
Até 8 meses 
de aventuras 
sem parar, 
livre de pulgas 
e carrapatos 



Seresto®, um avanço na proteção 
contra pulgas e carrapatos*.

Até 8 meses de proteção eficaz  contra 
pulgas e carrapatos em cães5 e gatos6.

Até 8 meses de proteção contínua contra pulgas e carrapatos*.

Sem necessidade de aplicações mensais.

Auxilia no controle das larvas de pulgas presentes no ambiente.

Polímero exclusivo que permite uma liberação controlada dos ativos em baixas doses.

Exclusivo mecanismo de segurança para gatos e cães pequenos.

Resistente à agua.

Inodora.
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Sim

Duração
Até 8 meses

Carrapato

Rhipicephalus
 sanguineus

Mata

Sim

Duração

Até 8 meses

Pulgas
Ctenocephalides felis
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Eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos
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Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves, 
potencialmente fatais. Por isso importante eleger uma solução  que expulsa e mata os parasitas com eficácia.

Pulgas
Carrapatos*

Ctenocephalides felis

Pesquisas mostram que, em média, 
77% dos proprietários que utilizam 
spot-on tratam os seus animais de 
estimação apenas 3 meses por ano1

As principais razões para a baixa frequência são:

A maioria dos produtos requer aplicações a cada 4 semanas.

Existe o hábito de prolongar o uso além das 4 semanas 

indicadas.

Muitas vezes, a proteção é realizada apenas durante as 

estações de alta infestação de pulgas e carrapatos.

Muitos tutores fazem o tratamento somente quando há 

infestação.

As baixas taxas de uso e as falhas na reaplicação dos 

produtos colocam os animais em risco de adquirirem 

Doenças Transmitidas por Vetores (VBD).

A eficácia de longa
duração desejada pelo

consumidor não é
atendida atualmente.

Pesquisas demonstram que 
existe um grande

interesse em produtos
de longa duração2.

É fundamental a 
orientação do tutor 

sobre a importância do 
tratamento ambiental 
para se obter sucesso 

no controle dos 
parasitas

Pulgas
Ctenocephalides felis

Pesquisas mostram que, em 
média, 77% dos proprietários 
que utilizam spot-on tratam 
os seus animais de estimação 
apenas 3 meses por ano1

As principais razões para a baixa frequência são:

   A maioria dos produtos requer aplicações
a cada 4 semanas.

   Existe o hábito de prolongar o uso além
das 4 semanas indicadas.

   Muitas vezes, a proteção é realizada apenas durante as 
estações de elevada infestação de pulgas e carrapatos.

   Muitos tutores fazem o tratamento somente
quando há infestação.

   As baixas taxas de uso e as falhas na reaplicação dos 
produtos colocam os animais em risco de adquirirem 
Doenças Transmitidas por Vetores (VBD).
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Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves, 
potencialmente fatais. Por isso importante eleger uma solução  que expulsa e mata os parasitas com eficácia.
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Pesquisas mostram que, em média, 
77% dos proprietários que utilizam 
spot-on tratam os seus animais de 
estimação apenas 3 meses por ano1

As principais razões para a baixa frequência são:

A maioria dos produtos requer aplicações a cada 4 semanas.

Existe o hábito de prolongar o uso além das 4 semanas 

indicadas.

Muitas vezes, a proteção é realizada apenas durante as 

estações de alta infestação de pulgas e carrapatos.

Muitos tutores fazem o tratamento somente quando há 
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Pulgas
Ctenocephalides felis

Seresto®, um avanço na proteção 
contra pulgas e carrapatos*.

   Até 8 meses de proteção contínua 
contra pulgas e carrapatos*.

   Sem necessidade de
aplicações mensais.

   Auxilia no controle das larvas de 
pulgas presentes no ambiente.

   Polímero exclusivo que permite uma 
liberação controlada dos ativos em 
baixas doses.

   Exclusivo mecanismo de segurança 
para gatos e cães pequenos3.

   Resistente à agua.

   Inodora.
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Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves, 
potencialmente fatais. Por isso importante eleger uma solução  que expulsa e mata os parasitas com eficácia.
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Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves, 
potencialmente fatais. Por isso importante eleger uma solução  que expulsa e mata os parasitas com eficácia.

Pulgas
Carrapatos*

Ctenocephalides felis

Seresto®, um avanço na proteção 
contra pulgas e carrapatos*.

Até 8 meses de proteção eficaz  contra 
pulgas e carrapatos em cães5 e gatos6.

Até 8 meses de proteção contínua contra pulgas e carrapatos*.

Sem necessidade de aplicações mensais.

Auxilia no controle das larvas de pulgas presentes no ambiente.

Polímero exclusivo que permite uma liberação controlada dos ativos em baixas doses.

Exclusivo mecanismo de segurança para gatos e cães pequenos.

Resistente à agua.

Inodora.

Pulgas Mata
Sim

Duração
Até 8 meses

Carrapato

Rhipicephalus
 sanguineus

Mata

Sim

Duração

Até 8 meses

Pulgas
Ctenocephalides felis

Mata
Sim

Duração
Até 8 meses

cães gatos

Eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos

100
90
80
70
60
50
40
30

0

8
meses

Semana 1  Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 7

Ef
ic

ác
ia

 (%
)

 Mês 8

100
90
80
70
60
50
40
30

0

8
meses

Semana 1  Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 7

Ef
ic

ác
ia

 (%
)

 Mês 8

Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves, 
potencialmente fatais. Por isso importante eleger uma solução  que expulsa e mata os parasitas com eficácia.
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Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves, 
potencialmente fatais. Por isso importante eleger uma solução  que expulsa e mata os parasitas com eficácia.

Pulgas
Carrapatos*

Ctenocephalides felis

Até 8 meses de proteção eficaz  contra 
pulgas e carrapatos em cães4 e gatos5.
Pulgas e carrrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças 
graves e potencialmente fatais. Por isso é importante eleger uma solução que expulsa e mata os 
parasitas com eficácia.

*  Carrapatos em 
cães. Em estudos 
realizados 
localmente, não foi 
possível replicar os 
testes de carrapatos 
em gatos.



A matriz3 exclusiva de polímeros de Seresto® permite
uma liberação controlada de duas substâncias ativas

Fisiológico 3 sps*
(sem substância ativa)  

Com imidacloprida  (100 nM) 58 sps*

Com flumetrina (50 nM) 5 sps*

Com imidacloprida (100 nM)  89 sps*
e flumetrina (50 nM) 

*Picos por segundo

Imidacloprida (10%)
Eficácia comprovada 
contra pulgas adultas, 
larvas  de pulgas 
e piolhos

Flumetrina (4,5%)
Eficácia comprovada 
contra carrapatos 
adultos, larvas e ninfas*

Flumetrina (4,5%)
Eficácia comprovada 
contra carrapatos 
adultos, larvas e ninfas*

* em cães.

Eficaz mesmo se 
o animal se molha.

Como funciona o mecanismo 
patenteado de liberação controlada?

até 8 meses de diversão sem parar

Depósito de
substâncias 

ativas

Aplicação
inicial 

Distribuição
dos

 componentes
da coleira

Liberação
contínua

A matriz polimérica inovadora
armazena as substâncias ativas
na coleira.

A coleira não libera as
substâncias até ser colocada.

As moléculas das substâncias
ativas migram para formar uma
microcamada na superfície
da coleira.

As substâncias ativas são
transferidas da coleira para 
a camada lipídica da pele
e do pelo.

Óleos neutros incorporados 
na coleira ajudam a difusão 
e a distribuição dos ativos pela
pele, pelo e camada lipídica. 

As substâncias ativas
continuam migrando da matriz 
para a camada lipídica da pele, 
sempre que necessário.

Uma eficiente proteção acaricida
/inseticida é mantida
com segurança em baixas doses 
de forma contínua.

Pulgas
Ctenocephalides felis

Há um sinergismo 
na combinação 

de imidacloprida 
e flumetrina7.

A matriz6 exclusiva de polímeros de Seresto® 
permite uma liberação controlada de duas 
substâncias ativas
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PONTO PRÉ-DETERMINADO 
DE RUPTURA 

ETAPA 2ETAPA 1

MECANISMO DE FECHO 
DE SEGURANÇA

Seresto é segura e o uso correto aumenta o conforto e eficácia do produto.

Baixas doses, de forma controlada, contribuem 
para aumentar a margem de segurança.

As concentrações de Seresto® no animal são mais estáveis e regulares do que as doses de spot-on já consideradas 
seguras.3

Níveis de concentração para spot-on e Seresto® (conceito baseado em dados internos)3

Segurança para os animais de estimação e para 
a família

As substâncias ativas são armazenadas na matriz da 
coleira. 

A tecnologia de liberação controlada garante a liberação 
da dose adequada das substâncias ativas.

Nos estudos de segurança com 5 vezes a dose recomen-
dada, não foram observados efeitos adversos, com exce-
ção de perda de pelo ocasional e leve irritação cutânea.

Devido ao modo de ação da coleira, a superdosagem é 
improvável, e sinais não são esperados. Entretanto em 
caso de ingestão, é sempre recomendado que se procure 
imediatamente auxílio de um Médico Veterinário.1 2 3 4 5 6 7 8
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Concentração necessária do ativo eficaz contra ectoparasitas

Pode ser usada em filhotes de cães a partir
de 7 semanas e gatos a partir de 10 semanas.

Pulgas
Ctenocephalides felis

Exclusivo mecanismo de segurança 
para gatos e cães pequenos8.

Baixas doses, de forma controlada, contribuem 
para aumentar a margem de segurança.

    Alguns tutores se preocupam com a segurança do uso de coleira por gatos

    Com a coleira P, indicada para gatos e cães até 8 Kg, no caso da remota possibilidade de um 
animal ficar preso, sua própria força é suficiente para alargar a coleira ou rompê-la em um ponto 
específico do produto, permitindo que o animal se solte.

As concentrações de Seresto® no animal são mais estáveis e regulares do que as doses de spot-on já 
consideradas seguras.6

Níveis de concentração para spot-on e Seresto® (conceito baseado em dados internos)6
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    Segurança para os animais de 
estimação e para  a família.

    As substâncias ativas são armazenadas 
na matriz da coleira. 

    A tecnologia de liberação controlada 
garante a liberação da dose adequada 
das substâncias ativas.

    Nos estudos de segurança com 5 
vezes a dose recomendada, não foram 
observados efeitos adversos, com 
exceção de perda de pelo ocasional e 
leve irritação cutânea.

    Devido ao modo de ação da coleira, a 
superdosagem é improvável e sinais 
não são esperados. Entretanto, em caso 
de ingestão, é altamente recomendável 
buscar assistência médica veterinária.



imagens ilustrativas

Seresto® resiste à água, oferecendo
proteção contínua, porque:

A colocação correta de Seresto® aumenta o conforto, 
a eficácia e a distribuição das substâncias ativas.

Os ativos não são liberados em meio aquoso.

Os componentes da coleira difundem-se por toda a camada lipídica 
da pele, o que impede que estes sejam removidos pela água.

Mesmo que a camada lipídica seja removida quando o cão é 
banhado, esta é rapidamente renovada pela pele e os ativos são 
rapidamente redistribuídos.

Permanece eficaz no animal se este molhar-se ou tomar um banho. 

Entretanto, o uso intensivo de xampús e sabonetes pode reduzir 
a duração da proteção contra os parasitos por demandar uma 
liberação mais frequente dos princípios ativos da coleira.

Puxar a coleira pelas presilhas e cortar 
o excesso de comprimento, deixando 
2 cm depois da presilha. 

Retirar a coleira da 
embalagem plástica

Desenrolar a coleira e remover 
quaisquer vestígios dos conectores 
de plástico presos à coleira, uma vez 
que podem causar irritação por fricção.

Ajustar a coleira em volta do pescoço 
sem apertar demais (como orientação, 
deve-se deixar uma folga suficiente 
de modo que caibam 2 dedos entre 
o pescoço e a coleira).

1

Passo a passo para a colocação:

Verificar periodicamente 
e ajustar se necessário, 
principalmente quando 

os cães e gatos estiverem 
em fase de crescimento.

Pulgas
Ctenocephalides felis

Baixas doses, de forma controlada, contribuem 
para aumentar a margem de segurança.

As concentrações de Seresto® no animal são mais estáveis e regulares do que as doses de spot-on já consideradas 
seguras.3
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imediatamente auxílio de um Médico Veterinário.1 2 3 4 5 6 7 8
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Pode ser usada em filhotes de cães a partir
de 7 semanas e gatos a partir de 10 semanas.
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Seresto® resiste à água, oferecendo
proteção contínua, porque:

A colocação correta de Seresto® 
aumenta o conforto, a eficácia e a distribuição 
das substâncias ativas.

    Os ativos não são liberados em meio aquoso.

    Os componentes da coleira difundem-se por 
toda a camada lipídica  da pele, o que impede 
que estes sejam removidos pela água.

    Mesmo que a camada lipídica seja removida 
quando o cão é  banhado, esta é rapidamente 
renovada pela pele e os ativos são  rapidamente 
redistribuídos.

    Permanece eficaz no animal mesmo se ele se 
molhar ou tomar um banho. 

    Entretanto, o uso intensivo de xampús e 
sabonetes pode reduzir  a duração da proteção 
contra os parasitos por demandar uma  liberação 
mais frequente dos princípios ativos da coleira.

Retirar a 
coleira da 
embalagem 
plástica

Ajustar a coleira em volta do pescoço 
 sem apertar excessivamente (como 
orientação,  deve-se deixar uma folga 
suficiente de modo que caibam 2 
dedos entre o pescoço e a coleira).

Puxar a coleira 
pelas presilhas e 
cortar  o excesso de 
comprimento, deixando 
2cm depois da presilha. 

Desenrolar a coleira e remover 
quaisquer vestígios dos conectores de 
plástico presos à coleira, uma vez que 
podem causar irritação por fricção.

Verificar periodicamente e reajustar se 
necessário, principalmente quando os cães 
e gatos estiverem em fase de crescimento.



ATÉ 8 MESES para você 
aproveitar o melhor das 4 patas

É muito mais proteção para o seu pet, mais 
tranquilidade para você e muito mais economia 
para o seu bolso. Dê um tempo para as preocupações. 
Prolongue os bons momentos com muitas 
brincadeiras, passeios e companheirismo.

Proteção por até 8 meses 
contra pulgas e carrapatos*.

Coleira ajustável
com mecanismo de 
segurança.

P (38 cm)
Para cães de
até 8 kg e gatos

G (70 cm)
Para cães
com mais de 8 kg

Veja como colocá-la  em
seu cão ou gato

A colocação correta da coleira 
é muito importante para garantir 
a eficácia e a segurança de Seresto®

1 Retire a coleira
da embalagem

2 Desenrole a coleira e remova 
quaisquer vestígios dos 
conectores de borracha presos à 
coleira, uma vez que podem causar 
irritação por fricção

3 Ajuste a coleira em volta
do pescoço sem apertar demais
(de modo que caibam 2 dedos entre
o pescoço e a coleira)

4 Prenda a ponta da coleira na 
fivela plástica e corte o excesso, 
caso ultrapasse 2 cm
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Consulte sempre um
Médico Veterinário.

DÊ UM TEMPO PARA PREOCUPAÇÕES.

* em cães.

Atendimento ao Cliente 
Elanco 0800 701 55 46 @elancopetsbrsac@elancoah.com /elancopetsbr
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