 

10 mg/kg a cada 24 horas 
VO 

(dose baseada em 
referência humana) 

BETAMETASONA 
Glucocorticóide anti-

inflamatório, 
antipruriginoso e 
imunossupressor. 

 

0,15 – 2,0mg/animal a 
cada 12 – 24 horas/ VO. 

Uso tópico: 0,01 – 0,1 % 

0,15 – 2,0mg/animal a 
cada 12 – 24 horas/ VO. 

Uso tópico: 0,01 – 0,1 % 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

BETANECOL 

Colinérgico pró cinético e 
para tratamento de 

retenção urinária funcional 
não obstrutiva. Não usar 

em gestantes 

 

5-25 mg/animal a cada 8 
horas, VO 

1,25 – 7,5 mg/animal a 
cada 8 horas, VO 

BEZAFRIBRATO 

Reduz os níveis de 
triglicérides e lipoproteínas 
de densidade muito baixa 

VLDL 

 

3 – 11 mg/kg a cada 24 
horas VO 

2 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

BICARBONATO DE 
SÓDIO 

Agente alcalinizante 
sistêmico e urinário e 

antiácido 

 

10-50 mg/kg a cada 8-12 
horas/ VO (alcalinizante) 

10-50 mg/kg a cada 8-12 
horas/ VO (alcalinizante) 

BOSWELIA SERRATA 
EXTRATO SECO 

Possui ação anti-
inflamatória semelhante à 
dos anti-inflamatórios não 
esteroidais convencionais 
(AINEs). Possui um efeito 
analgésico acompanhado 

de efeito sedativo. 

20 mg/kg a cada 24 horas 
V. Pode ser dividido em 4 

tomadas 

(dose baseada em 
referência humana) 

---------- 

BISACODIL Laxativo de contato 

 

5-20 mg/animal a cada 24 
horas/ VO 

 

5 mg/animal a cada 24 
horas/ VO 

BROMETO DE POTÁSSIO Depressor da 
excitabilidade neuronal, 

anticonvulsivante 

Iniciar com 120 mg/kg a 
cada 24 horas durante 5 

dias continuando com 70-
80 mg/kg a cada 24 horas 
(como agente isolado) ou 
20-40 mg/kg a cada 24 

horas, VO (em associado 
ao Fenobarbital) 

 

10-30 mg/kg a cada 24 
horas/ VO 

BROMOPRIDA Antiemético e pró cinético. 
Não usar em gestantes 

 

0,2- 0,3 mg/kg a cada 8 
horas VO 

0,2- 0,3 mg/kg a cada 8 
horas VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

BUDESONIDA Glucocorticóide para o 
tratamento de alterações 
inflamatórias intestinais 

1 mg (cães pequenos) ou 2 
mg (cães grandes) / animal 

a cada 24 horas, VO. 

Pode ser usada ainda a 
dose de 3mg/m² 

1 mg/animal a cada 24 
horas VO 

CALENDULA EXTRATO 
GLICÓLICO 

Possui ação lenitiva, 
cicatrizante, suavizante, 

refrescante, anti-
inflamatório e antisséptico, 

estimulante metabólico, 
ativador da circulação, 
precursor da vitamina A 

adstringente, regenerador 
da derme e epiderme, 

auxilia na restauração de 
úlceras, feridas e 

queimaduras. 

 

Em cremes, loções e géis: 
de 3,0 a 10%. Em tônicos e 
shampoos: entre 2,0 e 7,0 

% 

Em cremes, loções e géis: 
de 3,0 a 10%. Em tônicos e 
shampoos: entre 2,0 e 7,0 

% 

CAMOMILA EXTRATO 
GLICOLICO 

O Extrato Glicólico de 
Camomila é indicado para 
peles sensíveis, de ação 
emoliente, suavizante e 

tonificante. Energiza a pele 
e clareia gradualmente os 

pelos. 

2% a 6% 2% a 6% 

CAPTOPRIL 

Inibidor da enzima 
conversora de 

angiotensina (ECA), 
vasodilatador e anti-

hipertensivo. 

Evitar o uso na gestação 

 

0,5-2,0 mg/kg a cada 8 – 
12 horas VO 

0,5-1,5 mg/kg a cada 8-12 
horas VO 

CARBONATO DE 
CÁLCIO 

Nutracêutico para 
prevenção e tratamento de 
hipocalcemias, antiácido 

oral e protetor de mucosas 

30-50 mg/kg a cada 8-12 
horas VO (suplementação) 

30-50 mg/kg a cada 8-12 
horas VO (suplementação) 

CARNITINA 
Derivado de aminoácido 

para tratamento adjuvante 
de cardiomiopatias em 
cães, lipidose hepática 

felina. 

50-100 mg/kg a cada 8-12 
horas/ VO 

50-100 mg/kg a cada 24 
horas/ VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

CARPROFENO 
Anti-inflamatório não 

esteroidal e analgésico 

2,2 mg/kg a cada 12 horas 
ou 4,4 mg/kg a cada 24 

horas/VO com um pouco 
de alimento 

2 mg/kg a cada 12 horas 
(não ultrapassar dois dias 

de administração) 

CARVEDILOL 
Bloqueador beta 

adrenérgico não seletivo e 
alfa adrenérgico seletivo 

para tratamento de 
insuficiência cardíaca em 

cães 

Iniciar com 0,2 mg/kg a 
cada 12 horas, VO, e 

aumentar até 0,8 mg/kg. 
------ 

CEFALEXINA 
Antibiótico beta lactâmico 

(cefalosporina de 1° 
geração) bactericida, 

predominantemente contra 
gram positivos 

20-30 mg/kg a cada 8-12 
horas, VO 

20-30 mg/kg a cada 8-12 
horas, VO 

CERAMIDAS A2 

Em virtude de sua natureza 
hidrofóbica, CERAMIDA A2 

é capaz de integrar no 
espaço intercelular 

cuticular pela formação de 
complexas lipoproteínas 

com as proteínas 
circundantes. 

Ela assume a função de 
cimento e restabelece ou 
reforça a coesão celular 
essencial da estrutura da 

pele. 
Pode ser usado também 

na pele. 

0.5 a 3% 0.5 a 3% 

CETIRIZINE Anti-histamínico de 
segunda geração inibidor 

de receptores H2 

0,5 – 1,0 mg/kg a cada 12 
– 24 horas VO 

0,5 – 1,0 mg/kg a cada 12 
– 24 horas VO 

CETOCONAZOL 

Derivado imidazólico 
fungicida e para o 

tratamento do 
hiperadrenocorticismo. 

Como a droga interfere no 
metabolismo da 

ciclosporina, a associação 
tem sido usada para a 
redução da dose desta 

última. Usar com cautela 
em gestantes e lactantes 

10 mg/kg a cada 12-24 
horas (antifúngico), 5-10 

mg/kg a cada 12 horas/ VO 
(hiperadrenocorticismo) ou 

7,5 mg/kg a cada 12 
horas/VO + 0,5-0,75 mg/kg 

a cada 12 horas VO de 
ciclosporina (redução da 

dosagem do 
imunossupressor). 

Uso tópico: 2 % 

10 mg/kg a cada 12 horas/ 
VO Uso tópico: 2 % 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

CETOPROFENO Anti-inflamatório (não 
esteroidal) e analgésico 

 

1 mg/kg a cada 24 horas 
VO, sempre no meio de 

uma refeição. Durante três 
a cinco dias 

1 mg/kg a cada 24 horas 
VO, sempre no meio de 

uma refeição. Durante três 
a cinco dias 

CETOROLACO DE 
TROMETAMINA 

Anti-inflamatório (não 
esteroidal), com ação 
primária analgésica. 

Não utilizar em gestantes 

0,25 – 0,5 mg/kg a cada 8-
12 horas /VO (usar apenas 

uma ou duas doses) 
--------- 

CHITOSAN 

Polissacarídeo encontrado 
no exoesqueleto de 

animais marinhos como 
camarão e caranguejo. 

A quitosana líquida é um 
polímero catiônico, 
formador de filme, 

condicionador, amaciante, 
hidratante, modulador da 

evaporação 
transepidérmica e auxiliar 
no controle de proliferação 

microbiano. 
 

10 - 28 mg/kg a cada 24 
horas. Uso tópico: 3 a 

10%. 

10 - 28 mg/kg a cada 24 
horas. Uso tópico: 3 a 

10%. 

CICLOPIROX OLAMINA 

Antifúngico tópico do grupo 
das hidroxipiridonas. Estes 
agentes são considerados 
bloqueadores da fase G1/S 
dom processo mitótico de 
alguns microrganismos, 

sendo ativos contra 
leveduras, dermatófitos e 

fungos filamentosos. 

 

0,1 a 1,0% 0,1 a 1,0% 

CLOTRIMAZOL Antifúngico tópico, utilizado 
no tratamento de 

dermatofitoses, candidose 
e malasseziose. 

1 % tópico 
1 % tópico 

 

 

 



17

PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

COBRE QUELADO 

A importância do cobre no 
organismo varia bastante 
porque ele está envolvido 

na formação do colágeno e 
do tecido conjuntivo 

elástico, no 
desenvolvimento e 

maturação dos glóbulos 
vermelhos, nas funções 

antioxidantes, bem como 
no fornecimento da 

pigmentação para os 
pelos. 

 

110 mcg / 5 kg de peso 
corpóreo 

110 mcg / 5 kg de peso 
corpóreo 

COENZIMA Q 10 

É uma substância natural, 
química, semelhante à 
vitamina. Fortalece o 

sistema imunológico, ajuda 
as células do coração a 
funcionarem com mais 
eficiência e protege a 
mitocôndria, evitando 

doenças degenerativas do 
cérebro. 

0,2 – 0,4 mg/kg a cada 24 
horas VO 

0,2 – 0,4 mg/kg a cada 24 
horas VO 

CICLOSPORINA 
Antibiótico polipeptídio 

imunossupressor 
5-10 mg/kg a cada 24 

horas VO 
5-10 mg/kg a cada 24 

horas VO 

CIMETIDINA 

Antagonista de receptores 
H2 da histamina. Inibidor 

de secreções 
gastroduodenais, 

imunomodulador, e 
adjuvante no tratamento de 

melanomas 

5-10 mg/kg a cada 6-8 
horas VO. Na insuficiência 
renal, reduzir para 2,5-5,0 
mg/kg a cada 12 horas. 

5-10 mg/kg a cada 6-8 
horas, VO. Na insuficiência 
renal, reduzir para 2,5-5,0 
mg/kg a cada 12 horas. 

CIPROEPTADINA 

Anti-histamínico e 
antagonista da serotonina, 

estimulante do apetite e 
para o tratamento de 

reações alérgicas e da 
síndrome de Cushing em 

equídeos. 

0,3-2,0 mg/kg a cada 12 
horas, VO 

2-4 mg/animal a cada 12- 
24 horas, VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

CIPROFLOXACINO 

Quimioterápico bactericida 
(fluoroquinolona de 2° 

geração), 
predominantemente contra 

infecções por gram 
negativo). 

Não utilizar em animais em 
crescimento, desidratados 

ou gestantes 
 

5-15 mg/kg a cada 12 
horas, VO. 

Uso tópico: 0,35% 

5-15 mg/kg a cada 12 
horas, VO. 

Uso tópico: 0,35% 

CITRATO DE POTÁSSIO 

Alcalinizante urinário, 
preventivo da formação de 

urólitos de oxalato de 
cálcio e para o tratamento 

da acidose metabólica 
crônica 

 

40-75 mg/kg a cada 12 
horas, misturados a 

alimentação 

50-100 mg/kg a cada 12 
horas misturados a 

alimentação 

CITRATO DE SÓDIO 
Alcalinizante urinário, 

preventivo da formação de 
urólitos de oxalato de 

cálcio e para o tratamento 
da acidose metabólica 

crônica. 

0,2-2,0 g/animal, VO 0,1-0,5 g/animal, VO 

CLINDAMICINA Antibiótico bacteriostático 
contra Gram positivos, 

anaeróbias e protozoários 
(toxoplasma) 

5-10 mg/kg a cada 12 
horas VO. 

Para o tratamento de 
Toxoplasmose, usar 25 
mg/kg a cada 12 horas, 

VO, durante quatro 
semanas. Uso tópico: 1 – 2 

% 

5-10 mg/kg a cada 12 
horas VO. Para o 

tratamento de 
Toxoplasmose, usar 25 
mg/kg a cada 12 horas, 

VO, durante quatro 
semanas. 

Uso tópico: 1 – 2 % 

CLOREXIDINE 

Poderosa atividade 
antibacteriana, sendo 

utilizado principalmente 
como desinfetante e 

antisséptica. Possui ação 
contra microrganismos 
gram-positivos, gram-
negativos (incluindo 

Pseudomonas), fungos, 
leveduras e alguns 

dermatófitos. 
 

2-4 % (antilevedúrico) 

2 % (dermatófitos 

3 % (antisséptico) 

0,1 – 0,2 % (odontologia) 

2-4 % (antilevedúrico) 

2 % (dermatófitos) 

3 % (antisséptico) 

0,1 – 0,2 % (odontologia) 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

COLINA 

Mobiliza as gorduras do 
fígado (ação lipotrópica) e 
é importante na formação 

do neurotransmissor 
acetilcolina, além de agir 

como ativador de 
plaquetas (PAF). É, ainda, 

importante como 
componente de 

fosfolipídios. A colina é 
fornecedora de radicais 
metila, essenciais para 

trocas metabólicas. Atua 
em combinação com a 

vitamina B12. 
 

30 a 300 mg/dia. 100 mg/animal a cada 24 
horas 

CONDROITINA SULFATO 

Mucopolissacarídeo 
glicosaminoglicano para 
tratamento adjuvante de 

artropatias não infecciosas 
e experimentalmente 

doença do trato urinário 
inferior em felinos 

15-30 mg/kg a cada 24 
horas VO 

15-30 mg/kg a cada 24 
horas VO 

CRANBERRY EXTRATO 
SECO 

Infecção do trato urinário 
(tratamento e prevenção).  

Doença periodontal.  
Tratamento de úlcera 

estomacal causada por H. 
pylori. Antienvelhecimento. 

Anticâncer. 

10 mg/kg a cada 24 horas 10 mg/kg a cada 24 horas 

DEOPLEX 

Agente desodorante 
natural que elimina maus 

odores causados pela 
transpiração. age 

promovendo a 
bioconversão de uma 
grande variedade de 
substâncias com mau 

cheiro em moléculas que 
não possuam odor, através 

da ação enzimática. 

0,5 a 5,0% 

 

0,5 a 5,0% 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

DESONIDA 

É um anti-inflamatório, 
antialérgico e 

antipruriginoso, sendo 
utilizado em casos de 
dermatite seborreica, 
dermatite de contato, 

dermatite atópica, 
dermatite alérgica. 

0,05 a 1% 0,05 a 1% 

DEXAMETASONA 
Corticosteroide usado no 
tratamento de dermatoses 
e condições inflamatórias, 

doenças autoimunes, 
traumas e edemas. 

0,25 – 1,0 mg/animal a 
cada 12 horas VO. 

Uso externo: 0,1% 

0,125-0,5 mg/animal a 
cada 24 horas VO. 

Uso externo: 0,1% 

DHA VET™ 
É um ácido graxo ômega 3, 
extraído de algas. Melhora 

a saúde cognitiva do 
animal, o desenvolvimento 
da visão, a saúde de pele e 

da pelagem. 

25 - 43 mg/kg 25 - 43 mg/kg 

DIACEREÍNA 
Condroprotetor, Anti-

inflamatório. Indicado no 
tratamento sintomático de 
artrites, artroses e outras 

doenças degenerativas de 
cartilagem. 

15 a 20 mg/kg por dia 
durante 4 a 11 semanas ou 
40 mg/kg por dia durante 

32 semanas 

 

15 a 20 mg/kg por dia 
durante 4 a 11 semanas 

DIETILESTIBESTROL 

Estrógeno sintético 
anticoncepcional, abortivo 

e para tratamento da 
incontinência urinária em 

cadelas castradas, 
hiperplasia prostática 

benigna em cães e como 
adjuvante em algumas 
terapias antineoplásica 

 

0,1-1,0 mg/animal a cada 
24 horas, VO, durante 3 a 
5 dias continuando com a 

mesma dose 
semanalmente. 

 

0,1-1,0 mg/animal a cada 
24 horas VO 

DIMETICONA 
Óleo de silicone antifisético 

e lubrificante 
40-125 mg/animal a cada 8 

horas VO 
40-125 mg/animal a cada 8 

horas VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

DOMPERIDONA Antagonista da Dopamina 
Pro cinético e Anti emético. 

Não usar em gestantes 

0,05 – 0,1 mg/kg a cada 
12-24 horas VO. 

Para o tratamento de 
Leishmaniose visceral 
canina, usar 1mg/kg a 

cada 12h, VO, durante 30 
dias. 

0,05 – 0,1 mg/kg a cada 
12-24 horas VO 

DOXICICLINA 

Antibiótico (tetraciclina) 
bacteriostático de amplo 

espectro e contra 
Rickettsia e clamídias. Não 

utilizar em gestantes. 

Evitar o uso em lactantes e 
animais em crescimento. 

5-10 mg/kg a cada 12-24 
horas VO. 

5-10 mg/kg a cada 12-24 
horas VO.  Administrar 
pelos menos 10 ml de 
água após a cápsula. 

D- PANTENOL 

Usado para tratamento de 
diversas afecções da pele, 

como queimaduras, 
úlceras e ferimentos. Além 
de sua ação cicatrizante, 

tem ação anti-seborreica e 
eutrófica para o folículo 
piloso, razão do seu uso 
em loções para alopecia 

seborreica, e ação 
umectante e estimulante 
do metabolismo epitelial, 
razão pela qual é usado 

em formulações 
cosméticas. 

0,5 a 2,0%. 0,5 a 2,0%. 

DRIELINE 

Anti-inflamatório, anti-
irritante. Modula a 

atividade do sistema 
imunológico da pele, 

reforçando sua capacidade 
de se proteger contra as 

agressões externas. 

0,1 a 2 % 0,1 a 2 % 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

EQUINACEA TINTURA 
Antifúngico, bacteriostático 

e regeneradora tecidual 1 – 5 % 1 – 5 % 

ENALAPRIL 

Vasodilatador, inibidor da 
enzima conversora de 

angiotensina (ECA), para 
tratamento da hipertensão 
arterial, insuficiência renal 
crônica e nefropatias que 

determinam perda proteica. 
Não usar em gestantes. 

0,5 mg/kg a cada 12-24 
horas VO 

0,5 mg/kg a cada 12-24 
horas VO 

ENDORFEEL NUTRI 

Composto pela associação 
de Extrato Oleoso da Flor 
de Sal, Padina pavonica e 
Extrato de Vanila do Taiti. 

Esta associação 
estratégica proporciona 

não apenas a liberação de 
ß-endorfinas, como 

também a amplificação de 
sua atividade na pele e 

organismo. Indicado para 
compulsão canina e 

ansiedade felina. 

1 mg/kg ao dia pela manhã 1 mg/kg ao dia pela manhã 

ENROFLOXACINO 

Quimioterápico bactericida 
(fluoroquinolona de 2° 

geração), 
predominantemente contra 

gram negativos. Não 
utilizar em gestantes e 

animais em crescimento. 

5-10 mg/kg a cada 12-24 h 
VO. 

Uso tópico 0,35 – 0,5% 

2,5 mg/kg a cada 12 h VO 
ou 5mg/kg a cada 24 h VO 
(preferir a primeira opção). 

Uso tópico 0,35 – 0,5% 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ENXOFRE LIQUIDO 
(BIOSULFUR) 

Atua como redutor da 
oleosidade e secativo, 

auxiliando no tratamento 
da caspa e seborreia. 

0,1 a 2 % ------ 

ENXOFRE 
Queratolítico, 

queratoplástico, fungicida, 
bactericida e acaricida. 

1 – 3% ------ 

ERITROMICINA 

Antibiótico macrolídeo 
predominantemente 

bacteriostático contra 
infecções por Gram 

positivo ou protozoários e 
pró cinético. 

10-20 mg/kg a cada 8 
horas VO (antibacteriano) 
ou 0,5-1,0 mg/kg a cada 8 
horas (pró cinético). Uso 

tópico: 1 – 3 % 

10-20 mg/kg a cada 8 
horas VO (antibacteriano) 
ou 0,5-1,0 mg/kg a cada 8 
horas (pró cinético). Uso 

tópico: 1 – 3 % 

ESCINA Anti-inflamatório e Anti 
edematoso 0,2 – 2% 0,2 – 2% 

ESPIRAMICINA 

Antibiótico macrolídeo 
predominantemente 

bacteriostático contra 
Gram positivos e 

micoplasmas, geralmente 
utilizado em associação 

com o Metronidazol para o 
combate a infecções da 

cavidade bucal. 
Observação: 1mg = 3.000 

UI 

75.000 UI/kg a cada 24 
horas VO 

75.000 UI/kg a cada 24 
horas VO 
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ESPIRONOLACTONA 
Diurético inibidor 

competitivo da aldosterona 
(poupador de potássio) 

1-2 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

1-2 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

FAMOTIDINA 

Antagonista de receptores 
H2 da histamina, inibidor 

de secreções 
gastroduodenais. Usar com 

cautela em pacientes 
geriátricos. 

0,5-1,0 mg/kg a cada 12-24 
horas VO 

0,5-1,0 mg/kg a cada 12-24 
horas VO 

FEBANTEL 

Probenzimidazólico anti-
helmíntico 

(antinematóides). Não usar 
em associação ao 

Praziquantel em gestantes 
no terço inicial. 

15 mg/kg a cada 24 horas, 
VO, durante três dias 

15 mg/kg a cada 24 horas, 
VO, durante três dias 

FEMBENDAZOL Benzimidazólico anti-
helmíntico e protozoocida. 

50 mg/kg a cada 24 horas, 
VO, durante três dias a 

cinco dias. 

50 mg/kg a cada 24 horas 
VO, durante três a cinco 

dias. Algumas verminoses 
podem requerer até 14 
dias de administração. 

 

FENILALANINA 

A fenilalanina é um 
aminoácido que atua na 

síntese de proteínas. É um 
composto natural que está 

presente em todas as 
proteínas (vegetais ou 

animais), sendo um 
aminoácido fundamental 
para a síntese integral de 

todas as proteínas. 

125 mg ao dia. 125 mg ao dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

FERRO QUELADO 

Embora os organismos dos 
animais contenham apenas 
cerca de 0,004% de ferro, 
este mineral desempenha 

um papel central nos 
processos da vida. O ferro 

é um componente de 
muitas enzimas e 

diferentes transportadores 
de oxigênio, porém, mais 

da metade do ferro 
presente no organismo 

encontra-se na forma do 
pigmento do glóbulo 

vermelho, a hemoglobina. 
O ferro também é um 

componente das enzimas 
requeridas para a 

utilização da energia. 

 

4,4 mg/10 kg animal a 
cada 12 horas 

4,4 mg/10 kg animal a 
cada 12 horas 

FIPRONIL 

Inseticida. Tratamento e 
prevenção de infestações 
por pulgas e carrapatos, 

controle da dermatite 
alérgica por picada de 
pulga (DAPP)e sarna 

otodécica. 

Pour on a 10%. Aplicar a 
cada 30 dias. Spray tópico 

0,25%: aplicar 2 – 4 
jatos/kg a cada 30 dias. 
Veículo auricular 0,25%: 
aplicar duas vezes ao dia 

por 7 dias. 

Cães 2 -10 kg: 0,67 ml 

Cães 10-20 kg: 1,34 ml 

Cães 20-40 kg: 2,68 ml 

Cães > 40 kg: 4,02 ml 

 

Pour on a 10%. Aplicar a 
cada 30 dias. Spray tópico 

0,25%: aplicar 2 – 4 
jatos/kg a cada 30 dias. 
Veículo auricular 0,25%: 
aplicar duas vezes ao dia 

por 7 dias. 

 

0,5 ml/animal 

FIROCOXIBE 

Anti-inflamatório não 
esteroidal e analgésico 

seletivo para a COX-2. Não 
utilizar em gestantes e 

lactantes 

5 mg/kg a cada 24 horas 
VO - 

 

 

 

 



25

PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

FERRO QUELADO 

Embora os organismos dos 
animais contenham apenas 
cerca de 0,004% de ferro, 
este mineral desempenha 

um papel central nos 
processos da vida. O ferro 

é um componente de 
muitas enzimas e 

diferentes transportadores 
de oxigênio, porém, mais 

da metade do ferro 
presente no organismo 

encontra-se na forma do 
pigmento do glóbulo 

vermelho, a hemoglobina. 
O ferro também é um 

componente das enzimas 
requeridas para a 

utilização da energia. 

 

4,4 mg/10 kg animal a 
cada 12 horas 

4,4 mg/10 kg animal a 
cada 12 horas 

FIPRONIL 

Inseticida. Tratamento e 
prevenção de infestações 
por pulgas e carrapatos, 

controle da dermatite 
alérgica por picada de 
pulga (DAPP)e sarna 

otodécica. 

Pour on a 10%. Aplicar a 
cada 30 dias. Spray tópico 

0,25%: aplicar 2 – 4 
jatos/kg a cada 30 dias. 
Veículo auricular 0,25%: 
aplicar duas vezes ao dia 

por 7 dias. 

Cães 2 -10 kg: 0,67 ml 

Cães 10-20 kg: 1,34 ml 

Cães 20-40 kg: 2,68 ml 

Cães > 40 kg: 4,02 ml 

 

Pour on a 10%. Aplicar a 
cada 30 dias. Spray tópico 

0,25%: aplicar 2 – 4 
jatos/kg a cada 30 dias. 
Veículo auricular 0,25%: 
aplicar duas vezes ao dia 

por 7 dias. 

 

0,5 ml/animal 

FIROCOXIBE 

Anti-inflamatório não 
esteroidal e analgésico 

seletivo para a COX-2. Não 
utilizar em gestantes e 

lactantes 

5 mg/kg a cada 24 horas 
VO - 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

FLUCONAZOL 

Derivado tiazólico 
antifúngico. Evitar o uso 

em gestantes e lactantes. 

Não misturar a outras 
drogas e soluções. 

5,0 – 10 mg/kg a cada 12-
24 horas VO (dose máxima 
total de 100 mg a cada 12 

horas) 

5,0 – 10 mg/kg a cada 12-
24 horas VO (dose máxima 
total de 100 mg a cada 12 

horas) 

FLUOCINOLONA 
ACETONIDE 

Corticosteroide usado no 
tratamento de dermatoses 

eczematosas. 
0,01 – 0,2 % 0,01 – 0,2 % 

FOSFATO DE CÁLCIO 
(DIBÁSICO OU 

TRIBÁSICO) 

Nutracêutico 

 

0,5 – 5,0 g/ animal a cada 
24 horas, VO. 

0,3 – 2,0 g/ animal a cada 
24 horas, VO. 

FUROSEMIDA 
Diurético de alça anti 

edematoso e anti-
hipertensivo 

2,5 - 5,0 mg/kg, VO, 
fazendo-se uma ou duas 
administrações diárias, 

neste último caso a 
intervalos de 6-8 horas. 

2,5 - 5,0 mg/kg, VO, 
fazendo-se uma ou duas 
administrações diárias, 

neste último caso a 
intervalos de 6-8 horas. 

GARCÍNIA EXTRATO 
SECO 

Estimula a perda de peso, 
por diminuir a lipogênese; 
Promove a sensação de 

saciedade; Reduz os níveis 
de colesterol 

5 – 10 mg/kg a cada 24 
horas VO 

5 – 10 mg/kg a cada 24 
horas VO 

GARRA DO DIABO PÓ 

Possui uma ação anti-
inflamatória, analgésica, 

antiespasmódica, sedativa 
e estimulante digestivo 

 

10 – 40 mg/kg a cada 8-12 
horas 

(dose baseada em 
referência humana) 

10 – 40 mg/kg a cada 8-12 
horas 

(dose baseada em 
referência humana) 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

GENTAMICINA SULFATO 
Antibiótico (amino 

glicosídico) bactericida 
predominantemente contra 

Gram-negativos 

0,1 -0,3 % 0,1 -0,3 % 

GLICERINA Umectante e protetor da 
pele 2 – 10 % 2 – 10 % 

GLIMEPIRIDA 

Sulfoniluréia 
hipoglicemiante para 

terapia oral adjuvante do 
diabetes mellitus não 

dependente de insulina em 
gatos. Não utilizar em 
gestantes e lactantes 

------ 1-2 mg/animal a cada 24 
horas, VO. 

GLUCONATO DE CÁLCIO 

Nutracêutico, eletrólito e 
antiácido (oral) 

 

150-250 mg/kg a cada 8-12 
horas, VO. 

150-250 mg/kg a cada 8-12 
horas, VO. 

GLUCONATO DE 
POTÁSSIO 

Nutracêutico 

 

470 mg/ 100 kcal de 
energia por dia ou 120 

mg/kg dia VO 

 

470 mg/100 kcal de 
energia por dia ou 120 

mg/kg dia VO 

 

GLUCOSAMINA 

Mucopolissacarídeo 
componente dos 

glicosaminoglicanos, 
utilizado normalmente em 
associação ao sulfato de 

condroitina para tratamento 
adjuvante de artropatias 

não infecciosas e, 
experimentalmente, 

doença do trato urinário 
inferior de felinos. 

 

15-30 mg/kg a cada 24 
horas VO 

15-30 mg/kg a cada 24 
horas VO 

GLUTAMINA 
Aminoácido alifático 

protetor e estimulante da 
cicatrização do TGI 

0,5g/kg/dia VO 0,5g/kg/dia VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

HIDRALAZINA 
Vasodilatador derivado da 
ftalazina para o tratamento 

da hipertensão arterial 

0,5-3,0 mg/kg a cada 12 
horas VO 

2-5mg/animal a cada 12 
horas VO 

HIDROCLOROTIAZIDA 

Diurético tiazídico para 
tratamento hipertensão, 

edemas, diabetes insipidus 
nefrogênica e prevenção 
na ocorrência de urólitos 

de oxalato de cálcio. 

2-4 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

2-4 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

HIDROCORTISONA 
Glucocorticóide anti-

inflamatório. Não utilizar 
em gestantes 

5 mg/kg a cada 12 horas 
VO (anti-inflamatório) 

1 mg/kg a cada 12 horas 
VO (terapia de reposição). 

Uso tópico: 0,1 a 2,5% 

5 mg/kg a cada 12 horas 
VO (anti-inflamatório) 

1 mg/kg a cada 12 horas 
VO (terapia de reposição). 

Uso tópico: 0,1 a 2,5% 

HIDROVITON 

Complexo hidratante com 
atividade altamente 

nutritiva, feito à base de 
aminoácidos, lactato de 
sódio, ureia e álcoois 

polivalentes. 

 

1 a 5 % 1 a 5 % 

HIDRÓXIDO DE 
ALUMÍNIO 

Sal inorgânico antiácido, 
adsorvente e para 

tratamento de 
hiperfosfatemia. 

15-45 mg/kg a cada 12 
horas VO 

15-45 mg/kg a cada 12 
horas VO 

HIDROXIZINA 

Inibidor de receptor H1 
(derivado da piperazina), 

anti-histamínico, 
tranquilizante, 

antipruriginoso, Anti 
emético. Não usar em 

gestantes. 

 

2 mg/kg a cada 8 horas, 
VO. 

1-2 mg/kg a cada 8-12 
horas VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

HISTIDINA 

A histidina é um dos 
aminoácidos componentes 

das proteínas dos seres 
vivos, tendo muita 

importância nas proteínas 
básicas. É importante para 
construção e manutenção 
dos tecidos saudáveis em 

todo o corpo. Em 
particular, ajuda a construir 
as bainhas de mielina e o 
revestimento das células 
nervosas, o que ajuda a 

garantir a transmissão de 
impulsos nervosos de 

forma eficaz. Também é 
importante no controle da 

dor 

 

65 mg ao dia 65 mg ao dia 

IDP-2 PEPTÍDEO 

Fração ativa e concentrada 
do Fator de Crescimento 

Insulínico (Peptídeo 
Bioidêntico). 

Especialmente indicado 
para ferimentos de grandes 

proporções. 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

IBUPROFENO 
Anti-inflamatório não 

esteroidal, analgésico e 
antitérmico 

5 mg/kg a cada 12-24 
horas, VO. 

5 mg/kg a cada 24 horas, 
VO. 

IODETO DE POTÁSSIO 
Sal inorgânico do iodo, 

antifúngico e expectorante. 
Não usar em gestantes e 

lactantes 

40 mg/kg a cada 8 horas 
VO durante pelo menos 60 

dias 

20 mg/kg a cada 12-24 h 
VO durante pelo menos 60 

dias. 

Esporotricose: utilizar a 
dose de 2,5 – 5 mg/kg a 

cada 24 horas. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

IODO QUELADO 

O único papel metabólico 
conhecido do iodo dietético 

está na produção de 
hormônios tireoidianos pela 
glândula tireoide. A função 
principal destes hormônios 
é regular e influenciar nas 
taxas metabólicas basais 

do organismo (por 
exemplo, quão 

rapidamente um animal 
metaboliza ou queima as 

calorias após a ingestão de 
uma refeição). Sem a 
glândula tireoide ou o 

funcionamento adequado 
destes hormônios, um 

animal apresentaria um 
crescimento deficiente, 

perda de pelos, ganho de 
peso e extrema fraqueza. 

0,5 mg / 5 kg de peso 
corpóreo 0,5 mg ao dia 

ITRACONAZOL 

Antifúngico tiazólico para 
tratamento de 

dermatofitoses e micoses 
sistêmicas. 

Evitar em gestantes 

5-10 mg/kg a 12-24 horas, 
VO. Uso tópico: 2% 

5-10 mg/kg a 12-24 horas 
VO. 

Esporotricose: utilizar a 
dose de 100 mg/animal 

para animais acima de 3 kg 
de peso corpóreo. 

Uso tópico: 2% 

ISOLEUCINA 

É um dos aminoácidos de 
cadeia ramificada 

considerado essencial. 
Uma característica 

adicional dos ácidos de 
cadeia ramificada é que o 

seu catabolismo em 
mamíferos é iniciado no 

músculo, um tecido que é 
relativamente inativo na 

degradação da maioria dos 
outros aminoácidos. 

40 mg ao dia. 40 mg ao dia. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

IVERMECTINA 

Avermectina endo e 
ectoparasiticida. 

Não utilizar em cães da 
raça Collie, pastor de 

shetland, pastor 
australiano e seus 

mestiços. Não utilizar em 
cachorros com menos de 6 

semanas. 

0,25mg/kg a cada 24 h, 
VO, durante duas semanas 

(filaricida) 

0,006 – 0,012 mg/kg, VO a 
cada 30 dias 

(prevenção de dirofilariose) 

0,4-0,6 mg/kg a cada 24 h 
VO (demodicose) 

0,2-0,3 mg/kg a cada 24 h 
VO (outras parasitoses). 

Uso tópico 0,5 % 

0,25 mg/kg a cada 24 
horas, VO, durante duas 

semanas (filaricida). 

Uso tópico 0,5 % 

KAWA-KAWA EXTRATO 
SECO 

Agitação, ansiedade, 
angustia nervosa, 

depressão, estados de 
tensão, estresse, insônia, 

síndromes pré-menstruais, 
relaxante muscular 

4 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

4 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

LACTATO DE AMÔNIO 

Atua normalizando o 
estrato córneo, reduzindo a 
coesão anormal de células. 

Possui ação terapêutica 
benéfica no tratamento da 

xerodermia e outras 
condições de 

hiperqueratoses, inclusive 
queratoses pilares. Tem 
um forte poder hidratante 

promovendo maior turgor e 
brilho da pele. 

0,5-2,0% (antipruriginoso) 

5 a 15% (dermatite atópica 
e hiperqueratose) 

12 % (dermatite 
seborreica) 

0,5-2,0% (antipruriginoso) 

5 a 15% (dermatite atópica 
e hiperqueratose) 

12 % (dermatite 
seborreica) 

LACTOBACILLUS 
(POOL) 

Regula a flora intestinal; 
Ajuda no Combate a 
diarréias; Regula o 

funcionamento intestinal; 
Aumenta a imunidade;  

Evita constipação; Ajuda 
na digestão;  Ajuda o 
organismo a digerir 

carboidratos e proteínas. 

3,33 x 106 UFC / 5 kg, 1 – 
4 vezes ao dia VO 

3,33 x 106 UFC / 5 kg, 1 – 
4 vezes ao dia VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

LCD 
Queratoplástico e 

desengordurante. Pode 
provocar machas pilares. 

0,5 – 4% - 

LEUCINA 

Estudos têm mostrado que 
aminoácidos essenciais, 
especialmente a leucina, 

são necessários para 
estimular a síntese 

proteica. Esses estudos 
sugerem que a leucina 

participe no processo de 
iniciação da ativação da 

síntese proteica. 

65 mg ao dia. 65 mg ao dia. 

LEVEDO DE CERVEJA Nutracêutico fonte de 
vitaminas do Complexo B 

200 mg/kg a cada 24 
horas, VO. 

200 mg/kg a cada 24 
horas, VO. 

LEVOFLOXACINO 

Antibiótico bactericida 
contra Gram-negativos 

 

5-15 mg/kg a cada 12 
horas VO. Uso tópico: 0,35 

% 

5-15 mg/kg a cada 12 
horas VO. Uso tópico: 0,35 

% 

LEVOTIROXINA 

Hormônio tireoidiano para 
tratamento do 

hipotireoidismo 

 

20 mcg/kg a cada 12 
horas, VO. 

5-10 mcg/kg a cada 24 
horas VO 

LIDOCAÍNA 

Estabilizante de 
membranas, anestésico 
local, antiarrítmico de 
classe IB (arritmias 

ventriculares) e para 
prevenção de injúrias pós-
operatórias de reperfusão 

em equídeos. 

1 a 5 % -------- 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

LISINA 

Aminoácido Nutracêutico e 
para o tratamento 

adjuvante de herpes virose 
felina (aumenta a 

imunidade em processos 
virais) 

--------- 

250 mg/kg a cada 12 
horas, misturados a 
alimentação. Terapia 

adjuvante para herpes 
viroses. 

 

LORATADINA 

Inibidor de receptores H1 
anti-histamínico. Não 
utilizar em lactantes 

 

10 mg/kg a cada 24 horas, 
VO. 

10 mg/kg a cada 24 horas, 
VO. 

L TRIPTOFANO 

O triptofano é um 
aminoácido importante 
como um precursor da 

serotonina, um 
neurotransmissor envolvido 
na manutenção do humor, 

que promove a 
tranquilidade, o 

relaxamento e as 
sensações de 

contentamento. Importante 
no ciclo do sono junto com 

a melatonina. 

1 – 5 mg/kg a cada 24 
horas 

1 – 5 mg/kg a cada 24 
horas 

LUFENURON 

Bloqueador da síntese de 
quitina em ovos 
(Antiparasitário), 

empregado como inibidor 
da reprodução de pulgas e 

antifúngico. 

Não administrar em cães 
com menos de duas 

semanas de idade ou 1 kg 

50-100mg/kg, fazendo 
duas administrações com 

duas semanas de intervalo 
e continuando com uma a 

cada 30 dias 
(dermatofitoses). 

30mg/kg a cada 30 dias 
(controle de pulgas) 

50-100mg/kg, fazendo 
duas administrações com 

duas semanas de intervalo 
e continuando com uma a 

cada 30 dias 
(dermatofitoses). 

Até 4,5kg: 1amp de 133mg 
VO 

Acima de 4,5kg: 2amp. de 
266mg VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

MACROGARD 

A inclusão do Macrovet 
nos tratamentos dos pets 

tem o potencial de 
equilibrar suas defesas 

naturais, contribuindo para 
a redução do risco e 

gravidades das doenças 
virais, bacterianas e 
parasitárias, além de 

otimizar a eficácia das 
vacinas. Possui ainda ação 

anti-inflamatória, 
cicatrizante e antioxidante. 

10 - 15 mg/kg a cada 24h 10 - 15 mg/kg a cada 24h 

MAGNÉSIO QUELADO 

O magnésio é um 
importante componente 
estrutural de músculos e 

ossos, além de 
desempenhar papel chave 

em muitas reações 
enzimáticas em todo o 

organismo. Alguns 
atributos do magnésio 

também são comuns ao 
cálcio, potássio e sódio. O 

cálcio e o fósforo 
influenciam no balanço do 

magnésio, porque as 
elevadas quantidades de 

cálcio ou fósforo diminuem 
a absorção do magnésio a 

partir do trato intestinal. 

 

0,8 – 7 mg/kg a cada 24 
horas 

0,8 – 7 mg/kg a cada 24 
horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35

PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

MANGANÊS QUELADO 

Em nutrição, o manganês é 
um elemento essencial 
para muitas espécies 
animais. Apesar do 

pequeno suprimento total 
no organismo, este 

elemento desempenha 
diversas funções 

essenciais que envolvem o 
metabolismo da proteína e 

do carboidrato e 
reprodução. Mais 

especificamente, o 
manganês é considerado 
como sendo ativador dos 

sistemas de enzimas 
envolvidos na produção de 

energia, na síntese de 
ácidos graxos e no 

metabolismo de 
aminoácidos. As funções 

do manganês, cobre, zinco 
e ferro podem ser 

intercambiáveis em certos 
sistemas de enzimas. 

2 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 

2 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 

MEBENDAZOL Benzimidazólico anti-
helmíntico 

22 mg/kg a cada 24 horas 
durante três a cinco dias 

22 mg/kg a cada 24 horas 
durante três a cinco dias 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

MELATONINA 

Hormônio hipofisário para 
o tratamento de alterações 

dermatológicas e 
comportamentais como o 
distúrbio do sono, fobias e 
ansiedade de separação. 
Atua como antioxidante e 

anti-inflamatório em 
condições oculares. 

Alopecia e displasias 
foliculares: 3-12 mg/animal, 

a cada 12-24horas VO 

 

Distúrbios do sono: 3-6 
mg/animal, a cada 12-

24horas, VO 

 

Fobias e ansiedade de 
separação: 1-6 mg/animal, 

60 minutos antes do 
evento estressante, VO 

 

Sendo, 3 mg/animal 

(cães com menos de 10kg) 

6mg/anima 

(cães com mais de 10kg) 

 

Distúrbios do sono: 3-12 
mg/animal, a cada 12-24 

horas, VO 

 

Fobias e ansiedade de 
separação: 1-6 mg/animal, 

60 minutos antes 

do evento estressante, VO 

MELOXICAM 
Anti-inflamatório não 

esteroidal e analgésico. 
Não usar em gestantes. 

0,2 mg/kg a cada 24 horas, 
VO, continuando com 
0,1mg/kg a cada 24h. 

0,1 mg/kg, VO, 
continuando com 

0,05mg/kg a cada 24h. 

METFORMINA 

Biguanidina 
hipoglicemiante para 

tratamento de diabetes 
mellitus não dependente 

da insulina. 

- 2-10 mg/kg a cada 12 
horas, VO. 

METIMAZOL 

Antitireoidiano para 
tratamento de 

hipertireoidismo felino. Não 
utilizar em gestantes ou 

lactantes. 

- 

Iniciar com 2,5 mg/ animal 
a cada 12 horas, VO, 

aumentando a dose em 2,5 
mg a cada duas semanas 

até que a resposta 
desejada ocorra. Alguns 
animais podem requerer 
apenas uma dose diárias 

após a estabilização. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

METIONINA 

Aminoácido sulfurado 
lipotrófico, acidificante 
urinário, preventivo da 
formação de cálculos e 

redutor do odor amoniacal 
da urina. Não utilizar em 

felinos neonatos. 

100mg/kg a cada 12h, VO. 1,0-1,5 g/animal a cada 24 
horas VO 

METRONIDAZOL 

Nitroimidazol protozoocida 
e antibacteriano 

(anaeróbicos). Não utilizar 
em gestantes e lactantes 

 

15mg/kg a cada 12h 

(Infecções anaeróbias, 
dose alternativa 12mg/kg a 

cada 8h) 

25mg/kg a cada 12h 

(Giárdia, dose alternativa 
25-65mg a cada 24h 

durantes 5 dias) 

Uso tópico 0,5 – 2 % 

 

15-25 mg/kg a cada 12 
horas VO, durante cinco 

dias. 

Uso tópico 0,5 – 2 % 

MICONAZOL 
Antifúngico tiazólico para 

tratamento de 
dermatofitoses e micoses 

sistêmicas 

2 % tópico 2 % tópico 

MICROBIOX 
Antisséptico eficaz contra o 
fungo Malassezia furfur o 

causador da dermatite 
seborreica 

1,25% 1,25% 

MILBEMICINA 
Antibiótico macrolídeo 

inibidor do GABA 
antiparasitário. 

0,5 – 1,0 mg/kg VO a cada 
30 dias 

(prevenção de dirofilariose) 
0,5 – 2,0 mg/kg a cada 24 

h durante 60-90 dias. 

(demodicose) 

2,0 mg/kg a cada 24 horas 
a cada 30 dias, VO 

(prevenção de dirofilariose) 

0,5-2,0 mg/kg, VO 

(Antiparasitário intestinal, 
dose única) 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

MOXIFLOXACINO Antibiótico da classe das 
fluoroquinolona 

10 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

10 mg/kg a cada 12 horas 
VO 

MSM 

É um agente 
antiinflamatório. Acredita-
se que o MSM alivia a dor 
por diversos mecanismos 

de ação 

100 – 200 mg/ kg a cada 
24 horas VO 

100 – 200 mg/ kg a cada 
24 horas VO 

NANOFACTOR® aFGF 

Citocina que estimula a 
formação de novos vasos 
sanguíneos, indicado para 

ferimentos decorrente a 
fragilidade vascular. 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

NANOFACTOR® bFGF 
Ação fortificante no 

aumento da síntese de 
proteínas de ancoragem 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

NANOFACTOR® IGF 

Reverte a atrofia folicular 
aumentando em poucos 

dias de uso o tamanho dos 
folículos (bulbo). Acelera a 
mitose – crescimento dos 

pelos 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

NANOFACTOR® TGFb 

Atua em sinergismo com o 
Fator de Crescimento 

Fibroblastico Básico no 
estímulo da produção de 

matriz extracelular de 
qualidade. Previne fibrose. 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

NANOFACTOR® VEGF 

Citocina angiogênica de 
ação vasodilatadora 

simultânea. Reverte a 
atrofia folicular. Aumenta o 

tamanho dos folículos. 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% (uso 

isolado) 

NANO COATING 

 

Blend de ativos nano 
encapsulados indicado 
para manutenção da 

limpeza e hidratação dos 
pelos (Óleo de coco, óleo 
de amêndoas, lanolina e 

óleo essencial de 
melaleuca). 

 

1 a 10% 

 

1 a 10% 

 

NANO COQ10 
Forma um filme nano 
lipídico que garante 

hidratação prolongada. 
1 a 8% 1 a 8% 

NANO HYDRATE 

 

Blend de óleos vegetais 
nano encapsulados 

indicado para hidratação 
profunda (Óleo de coco, 
óleo de Argan e óleo de 

abacate). 

1 a 10% 1 a 10% 

NANO MELALEUCA 

Melaleuca nano 
encapsulada indicada para 

uso em produtos com 
aplicação tópica com 

finalidade antifúngica e 
antisséptica 

0,5 a 5% 0,5 a 5% 

NANO REPEL 
Icaridina nano encapsulada 

indicada para repelência 
prolongada de insetos 

20 % 20 % 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

NANORETINOL® 

Retinol nano encapsulado 
de elevada 

biodisponibilidade. Não 
apresenta os mesmos 
riscos do retinol livre 

aumenta seletivamente a 
expressão de colágeno tipo 

I. 
 

0,5 a 10% 0,5 a 10% 

NANOVIT E 

A forma mais biodisponível 
da vitamina E Acetato de 

tocoferol a 5% 
nanoencapsulado estável, 
vetorizado e de liberação 
gradativa antioxidante. 

0,5 a 10% 0,5 a 10% 

NEOMICINA 
Antibiótico 

(aminoglicosídeo) 
bactericida contra Gram-

negativo 

20 mg/kg a cada 6 – 8 
horas, VO. Uso tópico 0,5 

%. 

20 mg/kg a cada 6 – 8 
horas, VO. Uso tópico 0,5 

%. 

NIMESULIDA 

Anti-inflamatório não 
esteroidal, analgésico e 

antitérmico. 

Não usar em gestantes 

5 mg/kg a cada 24 horas, 
VO, durante três a cinco 

dias. 
------- 

NISTATINA 

Antibiótico macrolídeo 
fungistático, para 

tratamento de candidíase. 

4400 UI = 1 mg 

50.000-100.000 UI/kg a 
cada 6-8h 

50.000-100.000 UI/kg a 
cada 6-8h 

NORFLOXACINO 

Quimioterápico bactericida 
(fluoroquinolona de 2° 

geração) 
predominantemente contra 

Gram-negativo. 

Não utilizar em gestantes e 
animais em crescimento. 

 

15 – 20 mg/kg a cada 12 
horas, VO. 

15 – 20 mg/kg a cada 12 
horas, VO. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ÓLEO DE AMENDOAS 
Propriedade 

regeneradoras, 
hidratantes, amaciantes e 

nutritivas. 

1 a 5 % 1 a 5 % 

ÓLEO DE ARGAN 

Age contra o ressecamento 
e o envelhecimento da 

pele, aumenta os 
elementos nutritivos para 

as células, estimula as 
trocas e a oxigenação 

celular, amacia os pelos. 
 

1 – 10 % 1 – 10 % 

ÓLEO DE MELALEUCA 

Tem propriedades 
antissépticas, assim como 
é um grande bactericida, 

fungicida, antiviral, 
cicatrizante. 

1 – 5% 1 – 5% 

ÓLEO DE NEEM 

Possui propriedades 
antissépticas, antioxidantes

, antivirais, bactericidas, 
antifúngicas. Por ser um 

ótimo repelente, o NEEM é 
muito recomendado para 

ser usado em animais 
contra a pulga. 

 

3 % 3 % 

ÓLEO DE RÍCINO Laxativo e emoliente 8-30ml/animal, VO. 4-10ml/animal, VO. 

 

ÔMEGA 3 

Alivia a dor associada à 
displasia coxofemoral; 
auxilia no controle do 
prurido em cães com 

atopia, alergia alimentar e 
DAAP; Controla a 

inflamação e/ou doenças 
autoimunes; Controla a 

hipertrigliceridemia; 
Diminui a formação de 

trombos; Inibe a gênese e 
a diminuição do 

crescimento de tumores. 
 

66 mg/Kg/dia 66 mg/Kg/dia 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ÔMEGA 6 

Controla a perda de água 
transepidermal e a 

proliferação epidermal, 
retém a umidade, 
proporcionando a 

hidratação da epiderme em 
cães atópicos, e controla o 
prurido através da redução 
da resposta inflamatória. 

130 mg/Kg/dia 130 mg/Kg/dia 

OMEGA ACTIVE 
É uma Fonte concentrada 

de Ômegas-3, 6 e 9, 
hidratante, e a anti-

inflamatório. 

1 a 10% 1 a 10% 

OMEPRAZOL 

Inibidor da bomba de 
prótons para redução de 

secreções 
gastroduodenais. Não 

utilizar em gestantes ou 
lactantes 

0,5 – 1,0 mg/kg a cada 24 
horas VO 

0,5 – 1,0 mg/kg a cada 24 
horas VO 

ONDANSETRONA 

Antagonista de receptor da 
serotonina, anti emético 
indicado em casos de 

vômitos profusos, 
principalmente resultante 

da administração de 
antineoplásicos. 

0,1 – 1 mg/kg a cada 12 – 
24 horas VO 

0,1 – 1 mg/kg a cada 12 – 
24 horas VO 

ONYMYRRHE 

Contém extrato de mirra. 
Possui forte sabor amargo. 

Possui propriedades 
cicatrizantes e 
antissépticas. 

5% 5% 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ÓXIDO DE ZINCO 
Possui ação anti-

inflamatória, 
antipruriginosa, 

antisséptica e cicatrizante. 

2 – 10 % 2 – 10 % 

PANCREATINA 

Associação de enzimas 
pancreáticas (lípase, 

amilase e protease) para 
terapia de reposição de 
insuficiência pancreática 

exógena. 
 

Sugerem-se doses 1 a 2 
colheres de sopa , 15 a 20 

minutos antes de da 
refeição. 

Sugerem-se doses 1 a 2 
colheres de sopa , 15 a 20 

minutos antes de da 
refeição. 

PAPAÍNA Anti-inflamatório Tópico 
1 % a 2% (cicatrizante) 

10 % (desbridante) 

1 % a 2% (cicatrizante) 

10 % (desbridante) 

PASSIFLORA EXTRATO 
SECO 

É indicado como: 
Ansiolítico, sedativo, 

tensão nervosa e insônia, 
diurético, anti-hipertensivo, 

antiarrítmico, 
antiespasmódico, 
antimicrobiano. 

 

5-10 mg/kg a cada 24 
horas VO 

5-10 mg/kg a cada 24 
horas VO 

PCA 

Regula, com o auxílio de 
lactatos, a perda de água 
através da pele. A água 

permanece presa na 
epiderme por açúcares que 

se combinam com 
proteínas em complexos 

glicoproteicos. 
 

1 a 5% 1 a 5% 

PHYTOSPHINGOSINE 

 

Propriedades únicas como 
agente antimicrobiano e 

anti-inflamatório. Promove 
renovação celular e 

hidratação por manter e 
restaurar a integridade da 

barreira cutânea. 
 

0,05 a 0,2% 

 

0,05 a 0,2% 

 

PENTOXIFILINA 

Derivado da xantina, 
vasodilatador periférico, 

usado no tratamento 
adjuvante de endotoxemia, 

doença navicular e 
alterações autoimunes. 

10 – 20 mg/kg a cada 8-12 
horas VO 

(Dermatopatias) 

100 mg/animal a cada 12-
24h, VO 

(Dermatopatias) 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

PERÓXIDO DE 
BENZOÍLA 

Anti seborreico, ceratolítico 
e germicida. 

 

Fazer um banho a cada 3 
dias, deixando em contato 

com a pele 10 minutos 
antes de enxaguar. 

Não utilizar 
concentrações maiores 

que 5% em cães. 

Fazer um banho a cada 3 
dias, deixando em contato 

com a pele 10 minutos 
antes de enxaguar. 

Não utilizar 
concentrações maiores 

que 2,5 % em felinos 

PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO 

Agente oxidante emético, 
antisséptico e, em peixes 

ornamentais, 
ectoparasiticida, fungicida 
e para aumento rápido dos 

teores de oxigênio da 
água. 

1-2ml (sol. 10 volumes) – 
dose total máxima 

50ml/animal, podendo 
repetir após 15-30 minutos. 

 

1-2ml (sol. 10 volumes) – 
dose total máxima 

50ml/animal, podendo 
repetir após 15-30 minutos. 

 

PICOLINATO DE CROMO 

Nutracêutico para 
tratamento adjuvantes 

diabetes mellitus, 
especialmente em gatos. 

 

------ 0,2 mg/animal a cada 24 
horas, VO. 

PIMOBENDAN 

Derivado Benzimidazólico 
inodilatador, para 

tratamento de insuficiência 
cardíaca congestiva 

secundária a 
cardiomiopatia ou 

insuficiência mitral crônica. 
 

0,1 – 0,3 mg/kg a cada 12 
horas, VO 

1,25mg/ animal a cada 
12h/ VO. 

PIRANTEL 
Derivado da pirimidina 

endoparasiticida, utilizado 
principalmente contra 

ascarídeos. 

5 – 10 mg/kg VO, repetidos 
após três semanas 

5 – 10 mg/kg VO, repetidos 
após três semanas 

PIRITIONATO DE ZINCO 
Possui propriedade 

bacteriostática e 
antifúngica. Indicado para 

dermatite seborreica. 

1 – 2% 1 – 2% 

PIROXICAM 

Anti-inflamatório não 
esteroidal, analgésico e 

para terapia adjuvante de 
algumas neoplasias. Não 

usar em gestantes. 

0,3 mg/kg a cada 24 – 48 
horas, VO. 

0,3 mg/kg a cada 24 – 48 
horas, VO. Não utilizar por 

mais de 3 dias. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

PRAZIQUANTEL 
Prazinoisoquinolina anti-

helmíntica para tratamento 
de infestações por 

cestoides. 

5 – 10 mg/kg VO. Repetir 
após 21 dias. 

5 – 10 mg/kg VO. Repetir 
após 21 dias. 

PRAZOSINA 

Bloqueador alfa-
adrenérgico, anti-

hipertensivo e para a 
redução da resistência 

uretral em felinos. 

1 mg/animal - menos de 15 
kg 

2 mg/animal - acima de 15 
kg 

a cada 8-12 horas, VO. 
 

0,25 – 0,5 mg/animal a 
cada 12 – 24 horas, VO. 

PREDNISOLONA 

Glicocorticoide anti-
inflamatório e 

imunossupressor. 

Não utilizar em gestantes e 
animais em crescimento. 

 

0,5 -1mg/kg a cada 12h, 
VO (Alergia). 

2 mg/kg a cada 12 horas 
VO (imunossupressão). 

0,5 a 2 mg/kg VO em 
manhãs alternadas 
(uso prolongado) 

 

1 mg/kg a cada 12 horas 
(alergia). 

3 mg/kg a cada 12 horas 
(imunossupressão). 

2 – 4 mg/kg em noites 
alternadas 

(uso prolongado) 
 

PROPRANOLOL 
Bloqueador beta 
adrenérgico não 

específico. Não usar em 
gestantes. 

0,2 – 1 mg/kg a cada 8 
horas, VO. 

0,2 – 1 mg/kg a cada 8 
horas, VO. 

RANITIDINA 

Antagonistas de receptores 
H2 da histamina, inibidor 

de secreções 
gastroduodenais e pró 

cinético. 

1 – 2 mg/kg a cada 12, VO. 1 – 2 mg/kg a cada 12 
horas, VO. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

RESVERATROL 

Atua como antioxidante 
natural, protege o 

organismo contra doenças. 
É indicado como um 

preventivo contra doenças 
coronárias, 

arterioesclerose, diminui a 
taxa de colesterol 

0,5 mg/kg a cada 12-24 
horas VO 

0,5 mg/kg a cada 12-24 
horas VO 

RIBAVIRINA Antiviral 30 mg/kg ------ 

SAME 

(S-ADENO- 
SILMETIONINA) 

Nutracêutico para 
tratamento adjuvante de 

hepatopatias e 
osteoartrites. Administrar a 

droga com estômago 
vazio. 

20 mg/kg a cada 24 horas 
VO 

20 mg/kg a cada 24 horas 
VO 

SECNIDAZOL 
Nitroimidazólico 

protozoocida. Não utilizar 
em lactantes 

30mg/kg, VO, em dose 
única. 

30mg/kg, VO, em dose 
única. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

SELÊNIO COMPLEXO 

Este micro mineral é um 
membro da família que 
inclui tanto o oxigênio 

como o enxofre. Ele foi um 
dos poucos nutrientes a 

serem identificados como 
uma substância tóxica 
muito antes de se ter 
descoberto que é um 

nutriente essencial para os 
animais. Embora o selênio 
seja requerido na menor 
quantidade de qualquer 

dos micros minerais 
geralmente aceitos, ele 

também é o mais tóxico. O 
selênio funciona, 

basicamente, em conjunto 
com a vitamina E para 

atuar como um 
antioxidante no organismo. 

 

0,3 – 3 mcg/kg a cada 24 
horas ------ 

SILDENAFIL Inibidor da fosfodiesterase, 
vasodilatador. 

1-2 mg/kg a cada 8horas, 
VO. 

1-2 mg/kg a cada 8horas, 
VO. 

SILIMARINA 
Nutracêutico fitoterápico 

hepatoprotetor, para 
tratamento adjuvante de 

alterações hepáticas. 

20 – 50 mg/kg a cada 24 
horas, VO. 

20 – 50 mg/kg a cada 24 
horas, VO. 

SIMETICONE Antifisético e lubrificante 40 – 125 mg/animal a cada 
8 horas VO 

40 – 125 mg/animal a cada 
8 horas VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

SULFADIAZINA DE 
PRATA 

Sulfonamida com ação 
cicatrizante e 

antimicrobiano tópico na 
terapia de queimaduras, 

feridas cirúrgicas, úlceras e 
escaras infectadas 

1 % 1 % 

SULFAMETOXAZOL 

Quimioterápico 
bacteriostático 

antibacteriano e 
protozoostático. 

Incompatível com vitamina 
C e vitaminas do complexo 

B 

15 – 30 mg/kg a cada 12 – 
24 horas VO 

15 – 30 mg/kg a cada 12 – 
24 horas VO 

SULFATO DE ZINCO 

Suplemento nutricional. 
Adstringente, Antisséptico. 
Tem ação antisséptica e 

adstringente. 

 

10 mg/kg a cada 24 horas 
VO. Ou como estimulante 
do apetite, 1 mg/kg a cada 

24h, VO. 

Uso tópico: 0,5 a 1% 

10 mg/kg a cada 24 horas 
VO. Ou como estimulante 
do apetite, 1 mg/kg a cada 

24h, VO. 

Uso tópico: 0,5 a 1% 

SULFETO DE SELÊNIO 
Queratolítico, 

queratoplástico, 
desengordurante (2,5%) e 

fungicida. 

1 – 2,5% ------ 

TACROLIMUS Imunossupressor tópico 0,03 – 0,1 % 0,03 – 0,1 % 

TAURINA 
Nutracêutico para 

tratamento adjuvante de 
cardiomiopatia congestiva. 

500 mg/animal a cada 12 
horas VO 

250 - 500 mg/animal a 
cada 12 horas VO 

TERBINAFINA 
Inibidor da síntese de 

ergosterol, fungicida contra 
dermatófitos e fungistático 

contra leveduras 

10-30 mg/kg a cada 24 
horas VO 

10-30 mg/kg a cada 24 
horas VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

TIABENDAZOL 
Benzimidazólico 

endoparasiticida e 
fungicida 

50 mg/kg VO (administrar 
durante três dias e repetir 

após 1 mês). 

Uso tópico 4% 

125 mg/kg, VO 

TILOSINA 

Antibiótico macrolídeo 
predominantemente 

bacteriostático contra 
Gram positivos e 

micoplasmas 

10 – 40 mg/kg a cada 12 
horas VO 

10 – 40 mg/kg a cada 12 
horas VO 

TIMOMODULINA 
Imunorregulador. 

Estimulante do sistema 
imunológico 

1,5 – 2,0 mg/kg a cada 12 
horas VO 

1,5 – 2,0 mg/kg a cada 12 
horas VO 

TINTURA THUYA 

Indicado como antisséptico 
e ceratolítico, no 

tratamento de verrugas e 
condilomas nos animais 

domésticos 
 

2-100 % 2-100 % 

TIROSINA Aminoácido precursor de 
catecolaminas. 1,4 mg / kg ------ 

TOBRAMICINA 

Antibiótico 
(aminoglicosídeo) 

bactericida contra gram 
negativos. 

 

Uso tópico: 0,3 – 0,5 % Uso tópico: 0,3 – 0,5 % 

TRIANCINOLONA 

Glucocorticóide anti-
inflamatório e 

imunossupressor. Não usar 
em gestantes e animais em 

crescimento. 
 

0,11 – 0,22 mg/kg a cada 
24 horas VO. 

Uso tópico: 0,01 – 0,5 % 

0,11 – 0,22 mg/kg a cada 
24 horas VO. 

Uso tópico: 0,01 – 0,5 % 

TRIGLICÉRIDES DE 
CADEIA MÉDIA 

Tratamento das síndromes 
de má absorção em cães e 

doenças intestinais 
infiltrativas. 

 

1 – 2 ml/kg a cada 24 
horas misturas a 

alimentação 

1 – 2 ml/kg a cada 24 
horas misturas a 

alimentação 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

TRILOSTANO 

Esteroide sintético que 
inibe a síntese de cortisol, 
aldosterona e andrógenos 

adrenais, indicado no 
tratamento de 

hiperadrenocorticismo 
hipófise-dependente e 
adrenal dependente ou 

síndrome de Cushing.  Não 
usar em gestantes. 

2 – 10 mg/kg a cada 24 
horas VO 

2 – 10 mg/kg a cada 24 
horas VO 

TREONINA 

A treonina é o aminoácido 
cuja deficiência pode 

comprometer o 
funcionamento do sistema 
digestivo e imunológico e 

reduzir sua disponibilidade 
para síntese de proteína 

muscular. Importante para 
o equilíbrio adequado de 

proteínas dentro do corpo, 
esse aminoácido funciona 

em conjunto com a 
fenilalanina na elevação do 
humor e está relacionado 

com a pigmentação da 
pele. Importante para o 

funcionamento do fígado e 
função do sistema 

imunológico. 
 

54 mg/ao dia 54 mg/ao dia 

UC II 

UC-II® é o único colágeno 
do tipo II que age 

juntamente com o sistema 
imunológico para manter 
as articulações saudáveis 
e promover mobilidade e 

flexibilidade. O UC-II® 
previne a quebra do 

colágeno das cartilagens, 
portanto evita o processo 

inflamatório das 
articulações. A principal 

proteína estrutural 
responsável pela tração e 

firmeza do tecido 
cartilaginoso é o colágeno 

tipo II. 

Abaixo de 20 kg = 20mg 

Acima de 20kg = 40mg 

Abaixo de 20 kg = 20mg 

Acima de 20kg = 40mg 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

UNHA DE GATO 
Possui efeito 

antiinflamatório e 
estimulante do sistema 

imunológico 

40-100 mg/kg a cada 24 
horas VO 

(dose baseada em 
referência humana) 

40-100 mg/kg a cada 24 
horas VO 

(dose baseada em 
referência humana) 

UREIA Hidratante, queratolítico e 
antibacteriano 2 a 20 % 2 a 20 % 

VALERIANA EXTRATO 
SECO 

É indicado no tratamento 
de distúrbios do sono 

associados à ansiedade, 
sedativo moderado, 

distúrbios de humor, tais 
como depressão, distúrbio 

de déficit de atenção, 
hiperatividade e anti 

espasmódico 
 

1 – 4 mg/kg a cada 12 
horas VO 

1 – 4 mg/kg a cada 12 
horas VO 

VALINA 

A valina faz parte integral 
do tecido muscular, pode 
ser usado para conseguir 
energia pelos músculos, 
possibilita um balanço de 

nitrogênio positivo e 
intervém no metabolismo 
muscular e no reparo de 

tecidos. 
 

43 mg ao dia. 43 mg ao dia. 

VEGELIP Blend de lipídios altamente 
emoliente e hidratante. 5 a 20 % 5 a 20 % 

VIOLET FLOWERS 

 

Devido ao efeito óptico das 
antocianidinas, pode ajudar 

a disfarçar a coloração 
amarelada dos pelos 
claros, tornando-os 

visualmente mais brancos. 

1 % - 10 % 

 

1 % - 10 % 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

VITAMINA A 

Manutenção da visão 
normal e noturna; 

Diferenciação celular e 
proliferação; Diferenciação 
do tecido epitelial e celular 
ósseo; mantém os níveis 

de hormônios tireoidianos; 
Estabilidade de 

membranas; Crescimento 
esquelético; Reprodução: 

espermatogênese e 
placenta; Integridade do 

sistema imune. 

400 UI/KG a cada 24 
horas. Durante 10 dias. 

400 UI/KG a cada 24 
horas. Durante 10 dias 

Uso tópico: 1 – 2% 

VITAMINA B1 

(TIAMINA CLORIDRATO) 

A tiamina melhora a 
circulação e ajuda na 

produção do ácido 
clorídrico, na formação 

sanguínea e no 
metabolismo dos 

carboidratos. A tiamina 
afeta a energia, os 

problemas de crescimento 
e a capacidade de 

aprendizado, além de ser 
necessária para manter a 

tonicidade muscular normal 
dos intestinos, estômago e 

coração. 

2 – 4 mg/kg a cada 24 
horas 

2 – 4 mg/kg a cada 24 
horas 

VITAMINA B2 

(RIBOFLAVINA) 

A riboflavina é necessária 
para a formação das 

hemácias, para a produção 
de anticorpos, para a 

respiração celular e para o 
crescimento. Alivia a fadiga 

ocular e é importante na 
prevenção e no tratamento 

da catarata. Auxilia no 
metabolismo dos 

carboidratos, das gorduras 
e das proteínas. A vitamina 
B2 melhora o desempenho 

físico, o reprodutivo e a 
visão, além de apresentar 
um alto poder antioxidante. 

Sua deficiência pode 
causar rachaduras na pele 

e mucosas, fadiga e 
eczemas. 

 

2 – 4 mg/kg a cada 24 
horas 

2 – 4 mg/kg a cada 24 
horas 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

VITAMINA B3 

(NICOTINAMIDA) 

Imunossupressor 

 

5,0 – 1,0 mg/kg a cada 8 
horas 

5,0 – 1,0 mg/kg a cada 8 
horas 

VITAMINA B5 

(PANTOTENATO DE 
CÁLCIO) 

Atua no metabolismo da 
maioria das células, na 
produção de hidratos de 

carbono, proteínas e 
lipídios, além disso 

interfere na produção de 
energia dentro das células 

e na produção de 
hormônios. A sua 

deficiência acarreta na 
diminuição do rendimento 

atlético dos animais, 
Alterações patológicas da 
pele e mucosas, queda de 

pelos, transtornos 
nervosos, gastrintestinais e 
hormonais. Incrementa a 
eficácia da transformação 
de hidratos de carbono em 

energia. Previne certos 
transtornos neurológicos. 

Importante durante o 
período de crescimento. 

 

A dose usual varia de 19 a 
39 mg/dia. 

0,5 – 5 mg/kg a cada 24 
horas 

VITAMINA B12 

(CIANOCOBALAMINA) 

Essencial para o 
crescimento de replicação 

celular. Importante na 
formação das Hemácias. 

Ajuda a manter a 
concentração normal de 
hemoglobina no sangue. 

Ajuda o crescimento, 
especialmente durante e 

após o período de 
lactação. Ajuda a formação 

de colina e metionina. 
Revitalizante e 

restauradora das forças 
durante fase de 

crescimento 
convalescenças, nas 
perdas de peso e de 

apetite. 

250-1200 mcg/animal a 
cada 7 dias, VO. 

250 a 500 mcg/animal a 
cada 7 dias, VO 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

VITAMINA C 

(Ácido ascórbico) 

Necessária para o 
crescimento e 

Desenvolvimento normal. É 
importante na formação do 
colágeno – uma proteína 

importante para a pele – na 
cicatrização de tecidos, 
tendões, ligamentos e 

vasos sanguíneos. 
Essencial para a cura de 

feridas e para a 
manutenção de 

cartilagens, ossos e 
dentes. antioxidante, 
conhecido por ser um 

nutriente responsável por 
bloquear danos causados 
por radicais livres. Ajuda a 

prevenir enfermidades 
comuns como a anemia e 

as hemorragias. 
 

100 a 500mg/animal a 
cada 8h como acidificante 

urinário ou a cada 24h 
demais indicações. 

125mg/animal/ cada 12-24 
horas, VO. 

VITAMINA D3 

Ajuda na absorção de 
cálcio e fósforo, tão 

necessários para os ossos 
e dentes. Também previne 
o raquitismo. A vitamina D 
age com um hormônio na 
regulação do cálcio dos 

ossos e sangue. 

500 – 2000 UI/kg a cada 
24 horas 

500 – 2000 UI/kg a cada 
24 horas 

VITAMINA E 

(TOCOFEROL ACETATO) 

Aumento da resposta 
imune; melhoria imune, 
menor ação oxidativa 

orgânica, regularização da 
liberação de histamina por 

mastócitos e possível 
benefício em atopias, além 

de diminuição da queda 
imunológica a que estão 
sujeitos os animais após 
exercício intenso, menor 

incidência de câncer 
(carotenoides), retorno da 

imunocompetência de 
idosos. 

Age como antioxidante e 
topicamente tem ação 

umectante. 

200 – 500 UI/dia. Para 
ajudar a reduzir os 

processos inflamatórios: 
10-20 UI /kg PO a cada 12 

h. Uso tópico: 0,1 – 1% 

5 – 10 mg/kg a cada 24 
horas. Uso tópico: 0,1 – 

1% 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(continua) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

VITAMINA H 

Atua como cofator em 
todas as carboxilases 

existentes no organismo. 
Tem importância 

fundamental em algumas 
fases do metabolismo das 

gorduras e dos 
carboidratos. 

0,2 a 0,5 mg/kg ao dia 0,2 a 0,5 mg/kg ao dia 

VITAMINA K2 

Saúde óssea; 
Fortalecimentos dos ossos; 

preventivo de fraturas 
ósseas; coadjuvante e 

preventivo para o 
tratamento de osteoporose; 

Benefícios vasculares; 
Regulação dos níveis de 
cálcio nos ossos e nas 

artérias. 

1 – 2 mcg/kg a cada 24 
horas 

1 – 2 mcg/kg a cada 24 
horas 

VITAMINA PQQ 

Promove a biogênese de 
mitocôndrias (formação de 

novas mitocôndrias); 
Antioxidante; Aumento do 
nível de energia através 
preservação da função 

mitocondrial; ativa o 
sistema imune; Efeito 

neuro protetor e 
cardioprotetor. 

110 mcg/kg 110 mcg/kg 
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PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MANIPULAÇÃO

Quadro 1 – Ativos (indicação e doses para cães e gatos) 
(conclusão) 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE CÃO DOSE GATO 

ZINCO QUELADO 

É importante para o 
sistema imune; é 

anticancerígeno; É 
necessário para a 

absorção e atividade das 
vitaminas, principalmente 

as do complexo B e para a 
cicatrização de feridas e 

queimaduras; É importante 
para o crescimento, bom 

funcionamento da próstata, 
preserva os sentidos do 
paladar, olfato e visão, 
previne a degeneração 
macular da retina e a 
regulação do nível de 

testosterona; É 
coadjuvante do 

metabolismo das enzimas 
e do fósforo; Auxilia na 

digestão e no metabolismo 
em geral. 

 

10 mg/kg a cada 24 horas 7 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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ANTI-INFLAMATÓRIOS

B – FORMULAÇÕES 
 
1 ANTI-INFLAMATÓRIOS 
 
1.1 CUIDADOS NO PÓS-OPERATÓRIO 

 

1.1.1 Anti-inflamatórios 
 
Tabela 1 – Biscoito de carne com firocoxibe - cães 

FIROCOXIBE 5,0 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Ação: para o alívio da dor e inflamação pós-operatória associada à cirurgia de tecidos 
moles, ortopédica e dentária, em cães. 
** Posologia: dar 1 biscoito ao dia ou conforme orientação do médico veterinário.  
 
Tabela 2 – biscoito de morango com carprofeno - cães 

CARPROFENO 2,2 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Ação: indicado para o alívio de dor e inflamação em cães. Mostrou ser clinicamente 
eficaz para o alívio e controle da dor associada a cirurgias ortopédicas e de tecidos 
moles, em cães. 
**Posologia: dar 1 biscoito, via oral, duas vezes ao dia. Para o controle da dor 
associada a cirurgia, administrar 2 horas antes. 
 
Tabela 3 – Microcápsulas com meloxicam - gatos 

MELOXICAM 0,1 mg/kg 

MICROCÁPSULA QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Ação: é indicado como analgésico e anti-inflamatório para gatos, sendo 
especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou 
crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: reparação de fraturas, pós- 
operatório de artroplastias e traumatismos. 
**Posologia: dar 1 microcápsula, via oral, ao dia. Não ultrapassar de 2 a 3 dias de uso. 
 
Tabela 4 – Pasta oral de salmão com cetoprofeno - gatos 

CETOPROFENO 1 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Ação: controle da dor no pós-operatório. 
**Posologia: dar 1 dose, via oral, ao dia. Não ultrapassar 3 dias de uso. 



59

ANTI-INFLAMATÓRIOS

1.1.2 Cicatrizantes 
 
Tabela 5 – Creme cicatrizante com nanovit e e nanoretinol 

NANOVIT E 0,5% 

NANORETINOL 1% 

CLOREXIDINE 0,5% 

CREME qsp 50 g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Ação: cicatrizante e antisséptico. 
** Posologia: passar nas lesões 1 a 2x ao dia ou segundo critério do médico 
veterinário. 
 

Tabela 6 – Emulsão cicatrizante com fatores de crescimento 

IDP -2 PEPTÍDEO® 1% 

NANOFACTOR ® aFGF 1% 

NANOFACTOR ® TGFb 1% 

EMULSÃO qsp 50 ml 
Fonte: elaboração do autor. 
* Ação: intensa ação cicatrizante, estímulo da formação de novos vasos. 
** Posologia: passar nas lesões 1 a 2x ao dia ou segundo critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 7 – Pomada  cicatrizante com fator de crescimento 

NANOFACTOR ® EGF 1% 

POMADA VEGEPHARMA qsp 50 g 
Fonte: elaboração do autor. 
* Ação: intensa ação cicatrizante, estímulo da formação de novos vasos 
** Posologia: passar nas lesões 1 a 2x ao dia ou segundo critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 8 – Pomada cicatrizante com papaína 

NANOVIT E 0,5% 

PAPAÍNA 5% 

POMADA VEGEPHARMA qsp 50 g 
Fonte: elaboração do autor. 
* Ação: intensa ação cicatrizante, estímulo da formação de novos vasos 
** Posologia: passar nas lesões 1 a 2x ao dia ou segundo critério do médico 
veterinário. 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
USADOS EM AVES

2 AGENTES ANTIMICROBIANOS USADOS EM AVES 
 

2.1 ATIVOS (INDICAÇÃO E DOSE PARA AVES) 
 
Quadro 1 – Ativos (indicação e dose para aves) 

(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE COMENTÁRIOS 

CEFALEXINA 

15 – 22 mg/kg VO a cada 8 
horas Ratitas (exceto emus) 

Cefalosporina de 
primeira geração; 

efetiva contra 
muitas bactérias 
gram- positivas e 

negativas, 
incluindo E. coli e 
Proteus, mas não 

contra 
Pseudomonas. Útil 

para dermatite 
causada por 

Staphylococcus. 

40 – 100 mg/kg VO a cada 6 
– 8 horas 

Maioria das espécies, incluindo 
rapinantes, psitacídeos, 

passeriformes 

50 mg/kg VO a cada 6 horas 
por 3 a 5 dias Rapinantes e pombos 

55 – 110 mg/kg VO a cada 
12 horas 

Aves domésticas/Mycoplasma, 

Haemophilus 

100 mg/kg VO a cada 8 – 12 
horas 

Maioria das espécies, incluindo 
pombos. É indicado por 14 a 21 
dias de terapia para piodermites 

severas ou profundas 

100 mg/kg VO a cada 4 – 6 
horas Pombos, emus, grous 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
USADOS EM AVES

Quadro 1 – Ativos (indicação e dose para aves) 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE COMENTÁRIOS 

CIPROFLOXACINO 

3 – 6 mg/kg VO a cada 12 
horas Ratitas 

Quinolona de 
amplo espectro. 

5 – 20 mg/kg VO a cada 12 
horas por 5 – 7 dias Pombos 

10 mg/kg VO a cada 12 
horas por 7 dias Pintos de avestruz 

10 – 20 mg/kg VO a cada 12 
horas Rapinantes 

15 – 20 mg/kg VO a cada 12 
horas 

Maioria das epécies, incluindo 
psitacídeos e passeriformes 

20 – 40 mg/kg VO a cada 12 
horas 

Maioria das espécies, incluindo 
psitacídeos, canários e 

rapinantes 

80 mg/kg VO a cada 24 
horas 

Maioria as 
espécies/Mycobacterium 

250 mg/L de água de bebida 
por 5 a 10 dias Pombos 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
USADOS EM AVES

Quadro 1 – Ativos (indicação e dose para aves) 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE COMENTÁRIOS 

CLINDAMICINA 

12,5 mg/kg VO a cada 12 
horas Mocho-orelhudo 

Lincosamida 
indicada para 
infecçõesde 

ossos, 
articulações e 

bainhas 
tendíneas. 
Pode ser 

usado por até 
12 semanas 
sem efeitos 
negativos. 

Monitorar os 
rins e fígado 
com o uso 
prolongado 
assim como 

para 
crescimento 

fúngico 
excessivo. 

25 mg/kg VO a cada 8 horas Psitacídeos/rapinantes 

50 mg/kg VO a cada 8 – 12 
horas 

Maioria das espécies. É 
indicado durante 7 – 10 dias 

de tratamento para 
rapinantes com osteomielite 

100 mg/kg VO a cada 24 
horas por 3 – 5 dias 

Maioria das espécies, 
incluindo psitacídeos, 

passeriformes, 
rapinantes, 

pombos/Clostridium 

100 mg/kg VO a cada 12 
horas por 7 dias 

Psitacídeos 

150 mg/kg VO a cada 24 
horas Pombos, rapinantes/osteomielite 

200 mg/L de água de bebida Pombos 

CLOREXIDINE 

2,6 – 7,9 mL de solução a 
2% / L de água de bebida 

Maioria das 
espécies/infecções 

bacterianas. Aplicação tópica 
pode ser fatal para Lonchura 

sp. e Erythrura sp. 

Pertence à 
família da 

bisbiguanida, é 
um anti-séptico 

largamente 
utilizados em 

produtos 
voltados tanto 

na área de 
saúde humana 

quanto em 
saúde animal, 

com 
características 
desinfetantes 

capaz de 
eliminar 

bactérias gram 
positivas e 

gram 
negativas, 
fungos e 

leveduras. 

7,9 mL/L de água 
Ratitas/desinfetante de ovos, 
aspergir sobre os ovos a 40 – 

42 °C. 
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Quadro 1 – Ativos (indicação e dose para aves) 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE COMENTÁRIOS 

DOXICICLINA     
(HICLATO) 

 

 

 

2,0 – 3,5 mg/kg VO a cada 
12 horas Ratitas 

Droga de escolha  
para: 

Chlamydophila, 
Mycoplasma. 

Produtos ou 
alimentos 

contendo Al, Ca, 
Mg e Fe reduzem 

ou alteram a 
absorção. 

7,5 – 8,0 mg/kg VO a cada 
12 – 24 horas 

Passeriformes, aves quese 
alimentam de néctar, pombos 

8 – 25 mg/kg VO a cada 12 
horas Aves aquáticas 

10 – 20 mg/kg VO a cada 24 
horas por 3 – 5 dias 

Pombos 

25 mg/kg VO a cada 12 
horas 

Psitacídeos, rapinantes/algumas 
infecções bacterianas por gram-

negativos e possivelmente 
Leucocytozoon 

25 mg/kg VO a cada 12 – 24 
horas 

Maioria das espécies, incluindo 
papagaios, cacatuas e 
pombos. Pode causar 

regurgitação. Use o limite 
inferior da dose para araras, 

cacatuas. 

100 mg/L de água de bebida Psitacídeos 

200 mg/L de água de bebida Pombos 

250 mg/L de água de bebida Canários 

265 – 525 mg/L de água de 
bebida 

Aves domésticas/Mycoplasma, 
Haemophilus. Pode usar em 

combinação com tilosina. 

280 mg/L de água de bebida Calopsitas 

8,5 % (Uso tópico) 

Maioria das espécies. Aplicar 
em lesões de bico ou de 

pododermatites. Usar somente 
por 28 dias. 

 
 
 
 
 



65

AGENTES ANTIMICROBIANOS 
USADOS EM AVES

Quadro 1 – Ativos (indicação e dose para aves) 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE COMENTÁRIOS 

ENROFLOXACINO 

1,5 – 2,5 mg/kg VO a cada 
12 horas Ratitas 

Quinolona de 
amplo espectro 

5 – 10 mg/kg VO a cada 8 
horas Passeriformes e pombos 

5 – 15 mg/kg VO a cada 12 
horas 

Rapinantes, psitacídeos, 
pombos/droga de escolha para 

Salmonlla typhimurium 

10 mg/kg VO a cada 12 
horas Calopsitas 

15 mg/kg VO a cada 12 
horas Maioria das espécies 

15 – 30 mg/kg VO a cada 12 
horas Papagaio do Congo 

50 – 100 mg/L de água de 
bebida Aves de caça 

100 – 200 mg/L de água de 
bebida Psitacídeos, pombos 

200 mg/L de água de bebida Canários 

METRONIDAZOL 

10 – 30 mg/kg VO a cada 12 
horas por 10 dias Psitacídeos 

Ativo contra a 
maioria dos 
anaeróbios 

50 mg/kg VO a cada 24 
horas por 5 a 7 dias 

Maioria das espécies, incluindo 
rapinantes, psitacídeos 

50 mg/kg VO a cada 12 
horas por 30 dias 

Papagaios Amazona sp., 
cacatuas / enterite hemorrágica 

e aneróbica 
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Quadro 1 – Ativos (indicação e dose para aves) 
(conclusão) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE COMENTÁRIOS 

NEOMICINA 

10 mg/kg VO a cada 24 
horas Passeriformes 

Aminoglicosídeo, 
não absorvido pelo 

trato 
gastrintestinal. 

10 mg/kg VO a cada 8 – 12 
horas Maioria das espécies 

80 – 100 mg/L de água de 
bebida Canários 

80 – 264 mg/L de água de 
bebida Aves aquáticas 

NORFLOXACINO 

3 – 5 mg/kg VO a cada 12 
horas Ratitas 

Fluoroquinolona 

10 mg/Kg VO a cada 24 
horas Gansos 

 

 

TILOSINA 

5 – 10 mg/kg VO a cada 8 
horas Ratitas 

 

Macrolídeo efetivo 
contra bactérias 
gram-positivas, 
Mycoplasma, 

Chlamydophila, 
Pasteurella. 

50 mg/kg VO a cada 24 horas Passeriformes, pombos 

50 mg/L de água de bebida Maioria das espécies 

250 – 400 mg/ de água de 
bebida Canários 

500 mg/L de água de bebida 
por 3 – 28 dias 

Pombos, aves aquáticas, 
emus/Mycoplasma 

Fonte: elaboração do autor. 

 

2.2 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 9 – Suspensão de cefalexina sabor morango 

CEFALEXINA 100 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose via oral a cada 8 – 12 horas ou segundo critério do médico 
veterinário. 
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Tabela 10 – Solução oral com clorexidine 

CLOREXIDINE 2,0 % 

SOLUÇÃO QSP 50 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
Uso: Diluir 2,6 – 7,9 mL da solução em 1L de água de bebida. 
 
Tabela 11 – Pomada com doxiciclina 

DOXICICLINA 8,5 % 

POMADA VEGEPHARMA QSP 20 g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Aplicar nas lesões de bico ou de pododermatites. Não ultrapassar 28 dias de 
tratamento. 
 
Tabela 12 – Suspensão de tilosina sabor banana 

TILOSINA 50 mg 

SUSPENSÃO QSP 1 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Diluir 1 mL em 1L de água de bebida. 
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USADOS EM AVES

3 AGENTES ANTIFÚNGICOS USADOS EM AVES 
3.1 ATIVOS (INDICAÇÃO E DOSES PARA AVES) 

 
Quadro 2 – Ativos (indicação e doses para aves) 

(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE INDICAÇÃO 

CETOCONAZOL 

3 mg/kg VO a cada 24 horas por 7 dias Pombos 

Maioria das 
espécies/micoses 
sistêmicas (ex.: 

aspergilose) 
candidíase; 

fungiostático; 
menos tóxico que 
a anfotericina B; 

mais tóxico que o 
Itraconazol. Pode 

causar 
regurgitação (se 

regurgitado, 
interrompa por 1 
– 2 dias e então 

recomece). 

5 -10 mg/kg Vo a cada 24 horas Ratitas 

10 – 30 mg/kg VO a cada 12 horas por 30 
– 60 dias Maioria das espécies 

12,5 mg/kg VO a cada 24 horas por 30 
dias 

Cisnes/Candidíase 

15 mg/kg VO a cada 12 horas Rapinantes/Candidíase 

20 mg/kg VO a cada 24 horas por 14 dias 
Psitacídeos, Passeriformes, 

Rapinantes 

20 mg/kg VO a cada 12 horas Psitacídeos neonatos 

20 mg/kg VO a cada 8 horas por 7 – 14 
dias 

Psitacídeos/Candidíase 
refratária 

20 – 30 mg/kg VO a cada 8 horas Cacatuas 

25 mg/kg VO a cada 12 horas por 14 dias Ratitas, rapinantes/aspergilose 

30 mg/kg VO a cada 12 horas por 7 – 14 
dias Papagaios Amazona sp. 

50 mg/kg/dia VO Tucanos 

60 mg/kg VO a cada 12 horas 
Rapinantes (água-de-asa-

redonda) /aspergilose 

200 mg/L de água de bebida, néctar ou 
alimento macio por 7 – 14 dias 

Canários, beija-flores, diamante 
gould. 
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Quadro 2 – Ativos (indicação e doses para aves) 

(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE INDICAÇÃO 

CLOREXIDINA 

0.05 % (0,5 mL ou 500 mg/L de água de 
bebida ou solução salina) VO 

Maioria das espécies/infecções 
fúngicas no inglúvio. Pode ser 

tóxico para fringilídeos 
Antisséptico mal 
absorvido pelo 

trato 
gastrintestinal. 
Pode não se 

palatável para 
canários e 

oferecer na água 
de bebida pode 
resultar em uma 

diminuição 
potencialmente 

fatal do consumo 
de água. 

2,6 mL/L de água de bebida 
Fringilídeos/micoses 

endoventriculares, use com 
flucitosina ou itraconazol 

2,6 mL – 6,6 mL /L de água de bebida 
Psitacídeos/prevenir ou tratar 

candidíase gastrintestinal 
moderada 

IODO – POVIDINA 
(PVP-I) 

Solução a 7,5 % - Tópico nas lesões, 
depois enxágüe 

Rapinantes/limpeza de feridas; 
atividade antifúngica e 

antibacteriana 

Utilizado para a 
desinfecção de 

pequenos 
ferimentos. 

Também se usa 
para preparar a 
pele antes de 
uma operação 

cirúrgica por sua 
forte capacidade 

microbicida 
tópica de amplo 

espectro. 

Solução a 1,0 % - Tópico 
 

Candidíase cutânea 
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Quadro 2 – Ativos (indicação e doses para aves) 

(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE INDICAÇÃO 

ITRACONAZOL 

(continua) 

2,5 – 5,0 mg/kg VO a cada 24 horas 

Papagaio-do-Congo/anorexia, 
depressão e toxicidade têm 

sido reportadas em dose altas 
nesta espécie. 

Maioria das 
espécies/micoses 

sistêmicas, 
candidíase 
superficial, 

dermatofitoses; 
fungiostáticos; 

biodisponibilidade 
oral máxima 

quando fornecido 
junto com as 

refeições; como 
um inibidor do 
citocromo, a 

administração 
concomitante 
com outras 

drogas 
metabolizadas 
primariamente 

por este sistema 
de enzimas pode 

levar a um 
aumento das 

concentrações 
plasmáticas que 

poderia aumentar 
ou prolongar os 

efeitos 
terapêuticos e 

adversos. 

5 mg/kg VO a cada 24 horas Cisnes, ratitas/ apergilose 

5 – 10 mg/kg VO a cada 24 horas 

Papgaio-verdadeiro; 
aspergilose; 10 mg/kg são 
necessários para atingir 

concentraçãos terapêuticas em 
tecidos mal perfundidos. 

5  –  10  mg/kg  VO  a  cada  12  –  24 
horas por 10 – 14 dias, então a cada48 

horas 

Rapinantes/profilaxia de 
aspergilose 

5 – 10 mg/kg VO a cada 12 horas por 5 
dias, seguidos a cada 24 horas por um 

total de 14 dias 

Rapinantes/apergilose classe 1 
(sinais moderados com 

diagnóstico inconclusivo ou 
sem confirmação histológica). 

5 – 10 mg/kg VO a cada 12 horas por 

5 dias, seguidos por 24 horas durante 60 – 
90 dias 

 

Rapinantes/aspergilose classes 
II – IV 

5 – 10 mg/kg VO a cada 12 horas 

Passeriformes (Pipilo sp.), aves 
aquáticas, pingüins/profilaxia 

de aspergilose em 
passeriformes, aspergilose, 
candidíase, criptococose em 

outros 

 

6 mg/kg VO a cada 12 horas 
Pombos; dose irá atingir 

concentrações plasmáticas 
fungicidas 

6 – 8 mg/kg VO a cada 12 horas por 5 – 7 
dias então a cada 24 horas por 14 dias 

Rapinantes/prevenção de 
aspergilose; recomendado 

tratar uma semana antes e 2 
semanas depois de mudar; 
usado rotineiramente para 

Falco sp. E Falco sp. Híbridos 
criados em cativeiro com idade 

a partir de 45 dias 

6 – 10 mg/kg VO Ratitas 
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Quadro 2 – Ativos (indicação e doses para aves) 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE INDICAÇÃO 

ITRACONAZOL 

(conclusão)  

10 mg/kg VO a cada 24 horas Gavião-de-cauda-vermelha, 
pingüim- de-gentoo 

 

10 mg/kg VO a cada 24 horas por 14 – 90 
dias com alimento 

Psitacídeos 

10 mg/kg VO a cada 12 – 24 horas Pombos 

10 mg/kg VO a cada 12 – 24 horas por 21 
– 60 dias 

Fringilídeos/micoses 
endoventriculares; pode-se 

usar com clorexidina na água 
de bebida. 

200 mg/kg de alimento por até 100 dias 

Diamante gould; dermato-
micoses; grânulos das 

cápsulas foram misturados com 
pequena quantidade de óleo e 

sementes. 

MICONAZOL Loção a 1 % - Tópico sobre as áreas 
afetadas a cada 12 horas 

Infecções fúngicas cutâneas; 
usar em conjunto com 

Itraconazol oral, 
dermatofitoses. 

Fungiostático; 
inibe o 

cresimento de 
Candida albicans, 

Malassezia e 
dermatofitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73

AGENTES ANTIFÚNGICOS 
USADOS EM AVES

Quadro 2 – Ativos (indicação e doses para aves) 
(conclusão) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE INDICAÇÃO 

NISTATINA 

20.000 UI – 100.000 UI VO a cada 24 
horas por 7 dias 

Pombos/candidíase 

Droga de eleição 
para o tratamento 

de candidíase; 
não 

sistematicamente 
absorvida pelo 

trato 
gastrintestinal 
intacto; lesões 

orais devem ser 
tratadas pelo 
contato direto 
delas com a 
medicação; 

quando tratando 
neonatos, 
administre 

separado da 
papa para 
aumentar 

concentração e 
período de 

contato. 

100.000 UI/kg VO a cada 12 horas Pombos, rapinantes 

250.000 – 500.000 UI/kg VO a cada 12 
horas 

Ratitas 

300.000 UI/kg VO a cada 12 horas por 7 a 
14 dias 

Maioria das espécies, incluindo 
aves aquáticas 

300.00 – 600.000 UI/kg VO a cada 8 – 12 
horas por 7 – 14 dias 

Psitacídeos 

250.000 UI – 430.000 UI/kg VO a cada 12 
horas 

Beija-flores 

500.000 UI/kg VO a cada 8 horas por 5 
dias 

Araçari-banana/Candida 

Loção a 0,1 % - Tópico a cada 6 horas 
Beija-flores/candidíase; 

aplicação direta usando suabe 
de algodão 

100.000 UI/L de água de bebida Canários, fringilídeos 

5.000.000 UI/L de água de bebida Diamante gould/megabactéria 

200.000 UI/kg de alimento macio Canários, fringilídeos 

SULFADIAZINA DE 
PRATA 

Creme a 1 % Tópico sobre as áreas 
afetadas a cada 12 – 24 horas 

Maioria das espécies/ preferível 
aplicação com bandagem 

Bactericida 
derivado das 
sulfamidas de 

uso tópico, 
historicamente 
utilizado como 

um creme tópico. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.2 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 13 – Suspensão de cetoconazol sabor frutas vermelhas 

CETOCONAZOL 10 – 30 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose via oral a cada 12 horas por 30 – 60 dias ou segundo critério do 
médico veterinário. 
 
Tabela 14 – Solução glicerinada com PVP-I 

PVP-I 7,5 % 

GLICERINA QSP 50 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Aplicar nas lesões, depois enxaguar. 
 
Tabela 15 – Creme com sulfadiazina de prata 

SULFADIAZINA DE PRATA 1,0 % 

CREME QSP 30 g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Aplicar sobre as áreas afetadas a cada 12 – 24 horas. Preferível aplicação com 
bandagem. 
 
Tabela 16 – Cápsulas de itraconazol 

ITRACONAZOL 200 mg 

CÁPSULA QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Abrir às cápsulas e misturar os grânulos em 1 kg de alimento por até 100 dias 
ou segundo critério do médico veterinário. 
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4 AGENTES ANTIPARASITÁRIOS USADOS EM AVES 
 

4.1 ATIVOS (INDICAÇÃO E DOSE PARA AVES) 
 
Quadro 3 - Agentes parasitários usados em aves 

(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

ALBENDAZOL 

5,2 mg/kg VO a cada 12 horas por 3 dias. Repetir em 14 
dias Ratitas/flagelados, cestódeos 

10 mg/kg VO uma vez ao dia Aves domésticas/DF 

15 – 20 mg/kg VO uma vez ao dia Ranfastídeos 

25-50 mg/kg VO a cada 24 horas por 3 – 4 dias Pombas, perdiz grega / Capillaria 

50 mg/kg VO a cada 24 horas durante 5 dias Papagaios Amazona sp./ 
ceratoconjuntivite por microsporídeo 

FENBENDAZOL 

(continua) 

1,5 – 3,9 mg/kg VO a cada 24 horas por 3 dias Galinhas/DF; Capillaria 

5-15 mg/kg VO a cada 24 horas por 5 dias Aves aquáticas 

10-12 mg/kg VO a cada 24 horas por 3 dias Pombos/nematódeos 

10-40 mg/kg VO Faisões/Heterakis, ascarídeos 

10-50 mg/kg VO repetir em 14 dias Rapinantes/ nematódeos, trematódeos 

12 mg/kg VO Perdizes, faisões/Syngamus, Heterakis, 
Ascaridia 

15 mg/kg VO Avestruzes/nematódeos, cestódeos 

15 mg/kg VO a cada 24 horas por 5 dias Psitacídeos 

15 – 25 mg/kg VO por 4 – 5 dias Tinamídeos 

15-45 mg/kg VO Avestruzes 

20 mg/kg VO 1 vez Aves aquáticas/cestódeos, 
nematódeos, acantocéfalos 
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Quadro 3 - Agentes parasitários usados em aves 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

FENBENDAZOL 

(conclusão) 

20 mg/kg VO a cada 24 horas por 5 dias Rapinantes / Capillaria 

20 mg/kg VO a cada 24 horas por 14 dias Rapinantes/filarídeos 

20-50 mg/kg VO a cada 24 horas 

Psitacídeos/ascarídeos, trate uma vez e 
repita em 10 dias; trematódeos e 

micrifilária, trate por 3 dias; Capillaria 
trate por 5 dias 

20-50 mg/kg a cada 24 horas por 3 dias, repita em 21 
dias rapinantes 

20-100 mg/kg VO 1 vez Maioria das espécies 

25 mg/kgVO, repita em 14 dias Maioria das espécies, incluindo 
corujas/ascarídeos 

33 mg/kg a cada 24 horas por 3 dias Psitacídeos, passeriformes, 
rapinantes/microfilária, trematódeos 

FIPRONIL 
0,25% 

Spray sobre a pele uma vez, repetir em 30 dias 

Rapinantes/ectoparasitas, evite a 
plumagem durante a aplicação; álcool 
pode gerar penas secas e quebradiças 

IVERMECTINA 

0,5 - 1,0 mg/kg VO, 1 vez Pombos 

0,8 – 1,0 mg/L de água de bebida Canários 
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Quadro 3 - Agentes parasitários usados em aves 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

MEBENDAZOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 6 mg/kg VO a cada 24 horas por 3 – 5 dias, repetir 
em 21 dias Pombos 

5 – 7 mg/kg VO Avestruzes 

5-15 mg/kg VO a cada 24 horas por 2 dias Aves aquáticas/nemtódeos 

10 mg/kg VO a cada 12 horas por 5 dias Canários/ evite usar durante a estação 
de reprodução 

20 mgkg VO a cada 24 horas por 14 dias Rapinantes/filarídeos 

25 mg/kg VO a cada 12 horas por 5 dias 
Psitácideos, ranfastídeos/nematódeos; 

pode não ser efetivo contra parasitos do 
pró-ventrículo e ventrículo 

25 mg/kg VO  cada 12 horas por 5 dias. Repetir a cada 
30 dias Rapinantes/nematódeos intestinais 

50 mg/kg VO repetir em 10-14 dias Rapinantes/nematódeos intestinais 

10 – 21 mg/L de água de bebida por 3-5 dias Pombos 

1,2 mg/kg de alimento por 14 dias Aves aquáticas/nematódeos 
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Quadro 3 - Agentes parasitários usados em aves 
(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

METRONIDAZOL 

20-25 mg/kg VO a cada 12 horas Ratitas 

25 mg/kg VO a cada 12 horas por 2 -10 dias Neonatos de psitacídeos 

20-25 mg/kg VO a cada 12 horas por 10 dias Perus/Trichomonas 

25-50 mg/kg VO a cada 12-24 horas por 5-10 dias 
Aves de companhia/tratamento controle 
ou prevenção de Giardia, Trichomonas 

ou Hexamita 

30 mg/kg VO a cada 12 horas Aves dosméticas/DF 

30 mg/kg VO a cada 12 horas por 5-7 dias Rapinantes 

30 mg/kg VO a cada 12 horas por 10 dias Psitacídeos 

40 mg/kg VO a cada 24 horas por 7 dias Periquitos australianos 

MOXIDECTINA 0,2 mg/kg VO Rapinantes, cardeais/nematódeos; 
atualmente fora do mercado 

PIRANTEL 

4,5 mg/kg VO, repetir em 14 dias Psitacídeos (filhotes de cacatua) 

5-7 mg/kg VO Avestruzes 

7 mg/kg VO repetir em 14 dias Maioria das espécies 

7-20 mg/kg VO repetir em 14 dias Rapinantes 

20 mg/kg VO uma vez Rapinantes 

20-25 mg/kg VO Pombos 

 

 

 

 

 



80

AGENTES ANTIPARASITÁRIOS
USADOS EM AVES

Quadro 3 - Agentes parasitários usados em aves 
(conclusão) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

PRAZIQUANTEL 

5-10 mg/kg VO repetir após 2-4 semanas Psitacídeos, passeriformes, rapinantes 

5-10 mg/kg VO a cada 24 horas por 14 dias Rapinantes, aves 
aquáticas/trematódeos 

10-20 mg/kg VO repetir em 10-14 dias Maioria das espécies incluindo pombos 

200 – 400 mg/ dia VO Garça azul grande 

73,5 mg/kg de peixe (matéria úmida) Espécies piscívoras/níveis 
recomendados de suplementação 

4400 – 8800 mg/kg de alimento Avestruzes / hipovitaminose E 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 17 – Saches com praziquantel 

PRAZIQUANTEL 4400  mg 

SACHÊ QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Adicionar 1 dose em 1 kg de alimento ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 18 – Suspensão com pirantel 

PIRANTEL 7 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose via oral e repetir a dose após 14 dias ou segundo critério do médico 
veterinário. 
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5 SUPORTE NUTRICIONAL E MINERAL USADO EM AVES 
 
5.1 ATIVOS (INDICAÇÃO E DOSE PARA AVES) 

 
Quadro 4 - Ativos (indicação e dose para aves) 

(continua) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

ÁCIDO FÓLICO 500 mcg/100 g de alimento Galinha (pintos)/ tratamento  da 
deficiência 

BIOTINA 0,05 mg/kg VO a cada 24 horas por 30 – 60 dias Rapinantes/crescimento de bisco e 
unhas 

CÁLCIO 

3-10 mg/kg de alimento Papagaios em postura 

4-8 mg/kg de alimento Patos de muscovy em crescimento 

8 mg/kg de alimento Codorna japonesa em crescimento 

8-10 mg/kg de alimento Galinhas em crescimento 

18,8-32,5 mg/kg de alimento Galinhas em postura 

22,5 mg/kg de alimento Perus em postura 

L CARNITINA 1000 mg/kg de alimento 
Periquitos australianos / DF; lipomas; o 

tamanho médio do lipoma reduz 
significamente 

PANCREATINA 

2 5 g / kg Maioria das espécies 

1/8 de colher de chá/kg de alimento Maioria das espécies 

1/8 de colher de chá/ 60 – 120g de sementes levemente 
envoltas em óleo Maioria das espécies 

1/8 de colher de chá/ 30-120 mL de fórmula de filhotes 
qn Psitacídeos neonatos 

FERRO 20-40 mg/kg de alimento Tucanos/ níveis recomendados para 
uma dieta pobre em ferro 
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Quadro 4 - Ativos (indicação e dose para aves) 
(conclusão) 

ATIVO DOSE ESPÉCIE 

POOL DE 
LACTOBACILLUS 

1 pitada/dia/ave Estimulação de novo crescimento de 
flora intestinal normal 

1 colher de chá/kg de alimento Maioria das espécies 

LEVEDO DE 
CERVEJA 30 mg/ave, no alimento Pombos/plumagem quebradiça; use 

diariamente durante a muda 

NIACINA (ÁCIDO 
NICOTÍNICO) 50 mg/kg VO a cada 8 horas Psitacídeos/embolia de gema 

SÓDIO, CLORETO DE 450 mg VO diariamente Pinguins/previne atrofia da glândula de 
sal 

VITAMINA A 250 – 1000 UI/kg a cada 24 horas VO Psitacídeos/terapia de suporte para 
doenças epiteliais ou respiratórias 

VITAMINA B1 

1-2 mg/kg VO a cada 24 horas Rapinantes, pinguins, grous/suplemento 
diário 

1 – 50 mg/kg VO a cada 24 horas por 7 dias Rapinantes 

30 mg/kg de alimento a cada 48 horas 
Rapinantes/suplemento para espécies 

piscívoras alimentadas com peixes 
congelados 

25-30 mg/kg de peixe (matéria úmida) Espécies piscívoras/níveis 
recomendados de suplementação 

2850 mg/L de água de bebida por 7 dias Pombos 

VITAMINA E 

15 mg/kg 1 vez ao dia VO Rapinantes/DF; administre sem comida 

200 – 400 mg/ dia VO Garça azul grande 

73,5 mg/kg de peixe (matéria úmida) Espécies piscívoras/níveis 
recomendados de suplementação 

4400 – 8800 mg/kg de alimento Avestruzes / hipovitaminose E 

VITAMINA K1 5 mg/kg de alimento Periquitos australianos/desordens de 
sangramento responsivas a vitamina K 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 
 
Tabela 19 – Saches com pool de lactobacillus 

POOL DE LACTOBACILLUS 5 g 

SACHÊ QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Adicionar 1 dose em 1 kg de alimento ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 20 – Suspensão com biotina 

BIOTINA 0,05 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose via oral, a cada 24 horas por 30 – 60 dias ou segundo critério do 
médico veterinário. 
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6 AGENTES ANTIMICROBIANOS E ANTIFÚNGICOS USADOS EM 
COELHOS 
 

6.1 ATIVOS (INDICAÇÃO E DOSE PARA COELHOS) 

 
Quadro 5 - Ativos (indicações e dose para coelhos) 

(continua) 

ATIVO DOSE COMENTÁRIOS 

CEFALEXINA 11-22 mg/kg VO a cada 8 horas  

CETOCONAZOL 10-40 mg/kg VO a cada 24 horas por 14 dias Dermatofitoses 

CIPROFLOXACINO 5-20 mg/kg VO a cada 12 horas Suspensão em água, estável por 14 
dias. Pode causar artropatias em jovens 

CLOTRIMAZOL 10 mg/g pomada Dermatofitose localizada 

DOXICICLINA 

2,5 mg/kg VO a cada 12 horas  

4 mg/kg VO a cada 24 horas  

ENROFLOXACINO 

5 mg/kg VO a cada 12 horas Testes clínicos para pasteurelose por 14 
dias 

5-10 mg/kg VO a cada 12 horas Licenciado para uso em coelhos em 
alguns países 

5-20 mg/kg VO a cada 12 horas 14-30 dias para pasteurelose 

100 mg/L de água de bebida 
Teste clínico para pasteurelose, bem 
sucedido quando a ingestão for maior 

que 5 mg/kg a cada 24 horas 

METRONIDAZOL 

20 mg/kg VO a cada 12 horas  

40 mg/kg VO a cada 24 horas por 3 dias  

MICONAZOL 20 mg/g de pomada a cada 24 horas  por 14-28 dias Dermatofitose localizada 

NEOMICINA 

30 mg/kg VO a cada 12 horas  

200-800 mg/L de água de bebida  
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Quadro 5 - Ativos (indicações e dose para coelhos) 
(conclusão) 

ATIVO DOSE COMENTÁRIOS 

TILOSINA 10 mg/kg VO a cada 12 horas  

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

6.2 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 21 – Pomada com clotrimazol 

CLOTRIMAZOL 10 mg 

POMADA QSP 30 g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Aplicar 1 vez ao dia ou segundo critério do médico veterinário.  
 
Tabela 22 – Suspensão com cefalexina 

CEFALEXINA 11-22 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose via oral a cada 8 horas ou segundo critério do médico veterinário. 
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CALMANTES

CALMANTES

7 CALMANTES 
 
7.1 SUGESTÃO DE TERAPIA CALMANTE E ANTI-STRESS 

 
Tabela 23 – Biscoito indicado para distúrbios do sono 

MELATONINA 3 - 6 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
* Administrar 1 biscoito a cada 12 – 24 horas, via oral, ou a critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 24 – Formulação indicada para festas de final de ano 

MELATONINA 1 - 6 mg 

CÁPSULA QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
* Administrar 1 cápsula de 30 a 60 minutos antes do evento, ou a critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 25 – Suplementação indicada para redução de comportamentos ligados ao 
stress de alto a moderado 

MAGNÉSIO QUELADO 2,28 mg 

L TRIPTOFANO 170,5 mg 

VITAMINA B1 40 mg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Administrar 1 dose ao dia ou a critério do médico veterinário. 
Animais até 5 kg: 1 mL ao dia. 
Animais 5,1 a 10 kg: 2 mL ao dia. 
Animais de 10,1 a 15 kg: 3 mL ao dia.  
Animais 15,1 kg a 20 kg: 4 mL ao dia.  
Animais de 20,1 a 25 kg: 5 mL ao dia.  
Animais de 25,1 a 30 kg: 6 mL ao dia. 
Animais acima de 30,1 kg: 7 mL ao dia. 
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Tabela 26 – Formulação calmante e anti-stress 

PASSIFLORA 5 a 10 mg/kg 

VALERIANA 1 a 4 mg/kg 

TRIPTOFANO 1 a 5 mg/kg 

MELATONINA 3 – 6 mg/animal 

CÁPSULA QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
* Administrar 1 cápsula de 12 a 24 horas, via oral, ou a critério do médico veterinário. 
 
Tabela 27 – Formulação indicada para ansiedade felina 

ENDORFEEL NUTRI 1 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
* Administrar 1 dose pela manhã, ou a critério do médico veterinário. 
 
Tabela 28 – Formulação indicada para compulsão canina 

ENDORFEEL NUTRI 1 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
* Administrar 1 biscoito pela manhã ou a critério do médico veterinário. 
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8 CARDIOLOGIA 
 
8.1 FÁRMACOS UTILIZADOS NA CARDIOLOGIA VETERINÁRIA 

 
Quadro 6 - Anti-hipertensivos 

FÁRMACO DOSE ORAL (MG/KG DE PESO) INDICAÇÕES E OBSERVAÇÕES 

BENAZEPRIL 
Cães: 0,25 – 0,5mg/kg a cada 12-24hrs VO 

Gatos: 0,25 – 0,5mg/kg a cada 24hrs VO 

Inibidor da enzima conversora da 
angiotensina. Indicado no tratamento de 

insuficiência cardíaca congestiva em 
cães e insuficiência renal crônica em 

gatos. 

ENALAPRIL 

Cães: Vasodilatador  na falência cardíaca: 0,5- 1mg/kg, 
a cada 12 horas; 

Tratamento adjunto da falência cardíaca: 0,25 - 
0,5mg/kg, uma vez ao dia. 

Gatos: Vasodilatador na falência cardíaca: 
0,25mg/kg, a cada 12 horas. 

O Enalapril é indicado em medicina 
veterinária como vasodilatador no 

tratamento de falência cardíaca e no 
tratamento da hipertensão. 

Contra-indicado para lactantes, animais 
com insuficiência respiratória, ou 

animais com hipersensibilidade aos 
inibidores da ECA. 

PRAZOSINA HCL 

Cães: Para tratamento adjuvante de insuficiência 
cardíaca: cães com menos de 15 kg: 1 mg/animal a 

cada 8 horas, V.O.  

Cães com mais de 15 kg: 2 mg/animal a cada 8 
horas,V.O. Para hipertensão: 0,5 – 2 mg/animal, a cada 

8-12 horas V.O. 
Vasodilatador 

Gatos: Para hipertensão: 0,25-0,5 mg/animal, a cada 
24 horas V.O. 

SILDENAFIL Dose para cães e gatos: 1-2 mg/kg a cada 8horas, VO 

É capaz de reduzir a resistência 
vascular pulmonar em animais com 

vasoconstrição pulmonar induzida por 
hipoxemia  em  animais   com 

hipertensão pulmonar. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 7 – Antiarrítmicos 

FÁRMACO DOSE ORAL (MG/KG DE PESO) INDICAÇÕES E OBSERVAÇÕES 

ANLODIPINO 
BESILATO 

Cães: Para o tratamento adjunto da  hipertensão 
sistêmica utilizar de 0,1 – 0,25 mg/kg, uma ou duas 

vezes ao dia ou 0,5 a 2,5mg / cão. 

Gatos: 0,625mg, uma vez ao dia. 

Uso indicado para hipertensão 
sistêmica em felinos, principalmente. 

Pode causar ataxia e letargia, e 
possível hipotensão quando associado 

a outras drogas. 

ATENOLOL 

Cães: Iniciar com 12,5-50mg, uma vez ao dia. Reduzir a 
dose se necessário. Pode-se ainda utilizar 0,25-1mg/kg, 

a cada 12 horas. 

Gatos: 2mg/kg, uma vez ao dia, no tratamento da 
hipertensão. Em arritmias cardíacas, doença obstrutiva, 

hipertensão ou infarto do miocárdio a dose indicada, 
diária, é de 6,25-12,5mg/dia. 

O atenolol pode ser efetivo em 
taquiarritmias supraventriculares, 
hipertensão sistêmica e contração 

prematura ventricular. 

Efeitos colaterais: broncoespasmos, 
bradicardia, hipotensão e depressão 

miocardial. 

PIMOBENDAN Cães: 0,25–0,3mg/Kg/12hrs/VO antes das principais 
refeições. 

Inodilatador utilizado no tratamento de 
insuficiência cardíaca congestiva 
(ICC) resultante de degeneração 

mixomatosa da válvula mitral (DMVM) 
ou com cardiomiopatia dilatada em 

cães. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Quadro 8 – Diuréticos 

(continua) 

FÁRMACO DOSE ORAL (MG/KG DE PESO) INDICAÇÕES E OBSERVAÇÕES 

FUROSEMIDA 
Cães: 2-4 mg/kg, duas ou três vezes ao dia. 

Gatos: 1-4 mg/kg, duas ou três vezes ao dia. 

A furosemida é indicada como 
diurética, principalmente nos casos 

com cardiomiopatia congestiva, 
edema pulmonar. 

Contra indicado em casos problemas 
hepáticos, nefrite glomerular aguda. 

Pode causar hipocalemia. 

HIDROCLOROTIAZIDA Cães e Gatos: 0,5-4,0mg/kg, a cada 12 horas. 

Indicado para falência cardíaca 
congestiva e edema. Apresenta 

efetividade por 12 horas. 

As tiazidas reduzem a excreção 
urinária de cálcio e podem ser 

utilizadas para reduzir a formação de 
cálculos ureterais de oxalato em cães. 
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Quadro 8 – Diuréticos 
(conclusão) 

FÁRMACO DOSE ORAL (MG/KG DE PESO) INDICAÇÕES E OBSERVAÇÕES 

ESPIRONOLACTONA 

Cães: 1-2 mg/kg/12 hrs VO ou 2-4  mg/kg/24hrs VO. 

Gatos: 2-4mg/kg/24hrs/VO ou 1-2 mg/kg, a cada 12 
horas. 

*usar com cautela. Alguns estudos relatam dermatite 
facial na  administração à gatos. 

Diurético poupador de potássio. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
8.2 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 29 – Suspensão de benazepril – cães e gatos 

BENAZEPRIL 0,25 – 0,5mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose, via oral, 1 (uma) vez ao dia durante ou segundo critério do 
médico veterinário. 
 
Tabela 30 – Pasta oral de furosemida – gatos 

FUROSEMIDA 1-4 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 DOSE 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose, via oral, 2 (duas) vez ao dia durante ou segundo critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 31 – Microcápsula de pimobendan - cães 

PIMOBENDAN 0,25 – 0,3mg/Kg 

MICROCÁPSULA QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 dose, via oral, 2 (duas) vezes ao dia durante, antes das principais 
refeições ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 32 – Biscoito de espironolactona - cães 

ESPIRONOLACTONA 2 -4 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito, via oral, 1 (uma) vez ao dia ou segundo critério do médico 
veterinário. 
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9 SAÚDE ÓSSEA 
 

9.1 BOSWELLIA SERRATA  

 

É uma planta originária da Índia utilizada por centenas de anos na 

medicina local. A parte usada é o caule o qual possui uma resina gomosa 

constituída por óleo essencial, terpenóides e goma. Dentro dos terpenóides 

existe o ácido boswellico que tem mostrado ser um dos componentes mais 

ativos da Boswellia. 
 
9.1.1 Ação Farmacológica 
 

O ácido boswellico apresenta in vitro uma clara ação anti-inflamatória 

que inibe de forma específica uma enzima presente na inflamação que é a 5-

lipoxigenase, bloqueando assim a síntese de substâncias pró-inflamatórias, 

como os leucotrienos. Estudos têm mostrado que o ácido boswellico tem uma 

ação anti-inflamatória semelhante à dos anti-inflamatórios não esteroidais 

convencionais (AINEs). 

A porção resinosa da Boswellia também possui um efeito analgésico 

acompanhado de efeito sedativo. Estudos com ratos têm comparado este 

efeito com o da morfina. É provável que a analgesia resulte do efeito 

sedativo no SNC. 

 
9.1.2 Indicações 
 
 Reumatismo; 

 Artrite Reumatóide; 

 Osteoartrite; 

 Fibrosite; 

 Colite ulcerativa. 
 

Nota: Boswellia Serrata é aprovada pelo FDA e pelo Conselho 

Europeu para uso alimentício. 
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9.1.3 Toxicidade/Contraindicações 
 

São raros, mas podem ocorrer diarreia, erupção cutânea e náuseas. 

 

 Dose humanos 
- 200mg 4 vezes/dia durante 4 semanas 

 

 Dosagem em medicina veterinária  
- Conversão de peso para área de superfície corporal para cães e 

gatos. 

 
Figura 1 – Conversão de peso 

 
Fonte: ANSEL, 2005 

 
Por exemplo: A dosagem indicada de Cardo santo para humanos é 

de 60mg/kg. Quanto eu usaria para um cachorro de 10 kg? 

Cão de 10kg = 0,46 m2 BSA 60mg/m2 x 0,46 m2 = 27,6mg m2 
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Resposta: 27,6 mg 

9.2 GARRA DO DIABO 

 
Nome científico: Harpagophytum procumbens D.C. 

Nome popular: Garra do Diabo, no Brasil; Harpagofito, em espanhol; 

Devil’sClaw, em inglês. 

 

Nativa da África do Sul e Leste da África, a Garra do Diabo é uma planta 

vivaz com tubérculos grandes e globosos. Suas flores possuem a forma de 

uma trombeta, de cor violácea ou vermelha, frutos cobertos de farpas rígidas, 

os quais se tornaram famosos por serem utilizados nas armadilhas para 

capturar animais selvagens. O odor de seus tubérculos, os quais constituem a 

droga vegetal é forte e característico e um sabor adstringente e amargo. Foi 

somente em 1958 que suas propriedades farmacológicas foram confirmadas e 

desde então o seu emprego medicinal tomou expansão. Era utilizada pelos 

nativos africanos em doenças como o reumatismo, diabetes e afecções renais 

e hepáticas. 

 

9.2.1 Indicações e Ação Farmacológica 
 

Os tubérculos da Garra do Diabo são indicados nos reumatismos, nas 

artrites reumatosas, nas artroses, nas bursites, nas fibromialgias, nos 

espasmos gastrintestinais, nas dispepsiashiposecretoras e nos traumatismos.  

O sitosterol inibe a síntese da prostaglandina-sintetase, a qual participa 

no processo inflamatório, sendo muito utilizado em processos inflamatórios 

semicrômicos e crônicos. 

O harpagosídeo possui ação antiespasmódica. O harpagosídeo 

apresentou tempo de meia vida de 13,5 minutos no FSG; após 2,5 horas no 

mesmo fluido o harpagosídeo apresentou degradação de 20%, mas não foi 

afetado na presença do fluido artificial intestinal, sugerindo a necessidade de 
um revestimento entérico para as formulações.  
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9.2.2 Toxicidade/Contraindicações 
 

Em doses acima das usuais, pode provocar náuseas, vômitos e uma 

pequena ação laxante. O uso prolongado desta droga vegetal pode acarretar 

distúrbios digestivos. É contraindicado o uso durante a gravidez, pois existe 

ação abortiva promovida pela droga e não deve ser usado em pacientes que 

apresentam úlceras gástricas e duodenais, intestino irritável e litíase vesicular. 

 

 Dose humanos   
- Extrato seco (5%): 400mg ao dia, até 3 vezes ao dia. - Extrato seco 

(20%): 300 mg ao dia. 

 Dosagem em medicina veterinária  
- Conversão de peso para área de superfície corporal para cães e gatos. 

 
Figura 1 – Conversão de peso 

 
Fonte: ANSEL, 2005 
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Por exemplo: A dosagem indicada de Cardo santo para humanos é de 

60mg/kg. Quanto eu usaria para um cachorro de 10 kg?  

Cão de 10kg = 0,46 m2 BSA 60mg/m2 x 0,46 m2 = 27,6mg m2 Resposta: 27,6 

mg 

9.3 UC II 

 

9.3.1 Uso veterinário 
 

Único colágeno não desnaturado tipo II com processo de fabricação 

patenteado, que age juntamente com o sistema imunológico para manter as 

articulações saudáveis e melhorar a mobilidade e a flexibilidade articular, 

promovendo qualidade dos movimentos. 

 
9.3.2 Benefícios 
 

• Desacelera a destruição articular e diminui a inflamação; 

• Ajuda a manter a saúde das articulações;  

• 100% natural; 

• Melhora a qualidade dos movimentos e reduz as dores articulares.  
 
9.3.3 Vantagens 
 
 • Palatável - UC-II® tem sabor neutro, portanto não interfere no sabor final das 

formulações;  

• Eficácia em animais comprovada em estudos clínicos;  

• Atua diferentemente de outros ativos para saúde das articulações; 

• Mecanismo de ação único.  
 
9.3.4 Dosagens 
 

Animais domésticos com até 20 kg: 20mg por dia. 

Animais domésticos acima de 20 kg: 40mg por dia.  

Animais de grande porte: 320mg a 640mg por dia. 
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9.3.5 Sugestões de formulações 
 
Tabela 33 - Biscoito com UC-II 

UC-II 20 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
* Uso: Dar 1 biscoito 1 vez ao dia ou a critério do médico veterinário. 
 
Tabela 34 - Suspensão oral com UC-II 

UC-II 40 mg 

SUSPENSÃO QSP 1,0 ml 
Fonte: elaboração do autor. 
* Uso: Dar 1,0 ml uma vez ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 35 - Pasta oral com UC-II 

UC-II 40 mg 

PASTA QSP 1,0 g 
Fonte: elaboração do autor. 
* Uso: Dar 1 , via oral, uma vez ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
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9.4 CONDROPROTETORES  
 
9.4.1 Sugestões de fórmulas 
 
Tabela 36 - Suplementação Condroprotetora para CÃES com OSTEOARTRITE 

VITAMINA C 25 mg 

SULFATO DE CONDROITINA 100 mg 

SULFATO DE GLUCOSAMINA 150 mg 

GARRA DO DIABO 100 mg 

MANGANÊS 10 mg 

SELÊNIO 0,015 mg 

ZINCO 5 mg 

VITAMINA E 30 UI 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Administrar 1 biscoito a cada 10 Kg de peso do cão ao dia, ou a critério do médico 
veterinário. 
**Indicação: promove retardo ou interrupção da evolução da doença, além de aliviar 
dores degenerativas e inflamações. 
 
Tabela 37 - Suplementação Condroprotetora para CÃES 

CONDROPROTETOR RAÇAS 
PEQUENAS 

RAÇAS MÉDIAS RAÇAS GRANDES 

VITAMINA C 10 mg 25 mg 50 mg 

CONDROITINA 35 mg 100 mg 200 mg 

GLUCOSAMINA 50 mg 150 mg 300 mg 

MANGANÊS 2 mg 10 mg 20 mg 

COLÁGENO 10 mg 25 mg 50 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 1 UN 1UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia, ou a critério do médico veterinário. 
*Indicação: promove retardo ou interrupção da evolução da doença, além de aliviar 
dores degenerativas e inflamações. 
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Tabela 38 - Suplemento para CÃES com UCII 

UC II 20 mg / animais até 20 kg 

UC II 40 mg / animais acima de 
20 kg 

BISCOITO QSP 1 UN 

Fonte: elaboração do autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia. 
**Indicação: Ajuda a manter a saúde das articulações; Promove maior conforto das 
articulações inflamadas; Melhora a mobilidade e flexibilidade das articulações. 
 

 
 

Tabela 39 - Suplementação Condroprotetora e Anti-Idade 

SULFATO DE CONDROITINA 150 mg 

SULFATO DE GLUCOSAMINA 140 mg 

VITAMINA E 50 mg 

COBRE 3 mg 

OMEGA 3 100 mg 

ZINCO 20 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 

Fonte: elaboração do autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: imunomodulador, condroprotetor. 
 

Tabela 40 - Suplementação Regeneradora articular com MSM 

SULFATO DE CONDROITINA 10 -20 mg/kg/ 12hrs 

SULFATO DE GLUCOSAMINA 10 -20 mg/kg/ 12hrs 

MSM 100 mg 

BOSWELLIA SERRATA 40 mg /Kg/ 24hrs 

BISCOITO QSP 1 UN 

Fonte: elaboração do autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: imunomodulador, condroprotetor. 
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9.5 SAÚDE ÓSSEA E CARDIOVASCULAR  

 

A vitamina K ativa certas proteínas do corpo, tais como osteocalcina nos 

ossos, Matrix GlaProtein (MGP) nas artérias e fatores de coagulação no fígado. 

Estas proteínas são dependentes de vitamina K, a fim de se ligar à superfície 

de cálcio dos ossos, inibem os depósitos de cálcio nas artérias e ajudam na 

coagulação. A deficiência de vitamina K, especialmente, a falta de vitamina K2 

podem resultar no que é conhecido como o "paradoxo do cálcio", no qual 

pouquíssimo cálcio permanece nos ossos fracos, enquanto o excesso de cálcio 

acumula nas artérias, tornando-a rígida e não elástica. 

A vitamina K2 é necessária, a fim de ativar a osteocalcina, a proteína 

responsável pela ligação aos íons de cálcio na matriz do osso, tornando os 

ossos mais fortes. 

Vitamina K2 é ideal para o corpo utilizar o cálcio para a construção de 

ossos fortes e saudáveis, e para inibir os depósitos de cálcio nas artérias. Por 

isso, é indicada na saúde óssea e cardiovascular, prevenindo e tratando 

osteoporose, além de promover melhor circulação sanguínea nas artérias 

cardiovasculares. 

Estudos comprovam que a vitamina K2 associada à vitamina D e ao 

cálcio reduziram a probabilidade, durante toda a vida, de pelo menos 1 fratura 

em 25% e 20%, respectivamente.A suplementação de vitamina D3 em cães 

deve sempre ser feita em conjunto com a vitamina K2 para potencializar os 

efeitos e reduzir os riscos de efeito colaterais, pois a vitamina K2 tem função de 

direcionar o cálcio no organismo regulando ainda a atividade osteoclasto e 

osteoblasto.  
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9.5.1 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 41 - Biscoito para saúde óssea e cardiovascular 

VITAMINA K2 20mcg 

VITAMINA D3 5000UI 

CÁLCIO 300 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito a cada 10 kg de peso corporal 1 vez ao dia ou segundo critério do 
médico veterinário. 
 

9.6 CÚRCUMA  

 

A cúrcuma é uma planta medicinal que tem uma longa raiz de cor 

laranja, que é transformada em pó e usada como especiaria em vários países, 

especialmente na Índia. Esta planta também pode ser conhecida como açafrão-

da-índia, açafrão-da-terra ou tumérico. 

Também conhecido como “Golden Spice” e um milagre de ervas nativas 

da Ásia. Encontra o seu uso na culinária e na medicina tradicional. Tem 

propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antialérgicas, anticancerosas, 

antimicrobianas e muitas outras propriedades farmacológicas. 

Os curcuminoides são os componentes ativos do açafrão que dão ao 

tempero uma cor amarela dourada. O óleo de cúrcuma também possui frações 

de agentes terapêuticos. 

Ela possui propriedades anti-inflamatórias aliviando a dor e a limitação 

dos movimentos causados pela artrite em cavalos, cães e gatos. 

Uma série de estudos comprovam o efeito anti-inflamatório e antiartrítico 

deste ativo. Os extratos de cúrcuma com maior porcentagem de curcuminoides 

são extremamente potentes no controle da artrite. 
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9.6.1 Formulação sugerida (cães) 
 
Tabela 42 – Formulação de cúrcuma para cães 

CÚRCUMA 140 mg 

BOSWELLIA SERRATA 400 mg  

CÁPSULAS OU BISCOITO QSP  
Fonte: elaboração do autor. 
*Posologia: Dar 1 dose para cada 10 kg de peso do animal, 1x ao dia. 
**Indicação: anti-inflamatório, alívio da dor e a limitação dos movimentos causados 
pela artrite. 
 

Informação Complementar: A combinação de Bromelina (enzima) e 

Cúrcuma, melhora a absorção deste. 

Bromelina é uma mistura de enzimas proteolíticas existente no abacaxi 

(cascas e hastes frutíferas) de alto peso molecular capaz de ser absorvida pelo 
trato gastrintestinal produzindo ações anti-inflamatórias e antiexsudativa, 

podendo apresentar efeitos anticoagulantes e inibição na agregação 

plaquetária. 

 

Formulação sugerida (cães) 
 
Tabela 43 – Formulação de cúrcuma combinada com bromelina para cães 

CÚRCUMA 140 mg 

BROMELINA 500 mg  

CÁPSULAS OU BISCOITO QSP  
Fonte: elaboração do autor. 
*Posologia: Dar 1 dose para cada 10 kg de peso do animal, 1x ao dia.   
**Indicação: ações anti-inflamatórias, antiexsudativa, antioxidantes, antialérgicas. 
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9.7 SUPLEMENTAÇÃO PARA CÃES COM ARTRITE E ARTROSE  

 
Tabela 44 – Suplemento para cães com artrite e artrose 

UC II 20 mg / animais até 20 
kg 

UC II 40 mg / animais acima 
de 20 kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: administrar 1 biscoito ao dia. 
**Indicação: Ajuda a manter a saúde das articulações; Promove maior conforto das 
articulações inflamadas; Melhora a mobilidade e flexibilidade das articulações. 
 

9.8 SUPLEMENTAÇÃO CONDROPROTETORA PARA CÃES COM 

OSTEOARTRITE  

 
Tabela 45 – Suplementação condroprotetora para cães com osteoartrite 

VITAMINA C 25 mg 

SULFATO DE CONDROITINA 100 mg 

SULFATO DE GLUCOSAMINA 150 mg 

GARRA DO DIABO 10 mg 

MANGANÊS 10 mg 

SELÊNIO 0,015 mg 

ZINCO 5 mg 

VITAMINA E 30 UI 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Administrar 1 biscoito a cada 10 Kg de peso do cão ao dia, ou a critério do médico 
veterinário. 
**Indicação: promove retardo ou interrupção da evolução da doença, além de aliviar 
dores degenerativas e inflamações. 
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10 DERMATOLOGIA 
 
10.1 ATIVOS INOVADORES UTILIZADOS NA DERMATOLOGIA DE 

PEQUENOS ANIMAIS – PARTE 1 

 

A Medicina Veterinária está vivendo uma evolução considerável do 

conhecimento em dermatologia veterinária. Os problemas de pele são queixas 

comuns na prática clínica de pequenos animais e a dermatologia é uma das 

áreas de grande importância em diversos estudos na clínica médica veterinária. 

A pele é o maior órgão de um organismo, determina as formas, dá 

características às raças e mantém o recobrimento piloso. É a barreira 

anatômica e fisiológica entre o organismo e o meio ambiente, promovendo 

proteção contra injúrias físicas, químicas e microbiológicas. É sensível ao calor, 

ao frio, à dor, ao prurido e a pressão. Justamente por ser um órgão tão exposto 

e por sofrer várias agressões, que a Divisão Magistral do Grupo Tudodvet 

investe na aquisição e lançamento de novas tecnologias, ativos e bases 

galênicas inovadoras na área dermatológica veterinária. 

 
10.1.1 Ativos (indicações e concentrações para cães e gatos) 
 
Quadro 9 - Ativos (indicações e concentrações para cães e gatos) 

(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO CÃES GATOS 

ABIL®UV QUAT Fotoprotetor que adere ao pelo do animal durante a 
lavagem. 4 % 4 % 

 

ÁCIDO GLICIRRIZICO 

Tem propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas, 
semelhantes à dos corticóides. Em geral, suas ações são 
menos potentes que os anti-inflamatórios e antialérgicos, 

porém são mais duradouras. 

0,1 % – 2 % 0,1 % – 2 % 

 

ALANTOÍNA 

Produto não irritante, com reconhecidas propriedades 
dermatológicas tais como: renovação celular, redução da 

irritação cutânea e aumento da umectação da pele. 
0,2 a 2% 0,2 a 2% 

AVEIA COLOIDAL 

Este ativo possui propriedade antioxidante, calmante e 
anti-inflamatória. Alta concentração de aminoácidos com 
perfeita afinidade pela pele, proporcionando aumento do 

fator de hidratação natural. Excelente potencial hidratante a 
curto e longo prazo. 

3% a 10% 3% a 10% 
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Quadro 9 - Ativos (indicações e concentrações para cães e gatos) 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO CÃES GATOS 

CAMOMILA 
O Extrato Glicólico de Camomila é indicado para peles 
sensíveis, de ação emoliente, suavizante e tonificante.  

Energiza a pele e clareia gradualmente os pelos. 
2% a 6% 2% a 6% 

CHEMIGEL Base menos graxa quando comparada a pomadas de 
lanovaselina. Inodora e de fácil aplicação. qsp qsp 

CLOTRIMAZOL Antifúngico 1% 1 % 

 

DRAGONS BLOOD 
LP 

Apresenta uma combinação de ingredientes excepcionais, 
que contém manteiga de Karité e Óleo de Argan na 

composição. Possui ainda componentes com poderosos 
efeitos antioxidantes que protegem as fibras de colágeno, 

além de apresentar ação cicatrizante. 

5 % - 10 % 5 % - 10 % 

 

MICROBIOX 

Atua contra bactérias Gram positivas e negativas, 
anaeróbicos, fungos/leveduras e protozoários.  Seu  efeito 
microbiostático e atividade microbiocida  são imediatos  e 
residuais, ou seja, essas ações ocorrem no momento da 
aplicação e permanecem após a remoção do produto. 

Utilização para prevenção da dermatite seborréica, uma 
vez que é eficaz contra o fungo Malassezia furfur. É 

indicado como coadjuvante no tratamento da piodermite, 
devido à sua ação contra Staphylococcus epidermidis. 

1,25 % 1,25 % 

 

NANO COATING 

Blend de ativos nanoencapsulados indicado para 
manutenção da limpeza e hidratação dos pelos (Óleo de 

coco, óleo de amêndoas, lanolina e óleo essencial de 
melaleuca) 

1 a 10% 1 a 10% 

NANO HYDRATE 
Blend de óleos vegetais nanoencapsulados indicado para 

hidratação profunda (Óleo de coco, óleo de argan e óleo de 
abacate) 

1 a 10% 1 a 10% 

ÓXIDO DE ZINCO O Óxido de Zinco é antisséptico, adstringente, calmante, 
secativo e anti-inflamatório. 2% a 10% 2% a 10% 

 

PHYTOSPHINGOSINE 

Propriedades únicas como agente antimicrobiano e anti-
inflamatório. Promove renovação celular e hidratação por 

manter e restaurar a integridade da barreira cutânea. 
0,05 a 0,2% 0,05 a 0,2% 

VEGELIP 

Blend de lipídios vegetais, um composto altamente 
emoliente e nutritivo, rico em ácidos graxos essenciais, 

Ômegas 3, 6 e 9. Desenvolvido para atuar no tratamento 
das peles doentes, secas e nas patologias dermatológicas 

em que a pele apresenta distúrbios na quantidade e na 
qualidade dos ácidos graxos de sua estrutura lipídica, com 

comprometimento da sua função barreira. 

5 % - 20 % 5 % - 20 % 
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Quadro 9 - Ativos (indicações e concentrações para cães e gatos) 
(conclusão) 

ATIVO INDICAÇÃO CÃES GATOS 

VIOLET FLOWERS 
Devido o efeito óptico das antocianidinas, pode ajudar a 

disfarçar a coloração amarelada dos pelos claros, 
tornando-os visualmente mais brancos. 

1 % - 10 % 1 % - 10 % 

VITA F FORTE 

É uma associação de ácidos graxos essenciais 
(especificamente ácido linoleico e linolênico) em sua forma 
natural, estabilizados em tocoferol. Mantém a estrutura da 

barreira lipídica da pele e a estrutura das membranas 
celulares. Possui atividade bacteriostática, aumentando a 

capacidade que a pele tem de se defender contra 
infecções e inflamações. 

0,5 % - 3 % 0,5 % - 3 % 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 
10.1.2 Sugestões de fórmulas 

Tabela 46 – Shampoo fotoprotetor para dermatites (pelo branco ou preto) 

ABIL® UV QUAT 4,0 % 

PHYTOSPHINGOSINE 0,05 % 

SHAMPOO QSP 250 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: lavar o pelo massageando por 10 minutos e enxaguar. De 2 a 3 vezes por 
semana, ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 47 – Shampoo antipruriginoso e calmante para dermatite atópica 

AVEIA COLOIDAL 3,0 % 

ÁCIDO GLICIRRIZICO 2,0 % 

SHAMPOO QSP 250 ML 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: lavar o pelo massageando por 10 minutos e enxaguar. Uma vez por semana, ou 
segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 48 – Pomada cicatrizante e antifúngica 

ALANTOÍNA 3,0 % 

ÓXIDO DE ZINCO 5,0 % 

CLOTRIMAZOL 1,0 % 

CHEMYGEL QSP 30 g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: aplicar nas lesões de 2 a 3 vezes ao dia, ou segundo critério do médico 
veterinário. 
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Tabela 49 – Balm hidratante e cicatrizante para coxins 

DRAGON’S BLOOD LP 5,0 % 

BALM QSP 20 G 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Aplicar nos coxins 2 vezes ao dia, ou a critério do médico veterinário. 
 
Tabela 50 – Lenço umedecido antisséptico (limpeza das patas e 
regiões íntimas) 

MICROBIOX 1,25 % 

LENÇO UMEDECIDO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: utilizar o lenço umedecido no animal sempre que necessário ou segundo critério 
do médico veterinário. 
 

 
Tabela 51 – Mousse hidratante e regenerador da barreira cutânea 

VEGELIP 5,0 % 

NANO HYDRATE 5,0 % 

MOUSSE QSP  150 g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: lavar o pelo massageando por 10 minutos e enxaguar. de 2 a 3 vezes por 
semana, ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 52 – Shampoo branqueador 

VIOLET FLOWERS 5,0 % 

CAMOMILA 5,0 % 

SHAMPOO QSP 200 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: lavar o pelo massageando por 10 minutos e enxaguar. 
 
Tabela 53 – Spray hidratante e regenerador da barreira protetora da pele 

VITAMINA F FORTE 2,0 % 

NANO COATING 3,0 % 

SPRAY QSP 100 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: aplicar na pele de 2 a 3 vezes por semana ou segundo critério do médico 
veterinário. 
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10.2 ATIVOS INOVADORES UTILIZADOS NA DERMATOLOGIA DE 

PEQUENOS ANIMAIS – PARTE 2 

 
10.2.1 Ativos (indicações e concentrações para cães e gatos) 
 
Quadro 10 - Ativos inovadores utilizados 

ATIVO INDICAÇÃO CÃES GATOS 

CLOTRIMAZOL Antifúngico 1% 1% 

COSMACOL ELI® 
DESODORANTE ENZIMÁTICO com atividade 

dermoprotetora, que converte sebo e suor em cheiro 
agradável. 

3% 3% 

ENDORFEEL 
NUTRI® 

REATIVA, PROTEGE e AMPLIFICA a atividade das β-
Endorfinas, promovendo sensação de relaxamento e 

bem-estar. 
1 mg/kg 1 mg/kg 

IDP-2 PEPTÍDEO® 
Fração ativa econcentrada do Fator de Crescimento 

Insulínico (Peptídeo Bioidêntico). Especialmente 
indicado para ferimentos de grandes proporções. 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% 

(uso isolado) 

0,5 – 1,0% (em 
associação) 3% 

(uso isolado) 

NANO VIT E 

A forma mais BIODISPONÍVEL da VITAMINA E. 
Acetato de Tocoferol a 5% NANOENCAPSULADO, 

ESTÁVEL, VETORIZADO e deliberação GRADATIVA. 
Possui ação antioxidante e anti- inflamatória. 

0,5 a 10% 0,5 a 10% 

NANO RETINOL 
Retinol nanoencapsulado de elevada 

biodisponibilidade. Não apresenta os mesmos riscos do 
retinol livre. Aumenta seletivamente a expressão de 

colágeno tipo I. 
0,5 a 10% 0,5 a 10% 

NANO COQ 10 Forma um filme na pele e pelo garantindo hidratação 
prolongada. 1 a 8% 1 a 8% 

MICONAZOL ANTIMICÓTICO 2% 2% 

ONYMYRRHE® 

ONYMYRRHE® é uma mistura de 20% de extrato de 
mirrha (Commiphora abyssinica) veiculado em uma 
mistura adequada de solventes. Possui forte sabor 

amargo para evitar as lambeduras. 
5% 5% 

UREIA Hidratante, queratolítico e antibacteriano. 2 a 20% 2 a 20% 

Fonte: elaboração do autor. 
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10.2.2 Sugestões de formulações 
 
Tabela 54 - Pasta oral sabor salmão para ansiedade felina 

ENDORFEEL NUTRI 1 mg/kg 

PASTA ORAL SABORSALMÃO QSP 1 DOSE 

Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: aplicar 1 dose na pata do animal pela manhã. 
 
Tabela 55 - Biscoito sabor picanha para compulsão canina 

ENDORFEEL NUTRI 1 mg/kg 

BISCOITO SABORPICANHAQSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: dar 1 biscoito pela manhã. 
 
Tabela 56 - Pomada para dermatite por lambedura 

IDP-2 PEPTÍDEO® 3,0% 

COSMACOL ELI® 3,0% 

ONYMYRRHE® 5,0% 

POMADA VEGEPHARMA QSP  30g 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: aplicar nas lesões previamente higienizadas 2 vezes ao dia. 
 
Tabela 57 – Lenço umedecido com propriedade hidratante 

NANO COQ 10 3,0% 

LENÇO UMEDECIDO QSP 1 UN 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: utilizar o lenço umedecido no animal sempre que necessário ou segundo critério 
do médico veterinário. 
 
Tabela 58 – Shampoo antisseborreico e queratolítico 

NANO RETINOL 2,0% 

URÉIA 2,0% 

SHAMPOO QSP 200 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: aplicar o shampoo 1 a 2x por semana, ou segundo o critério do médico 
veterinário. Deixar agir por pelo menos 10 minutos antes de enxaguar. 
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Tabela 59 – Solução otológica antifúngica 

NANO VIT E 0,5% 

CLOTRIMAZOL 1,0% 

MICONAZOL 2,0% 

VEÍCULO OTOLÓGICO QSP 30 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Instile 4 gotas, 2 a 3x ao dia, ou segundo critério do médico veterinário. 
 
 

10.3 VEGELIP 

 

Vegelip® é um blend de lipídios vegetais, um composto altamente 

emoliente e nutritivo, rico em ácidos graxos essenciais, Ômegas 3, 6 e 9. 

Desenvolvido para atuar no tratamento das peles doentes, secas e nas 

patologias dermatológicas em que a pele apresenta distúrbios na 

quantidade e na qualidade dos ácidos graxos de sua estrutura lipídica, 

com comprometimento da sua função barreira cutânea e da capacidade 

regenerativa. Vegelip® é composto por lipídios do Cártamo, Framboesa, 

lipídeos do Girassol, da Groselha Negra, da Oliva e Vitamina E. 

 

10.3.1 Propriedades 
 

 Alta penetração cutânea, incorporando-se às estruturas 

cutâneas alteradas; 

 Melhora a função barreira cutânea, re-estrutura a barreira da 

pele; 

 Melhora os sintomas da inflamação na dermatite atópica e na 
psoríase; 

 Reduz a perda transepidermal de água (TEWL); 

 Melhora a espessura das placas psoríaticas; 

 Emoliente e cicatrizante. 
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Figura 2 – Composição Graxa do Vegelip® 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
10.3.2 Toxicidade/Contraindicações 
 

 Não apresenta; 

 Concentração Recomendada 5 a 20%; 

 Pode ser usado em: shampoos, condicionadores, pomadas 
cicatrizantes, emulsões , pour on, loções , podendo ser usado puro. 

 

10.3.3 Formulações sugeridas  
 
Tabela 60 – Pour on hidratante 

VEGELIP 5% 

QUITOSAN 1% 

AVENOLAT 0,5 % 

POUR ON QSP  
Fonte: elaboração do autor. 
*Posologia: Aplicar de 2 – 4 ml no dorso 1x na semana por 4 semanas. Após aplicar 
1x no mês.  
**Indicações: Hidratante e emoliente. 
 
Tabela 61 – Pomada cicatrizante 

VEGELIP 5% 

ALOE VERA 2% 

IDP 2 PEPTÍDEO 2,1 % 

POMADA QSP  
Fonte: elaboração do autor. 
*Posologia: Aplicar 1 a 2x ao dia na lesão ou segundo o Critério do Médico 
Veterinário.  
**Indicações: Cicatrizante. 
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10.4 OTITES 

 

10.4.1 Associações para tratamento das otites agudas e crônicas 
 

O tratamento da otite dependerá tanto da sua origem como do nível de 

desenvolvimento da inflamação no ouvido dos animais. Em alguns casos, a 

realização de uma limpeza profunda na região, feita com o uso de soluções 

específicas, já pode melhorar bastante o problema, mas dependendo do 

agente causador da otite, medicamentos como antibióticos devem ser 

receitados. 
 
Tabela 62 – Tratamento otite bacteriana crônica (cultura + antibiograma) (1) 

CIPROFLOXACINO  0,35 % 

ACETONIDO DE FLUOCINOLONA  0,02 % 

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA  2,0 % 

VEÍCULO OTOLÓGICO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Cães:  
menos de 15kg: 4 gotas em cada ouvido afetado. 
mais de 15kg: 8 gotas em cada ouvido afetado. 
**Gatos: 3 gotas em cada ouvido afetado. 
 
Tabela 63 – Tratamento otite bacteriana crônica (cultura + antibiograma) (2) 

GENTAMICINA*  0,25 a 0,3 % 

VALERATO DE BETAMETASONA  0,12 % 

VEÍCULO OTOLÓGICO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Menos de 15kg: instilar 4 gotas 2 vezes ao dia durante 7 dias consecutivos. 
**15kg ou mais: instilar 8 gotas 2 vezes ao dia durante 7 dias consecutivos. 
 
Tabela 64 – Tratamento otite bacteriana crônica (cultura + antibiograma) (3) 

NEOMICINA*  0,25 % 

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA  2,0 % 

DEXAMETASONA  0,1 % 

VEÍCULO OTOLÓGICO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Cães e gatos: instilar 3 a 6 gotas em cada ouvido afetado 2 vezes ao dia, tomando o 
cuidado de fazer uma limpeza prévia do conduto auditivo. Manter o animal em 
decúbito lateral por alguns minutos para melhor penetração do medicamento. 
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Tabela 65 – Tratamento otite bacteriana crônica (cultura + antibiograma) (4) 

TOBRAMICINA*  0,3 % 

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA  2,0 % 

DEXAMETASONA  0,1 % 

VEÍCULO OTOLÓGICO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Instilar 5 a 15 gotas no ouvido com problema. 
**Nas infecções agudas, repetir o tratamento 2 a 3 vezes ao dia durante 7 dias ou 
até o completo desaparecimento das lesões e sintomar. Nos casos crônicos, 
recomenda-se a aplicação do produto por um prazo de 21 dias ou até completo 
desaparecimento dos sintomas. 
***Não utilizar em casos de suspeita de otite média com ruptura timpânica. 
 
Tabela 66 – Infecção bacteriana resistente - Pseudomonas aeroginosa 

SULFADIAZINA DE PRATA  1,0 % 

VEÍCULO OTOLÓGICO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Utilizar 5 minutos antes do tratamento com antibiótico. 
 
Tabela 67 – Infecção bacteriana resistente – Pseudomonas aeroginosa ou 
Sthaphylococcus SP – TRIS EDTA 

TRIS - EDTA  qsp 50 mL 
Fonte: elaboração do autor. 
*Utilizar 5 minutos antes do tratamento com antibiótico. 
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10.5 SHAMPOOS VETERINÁRIOS 

 

10.5.1 Shampoos antibacterianos 
 
Tabela 68 - Shampoo antibacteriano 

CLOREXIDINE  2%                   

MICONAZOL  2,5%                  

LIPOSSOMAS                  1,0% 

SHAMPOO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
Tabela 69 - Shampoo antibacteriano 

CLOREXIDINE                    4% 

VEGELIP             2,0%       

SHAMPOO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar 

10.5.2 Shampoos antisseborréicos 
 
Tabela 70 - Shampoo com peroxido de benzoila 

PEROXIDO DE BENZOILA  2,5%                    

AVENOLAT  2,5%                   

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar.  
 
Tabela 71 - Shampoo com sulfeto de selênio 

SULFETO DE SELÊNIO 1,5%                    

SHAMPOO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar.  
**Não usar em gatos. 
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Tabela 72 - Shampoo com enxofre 

ÁCIDO SALICICO  2,0%                    

ENXOFRE 2,0% 

ÓLEO DE MELALEUCA  1,0% 

HIDROVITON 1,5% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar.  
**Não usar em gatos 
 
Tabela 73 - Shampoo com LCD 

ACIDO SALICICO  2,0%                    

ENXOFRE  2,0% 

LCD 1,0% 

HIDROVITON 1,5% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar.  
**Não usar em gatos 
 
Tabela 74 - Shampoo com Nano Hydrate 

PEROXIDO DE BENZOILA  2,5%                    

ENXOFRE  1,0% 

ACIDO SALICILICO 1,0% 

NANO HYDRATE  5,0% 

SHAMPOO  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar.  
**Não usar em gatos 
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10.5.3 Shampoo tratamento para queda de pelo 
 
Tabela 75 - Shampoo com d-pantenol 

D- PANTENOL  2,5%                    

VITAMINA E 1,0% 

ALOE VERA 2,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
Tabela 76 - Shampoo com fatores de crescimento 

IDP 2 PEPTÍDEO 1,0% 

NANOFACTOR EGF 1,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 

 
Tabela 77 - Shampoo com Nano Hydrate  

NANO HYDRATE  3,0 – 5,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
10.5.4 Shampoos antifúngicos 
 
Tabela 78 - Shampoo antifúngico 

CLOREXIDINE                    2% 

MICONAZOL                   2,5% 

HIDROVITON                   3,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
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Tabela 79 - Shampoo com cetoconazol 

CETOCONAZOL                   2,5% 

CLOREXIDINE 2,0% 

AVEIA COLOIDAL 1,5% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
Tabela 80 - Shampoo com nano melaleuca 

NANO MELALEUCA                    5,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
Tabela 81 - Shampoo com nano melauca + enxofre 

NANO MELALEUCA                    3,0% 

ENXOFRE 2,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
**Não usar em gatos 
 
10.5.5 Shampoo branqueador 
 
Tabela 82 - Shampoo com violet flowers 

VIOLET FLOWERS                    5,0% 

ÓLEO DE PRÍMULA 1,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
10.5.6 Shampoos hidratantes 
Tabela 83 - Shampoo com phytosphingosine 

PHYTOSPHINGOSINE                    0,05% 

ALOE VERA 1,0% 

AVEIA COLOIDAL 2,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 



DERMATOLOGIA

123

Tabela 84 - Shampoo com óleo de prímula 

ÓLEO DE PRÍMULA                    2,0% 

ÓLEO DE ARGAN 1,0% 

UREIA 5,0% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
 
10.5.7 Shampoo dermatite alérgica 
 
Tabela 85 - Shampoo com triancinolona 

TRIANCINOLONA                    0,025% 

EXTRATO DE PRÓPOLIS 5,0% 

AVEIA COLOIDAL 1,5% 

SHAMPOO qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Dar banhos 1 a 2x por semana, deixando agir 10 minutos antes de enxaguar. 
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10.6 TRIS-EDTA 

 

Solução tampão composta pela associação de dois ativos: Tris 

(hidroximetil-aminometano) e EDTA (ácido etileno diamino tetra acético). 
 
a. Mecanismo de ação 

 

EDTA tem a propriedade química de ser combinado com íons metálicos 

formando complexos que precipitam na forma de quelantes. Em contato com a 

parede celular de bactérias Gram-negativas (principalmente Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgar), deixa a parede mais permeável a 

outros agentes, tais como antibióticos e antissépticos.  

Tris potencializa a ação quelante do EDTA.  

 

b. Indicações 
 

 Potencializador de antibióticos tais como: Aminoglicosídeos 

(gentamicina, neomicina, amicacina, tobramicina) e quinolonas (enrofloxacino, 

ciprofloxacina); 

 Auxilia no tratamento da otite por Pseudomonas spp, Proteus spp; 

 Pode ser usado 30 minutos antes da aplicação do otológico 
formulado ou simultaneamente em uma fórmula principal; 

 Também recomendado em abscessos, feridas, e qualquer 
infecção por bactérias Gram negativa, particularmente se elas são tratadas 

com quinolonas ou aminoglicosídeos; 

 Ideal para mucosas ou pele ulcerada ou inflamada. 
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10.6.1 Sugestões de fórmulas 
 
Tabela 86 - Veículo otológico de limpeza ou pré-tratamento 

Tris EDTA QSP  100 ml 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Pode ser usado 2 a 3x por semana. Como pré-tratamento, deve ser utilizado 30 
minutos antes de cada aplicação da terapia tópica. 
**Preencher o canal auditivo: aplicar entre 1-5 ml, dependendo da raça (pelo menos 
0,5 a 2 ml são necessários).  
***Massagear suavemente por alguns minutos.  O excesso de solução pode ser 
removido com algodão.  
****Indicado: Limpeza ou pré-tratamento. Utilizado antes das formulações otológicas. 
 
Tabela 87 - Veículo otológico de limpeza ou pré-tratamento com clorexidine 

CLOREXIDINE  0,12% 

Tris EDTA QSP  100 ml 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Pode ser usado 2 a 3x por semana. Como pré-tratamento, deve ser utilizado 30 
minutos antes de cada aplicação da terapia tópica. 
**Preencher o canal auditivo: aplicar entre 1-5 ml, dependendo da raça (pelo menos 
0,5 a 2 ml são necessários).  
***Massagear suavemente por alguns minutos. O excesso de solução pode ser 
removido com algodão.  
***Indicado: Limpeza ou pré-tratamento. Utilizado antes das formulações otológicas. 
 
Tabela 88 - Veículo otológico – otite bacteriana crônica (cultura + antibiograma) 

CIPROFLOXACINO 0,35% 

FLUOCINOLONA 0,02% 

Tris EDTA QSP  100 ml 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Cães com menos de 15 kg: 4 gotas em cada ouvido afetado 1x ao dia. 
**Cães com mais de 15 kg: 8 gotas em cada ouvido afetado 1x ao dia. 
***Gatos: 3 gotas em cada ouvido afetado 1x ao dia.  
****Indicado: Otite bacteriana Crônica 
 
Tabela 89 - Veículo otológico – ação antifúngica e antibacteriano 

CETOCONAZOL 0,1% 

Tris EDTA QSP  100 ml 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Preencher o canal auditivo: aplicar entre 1-5 ml, dependendo da raça (pelo 
menos 0,5 a 2 ml são necessários). 
**1x ao dia. 
***Indicado: uso tópico em cães, gatos – ação antifúngica e antibacteriana. 
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Tabela 90 - Veículo otológico – ação antifúngica e anti-inflamatória 

CETOCONAZOL 0,1% 

PHYTOSPHINGOSINE 0,01% 

Tris EDTA QSP  100 ml 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Preencher o canal auditivo: aplicar entre 1-5 ml, dependendo da raça (pelo 
menos 0,5 a 2 ml são necessários).  
**1x ao dia. 
***Indicado: uso tópico em cães, gatos – ação antifúngica e anti-inflamatória. 
 
Tabela 91 - Lenços umedecidos - ação antibacterina e antifúngica 

CLOREXIDINE 0,12% 

Tris EDTA QSP 

LENÇO 30 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Indicado para a limpeza diária da pele e das dobras da pele. 
**Indicado: uso tópico em cães, gatos – ação antifúngica antibacteriana. 
 
Tabela 92 - Shampoo antimicrobiano, antifúngico e hidratante 

CLOREXIDINE 2,0% 

MICONAZOL 2,0 % 

CERAMIDAS 1,0 % 

Tris EDTA 5,0 % 

SHAMPOO QSP 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Uso tópico em cães, gatos. Deixar agir de 10 – 15 minutos antes de enxaguar. 
Pode ser usado até 3x na semana ou segundo critério do médico veterinário.  
**Indicado: Tratamento de infecções cutâneas fúngicas e / ou bacterianas moderadas 
a graves. 
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Alguns produtos com Tris EDTA utilizados nos Estados Unidos: 

 
Figura 3 - TRIZEDTA  

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 
 
Figura 5 - PHYTOVET KET FLUSH 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 
 
 
 
 
Figura 7 - OTODINE 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - MICONAHEX+TRIZ 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 
 
Figura 6 - T8 KETO 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 
 
Figura 8 - CLXWIPES 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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11 ENDOCRINOLOGIA 
 

11.1 SUGESTÕES DE FÓRMULAS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO 

 

O sistema endócrino é composto por nove glândulas endócrinas bem-

definidas (pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, 

supra-renais, testículos e ovários) e quatro órgãos (coração, intestino, rim e 

placenta) em que as secreções endócrinas constituem funções secundárias. 

A disfunção em uma glândula provoca distúrbios e alterações em outras 

secreções de glândulas endócrinas. 

A Endocrinologia Veterinária é a especialidade responsável pelo 

diagnóstico e tratamento de doenças que afetam as glândulas endócrinas 

(produtoras de hormônios). 

Beber muita água, urinar exageradamente, apresentar apetite 

exacerbado, ganhar ou perder peso excessivamente, apresentar 

sonolência, procurar lugares mais quentes (ser “friorento”), manifestar 

aumento de volume abdominal, queda de pelo ou outras alterações 

dermatológicas são sinais compatíveis com distúrbios hormonais (doenças 

endócrinas). 

 
Tabela 93 - Cápsula de trilostano para tratamento de hiperadrenocorticismo em cães 

TRILOSTANO  2 -10 mg/kg 

CÁPSULA QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 cápsula ao dia. As doses devem ser ajustadas individualmente a partir de 
resultados de testes de estimulação com ACTH. 
 
Tabela 94 - Microcápsula de levotiroxina para tratamento de hipotireoidismo em cães 

LEVOTIROXINA  20 mcg/kg 

MICROCÁPSULA QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 microcápsula 2 vezes ao dia. Usar com cautela em pacientes geriátricos 
ou com hipoadrenocorticismo, doenças cardíacas ou diabetes. 
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Tabela 95 - Suspensão de melatonina para tratamento de alopecia e displasias 
foliculares em cães 

MELATONIA  3 – 12 mg/animal 

SUSPENSÃO QSP  1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose a cada 12 ou 24 horas. 
 
Tabela 96 - Gel transdérmico com metimazol para tratamento do hipertireoidismo em 
felinos 

METIMAZOL  2,5 mg/animal 

GEL TRANSDÉRMICO QSP  1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Aplicar nos pavilhões auriculares, 2 vezes ao dia, sempre alternando-os. 
**Aplicar no animal com o uso de luvas. 
 
Tabela 97 - Pasta oral de prednisolona para tratamento de hipoadrenocorticismo em 
felinos 

PREDNISOLONA  0,5 – 2 mg/animal 

PASTA ORAL QSP 1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose ao dia. Reduzir gradualmente a dose nos próximos 1 a 2 meses até 
a mínima dose de manutenção. 
 
Tabela 98 - Microcápsula de amlodipina para o tratamento de hipertensão em felinos 
com hiperaldosteronismo 

AMLODIPINA  0,625 – 1,25 mg/animal 

MICROCÁPSULA QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 microcápsula ao dia. 
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12 FELINOS 
 

12.1 DIARRÉIA CRÔNICA EM FELINOS 

 

A diarréia pode rapidamente tornar-se uma questão de risco de vida 

se não tratada. Qualquer gato que pode, potencialmente, ter diarreia grave 

ou diarréia crônica deve ser visto por um veterinário imediatamente para 

evitar problemas de saúde mais graves. 

Causas de diarréia crônica em gatos incluem transtorno do intestino 

irritável, parasitas, toxinas, defeitos congênitos, tumores, alterações na 

dieta , infecções, alergias alimentares, obstrução intestinal e 

supercrescimento bacteriano. 

 
12.1.1 Sugestões de fórmulas 
 
Tabela 99 - Cápsula gastrorresistente com budesonida 

BUDESONIDA  1 mg/gato 

CÁPSULA GASTRORRESISTENTE QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicação: Corticosteróide com ação local, possuindo 80 – 90% metabolismo de 
primeira passagem (baixa absorção sistêmica). Utilizado em animais com alterações 
intestinais de origem inflamatória. 
**Posologia: Dar 1 cápsula de 1 a 2 vezes ao dia, via oral ou a critério do médico 
veterinário. 

 
Tabela 100 - Microcápsula com azitromicina 

AZITROMICINA 10 mg/kg 

MICROCÁPSULA QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicação: Infecções causadas por bactérias gram-positivas (Streptococcus, 
Staphylococcus), Mycoplasma, Chlamydophilia felis e Cryptosporidium. 
**Posologia: Dar 1 cápsula, via oral, a cada 24 – 48 horas ou a critério do médico 
veterinário. 
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Tabela 101 - Pasta oral com fenbendazol 

FENBENDAZOL  50 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 G 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicação: Parasitose causada por Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Trichuris, 
Giardia. 
**Posologia: Dar, via oral, 1 dose por 3 dias. Em infestações graves, pode ser utilizado 
por 5 dias. A dose de 25 mg/kg pode ser utilizada em dose única para helmintos. 
 
Tabela 102 - Suspensão oral com ronidazol 

RONIDAZOL  30 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP  1 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicação: tratamento de diarreia causada por Tritrichomonas foetus. 
**Posologia: Dar 1 dose, via oral, 1 vez ao dia por 14 dias ou a critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 103 - Pasta oral suplementação para equilíbrio da microbiota intestinal (doses 
por kg do produto) 

POOL DE LACTOBACILLUS  3,33 x 1010 UFC 

ACTVET  240 g 

FOS  15 g 

ARGININA  900 mg 

TAURINA  2000 mg 

TRIPTOFANO  1800 mg 

LISINA  30 g 

METIONINA  20 g 

ÁCIDO FÓLICO  1900 mg 

BIOTINA  40 mg 

VITAMINA A  1600 UI 

VITAMINA E  1600 UI 

MAGNÉSIO  3 g 

SUSPENSÃO QSP  1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicações: Previne e auxilia no tratamento de diarréias de origem bacteriana; 
favorece a digestibilidade dos alimentos e absorção dos nutrientes; estimula a síntese 
de proteínas e vitaminas; auxilia na reposição da microbiota nos períodos de 
convalescença e após tratamentos com antibióticos e quimioterápicos; melhora a 
consistência e diminui o odor das fezes; melhora as condições fisiológicas e 
morfológicas dos animais. 
**Dose: Dar 1 dose para cada 20 kg de peso, 1 vez ao dia ou a critério do médico 
veterinário. 
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12.2 ATIVOS UTILIZADOS NA MEDICINA FELINA 

 

A medicina de felinos é uma área que vem crescendo bastante. 

Sabemos que os gatos possuem características totalmente diferentes dos cães: 

fisiologia, anatomia, doenças. Várias doenças são silenciosas e, quando os 

bichanos apresentam sintomas que chamam atenção, é porque já estão sérias 

e avançadas. 

O avanço dos conhecimentos referentes à medicina felina é crescente, 

com grande ênfase em doenças características da espécie, como as 

infecciosas, urológicas e hepáticas. 

A Divisão Magistral do Grupo Tudodvet oferece diversos ativos para 

atender às necessidades dos felinos. 

 
12.2.1 Quadro de ativos 
 
Quadro 11 - Ativos (indicações e dose para felinos) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE 

BETANECOL 
O betanecol estimula a contratilidade do detrusor, 

porém só pode ser administrado em casos em que a 
uretra esteja desobstruída. 

1,25 - 5mg/kg, via oral, de 8/8 horas. 

BUDESONIDA 
Glicocorticóide que representa uma nova alternativa 

para o manejo da Doença Inflamatória Intestinal Felina, 
especialmente nos casos refratários a associações e 

não responsivos a terapia dietética. 

1 mg/gato, via oral, 1 vez ao dia por 
30 dias. Após manter a dose em dias 
alternados, até a remissão dos sinais 

e sintomas. 

METIMAZOL 
Age inibindo uma das etapas da síntese do hormônio 

tireoideano pela glândula. Usado no tratamento do 
hipertireoidismo felino. 

2,5 - 5mg/0,2 mL de gel 
transdérmico. Aplicar na parte interna 

da orelha limpa a cada 12 horas. 
Alternar a orelha e usar luvas. 

SAME(S-ADENOSIL 
L.METHIONINA) 

Usado em problemas hepáticos, tratamento de lesões 
necro-inflamatórias, prevenção ou tratamento de 

hepatotoxicose, processos inflamatórios e anemia 
decorrente de doenças hepáticas 

90 mg/gato, via oral, a cada 24 
horas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

 

 

 

 



FELINOS

135

12.2.2 Sugestões de fórmulas 
 
Tabela 104 - Microcápsulas de betanecol 

BETANECOL 1,25 – 5,0 mg/kg 

MICROCÁPSULAS QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Dar 1 cápsula, via oral, a cada 8 horas. 
 
Tabela 105 - Cápsulas gastrorresistentes de budesonida 

BUDESONIDA 1,0 mg/gato 

CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Dar 1 cápsula, via oral, a cada 24 horas. 
 
Tabela 106 - Gel transdérmico de metimazol 

METIMAZOL 2,5 – 5,0 mg 

GEL TRANSDÉRMICO QSP 0,2 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Aplicar na face interna da orelha 0,2 mL a cada 12 horas. 
 
Tabela 107 - Cápsulas gastrorresistentes de same 

SAME 90 mg/gato 

CÁPSULAS GASTRORRESISTENTE S QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Dar 1 cápsula, via oral, a cada 24 horas. 
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13 SISTEMA DIGESTÓRIO  
 
O Aparelho digestório é responsável por várias funções, que vão desde a 

preensão, mastigação, deglutição, maceração e decomposição do alimento até 

a degradação enzimática pelo organismo e, ainda, eliminação do material que 

não foi aproveitado. 

 

13.1 ESTIMULANTES DO APETITE  

 

São usados como estimulantes do apetite: Vitaminas do Complexo B  

 
Tabela 108 - Fórmula estimulante do apetite para cães e gatos 

Vitamina B1  1500 mg / kg 

Vitamina B2  1500 mg / kg 

Vitamina B6  1200 mg / kg 

Vitamina B12 15000 mcg / kg 

Vitamina B5 1200 mg  /kg   

Ácido Fólico 5000 mg / kg 

Cobre 500 mg /kg   

Ferro 4500mg/kg 

Zinco 5000 mg /kg 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Dar 1ml a cada 10 kg de peso.  
 

13.2 DEMULCENTE, PROTETORES DE MUCOSA 

 
Demulcentes são substâncias de alto peso molecular, cujos efeitos se 

fazem nas primeiras porções do trato digestivo (a boca até o estomago), 

enquanto protetores de mucosa são substâncias insolúveis e quimicamente 

inertes que atuam nas porções finais do trato digestivo.  

 

Fórmula demulcentes e protetoras de mucosa para cães e gatos  
Hidróxido Alumínio 15 -45 MG /Kg 

Cápsulas ou biscoito qsp  
Posologia: Dar 1 dose 2x ao dia. 



138

SISTEMA DIGESTÓRIO

13.3 PRO–CINÉTICOS  

 

São medicamentos que têm a capacidade de estimular, coordenar e 

restaurar a motilidade gástrica, pilórica e do intestino delgado.  

 
Fórmula para cães e gatos 
Metoclopramida  0,2 a 0,5 mg /kg  

Suspensão qsp  
Posologia: Dar 1 dose 3x ao dia. 

 

Fórmula para caes e gatos 
Domperidona  0,05 a 0,1 ,g /kg  
Posologia: Dar 1 dose 1 ou 2 x ao dia. 

 

13.4 ANTIÁCIDOS 

 

São medicamento que aumentam o pH gástrico, neutralizando o ácido 

clorídrico (HCL) liberado pelas células do estomago (células parietais). Os 

antiácidos podem ser divididos em 2 grupos:  sistêmicos e não sistêmicos.  

 
Fórmula para cães e gatos 
Antiácido Sistêmico: bicarbonato de sódio  

Bicarbonato de sódio  50 mg /kg  
Posologia: Dar 1 dose 2 ou 3 x ao dia. 

 

13.5 BLOQUEADORES DA SECREÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO E DE 

SEUS EFEITOS  

 
13.5.1 Antagonistas Histaminérgicos do Tipo H2 
 
Fórmula para cães e gatos 
CIMETIDINA 5 a 10 mg /kg  

Suspensão ou Biscoito ou Pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 2 ou 3 x ao dia. 
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Fórmula para cães e gatos 
FAMOTIDINA 0,5 a 1 mg /kg  

Suspensão ou Biscoito ou Pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 ou 2 x ao dia. 

 
Fórmula para cães  
RANITIDINA 0,5 a 2 mg /kg  

Suspensão ou Biscoito ou Cápsulas qsp 
Posologia: Dar 1 dose 2 x ao dia. 

 

Fórmula para felinos  
RANITIDINA 3,5 mg /kg  

Suspensão ou Pasta ou Cápsulas qsp  
Posologia: Dar 1 dose 2 x ao dia. 

 
INIBIDOR DE BOMBA DE HCL 
 
Fórmula para cães  
OMEPRAZOL 0,7 a 1,5 mg/ kg  

Suspensão ou Biscoito ou Cápsulas qsp  
Posologia: Dar 1 dose 2 x ao dia. 

 

Fórmula para felinos  
OMEPRAZOL 0,5 – 1,0 mg/kg 

Posologia: Dar 1 dose 1x ao dia. 

Suspensão ou Pasta ou Cápsulas qsp  

 
Fórmula para cães  
LANSOPRAZOL (*Não usar em Felinos) 

LANSOPRAZOL 1 mg  /kg 

Suspensão ou Biscoito ou Cápsulas qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 x ao dia. 

 



140

SISTEMA DIGESTÓRIO

Fórmula para cães e felinos 
SUCRALFATO 25 a 50 mg / Kg  

Suspensão ou Biscoito ou Cápsulas ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 2 a 3 x ao dia. 

 

13.6 ANTIEMÉTICOS  

 

A emese prolongada causa exaustão, desidratação, hiponatremia, 

hipocloremia e, quando grave até mesmo alcalose, em consequência da perda 

excessiva do ácido clorídrico gástrico. Nesta situação faz- se necessário o 

emprego de antieméticos, que podem atuar tanto localmente, reduzindo a 

irritação gástrica, como no sistema nervoso central.  Alimentos de fácil 

digestão, de consistência pastosa e frios podem exercer um certo efeito 

sedante sobre a mucosa gástrica.  

 
AGENTES ANTICOLINÉRGICOS: 
 
Fórmula para cães  
ESCOLPOLAMINA (*Não usar em Felinos) 

ESCOLPOLAMINA 0,3 a 1,5  mg /animal  

Suspensão ou Biscoito ou Cápsulas ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 x ao dia. 

 
Fórmula para cães  
VITAMINA B6   50 a 100 mg/animal  

Suspensão ou Biscoito ou Cápsulas ou pasta qsp  

Posologia: Dar 1 dose 1 x ao dia. 

 
BLOQUEADORES DE RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS  
 
Fórmula para cães e gatos 
METOCLOPRAMIDA  0,2 a 0,5 mg /kg  

Suspensão ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 3x ao dia. 
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Fórmula para cães e gatos 
BROMOPRIDA 0,2 a 0,3 mg /kg  

Suspensão ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 3x ao dia. 

 
Fórmula para cães e gatos 
DOMPERIDONA 0,05 a 0,1 mg /Kg 

Suspensão ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 2x ao dia. 

 
ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DA SEROTONINA ( 5 TH) 
 
Fórmula para cães e gatos 
ONDANSETRONA 0,1 a 1 mg/kg  

Gel Transdérmico qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 2x ao dia. 

 

13.7 DIGESTIVOS OU EUPÉTICOS 

 

São medicamentos que favorecem os processos digestivos substituindo 

ou complementando as secreções do trato digestivo. 

Enzimas Digestivas: são proteases. 

  
Fórmula para cães  
PAPAÍNA 100 a 300 mg /animal 

BROMELINA  

ALCACHOFRA 2 a 3 mg /kg  

Sache qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia. 

 
Fórmula para cães  
Enzimas Digestivas: amilase, tripsina e lipase 

PANCREATINA 0,5 a 6g / animal 

Sache qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia. 
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13.8 HEPATOPROTETORES 

 

São empregados como Hepatoprotetores: 

 
Fórmula para cães e felinos 
SILIMARINA  20 a 50 mg /kg  

Biscoito ou cápsula ou suspensão ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia. 

 
Fórmula para cães e felinos 
SAME   20 MG /Kg ou 90 mg/animal (felinos) 

Cápsulas entéricas qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia. 

 

Fórmula para cães  
COLINA 40 a 50 mg /kg  

METIONINA 2,8 a 14 mg /kg 

Biscoito ou cápsula ou suspensão ou pasta qsp  

Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia. 

 
Fórmula para felinos  
COLINA 100 mg / animal   

METIONINA 2,8 a 14 mg /kg 

Cápsula ou suspensão ou pasta qsp  
Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia 

 

Fórmula para cães  
VITAMINA B 12  100 -200 mg/kg  

VITAMINA E  5 – 10 mg /kg  

SELÊNIO 0,3 a 3 mcg /kg  

Biscoito ou cápsula ou suspensão ou pasta qsp  

Posologia: Dar 1 dose 1 a 1x ao dia. 
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13.9 SUPLEMENTAÇÃO NA MEDICINA VETERINÁRIA 
 
Sugestões de formulações 
 
Tabela 109 - Suplemento vitamínico e mineral para cães, gatos e aves 

Ácido Fólico _______________________________  5,0 mg 

Vitamina B3  1mg 

Cobre Quelado ____________________________  0,5 mg 

Ferro Quelado _____________________________  5,0 mg 

Pantotenato de Cálcio _____________________  1,5 mg 

Vitamina B2 _______________________________  1,5 mg 

Vitamina B6 _______________________________  1,0 mg 

Vitamina B12 _____________________________  15 mcg 

Zinco ______________________________________  5,0 mg 

Suspensão qsp ____________  1 mL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia Cães e Gatos: 
Administrar 1 ml / 10 kg de peso corpóreo a cada 12 horas.  
**Posologia Aves: 
Administrar 2 gotas / 100 ml de água de beber ou 2 ml / 1 L de água de beber ou 1 
gota via oral a cada 12 horas.  
***Indicação: Suplemento vitamínico e mineral, com ferro, vitaminas do complexo B e 
ácido fólico auxiliar no processo de crescimento e desenvolvimento de células 
sanguíneas. 
 
Tabela 110 - Suplementação probiótica para cães e gatos 

POOL de Lactobacilos ____________   3,33 x 107 UFC 

Pasta Oral qsp __  1 g 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: 
Animais adultos de pequeno porte: 2 g 
Animais adultos de grande porte: 4 g 
**Indicação: Suplemento rico em micro-organismos vivos, que conferem benefícios à 
saúde de cães e gatos através da melhoria do equilíbrio da microbiota intestinal. 
Indicado em casos de diarreia que acometem cães e gatos após tratamentos com 
antimicrobianos e após vermifugações. 
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Tabela 111 - Suplementação indicada para coprofagia em cães 

Levedo de Cerveja   200 mg/kg 

Extrato de Yucca _____  25 – 200 mg/kg 

ACT VET _____  25 - 43 mg/kg 

Triptofano ____  1 a 5 mg/kg 

Sache qsp _______  1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 sachê ao dia ou a critério do médico veterinário. 
**Indicação: Suplemento composto por ingredientes naturais que reduzem o odor das 
fezes, tornando-as menos atraentes. Possui probiótico na sua formulação que atua 
quando o problema de coprofagia é causada por má absorção dos nutrientes da 
alimentação, reforçando as "bactérias boas" do trato intestinal do cão, melhorando a 
sua digestão e a boa absorção dos nutrientes pelo organismo. Além disso possui o 
Triptofano, que ajuda a diminuir os comportamentos ansiosos e o sofrimento na 
ausência temporária dos donos. 
 
Tabela 112 - Suplementação indicada para bola de pelo em felinos 

Inulina _________  100 mg /animal 

Levedo de Cerveja  ___  200 mg/kg 

ACT VET ______  25 - 43 mg/kg 

Pasta oral  qsp_____  1 g 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 dose ao dia, via oral, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: favorece a eliminação e previne a formação de bolas de pelos em gatos.  
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14 GEL TRANSDÉRMICO 
 
14.1 FÁRMACOS DISPONÍVEIS 

 

A Base Pentravan® é a utilizada pela Farmácia. 

Esta base é um veículo transdérmico promotor de permeação cutânea 

de alta performance desenvolvido por tecnologia lipossomal. Aumenta a 

permeação cutânea de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs), com elevada 

compatibilidade celular, além de eficácia e segurança garantidas. 

É o único veículo transdérmico clinicamente testado, com resultados 

publicados e apresentados em conferências médicas nacionais e 

internacionais. 

 
Benefícios de Pentravan® 

 Elevada biocompatibilidade celular; 

 Sensorial agradável e diferenciado; 

 Processo de produção altamente tecnológico; 

 Livre de ingredientes reconhecidamente ou potencialmente 

irritantes, tóxicos ou controversos; 

 Respaldo científico através de publicações; 

 Produto de abrangência global. 
 

Quadro 12 - Farmácos disponíveis 
(continua) 

Carprofeno, Cetoprofeno, Diacereína, Meloxicam, MSM, Papaína, Piroxicam 

Lidocaína 

Bromoprida, Ondansetrona 

Cetirizine, Hidroxizine 

Metimazol 

Anlodipina 

Betametasona, Dexametasona, Fluocinolona, Hidrocortisona, Prednisolona, Triancinolona 

Aminofilina 

Furosemida 

Melatonina 
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Quadro 12 - Farmácos disponíveis 
(conclusão) 

Betanecol 

Enalapril, Pentoxifilina 

Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Alguns cuidados são importantes na manipulação de 
transdérmicos: 

 

 Dose: existe uma limitação na dosagem dos fármacos 
adicionados, com raras exceções, não devem ultrapassar 25% do total da 

formulação, ou seja, para cada grama de gel transdérmico, pode-se incorporar 

no máximo 250mg de ativo; 

 Aplicação: o proprietário deve ser orientado sob o modo de 

administração. É primordial a aplicação em uma região de pouco pelo, como 

lóbulo da orelha ou barriga. Deve-se usar luvas no momento da aplicação, para 

que não ocorra liberação do fármaco na pessoa que está aplicando o 

medicamento. 
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15 GERIATRIA 
 

15.1 GERIATRIA DOS CANINOS E FELINOS 

 
15.1.1 PQQ - Pirroloquinolina Quinona 
 

PQQ é um micronutriente com alto poder antioxidante, 100x mais 

potente que a vitamina C (Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.), que 

protege e aumenta a funcionalidade das mitocôndrias existentes, retardando o 

envelhecimento mitocondrial. PQQ também promove a geração de novas 

mitocôndrias, promovendo energia, e estimula a produção do Fator de 

Crescimento Nervoso (NGF), responsável pelo crescimento de células 

nervosas para reparar nervos danificados por acidente vascular cerebral ou 

outra lesão. PQQ foi aceito pela FDA como um novo ingrediente dietético 

(NDI). 

Como a Coenzima Q10, a PQQ também apoia ativamente a 

transferência de energia dentro das mitocôndrias, que abastece o organismo 

com maior parte de sua bioenergia (J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1997 

Feb;43(1):19-33). 
PQQ apresenta benefícios neuroprotetores e cardioprotetores. 

Sabe-se que 25% do coração é constituído de mitocôndrias. Daí, já se observa 

que qualquer declínio da saúde mitocondrial, poderá representar um prejuízo 

enorme para o coração. 

 
Indicações: 
Promove a biogênese de mitocôndrias (formação de novas mitocôndrias); 
Antioxidante; 

Aumento do nível de energia através preservação da função mitocondrial; 

Ativa o sistema imune;  

Efeito neuroprotetor e cardioprotetor. 
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15.1.1.1 Sugestões de fórmulas 
 
Tabela 113 – Biscoito estimulante do sistema imunológico e cardioprotetor em cães 

PQQ  110  mcg/kg                  

COENZIMA Q10  100 a 400 mg 

RESVERATROL  0,5 mg/kg 

BISCOITO QSP  1 UN 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito 2 vezes ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
**Uso: Dar 1 biscoito a cada 10 kg de peso corporal, 1 vez ao dia, antes da refeição 
ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 114 - Suspensão para tratamento de cardiopatias em cães e gatos 

ÔMEGA 3  50 mg/kg 

VITAMINA E  5-10 mg/kg 

COENZIMA Q10  5 – 10 mg/kg 

L CARNITINA  50 – 100 mg/kg 

TAURINA  500 – 1000 mg/animal 

PQQ  110  mcg/kg                  

D RIBOSE            30 – 60 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 115 - Pasta antioxidante para gatos idosos 

PQQ  110  mcg/kg   

L CARNITINA  50 – 100 mg/kg 

VITAMINA E  5 – 10 mg/kg 

PASTA ORAL QSP  1 DOSE 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
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15.1.2 Síndrome da Disfunção Cognitiva 
 
Com o aumento progressivo da expectativa de vida dos animais domésticos 

devido aos avanços da medicina veterinária, doenças neurodegenerativas são 

cada vez mais frequentes. 

O termo síndrome da disfunção cognitva é utilizado para se referir à 

deterioração, que não são decorrentes de condições clínicas, mas 

consequências de um processo degenerativo do Sistema nervoso central, além 

de possuir características semelhantes ao Alzheimer humano (Teixeira, 2012). 

Uma pesquisa foi feita para relatar as queixas mais comuns dos proprietários, 

realizada com 26 cães idosos, de  10 anos ou mais . 

 
Disfunção Cognitiva em Cães  
Mudanças comportamentais comumente vistas em SDC:  

 Desorientação; 

 Urinar ou defecar em locais não habituais; 

 Alteração do nível de atividades; 

 Andar compulsivo; 

 Perdem -se no local ou ficam apenas em um lugar fixo; 

 Vocalização; 

 Confusão, redução da percepção, déficits de orientação espacial; 

 Alteração nas relações sociais; 

 Redução da ansiedade, apatia e redução da resposta a estímulos; 

 Ansiedade quando separados dos proprietários;  

 Alteração no ciclo de sono -vigília – esquema noite/dia invertido; 

 Alteração no apetite- aumento ou diminuição; 

 Aumento da irritabilidade; 

 Perda auditiva ou acuidade visual; 

 Perda do reconhecimento de membros da Família ou do próprio nome.  

 

Referência : http://vetsci.co.uk/2011/10/04/canine-cognitive-dysfunction/ 
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15.1.2.1 SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES 
 

Suplementação Oral com S- adenosilmetionina (SAME) promoveu 
melhora da atividade e da consciência de cães com disfunção cognitiva, sendo 

significativamente superior ao placebo (Rème et al.,2008). 

 
Tabela 116 - Suplementação Oral com SAME 

SAME   18mg /kg 

Cáspsulas Entéricas qsp 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do médico veterinário. 

 

Referência:  

 
 
15.1.3 TERAPIA NUTRACÊUTICA   
 

A associação entre Coenzima Q10 e determinadas vitaminas promove 

potente ação antioxidante, neutralizando radicais livres, o que pode auxiliar no 
tratamento de doenças neurodegenerativas em cães. 
 
Tabela 117 - Suplementação de Coenzima Q10 

Coenzima Q10 30 mg 

Vitamina E  100 UI 

Vitamina C  100 mg 

Piridoxina 10 a 200 mg 

Pasta ou Biscoito qsp 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose a cada 10 kg 1x ao dia, pela manhã ou conforme Orientação do 
Veterinário. 
 
Referência: 
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Um estudo conduzido por Sagols e Priymenko (2011) demonstrou que a 

Coenzima Q10 (30 a  90 mg/ dia), a vitamina E e os polifenóis atuam como 

potentes antioxidantes que podem ajudar a neutralizar radicais livres, podendo 
auxiliar no tratamento de doenças neurodegenerativas em cães. 

 
Tabela 118 - Suplementação de Coenzima Q10 

Coenzima Q10  30 a 90 mg 

Vitamina E 100 UI 

Pasta ou Biscoito  qsp 
Fonte: elaborado pelo autor 
*Uso: Dar 1 dose a cada 10 kg 1x ao dia, ou conforme Orientação do 
Veterinário. 
 

Referência: 

 

 
15.1.4 CONDROPROTETORES 
 
Tabela 119 - Suplementação Condroprotetora para CÃES com 
OSTEOARTRITE 

Condroitina  100 mg 

Glucosamina  150 mg 

Vitamina E  25 mg 

Garra do Diabo  100 mg 

Manganês  10 mg 

Selênio  0,015 mg 

Zinco  5 mg 

Vitamina E  30UI 

Biscoito  qsp 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Administrar 1 biscoito a cada 10 Kg de peso do cão ao dia, ou a critério do 
médico veterinário.  
**Indicação: promove retardo ou interrupção da evolução da doença, além de 
aliviar dores degenerativas e inflamações. 
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Tabela 120 - Suplementação Condroprotetora com UC II 

UC II Até 20 kg  20 mg 

UC II Acima de 20 kg  40 mg 

Biscoito  qsp 
Fonte: elaboração do autor. 
*Uso: Administrar 1 biscoito a cada 10 Kg de peso do cão ao dia, ou a critério 
do médico veterinário. 
 
15.1.5 Terapia Ortomolecular na Medicina Veterinária  
 

A medicina ortomolecular previne e mantém o bom funcionamento do 

organismo dos animais de estimação através da complementação de nutrientes 

como vitaminas, minerais, antioxidantes e outras substâncias importantes para 

o funcionamento adequado do organismo.  

Todas as vitaminas, os minerais e aminoácidos, quando empregados no 

tratamento de várias patologias, são considerados fármacos ortomoleculares, 

pois são substâncias participantes obrigatórias da constituição da matéria viva. 

 
Tabela 121 - Suplementação Nutricional ENERGÉTICA E IMUNOESTIMULANTE 

(continua) 

Vitamina B1  50 mg 

Vitamina B6  1 mg 

Vitamina B12  2 mcg 

Pantotenato de Cálcio  1 mg 

Leucina  19 mg 

Fenilalanina  2 mg 

Tirosina  7 mg 

Treonina  0,5 mg 

Valina  2 mg 

Metionina  10 mg 

Cisteína  0,5 mg 

L Carnitina  1 mg 

Arginina  5 mg 

Triptofano  5 mg 
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Tabela 121 - Suplementação Nutricional ENERGÉTICA E IMUNOESTIMULANTE 
(conclusão) 

Histidina  7 mg 

Isoleucina   15 mg 

Timomodulina  4 mg 

Suspensao  qsp 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Administrar 1 dose 2x ao dia ou ao dia, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: Melhora dos parâmetros nutricionais e aumento das defesas 
naturais, pois atua no sistema imune. 
 
Tabela 122 - Suplementação para cães e gatos com doença renal crônica 

 GATOS CÃES  

CORDYCEPS SINENSIS  12,5 mg  100 mg  

L-ARGININA  12,5 mg  100 mg  

DHA VET  25 mg  100 mg  

ÔMEGA 3  10 mg  45 mg  

VITAMINA B1  1 mg  8 mg  

VITAMINA B2  1 mg  8 mg  

VITAMINA B6  2 mg  16 mg  

ÁCIDO FÓLICO  45 mcg  360 mcg  

VITAMINA B12  13,75 mcg  110 mcg  

COLINA  1 mg  8 mg  

POTÁSSIO  2 mg  16,5 mg  

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicações: Ajuda a manter a função renal em cães e gatos com insuficiência renal 
crônica.  
**Posologia: Gatos: 1 dose por cada 2 kg de peso, uma vez ao dia ou dividido em duas 
vezes (manhã e noite).  
***Cães: 1 dose por cada 15 kg de peso, uma vez por dia ou dividido em duas 
vezes (manhã e noite). 
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Tabela 123 - Suplementação para aumento da imunidade de cães e gatos 
(doses por kg de produto) 

Ganoderma lucidum  40 g 

Ácido Fólico  10 mg 

Glutamina   25 g 

Arginina  25 g 

Biotina  2,8 mg 

Cálcio   1,8 g 

Colina  577 mg 

Fenilalanina  8500 mg 

Glicina  52 g 

Histidina  4500 mg 

Isoleucina  7500 mg 

Leucina  12 g 

Lisina  12 g 

FOS  2000 mg 

MACROVET  1000 mg 

Metionina  3200 mg 

Tirosina   3700 mg 

Treonina  9000 mg 

Triptofano  4000 mg 

Valina  9000 mg 

Vitamina B1  6000 mg 

Vitamina B12  24 mcg 

Vitamina B2  19 mg 

Vitamina B3  20 mg 

Vitamina B6   15 mg 

Suspensão qsp  1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicado para aumento do desempenho do sistema imunológico, aumento da 
resistência física e recuperação de cirurgias, quimioterapias e terapias com 
corticóides. Eficiente contra infecções virais como o Vírus da Imunodeficiência Felina 
(FIV) e Leucemia Felina.  
**Dose: Cães: 2,5 mL para cada 10 kg de peso 1 vez ao dia.  
***Gatos: 1 mL 1 vez ao dia. 
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Tabela 124 - Suplementação para aumento da imunidade de cães e gatos 
(doses por kg de produto) 

POOL DE LACTOBACILLUS  3,33 x 1010 UFC 

ACTVET  240 g 

FOS  15 g 

SUSPENSÃO QSP   1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicações: Previne e auxilia no tratamento de diarréias de origem bacteriana; 
favorece a digestibilidade dos alimentos e absorção dos nutrientes; estimula a síntese 
de proteínas e vitaminas; auxilia na reposição da microbiota nos períodos de 
convalescença e após tratamentos com antibióticos e quimioterápicos; melhora a 
consistência e diminui o odor das fezes; melhora as condições fisiológicas e 
morfológicas dos animais.  
**Dose: Cães e Gatos: 1 ml para cada 20 kg de peso, 1 vez ao dia ou a critério 
do médico veterinário. 
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16 NANOTECNOLOGIA 
 
NANOTECNOLOGIA – MAIOR EFETIVIDADE NOS COSMÉTICOS 
VETERINÁRIOS 
 

A nanotecnologia tem como princípio básico a construção de novas 

estruturas, atuando nas camadas mais profundas da epiderme, o que resulta, 

para a pele, em biodisponibilidade. 

Todo cosmético que contém nanopartículas tem como vantagens maior 

hidratação, entrega controlada do ativo cosmético, maior estabilidade do 

produto, maior eficácia e menor incidência de efeitos colaterais. 

 

16.1 NANOHYDRATE 

 

As nanocápsulas hidratantes aderem à pelagem do animal, exercendo 

uma hidratação profunda e prolongada. O NANOHYDRATE foi desenvolvido a 

partir de ativos como óleo de coco, argan e abacate. 

Benefícios: Restaura a hidratação da pele, previne o ressecamento, 

previne o prurido, irritação e coceira. 

 
16.1.1 Sugestões de formulações 
 
 
Tabela 125 - Shampoo Veterinário com NANOHYDRATE 

NANOHYDRATE   5,0 % 

Shampoo qsp   250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor.  
*Alívio Imediato da Irritação e do Prurido 
**Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo. Massagear. 
Deixar agir durante 10 minutos e enxaguar. 
 
Tabela 126 - Spray com NANOHYDRATE 
NANOHYDRATE   3,0 % 

Veículo qsp   100 mL 

Fonte: elaborado pelo autor.  
*Após o banho, enxágue bem os pelos. Pulverize o produto generosamente, 
especialmente nas áreas afetadas. 
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Figura 9 – Cão com dermatite atópica: antes e depois de 24 horas após 
aplicação da única fórmula Nano Hydrate 

 
Fonte: Informativo Técnico Nanoscoping  
 

16.2 NANOMELALEUCA 

 

As nanocápsulas antifúngicas apresentam na sua composição um 

poderoso antifúngico natural: o óleo essencial de melaleuca (Tea tree). Pode 

ser utilizado em shampoos, loções, sprays, e outros produtos da linha de 

higiene pet. As nanocápsulas penetram na pele do animal, potencializando a 

ação do ativo. 

 

16.2.1 Sugestões de formulações 
 

Shampoo Veterinário com NANOMELALEUCA 
 
Tabela 127 - Tratamento da Malassezia Crônica 

NANOMELALEUCA   3,0 % 

Shampoo qsp   250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo. Massagear. Deixar agir 
durante 10 minutos e enxaguar. 
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SPOT-ON com NANOMELALEUCA 
 
Tabela 128 - Tratamento da Malassezia Crônica 

NANOMELALEUCA   4,0 % 

Veículo spot-on qsp   4 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar em cães entre as escápulas e ao longo do dorso e em gatos na nuca e entre 
as escápulas. 
*Dose: 2ml para gatos e cães ≤10kg e 4ml para cães >10kg, durante 4 semanas. 
*Dose de manutenção: 1 pipeta por mês. 
*Deve ser aplicado logo após o banho, com a pelagem completamente seca. Não 
banhar o animal por 3 dias após a aplicação. 
 
Figura 10 – Cão com malassezia crônica em estado avançado: antes e depois do 
tratamento com a fórmula Nano Melaleuca (aplicação 1x por semana durante 6 
semanas). 

 
Fonte: Informativo Técnico Nanoscoping 
 

16.3 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
Tabela 129 - Shampoo Veterinário para Dermatite Atópica 

NANOHYDRATE 5,0 % 

D Pantenol 2,0% 

SK INFLUX® 1,0 % 

Shampoo  qsp 250 mL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo. Massagear.  Deixar 
agir durante 10 minutos e enxaguar. 
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Tabela 130 - SPOT-ON com propriedade Antimicrobiana e Anti-inflamatória 

NANOHYDRATE 3,0 % 

Phytosphingosine® 0,05%  

Veículo Spot on qsp 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia Aplicar em cães entre as escápulas e ao longo do dorso e em gatos na 
nuca e entre as escápulas.   
*Dose: 2ml para gatos e cães ≤10kg e 4ml para cães >10kg, durante 4 semanas.   
*Dose de manutenção: 1 pipeta por mês.   
*Deve ser aplicado logo após o banho, com a pelagem completamente seca. Não 
banhar o animal por 3 dias após a aplicação. 
 
Tabela 131 - Spray para tratamento das Piodermites Superficiais 

NANOMELALEUCA 3,0 % 

Drieline 1,0 % 

Clorexidine 3,0 % 

Veículo Base qsp 250 mL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Pulverize o produto generosamente, no intervalo entre os banhos, especialmente nas 
áreas afetadas ou a critério do médico veterinário. 
 
Tabela 132 - Loção cremosa para tratamento da Malasseziose 

NANOMELALEUCA 4,0 % 

Vegelip 5,0 % 

Ceramidas 2,0 % 

Loção Base qsp 200 mL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Após o banho, remover o excesso de água com uma toalha e aplicar o produto em 
todo o corpo do animal. Massagear e secar como de costume ou a critério do médico 
veterinário. 
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16.4 NANO RETINOL 

 

NANORETINOL® é um ativo nanoencapsulado altamente estável 

contendo retinol. Suas partículas são capazes de controlar a liberação do ativo 

e aumentar sua penetração através da pele. Desta forma, é esperado um 

efeito potente e prolongado. 

A deficiência de vitamina A na pele leva a queratinização excessiva, 

espessamento e descamação do estrato córneo. O retinol tópico aumenta a 

expressão de colágeno, inibe a degradação do colágeno tipo I pela exposição 

à radiação UV e acelera a renovação celular da pele. O retinol também 

aumentou a quantidade de glicosaminoglicanos na pele, levando ao aumento 

da hidratação. 

Pode ser manipulado em loções, cremes e géis, loções, xampus e 

condicionadores. 

 
Tabela 133 - Shampoo Veterinário com NANORETINOL para DERMATITE ATÓPICA 

NANORETINOL   4,0 % 

NANOHYDRATE   3,0 % 

Shampoo qsp   250 mL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo. Massagear. 
Deixar agir durante 10 minutos e enxaguar. 

 
Tabela 134 - Shampoo Veterinário com NANORETINOL para DERMATOPATIAS 
DISQUERATINIZANTES E SEBORREICAS 

NANORETINOL   3,0 % 

Ácido Salicílico   1,0 % 

Enxofre   2,0 % 

Shampoo qsp   250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo. Massagear. 
Deixar agir durante 10 minutos e enxaguar. 
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16.5 - NANOVIT E 

 

NANOVIT E é uma nanopartícula de última geração, com propriedades 

cosméticas diferenciadas, pois ao mesmo tempo que melhora o sensorial, 

aumenta a eficácia, a segurança e estabilidade das formulações, além de ser a 

forma mais BIODISPONÍVEL da VITAMINA E. 

Um dos antioxidantes mais bem estudados e com atividade já 

consagrada tanto na área farmacêutica, na nutrição funcional e na cosmética é 

a Vitamina E, que é constituinte natural da pele. A quantidade de vitamina E 

presente na pele pode ter seu nível também reduzido frente a agentes 

oxidantes ambientais e diferentes tipos de exposição ao estresse. Muitas 

dessas causas são difíceis de controlar, pois estamos constantemente 

expostos a agentes agressores. 

 

16.5.1 SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES 
 
Tabela 135 - Shampoo Veterinário com NANO VIT E para QUEDA DE PELO 

D Pantenol   1,0 % 

Aloe Vera   2,0 % 

NANOVIT E   1,0 % 

Veículo qsp   250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo. Massagear. 
Deixar agir durante 10 minutos e enxaguar. 
 
Tabela 136 - Solução Otológica com NANOVIT E para OTITE BACTERIANA E 
FÚNGICA 

Ciprofloxacino   0,35 % 

Cetoconazol   2 % 

Lidocaína   2 % 

NANOVIT E   2 % 

Veículo Otológico qsp   30 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar 4 gotas no conduto auditivo, 2 a 3 vezes ao dia. 
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Tabela 137 - Creme Cicatrizante com NANOVIT E e NANORETINOL 

Clorexidine   0,5 % 

NANORETINOL   1,0 % 

NANOVIT E   1,0 % 

Creme qsp   50 g 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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16.6 NANO COATING 

 

Composto por um blend de ativos de origem 100% natural que forma 

uma barreira protetora contra a deposição de partículas e sujeiras, mantendo o 

pelo do animal limpo por mais tempo. Possui em sua composição, ativos com 

alto poder hidratante, tais como o óleo de coco, o óleo de amêndoas e a 

lanolina, além do óleo essencial de melaleuca com potente ação antimicrobiana 

e ingredientes formadores de filme. Pode ser manipulado em emulsões, géis, 

loções, xampus e condicionadores.  
 

16.6.1 Sugestões de formulações 
 
Tabela 138 - Shampoo Veterinário com NANO COATING 

NANO COATING 5,0 % 

Shampoo  qsp 250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Molhar a pele do animal com água morna. Aplicar o shampoo.  
**Massagear. Deixar agir durante 10 minutos e enxaguar.  
 
Tabela 139 - Condicionador com NANO COATING 

NANO COATING 3,0 % 

Shampoo  qsp 250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Após o banho, enxaguar bem os pelos. Aplicar o condicionador em todo o corpo do 
animal. Massagear para assegurar que o produto entre em contato com a pele e secar 
como o de costume.  
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Figura 11 - Recobrimento dos pelo de cão após aplicação da fórmula NANO 
COATING na concentração de 10% em água. 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
*Para permitir a visualização da formação do filme, a fórmula foi preparada com um 
marcador fluorescente e os pelos observados em microscópio de fluorescência. 
 

16.7 NANO REPEL 

 
O produto NANO REPEL é produzido à base de icaridina, ativo repelente de 

insetos recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos para aplicação na pele (humana e animal), roupas e 

superfícies. A icaridina, também conhecida como picaridina ou KBR 3023, é um 

princípio ativo sintético derivado da piperidina.  

Apresenta ação repelente contra picadas de diversos insetos: mosquitos 
transmissores de doenças como Aedes aegypti (transmissor da dengue, febre 

amarela, Zika vírus e chikungunya), Anopheles spp. (vetor da malária), Culex 

annulirostris (vetor de arbovírus), flebotomíneo (vetor da leishmaniose); carrapatos 

Ixodes spp. (transmissor da doença de Lyme) e Amblyomma americanum (transmissor 

da erliquiose); além de moscas, ácaros e pulgas.  

COATING na concentração de 10% em água.
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 16.7.1 Sugestões de formulações  

 

Tabela 140 - Spray Veterinário com NANO REPEL  

NANO REPEL  20 % 

Veículo  qsp  250 mL 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar na pele do animal, com a pelagem seca.  
 
Tabela 141 - SPOT-ON com NANO REPEL  

NANO REPEL  20 % 

Veículo spot-on qsp  4 mL 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar em cães entre as escápulas e ao longo do dorso e em gatos na nuca e entre 
as escápulas.   
**Dose: 2ml para gatos e cães ≤10kg e 4ml para cães >10kg, durante 4 semanas.   
***Deve ser aplicado logo após o banho, com a pelagem completamente seca.   
  
Produtos contendo 20% de icaridina fornecem proteção por até 10 horas. 
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17 NUTRIÇÃO VETERINÁRIA – SUPLEMENTOS 
 
17.1 ATIVOS, INDICAÇÕES E DOSES PARA CÃES E GATOS 

 
Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 

(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

VITAMINA A 

Manutenção da visão normal e noturna; 
Diferenciação celular e proliferação; 

Diferenciação do tecido epitelial e celular 
ósseo; Mantém os níveis de hormônios 

tireoideanos; Estabilidade de Crescimento 
esquelético; Reprodução: espermatogênese 

e placenta; Integridade do sistema imune 

10.000 UI, 1 vez ao dia ou 
625 a 800 UI/Kg, via oral, 

a cada 24 horas, 
seguindo as 

recomendações máximas 
por Kg. 

400 UI/KG a cada 24 
horas 

VITAMINA D3 

Ajuda na absorção de cálcio e fósforo, tão 
necessários para os ossos e dentes. 

Também previne o raquitismo. 

A vitamina D age com um hormônio na 
regulação do cálcio dos ossos e sangue. 

500 – 2000 UI/kg a cada 
24 horas 

500 – 2000 UI/kg a cada 
24 horas 

VITAMINA E 

Aumento da resposta imune; melhoria 
imune, menor ação oxidativa orgânica, 

regularização da liberação de histamina por 
mastócitos e possível benefício em atopias, 
além de diminuição da queda imunológica a 
que estão sujeitos os animais após exercício 

intenso, menor incidência de câncer 
(carotenoides), retorno da 

imunocompetência de idosos. 

200 – 500 UI/dia. 

Para ajudar a reduzir os 
processos inflamatórios: 
10-20 UI /kg PO a cada 

12 h. 

5 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 

VITAMINA C 

Necessária para o crescimento e 
Desenvolvimento normal. É importante na 

formação do colágeno – uma proteína 
importante para a pele – na cicatrização de 

tecidos, tendões, ligamentos e vasos 
sanguíneos. 

Essencial para a cura de feridas e para a 
manutenção de cartilagens, ossos e dentes. 
antioxidante, conhecido por ser um nutriente 
responsável por bloquear danos causados 

por radicais livres. 

Ajuda a prevenir enfermidades comuns 
como a anemia e as hemorragias. 

100 a 500 mg/dia como 
suplemento dietético, ou 
100 mg a cada 8 horas 

para acidificação da urina. 

100 mg/ animal ao diaou 
a cada 8 horas para 

acidificar a urina ou 125 
mg/animal a cada 24 

horas 

VITAMINA K2 

Saúde óssea; Fortalecimentos dos ossos; 
Preventivo de fraturas ósseas; Coadjuvante 

e preventivo para o tratamento de 
osteoporose; Benefícios vasculares; 

Regulação dos níveis de cálcio nos ossos e 
nas artérias 

1 – 2 mcg/kg a cada 24 
horas 

1 – 2 mcg/kg a cada 

24 horas 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

VITAMINA H 

Atua como cofator em todas as carboxilases 
existentes no organismo. Tem importância 

fundamental em algumas fases do 
metabolismo das gorduras e dos 

carboidratos. 

0,2 a 0,5 mg/kg ao dia 0,2 a 0,5 mg/kg ao dia 

VITAMINA B1 

A tiamina melhora a circulação e ajuda na 
produção do ácido clorídrico, na formação 

sanguínea e no metabolismo dos 
carboidratos. A tiamina afeta a energia, os 
problemas de crescimento e a capacidade 
de aprendizado, além de ser necessária 

para manter a tonicidade muscular normal 
dos intestinos, estômago e coração. 

2 – 4 mg/kg a cada 24 
horas 

2 – 4 mg/kg a cada 

24 horas 

VITAMINA B2 

A riboflavina é necessária para 

a formação das hemácias, para a produção 
de anticorpos, para a respiração celular e 

para o crescimento. Alivia a fadiga ocular e 
é importante na prevenção e no tratamento 

da catarata. Auxilia no metabolismo dos 
carboidratos, e das proteínas. A vitamina B2 
melhora o desempenho físico, o reprodutivo 
e a visão, além de apresentar umalto poder 
antioxidante. Sua deficiência pode causar 
rachaduras na pele e mucosas, fadiga e 

eczemas. 

2 – 4 mg/kg a cada 24 
horas 

2 – 4 mg/kg a cada 

24 horas 

VITAMINA B6 
A piridoxina participa de mais funções 

orgânicas do que qualquer outro nutriente 
isolado. Afeta tanto a saúde física quanto a 

mental. 

10 a 200 mg/dia. 4 – 8 mg/kg de alimento 

VITAMINA B12 

Essencial para o crescimento 

de replicação celular. Importante na 
formação das Hemácias. Ajuda a manter a 
concentração normal de hemoglobina no 

sangue. Ajuda o crescimento, especialmente 
durante e após o período de lactação. Ajuda 

a formação de colina e metionina. 

100 a 200 mcg/dia, VO 50 a 100 mcg/dia 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

PANTOTENATO DE 
CÁLCIO 

Atua no metabolismo da maioria das células, 
na produção de hidratos de carbono, 

proteínas e lipídios, além disso interfere na 
produção de energia dentro das células e na 
produção de hormônios. A sua deficiência 

acarreta na diminuição Do rendimento 
atlético dos animais, Alterações patológicas 

da pele e mucosas, queda de pelos, 
transtornos nervosos, gastrintestinais e 

hormonais. Incrementa a eficácia da 
transformação de hidratos de carbono em 

energia. Previne certos transtornos 
neurológicos. Importante durante o período 

de crescimento. 

A dose usual varia de 19 
a 39 mg/dia. 

0,5 – 5 mg/kg a 

cada 24 horas 

ÁCIDO FÓLICO 

Importante para a reprodução celular e a 
formação de colina. Atua em conjunto com a 

vitamina B12 na transformação 

e na síntese de proteínas; É necessária 

para a formação dos glóbulos vermelhos, 
crescimento dos tecidos e formação do 

ácido desoxirribonucleico, que interfere na 
hereditariedade. 

Exerce papel importante na prevenção de 
doenças cardiovasculares, principalmente 

nos portadores de distúrbios metabólicos em 
que há um aumento da homocisteína no 

sangue, atuando como redutor dessa 
substância tóxica 

Prevenção de defeito do 
tubo neural 5 mg/dia 
Prevenção câncer 
gástrico 20 mg/dia 

0,1 mg/kg a cada 24 
horas 

COLINA 

Mobiliza as gorduras do fígado (ação 
lipotrópica) e é importante na formação do 
neurotransmissor acetilcolina, além de agir 
com ativador de plaquetas (PAF). É, ainda, 

importante como componente de 
fosfolipídeos. A colina é fornecedora de 
radicais metila, essenciais para trocas 

metabólicas. 

Atua em combinação com a vitamina B12. 

30 a 300 mg/dia. 100 mg/animal a cada 
24 horas 

ÔMEGA 3 

Alivia a dor associada à displasia coxo-
femural; Auxilia no controle do prurido em 

cães com atopia, alergia alimentar e DAAP; 
Controla a inflamação e/ou doenças 

autoimunes; Controla a hipertrigliceridemia; 
Diminui a formação de trombos; 

Inibe a gênese e a diminuição do 
crescimento de tumores. 

66 mg/Kg/dia 66 mg/Kg/dia 

CARBONATO DE 
CÁLCIO 

Fonte de cálcio, protetor das mucosas e 
antiácido 

30 – 50 mg/kg a cada 8 – 
12 horas 

30 – 50 mg/kg a cada 8 
– 12 horas 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

MAGNÉSIO 
QUELADO 

O magnésio é um importante componente 
estrutural de músculos e ossos, além de 

desempenhar papel chave em muitas 
reações enzimáticas em todo o organismo. 
Alguns atributos do magnésio também são 

comuns ao cálcio, potássio e sódio. O cálcio 
e o fósforo influenciam no balanço do 

magnésio, porque as elevadas quantidades 
de cálcio ou fósforo diminuem a absorção do 

magnésio a partir do trato intestinal. 

0,8 – 7 mg/kg a cada 24 
horas 

0,8 – 7 mg/kg a 

cada 24 horas 

FERRO QUELADO 

Embora os organismos dos animais 
contenham apenas cerca de 0,004% de 

ferro, este mineral desempenha um papel 
central nos processos da vida. O ferro é um 
componente de muitas enzimas e diferentes 
transportadores de oxigênio, porém, mais da 

metade do ferro presente no organismo 
encontra- se na forma do pigmento do 

glóbulo vermelho, a hemoglobina. O ferro 
também é um componente das enzimas 
requeridas para a utilização da energia. 

4,4 mg/10 kg animal a 
cada 12 horas 

4,4 mg/10 kg animal a 
cada 12 horas 

ZINCO QUELADO 

É importante para o sistema imune; É 
anticancerígeno; 

É necessário para a absorção e atividade 
das vitaminas, principalmente as do 

complexo B e para a cicatrização de feridas 
e queimaduras; 

É importante para o crescimento, bom 
funcionamento da próstata, preserva os 

sentidos do paladar, olfato e visão, previne a 
degeneração macular da retina e a 
regulação do nível de testosterona; 

É coadjuvante do metabolismo das enzimas 
e do fósforo; 

Auxilia na digestão e no metabolismo em 
geral. 

10 mg/kg a cada 24 horas 7 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

MANGANÊS 
QUELADO 

Em nutrição, o manganês é um elemento 
essencial para muitas espécies animais. 
Apesar do pequeno suprimento total no 
organismo, este elemento desempenha 

diversas funções essenciais que envolvem o 
metabolismo da proteína e do carboidrato e 

reprodução. Mais especificamente, o 
manganês é considerado como sendo 

ativador dos sistemas de enzimas 
envolvidos na produção de energia, na 

síntese de ácidos graxos e no metabolismo 
de aminoácidos. As funções do manganês, 

cobre, zinco e ferro podem ser 
intercambiáveis em certos sistemas de 

enzimas. 

2 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 

2 – 10 mg/kg a cada 24 
horas 

SELÊNIO 
COMPLEXO 

Este micromineral é um membro da família 
que inclui tanto o oxigênio como o enxofre. 
Ele foi um dos poucos nutrientes a serem 
identificados como uma substância tóxica 
muito antes de se ter descoberto que ele é 

um nutriente essencial para os animais. 

Embora o selênio seja requerido na menor 
quantidade de qualquer dos microminerais 
geralmente aceitos, ele também é o mais 

tóxico. O selênio funciona, basicamente, em 
conjunto com a vitamina E para atuar como 

um antioxidante no organismo. 

0,3 – 3 mcg/kg a cada 24 
horas ------------- 

ARGININA 

A Arginina é um dos aminoácidos 
codificados pelo código genético sendo, 

portanto, um dos componentes das 
proteínas dos seres vivos. Em mamíferos, a 
arginina pode ou não ser considerada como 

aminoácido essencial, dependendo do 
estágio do desenvolvimento do indivíduo ou 
do seu estado de saúde. Além de fazer parte 

de proteínas, a arginina tem papéis 
importantes na divisão celular, na 

cicatrização de feridas, na excreção de 
amônia, no sistema imunitário e no aumento 

das doses naturais de hormônio do 
crescimento. 

250 mg/kg 250 mg/kg 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

LISINA 

A lisina é um aminoácido com cadeia lateral 
muito polar, que a torna altamente hidrofílica. 
A cadeia lateral da lisina é a mais longa no 

conjunto dos vinte aminoácidos. A lisina 
ajuda no crescimento ósseo, auxiliando na 

formação de colágeno, além disso, ela é um 
dos componentes de ossos, cartilagens e 

outros tecidos conectivos. 

A lisina trabalha ainda na restauração de 
tecidos, e também na produção de 

hormônios e anticorpos. 

-------------- 250 mg/kg a cada 12 
horas 

METIONINA 

A metionina tem várias funções na fisiologia 
animal, podendo se destacar a de ser 
componente essencial para a síntese 

proteica, como doadora do grupo metil e 
como precursora da cisteína e cistina. 

Assim, quando a cisteína é deficiente e a 
metionina está em excesso, a metionina é 

convertida em cisteína. O processo 
catabólico remove o excesso de metionina, 
que pode ser tóxico, e garante o suprimento 

de cistina, evitando sua deficiência. 

2,8 – 14 mg/kg a cada 24 
horas 

2,8 – 14 mg/kg a cada 
24 horas 

FENILALANINA 

A fenilalanina é um aminoácido que atua na 
síntese de proteínas. É um composto natural 

que está presente em todas as proteínas 
(vegetais ou animais), sendo um aminoácido 
fundamental para a síntese integral de todas 

as proteínas. 

125 mg ao dia. 125 mg ao dia. 

TAURINA 

A taurina tem alguns efeitos inotrópicos 
positivos, por isso tem sido usada em 

animais com insuficiência cardíaca induzida 
experimentalmente e em ensaios clínicos 
humanos, ambos demonstrando alguns 
benefícios. A suplementação de taurina 

pode ter benefícios modestos em pacientes 
cardíacos, mesmo sem deficiência de 

taurina. 

500 mg/animal a cada 12 
horas 

250 – 500 mg/animal a 
cada 12 horas 

L CARNITINA 

A L-carnitina é importante para a oxidação 
de ácidos graxos, para o metabolismo dos 
açúcares e promove a eliminação de certos 

ácidos orgânicos. Atua no endotélio dos 
vasos, reduzindo os níveis de triglicerídeos 
e colesterol. Age levando as gorduras para 

dentro das células, produzindo energia, 
aumentando o consumo de gorduras e, 

dessa forma, tendo uma função protetora do 
fígado. 

50 a 100 mg/kg, 3 vezes 
ao dia. 

50 a 100 mg/kg, 3 vezes 
ao dia. 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(continua) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

TREONINA 

A treonina é o aminoácido cuja deficiência 
pode comprometer o funcionamento do 

sistema digestivo e imunológico e reduzir 
sua disponibilidade para síntese de proteína 

muscular. Importante para o equilíbrio 
adequado de proteínas dentro do corpo, 

esse aminoácido funciona em conjunto com 
a fenilalanina na elevação do humor e está 
relacionado com a pigmentação da pele. 

Importante para o funcionamento do fígado 
e função do sistema imunológico. 

54 mg/ao dia 54 mg/ao dia 

L TRIPTOFANO 

É essencial para promover a liberação do 
neurotransmissor serotonina, envolvido na 
regulação do sono e do prazer. O triptofano 

é um aminoácido importante como um 
precursor da serotonina, um 

neurotransmissor 

envolvido na manutenção do humor, que 
promove a tranquilidade, o relaxamento e as 

sensações de contentamento. 

Importante no ciclo do sono junto com a 
melatonina. 

1 – 5 mg/kg a cada 24 
horas 

1 – 5 mg/kg a cada 24 
horas 

HISTIDINA 

A histidina é um dos aminoácidos 
componentes das proteínas dos seres vivos, 

tendo muita importância nas proteínas 
básicas. É importante para construção e 

manutenção dos tecidos saudáveis em todo 
o corpo. Em particular, ajuda a construir as 

bainhas de mielina e o revestimento das 
células nervosas, o que ajuda a garantir a 

transmissão de impulsos nervosos de forma 
eficaz. Também é importante no controle da 

dor. 

65 mg ao dia. 65 mg ao dia. 

LEUCINA 

Estudos têm mostrado que aminoácidos 
essenciais, especialmente a leucina, são 

necessários para estimular a síntese 
proteica. Esses estudo sugerem que a 

leucina participe no processo de iniciação da 
ativação da síntese proteica. 

65 mg ao dia. 65 mg ao dia. 

ISOLEUCINA 

É um dos aminoácidos de cadeia ramificada 
considerado essencial. 

Uma característica adicional dos ácidos de 
cadeia ramificada é que o seu catabolismo 
em mamíferos é iniciado no músculo, um 

tecido que é relativamente inativo na 
degradação da maioria dos outros 

aminoácidos. 

40 mg ao dia. 40 mg ao dia. 
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Quadro 12 -  Suplementos utilizados na medicina veterinária 
(conclusão) 

ATIVO INDICAÇÃO DOSE CÃES DOSE GATOS 

VALINA 

A valina faz parte integral do tecido 
muscular, pode ser usado para conseguir 

energia pelos músculos, possibilita um 
balanço de nitrogênio positivo e intervém no 

metabolismo muscular e no reparo de 
tecidos. 

43 mg ao dia. 43 mg ao dia. 

COENZIMA Q10 
Tem ação antioxidante, está envolvida no 
transporte de elétrons nas mitocôndrias e 
possivelmente no músculo cardíaco, bem 
como estimulante do sistema imunológico 

0,2 – 0,4 mg/kg a cada 24 
horas 

0,2 – 0,4 mg/kg a cada 
24 horas 

VITAMINA PQQ 

Promove a biogênese de mitocôndrias 
(formação de novas mitocôndrias); 

Antioxidante; 

Aumento do nível de energia através 
preservação da função mitocondrial; Ativa o 

sistema imune; 

Efeito neuroprotetor e cardioprotetor. 

110 mcg/kg 110 mcg/kg 

DHA VET 

Além de melhorar o sistema imunológico e 
atuar como um anti- inflamatório, o DHA 

VET fornece uma série de vantagens 
funcionais, já que o DHA esta presente em 

alta concentração no cérebro e na retina dos 
animais 

 

 

 

25 - 43 mg/kg 

 

 

 

25 - 43 mg/kg 

MACROGARD 

A inclusão do Macrovet nos tratamentos dos 
pets tem o potencial de equilibrar suas 
defesas naturais, contribuindo para a 

redução do risco e gravidades das doenças 
virais, bacterianas e parasitárias, além de 

otimizar a eficácia das vacinas 

10 - 15 mg/kg 10 - 15 mg/kg 

ACTVET 

É um prebiótico composto por frações ativas 
de uma cepa específica de Saccharomyces 
cerevisiae. ACTVET potencializa a digestão 

e absorção de nutrientes, promove o 
aumento da resposta imune e melhora a 

saúde intestinal, inibindo a colonização de 
bactérias patogênicas e o aumento na 
concentração de imunoglobulina sérica 

12 mg/kg 12 mg/kg 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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18 PULGA E CARRAPATO 
 
18.1 FEBANTEL 

 
Febantel revestido 
Febantel é um fármaco que, na medicina veterinária, atua como um 

anti-helmíntico contra cestódeos e Giardia. 

Pertence ao grupo dos pró-benzimidazóis e atua impedindo a 

absorção de glicose, causando inanição do parasita e possui efeito ovicida. 

Após absorção intestinal este composto é biotransformado no fígado 

em metabólitos ativos, principalmente em fembendazol. 

 

O Febantel revestido possui uma tecnologia exclusiva, na qual 

partículas cobrem a molécula do ativo com um filme especial, que 

mascaram o sabor ruim do medicamento, garantindo uma aceitação pelo 

animal incomparável. 

Junto com o Praziquantel, é eficaz na eliminação dos nematódeos e 

cestódeos que parasitam os felinos, a saber: Toxocara cati, Toxocara canis, 

Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, 

Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Hydatígena taeniaeformis. 

 

18.1.1 SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES 
 
Tabela 142 - Suspensão com Febantel + Praziquantel Sabor Salmão 

FEBANTEL 10 mg/kg                  

PRAZIQUANTEL 1 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose, via oral, 1 (uma) vez ao dia durante 3 (três) dias consecutivos ou 
segundo critério do médico veterinário.* 
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Tabela 143 - Pasta Oral com Febantel + Praziquantel Sabor Azeitona 

FEBANTEL 10 mg/kg                  

PRAZIQUANTEL 1 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 DOSE 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose, via oral, 1 (uma) vez ao dia durante 3 (três) dias consecutivos ou 
segundo critério do médico veterinário.*   
*Repetir após 15 dias. Pode ser administrado em gatos com idade superior a 6 
semanas de idade. Não utilizar em animais prenhes, com disfunção hepática e renal.   
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18.2 FORMULAÇÕES PARA COMBATER PULGA E CARRAPATO 

 

Sugestões de formulações 
 
Tabela 144 - Pour on com fipronil para combater pulga e carrapato 

Fipronil 10 % 

Véiculo Pour On qsp 1 dose 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Aplicar 1 dose a cada 30 dias com a pelagem seca. 
**Cães de 1 a 10 kg: 1 mL 
***Cães de 10, 1 a 20 kg: 1,5 mL 
****Cães de 20,1 a 40 kg: 3,0 mL Cães acima de 40 kg: 4,0 mL 
*****Gatos de 1 a 8 kg: 0,5 mL 
 
Tabela 145 - Spray com fipronil para prevenção e controle de infestação de pulga e 
carrapato 

Fipronil 0,25 % 

Veículo Spray qsp 1 dose 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 2 a 4 jatos / kg de peso do animal. Reaplicar após 30 dias. 
 
Tabela 146 - Spray com óleo de neem para controle de infestação de pulga 

Óleo de Neem 3,0 % 

Veículo Spray qsp 1 dose 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar no corpo todo do animal e massagear, reaplicar após 30 a 40 dias. 
 
Tabela 147 - Spray antipulgas com óleo de neem e óleo de andiroba 

Óleo de Neem 2,0 % 

Óleo de Andiroba 3,0 % 

Veículo Spray qsp 1 dose 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar no corpo todo do animal e massagear, reaplicar após 30 a 40 dias. 
 
Tabela 148 - Shampoo repelente para pulga e carrapato 

Óleo de Andiroba 5,0 % 

Shampoo qsp 200 m 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Dar banho de 1 a 2 vezes por semana, deixar agir por 10 minutos e enxaguar. 
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Tabela 149 - Spray com nanorepel repelente contra carrapatos ixodes spp 
(transmissor da doença de lyme) e amblyomma americanum (transmissor da 
erliquiose) e pulgas 

Nanorepel 20 % 

Veículo spray qsp 1 dose 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar no corpo todo do animal e massagear, reaplicar a cada 10 horas. 
 
Tabela 150 - Spray para ambiente contra carrapato 

Óleo de Neem 10 % 

Óleo de Andiroba 10 % 

Veículo spray qsp 1 dose 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Aplicar na região de circulação e na casinha dos cães. Atua na redução da eclosão 
dos ovos e no desenvolvimento das larvas dos carrapatos. 
 
Tabela 151 - Biscoito para controle de pulga em cães e gatos 

Lufenuron 10 mg/kg 

Biscoito qsp 1 un 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 biscoito a cada 30 dias junto com a principal refeição. 
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19 TERAPIA ORTOMOLECULAR 
 

19.1 PQQ (PIRROLOQUINOLINA QUINONA) 

 

PQQ é um micronutriente com alto poder antioxidante, 100x mais 

potente que a vitamina C, que protege e aumenta a funcionalidade das 

mitocôndrias existentes, retardando o envelhecimento mitocondrial. PQQ 

também promove a geração de novas mitocôndrias, promovendo energia, e 

estimula a produção do Factor de Crescimento Nervoso (NGF), 

responsável pelo crescimento de células nervosas para reparar nervos 

danificados por acidente vascular cerebral ou outra lesão. PQQ foi aceito 

pela FDA como um novo ingrediente dietético (NDI). 

Como a Coenzima Q10, a PQQ também apóia ativamente a 

transferência de energia dentro das mitocôndrias, que abastece o 

organismo com maior parte de sua bioenergia. PQQ foi provado na 

neutralização de dois dos radicais livres mais potentes: o superóxido e o 

hidroxilo (J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1997 Feb;43(1):19-33). 

Pesquisas demonstraram que PQQ é de 30 à 5.000 vezes mais 

eficiente na redução da oxidação do que outros antioxidantes comuns, tais 
como a vitamina C. PQQ é 5.000 vezes mais eficaz que a vitamina C 
(Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77.). 

PQQ apresenta benefícios neuroprotetores e cardioprotetores. 

Sabe-se que 25% do coração é constituído de mitocondrias. Daí, já se 

observa que qualquer declínio da saúde mitocondrial, poderá representar 

um prejuízo enorme para o coração. 

 

Indicações: 
Promove a biogênese de mitocôndrias (formação de novas 

mitocôndrias); Antioxidante; 

Aumento do nível de energia através preservação da função 

mitocondrial; Ativa o sistema imune; 

Efeito neuroprotetor e cardioprotetor. 
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D Ribose - Carboidrato 
 
D-Ribose é uma molécula simples de carboidrato encontrada em 

todas as células. 

 

Indicações: 

É essencial para a contínua produção de ATP - a molécula que dá a 

energia necessária para o funcionamento dos músculos e do coração; 

Aumenta o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio; 

Usada pelas células para converter nutrientes em ATP. Por isso, é 

essencial para ajudar a restaurar os níveis de energia celular, 

proporcionando benefícios comprovados em músculos cardíacos e 

esqueléticos; 

Melhora o parâmetro funcional diastólico e assim melhorando a 

qualidade de vida; É contraindicado em animais diabéticos, e com altos 

níveis de ácido úrico. 

 
Sugestões de formulações 
 
Tabela 152 -  Biscoito antioxidante e cardioprotetor em cães 

PQQ 110 mcg/kg 

COENZIMA Q10 100 a 400 mg 

RESVERATROL 0,5 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito 2 vezes ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 153 -  Biscoito dietético para cães praticantes de esportes 

GLUCOSAMINA 300 mg 

D RIBOSE 300 mg 

MSM 75 mg 

VITAMINA B5 2 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito a cada 10 kg de peso corporal, 1 vez ao dia, antes da refeição ou 
segundo critério do médico veterinário. 
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Tabela 154 - Suspensão para tratamento de cardiomiopatia em cães e gatos 

ÔMEGA 3 50 mg/kg 

VITAMINA E 5-10 mg/kg 

COENZIMA Q10 5 – 10 mg/kg 

L CARNITINA 50 – 100 mg/kg 

L TAURINA 250 mg/animal 

PQQ 110 mcg/kg 

D RIBOSE 30 – 60 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP 1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
 
Tabela 155 - Pasta antioxidante para gatos idosos 

PQQ 110 mcg/kg 

L CARNITINA 50 – 100 mg/kg 

VITAMINA E 5 – 10 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose ao dia ou segundo critério do médico veterinário. 
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19.2 NUTRACÊUTICOS IMUNOMODULADORES 
 
MACROVET  (MACROGARD) 

 
β-Glucanas Bioativas Purificadas 

Fonte de glucanas β-1,3/1,6 altamente purificadas, expostos e 

preservados, produzidos a partir de uma cepa especialmente selecionada da 

levedura Saccharomyces ceravisae. A inclusão do Macrovet nos tratamentos 

dos pets tem o potencial de equilibrar suas defesas naturais, contribuindo para 

a redução do risco e gravidades das doenças virais, bacterianas e parasitárias, 

além de otimizar a eficácia das vacinas. Macrovet atua, portanto, como um 

ingrediente imunomodulador natural, oferecendo melhora no status imune e na 

saúde animal. 

 

ACTVET 
 
Mananas frações ativas 

É um prebiótico composto por frações ativas de uma cepa específica de 

Saccharomyces cerevisiae. ACTVET potencializa a digestão e absorção de 

nutrientes, promove o aumento da resposta imune e melhora a saúde intestinal, 

inibindo a colonização de bactérias patogênicas e o aumento na concentração 

de imunoglobulina sérica. ACTVET estimula o crescimento e/ou a atividade 

metabólica de bactérias benéficas, que produzem substâncias com 

propriedades imuno-estimulatórias, as quais interagem com o sistema imune 

do animal de várias maneiras, tais como: produção de citocinas, proliferação de 

células mononucleares, fagocitose macrofágica e indução de síntese de 

maiores quantidades de imunoglobulinas. 

 
DHA VET 

 
Ômega 3 de alga 

Fonte de ácido graxo essencial em especial o DHA. Extraído de 

microalgas heterotróficas cultivadas em tanques. Este tipo de cultivo é seguro, 

consistente, rastreável e livre de contaminações por PCBs e metais pesados. 
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Além de melhorar o sistema imunológico e atuar como um anti-inflamatório, o 

DHA VET fornece uma série de vantagens funcionais, já que o DHA esta 

presente em alta concentração no cérebro e na retina dos animais. O animal 

fica mais protegido contra doenças crônicas, como neoplasias, doenças 

cardiovasculares, problemas de pele e resistência à insulina. No caso das 

neoplasias, o DHA atua reduzindo a taxa de crescimento tumoral e metástase, 

pois age como suporte nutritivo e modulador do sistema imunológico. 

 

Figura 12 - MACROVET, ACTVET, DHA VET 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

19.2.1 Sugestões de formulações 
 
Tabela 156 - Biscoito imunoestimulante 

MACROVET  10 - 15 mg/kg 

VITAMINA E  5 mg/kg 

BISCOITO QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito ao dia. Indicação: fortalece o sistema imunológico, possui ação 
anti-inflamatória, cicatrizante e antioxidante. Indicado como coadjuvante em várias 
condições como doenças infecciosas agudas e crônicas e processos alérgicos. 
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Tabela 157 - Biscoito de dha vet e macrovet - cães 

MACROVET 10 - 15 mg/kg 

DHA VET  25 - 43 mg/kg 

BISCOITO QSP  1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito ao dia. Indicação: problemas de pele, distúrbios articulares, 
fortalecimento do sistema imunológico e como coadjuvante no tratamento antitumoral. 
 
Tabela 158 - Suspensão de ômega 3 dha 

DHA VET  25 - 43 mg/kg 

SUSPENSÃO QSP  1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 dose ao dia. Indicação: controle do prurido, queda de pelos e pele 
ressecada, melhora brilho e maciez da pelagem. Estimula a síntese de ceramidas e 
possui ação anti-inflamatória. Melhora imunidade. 
 
Tabela 159 - Biscoito prebiotico e imunoestimulante 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito ao dia. Indicação: contribui para o equilíbrio da microbiota 
instestinal e estimula o sistema imunológico. Ideal para suplementação ao tratamento 
com antibiótico. 
 
Tabela 160 - Pasta de dha vet e macrovet - gatos 

MACROVET  10 - 15 mg/kg 

DHA VET  25 - 43 mg/kg 

PASTA ORAL QSP  1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: dar 1 dose ao dia. Indicação: problemas de pele, distúrbios articulares, 
fortalecimento do sistema imunológico e como coadjuvante no tratamento antitumoral. 
 

 
 
 
 
 
 

ACTVET  12 mg/kg 

BISCOITO QSP  1 UN 
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19.3 - SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA CÃES E GATOS 
 

Uso da suplementação como complementação para o Tratamento de 

Patologias Veterinárias específicas, com foco em animais de pequeno porte. 

 
19.3.1 Sugestões de Formulações 
 
 
Tabela 161 - Suplemetanção para cães e gatos com doença renal crônica 

 GATOS CÃES 

Cordyceps sinensis 12,5 mg 100 mg 

L-Arginina 12,5 mg 100 mg 

DHA VET 25 mg 100 mg 

Ômega 3 10 mg 45 mg 

Vitamina B1 1 mg 8 mg 

Vitamina B2 1 mg 8 mg 

Vitamina B6 2 mg 16 mg 

Ácido Fólico 45 mcg 360 mcg 

Vitamina B12 13,75 mcg 110 mcg 

Colina 1 mg 8 mg 

Potássio 2 mg 16,5 mg 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicações: Ajuda a manter a função renal em cães e gatos com insuficiência renal 
crônica. 
*Posologia: Gatos: 1 dose por cada 2 kg de peso, uma vez ao dia ou dividido em duas 
vezes (manhã e noite). Cães: 1 dose por cada 15 kg de peso, uma vez por dia ou 
dividido em duas vezes (manhã e noite). 
 
Tabela 162 - Suplementação para aumento da imunidade de cães e gatos (doses por 
kg do produto) 

(continua) 

Ganoderma lucidum 40 mg 

Ácido Fólico 10 mg 

Glutamina 25 g 

Arginina 25 g 

Biotina 2,8 mg 

Cálcio 1,8 g 

Colina 577 mg 
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Tabela 162 - Suplementação para aumento da imunidade de cães e gatos (doses por 
kg do produto) 

(conclusão) 

Fenilalanina 8500 mg 

Glicina 52 g 

Histidina 4500 mg 

Isoleucina 7500 mg 

Leucina 12 g 

Lisina 12 g 

FOS 2000 mg 

MACROVET 1000 mg 

Metionina 3200 mg 

Tirosina 3700 mg 

Treonina 9000 mg 

Triptofano 4000 mg 

Valina 9000 mg 

Vitamina B1 6000 mg 

Vitamina B12 24 mcg 

Vitamina B2 19 mg 

Vitamina B3 20 mg 

Vitamina B6 15 mg 

Suspensão qsp 1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicações: Indicado para aumento do desempenho, estimulante do sistema 
imunológico, aumento da resistência física e recuperação de cirurgias, quimioterapias 
e terapias com corticóides. Eficiente contra infecções virais como o Vírus da 
Imunodeficiência Felina (FIV) e Leucemia Felina. 
*Dose: Cães: 2,5 mL para cada 10 kg de peso 1 vez ao dia. Gatos: 1 mL 1 vez ao dia. 
 
Tabela 163 - Suplementação promotora da saúde óssea de cães e gatos 

(continua) 

Vitamina A 1800 UI 

Vitamina B12 50 mcg 

Vitamina D3 450 U I 

Vitamina E 30 UI 
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Tabela 163 - Suplementação promotora da saúde óssea de cães e gatos 
(conclusão) 

Zinco 5 mg 

Fósforo 150 mg 

Cálcio 250 mg 

Suspensão qsp 1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Indicações: Indicado para animais com necessidade de suplementação de cálcio e 
fósforo, essenciais à saúde óssea que, combinados às vitaminas A, D3 e B12, 
proporcionam melhor absorção desses minerais no organismo. 
Dose: Administrar 1 dose a cada 10 Kg de peso ao dia, ou a critério do médico 
veterinário. 
 
Tabela 164 - Suplementação para equilíbrio da microbiota intestinal de cães e gatos 
(doses por kg do produto) 

Pool de Lactobacillus 3,33 x 1010 UFC 

ACTVET 240 g 

FOS 15 g 

Arginina 900 mg 

Taurina 2000 mg 

Triptofano 1800 mg 

Lisina 30 g 

Metionina 20 g 

Ácido Fólico 1900 mg 

Biotina 40 mg 

Vitamina A 1600 UI 

Vitamina E 1600 UI 

Magnésio 3 g 

Suspensão qsp 1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Indicações: Previne e auxilia no tratamento de diarréias de origem bacteriana; 
favorece a digestibilidade dos alimentos e absorção dos nutrientes; estimula a síntese 
de proteínas e vitaminas; auxilia na reposição da microbiota nos períodos de 
convalescença e após tratamentos com antibióticos e quimioterápicos; melhora a 
consistência e diminui o odor das fezes; melhora as condições fisiológicas e 
morfológicas dos animais. 
**Dose: Cães e Gatos: 1 ml para cada 20 kg de peso, 1 vez ao dia ou a critério do 
médico veterinário. 
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19.4 MACROGARD 
 

Nutracêutico imunomodulador Macrogard 
 

β-Glucanas Bioativas Purificadas 

Fonte de glucanas β-1,3/1,6 altamente purificadas, expostos e preservados, 

produzidos a partir de uma cepa especialmente selecionada da levedura 
Saccharomyces ceravisae. A inclusão do Macrogard nos tratamentos dos 

pets tem o potencial de: 

 

 Equilibrar suas defesas naturais, contribuindo para a redução do risco e 

gravidades das doenças virais, bacterianas e parasitárias; 
 Otimizar a eficácia das vacinas, atuando como um ingrediente 

imunomodulador natural, oferecendo melhora no status imune e na saúde 

animal; 

 Redução da claudicação e dor em animais com osteoartrite; 

 Redução da inflamação e do período de imunossupressão em cadelas 

castradas; 
 Redução do prurido, da descamação da pele e da perda de pelos em 

animais com dermatite atópica. 

 
19.4.1 Sugestões de formulações 
 
Tabela 165 - Biscoito imunoestimulante 

MACROGARD 10 - 15 mg/kg 

VITAMINA E 5 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito ao dia. Indicação: fortalece o sistema imunológico, possui ação 
anti-inflamatória, cicatrizante e antioxidante. Indicado como coadjuvante em várias 
condições como doenças infecciosas agudas e crônicas e processos alérgicos. 
 

 

 

 

 



194

TERAPIA ORTOMOLECULAR

Tabela 166 - Biscoito de dha vet e macrovet - cães 

MACROVET 10 - 15 mg/kg 

DHA VET 25 - 43 mg/kg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito ao dia. Indicação: problemas de pele, distúrbios articulares, 
fortalecimento do sistema imunológico e como coadjuvante no tratamento antitumoral. 
 
Tabela 167 - Cápsula para prevenção de problemas articulares em cães 

MACROGARD 10 - 15 mg/kg 

GARRA DO DIABO 10 – 40 mg/kg 

BOSWELLIA SERRATA 40 mg/kg 

CÁPSULA QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 cápsula ao dia. Indicação: fórmula com ação anti- inflamatória e 
analgésica para quadros reumáticos como artrite e artrose. 
 
Tabela 168 - Pasta de dha vet e macrovet - gatos 

MACROVET 10 - 15 mg/kg 

DHA VET 25 - 43 mg/kg 

PASTA ORAL QSP 1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: dar 1 dose ao dia. Indicação: problemas de pele, distúrbios articulares, 
fortalecimento do sistema imunológico e como coadjuvante no tratamento antitumoral. 
 
Tabela 169 - Suspensão estimulante do sistema imunológico para cães 

MACROGARD 150 mg 

EQUINÁCEA PURPÚREA 150 mg 

SUSPENSÃO ORAL QSP 1 DOSE 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: dar 1 dose ao dia a cada 10 kg de peso corporal. Indicação: fórmula estimulante 
do sistema imunológico. Pode ser utilizado como adjuvante no tratamento de doenças 
autoimunes, virais, infecções do trato respiratório e urinário. 
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Tabela 170 - Biscoito para redução da fadiga e melhora do desempenho para cães 

MACROGARD 150 mg 

CORDYCEPS SINENSIS 100 mg 

BISCOITO QSP 1 UN 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Uso: Dar 1 biscoito ao dia a cada 10 kg de peso corporal. Indicação: O Cordyceps 
sinensis é um cogumelo chinês usado para tratar diversos problemas como fadiga, 
fortalecer o sistema imune e melhorar o desempenho atlético dos cães. 
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19.5 TERAPIA ORTOMOLECULAR NA MEDICINA VETERINÁRIA – PARTE 1 
 
19.5.1 Resveratrol 
 

Resveratrol e Suas Principais Aplicações na Prática Veterinária 
Geriátrica 

 
O resveratrol tem atividade antioxidante através da inibição da 

atividade dioxigenase da lipoxigenase. A atividade anti-inflamatória do 

resveratrol é explicada pela inibição da transcrição e atividade da 

ciclooxigenase (COX-1 e COX-2), inibindo também a síntese de 

tromboxinas, portanto atuando como anticoagulante. 

O resveratrol atua sobre o câncer em diversas maneiras, uma destas 

é a inibição da cascata do ácido araquidônico, esta rota metabólica pode 

induzir a gênese de tumores. Outra via é pela inibição da proteína C-

quinase, um mediador chave na promoção dos tumores, ação que poderia 

explicar o seu efeito quimiopreventivo. Estudos indicam que o resveratrol 

pode induzir a apoptose, morte programada de células, atuando como um 

agente antiproliferativo de alguns tipos de tumores. 

O resveratrol proporciona diversos benefícios para a saúde, e tem 

sido indicado especialmente em doenças relacionadas à idade, tais como 

doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2 e doenças neurológicas. 

O resveratrol protege o sistema cardiovascular por uma série de 

mecanismos, incluindo: 

 

 Inibição da agregação plaquetária; 

 Síntese de eicosanoides pró-aterogênicos; 

 Inibição da proliferação celular; 

 Elevação do vasorrelaxamento. 
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Tabela 171 - Suspensão antiateratogênica e anti-inflamatória sabor danoninho - 
cães 

Resveratrol 2 mg/kg 

Suspensão qsp 1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 dose ao dia, via oral, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: suplementação antiaterogênica e anti-inflamatória. 
 
19.5.2 Endorfeel nutri 

 
 REATIVA a síntese de β-Endorfinas 

 PROTEGE a degradação das β-Endorfinas 

 AMPLIFICA a atividade das β-Endorfinas 

 Promove efeito relaxante reduzindo a ansiedade 

 

A liberação de β-endorfinas provoca, além da ação analgésica, uma 

sensação de “prazer” e de “bem estar”. O stress agudo causa diminuição 

da liberação de β-endorfinas, e por este motivo gera grande ansiedade. 

Muitos são os efeitos atribuídos a β-endorfinas, entre eles: Influência 

nos sistemas metabólicos e imune, cardiovascular, respiratório e renal, na 

regulação da temperatura; na função gastrointestinal; no apetite; no sono; 

na função do aprendizado e da memória, na analgesia; na diminuição do 

desconforto respiratório e muscular; na percepção do esforço; nas 

alterações de humor; na depressão e na esquizofrenia. 

Fruto da exploração sustentável da biodiversidade, Dr. Gilles 

Gutierrez, em parceria com universidades francesas e maltesas, 

desenvolveu o ENDORFEEL NUTRI®, um suplemento alimentar que visa a 

REATIVAÇÃO da síntese, a PROTEÇÃO da degradação e AMPLIFICAÇÃO 

da atividade das β-endorfinas. 
 

Tabela 172 - Biscoito para compulsão canina sabor bacon 

Endorfeel Nutri 1 mg/kg 

Biscoito qsp 1 un 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia pela manhã, via oral.  
*Indicação: compulsão canina 
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Tabela 173 - Pasta oral para ansiedade felina sabor salmão 

Endorfeel Nutri 1 mg/kg 

Pasta oral qsp 1 dose 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 dose pela manhã.  
*Indicação: ansiedade 
felina. 
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19.6 TERAPIA ORTOMOLECULAR NA MEDICINA VETERINÁRIA – PARTE 2 

 

A medicina ortomolecular previne e mantém o bom funcionamento do 

organismo dos animais de estimação através da complementação de 

nutrientes como vitaminas, minerais, antioxidantes e outras substâncias 

importantes para o funcionamento adequado do organismo. 

Todas as vitaminas, os minerais e aminoácidos, quando empregados 

no tratamento de várias patologias são considerados fármacos 

ortomoleculares, pois são substâncias participantes obrigatórias da 

constituição da matéria viva. 

 
Sugestões de formulações 
 
19.6.1 Suplementação com ferro, zinco e cobre para gatos adultos 
 
Tabela 174 - Suplementação com Ferro, Zinco e Cobre para GATOS ADULTOS 

Ferro Quelado 0,74 mg 

Zinco Quelado 0,34 mg 

Cobre Quelado 110 mcg 

Pasta oral qsp 1g 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Posologia: Administrar 1 dose ao dia, via oral, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: Suplementação de Ferro, Zinco e Cobre Para Gatos Adultos. 
 

19.6.2 Suplementação com aminoácidos essências para cães em fase de 
crescimento 
 
Tabela 175 - Suplementação com Aminoácidos essências para CÃES em FASE 
DE CRESCIMENTO 

Histidina 21 mg 

Treonina 52 mg 

Triptofano 17 mg 

Biscoito qsp 1 un 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia, via oral, ou a critério do médico veterinário.  
**Indicação: Aminoácidos Essenciais Para Melhora do Crescimento de Filhotes Dose 
baseada em cães de 10 a 12 semanas de idade. 
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19.6.3 Suplementação com prebióticos para cães 
 
Tabela 176 - Suplementação com Prebióticos para CÃES 

Frutooligossacarídeos (FOS) 500 mg 

Biscoito qsp 1 un 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 4 biscoitos ao dia, via oral, ou a critério do médico veterinário. 
**Indicação: aumentar o número de bifidobactérias e diminuir o número de patógenos, 
com a redução da concentração de componentes de odor fecal. 
 
19.6.4 Suplementação com prebióticos para gatos 
 
Tabela 177 - Suplementação com Prebióticos para GATOS 

Inulina 175 mg 

Pasta oral qsp 1 g 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 dose ao dia, via oral, ou a critério do médico veterinário. 
**Indicação: aumentar o número de bifidobactérias e diminuir o número de patógenos, 
com a redução da concentração de componentes de odor fecal. 
 

19.6.5 Suplementação nutricional energética e imunoestimulante 
 
Tabela 178 - Suplementação Nutricional Energética e Imunoestimulante 

(continua) 

Vitamina B1 50 mg 

Vitamina B6 1 mg 

Vitamina B12 2 mcg 

Pantotenato de Cálcio 1 mg 

Leucina 19 mg 

Fenilalanina 2 mg 

Tirosina 7 mg 

Treonina 0,5 mg 

Valina 2 mg 

Glicina 15 mg 

Metionina 10 mg 

Cisteína 0,5 mg L 

Carnitina 1 mg 
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Tabela 178 - Suplementação Nutricional Energética e Imunoestimulante 
(conclusão) 

Arginina 5 mg 

Triptofano 5 mg 

Histidina 7 mg 

Isoleucina 15 mg 

Timomodulina 4 mg 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 dose 2 vezes ao dia ou a critério do médico veterinário. 
*Indicação: Melhora dos parâmetros nutricionais e aumento das defesas naturais, pois 
atua no sistema imune. 
 
19.6.6 Suplementação com ácidos graxos essenciais para pele e pelos 
 
Tabela 179 - Suplementação com Ácidos Graxos Essenciais para Pele e Pelos 

Biotina 100,5 mcg 

Ômega 3 40 mg 

Ômega 6 280 mg 

Vitamina A 2500 UI 

Vitamina E 35 UI 

Zinco 2,5 mg 

Biscoito qsp 1 un 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 biscoito a cada 10 Kg de peso, junto a uma refeição diária, ou a critério 
do médico veterinário.  
**Indicação: controle da perda de água transepidermal e a proliferação epidermal, 
proporcionando a hidratação da epiderme em cães atópicos e diminuição da queda de 
pelos. 
 
19.6.7 Suplemento antiestresse para viagens e transporte 
 
Tabela 180 - Suplemento Antiestresse para Viagens e Transporte 

Vitamina B1 35 mg 

Magnésio 5 mg 

Triptofano 3 mg 

Biscoito qsp 1 un 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 biscoito para cada 10 kg de peso corporal pelo período de 1 a 15 dias. 
**Indicação: Redução do estresse em situações como transporte, viagens e manejo. 
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19.6.8 Suplemento fitóterápico para redução de peso em cães 
 
Tabela 181 - Suplemento Fitóterápico para Redução de Peso em CÃES 

Chá verde Extrato Seco 80 mg/kg 

Garcínia Cambogia Extrato Seco 30 mg/kg 

Psylium 42 mg 

Biscoito qsp 1 un 
Fonte: elaborado pelo autor. 
*Administrar 1 biscoito ao dia imediatamente antes da principal refeição do cão.  
**Indicação: redução do apetite, favorecendo o emagrecimento. 
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