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USO VETERINÁRIO
Antimicrobiano e Anti-inflamatório

FÓRMULA
Cada 100 mL do produto contém:
Sulfametoxazol .......................................................................................................................  20 g
Trimetoprim ................................................................................................................................. 4 g
Diclofenaco de Sódio ............................................................................................................ 375 mg
Veículo q.s.p. ........................................................................................................................... 100 mL

INDICAÇÕES
Vetsulfa é um produto de ação sinérgica, bactericida, indicado para o tratamento de 
diversas enfermidades causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos que 
acometem os bovinos e equinos, causadas por agentes etiológicos sensíveis ao 
espectro de ação da associação Sulfametoxazol e Trimetoprim. Indicado no 
tratamento de infecções bacterianas como:

BOVINOS
Mastite (Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus 
dysgalactiae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli), 
infecções respiratórias (Pasteurella multocida), metrite (Corynebacterium 
pyogenes, Escherichia coli), pielonefrite bovina (Corynebacterium renale), hepatite 
necrótica infecciosa (Clostridium novyi), doenças supurativas (Corynebacterium 
pyogenes), infecções urinárias (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Escherichia coli), diarreias e gastroenterites (Escherichia coli, Salmonella spp.).

EQUINOS
Garrotilho (Streptococcus equi), metrite (Corynebacterium pyogenes), pneumonia 
corinebacteriana (Corynebacterium equi), doenças supurativas (Corynebacterium 
pyogenes).

Vetsulfa reduz o processo inflamatório, a dor e a febre, pela ação do Diclofenaco de 
Sódio estimulando o animal a se alimentar, acelerando a recuperação da 
enfermidade.

MODO DE USO E DOSAGEM
Vetsulfa deve ser administrado pelas vias intramuscular, intravenosa ou  
subcutânea, na dosagem de 2 mL para cada 15 kg de peso corpóreo, o que  
corresponde a 26,6 mg de Sulfametoxazol, 5,3 mg de Trimetoprim e 0,5 mg de 
Diclofenaco de Sódio, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias consecutivos ou à critério 
do Médico Veterinário.

Recomendamos a continuidade do tratamento por até 48 horas após o                           
desaparecimento do quadro clínico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Obedecer as dosagens indicadas para a aplicação do produto. Utilizar seringas e 
agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia. Durante o tratamento é 
importante o acompanhamento dos animais portadores de sintomas de distúrbios 
gastrintestinais, com histórico de ulceração gástrica ou intestinal. Superdosagens 
acidentais podem ser revertidas com injeção intramuscular de Ácido Folínico.
Respeitar o prazo de validade do produto.

EFEITOS COLATERAIS
O tratamento prolongado pode causar distúrbios gastrintestinais, como náuseas e 
vômitos, que podem ser minimizados pela administração do produto junto com 
alimentos. Distúrbios do rim e das vias urinárias podem ocorrer após tratamentos 
muito prolongados com sulfonamidas.
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CONTRAINDICAÇÕES
Não aplicar em animais com problema de disfunção renal ou hepática.
Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade à Sulfametoxazol, 
Trimetoprim ou ao Diclofenaco de Sódio. Não administrar em animais com 
ulcerações gástricas e/ou intestinais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não administrar a animais que estejam recebendo tratamento com Fenitoína. Alguns 
anestésicos derivados do ácido p-aminobenzóico (Procaína,  Tetracaína, Butacaína e 
Benzocaína) podem antagonizar o mecanismo de ação dos sulfonamídicos.                      
A administração concomitante de Ácido Folínico pode antagonizar o mecanismo de 
ação dos sulfonamídicos. Não administrar a animais que estejam recebendo 
tratamento com Ciclosporina.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 ºC e 30 ºC, ao 
abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA"

BOVINOS: 
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE 
SER REALIZADO 37 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER 
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS: O PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO EM EQUINOS 
DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS 
NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS 
LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO 
PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO                              
VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 9.025 em 
17/01/2005.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
                             CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO
Frasco-ampola contendo 50 mL e 100 mL do produto.


