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Ctenocephalides felis em cães 
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Resumo 

Retrospecto: Fluralaner (Bravecto™) é um novo inseticida e acaricida sistêmico que fornece atividade longa e persistente após 

uma única administração na dose mínima de 25 mg/kg de peso corporal. 

Métodos: Três estudos randomizados com controle negativo foram conduzidos em cães para avaliar o início do extermínio (1 

estudo) e a velocidade do extermínio das pulgas (2 estudos) pelo fluralaner. Todos os cães foram infestados com pulgas C. 

felis adultas antes do tratamento. Os cães dos grupos tratados receberam fluralaner oral uma vez a uma dose mínima de 25 

mg/kg do peso corporal, enquanto que os cães dos grupos controle não foram tratados. Os grupos controle e de tratamento 

separados foram emparelhados em cada momento de avaliação das pulgas. As contagens de pulgas foram realizadas com 

penteação dos cães 0,5, 1, 2, ou 4 horas após o tratamento com fluralaner para medir o início do extermínio. Para avaliar a 

velocidade do extermínio das pulgas ao longo de 12 semanas, as contagens de pulgas foram realizadas através de penteação 

dos cães 4, 8, 12 ou 24 horas após o tratamento com fluralaner e então 4, 8, 12 ou 24 horas após cada reinfestação de pulgas, 

realizada 4, 8 e 12 semanas após o tratamento. 

Resultados: No estudo do início do extermínio, a atividade do fluralaner contra pulgas iniciou já em 1 hora após o tratamento 

(8% de eficácia numérica). Em 2 e 4 horas após o tratamento, a redução das pulgas foi significativa, com 36,7% e 88% de 

eficácia, respectivamente. 

Nos estudos da velocidade do extermínio, a eficácia contra pulgas após o tratamento com fluralaner foi 80,5% em 4 horas e 

continuou > 99,4% em 8, 12 e 24 horas. Após as reinfestações de pulgas nas semanas 4, 8 e 12, a eficácia em 4 horas foi de 

96,8, 91,4 e 33,5%, respectivamente. A eficácia em 8, 12 e 24 horas após as reinfestações de pulgas foi de 98,0-100% para as 

12 semanas do estudo. Exceto para 4 horas após a reinfestação de pulgas em 12 semanas, a redução das pulgas foi significativa 

para todos os momentos após a reinfestação. 

Conclusões: A administração oral única de fluralaner elimina rapidamente as infestações de pulgas existentes e propicia 

excelente proteção contra pulgas durante 12 semanas após o tratamento. 

Unitermos: Bravecto™, Comprimidos mastigáveis, Fluralaner, Início da atividade, Início do extermínio, Velocidade do extermínio, 

Cão, Pulga, Ctenocephalides felis, Eficácia. 

Retrospecto 

A pulga do gato, Ctenocephalides felis, é a principal 

espécie de pulga que infesta cães e gatos [1] e o 

ectoparasito mais importante para cães em vários partes 

do mundo [2]. Uma infestação de pulgas persistente sem 

tratamento pode provocar prurido intenso, trauma 

autoinfligido e até mesmo, no caso de infestação maciça, 

anemia [2]. Em alguns cães, a exposição às pulgas leva 

à condição mais séria de dermatite alérgica a picada de 

pulgas (DAPP), um resultado da hipersensibilidade aos 

componentes da saliva da pulga [1]. Tendo ocorrido a 

sensibilização, basta um pequeno número de picadas de 

pulga para a reincidência das lesões. Os sinais clínicos 

são geralmente transitórios, mas podem ocorrer 

alterações crônicas na pele, como alopecia, crostas, 

hiperpigmentação e liquenificação, se a infestação de 

pulgas não for eliminada [3]. Os cães são afetados 

somente pelas pulgas adultas. Outros estágios do ciclo 

de vida da pulga contaminam o ambiente, onde ocorre o 

desenvolvimento da pulga desde o ovo via larvas e 

pupas até as pulgas adultas recém-emergidas. A 

eliminação das pulgas adultas antes de elas começarem 

a postura de ovos é essencial para o sucesso no controle 

das pulgas [4]. São necessárias aproximadamente 24 

horas entre o primeiro repasto sanguíneo da pulga e o 

início da postura de ovos [1]. Portanto, é necessário 

exterminar efetivamente todas as pulgas adultas dentro 

desse intervalo de tempo.  
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O princípio ativo do Bravecto™, o fluralaner, é um membro 

da classe das isoxazolinas, uma nova classe de 

medicamentos antiparasitários que inibem os canais de 

cloreto ligados ao glutamato e ácido y-aminobutírico 

(GABA) com seletividade significativamente maior para os 

nerônios dos insetos do que para os neurônios dos 

mamíferos [5,6]. O fluralaner formulado em comprimido 

mastigável aromatizado está disponível no mercado para a 

eliminação imediata e persistente de carrapatos e pulgas 

em cães por 12 semanas, produzindo sua ação primária 

através da atividade de alimentação [7]. Em um estudo de 

campo, uma única dose de fluralaner propiciou 12 semanas 

de atividade contra pulgas em cães [8] e mostrou que ele é 

seguro e bem tolerado [8,9]. 

O objetivo dos presentes estudos foi determinar a) com que 

rapidez o fluralaner começa a exterminar as pulgas (em 0,5-

4 horas após o tratamento) e b) a velocidade do extermínio 

das pulgas em 4-24 horas após a infestação ao longo das 

12 semanas de duração da eficácia do fluralaner. 

Métodos 

Configuração do estudo 

Três estudos cegos, randomizados, com controle negativo, 

foram realizados, um do início do extermínio na África do 

Sul e dois da velocidade do extermínio na Alemanha. O 

estudo do início do extermínio foi conduzido de acordo com 

as Boas Práticas Clínicas (Diretriz GL9 do VICH, Boas 

Práticas Clínicas (EMA, 2000)), em conformidade com a 

Norma Nacional Sul-africana “SANS 10386:2008: O 

cuidado e uso dos animais para fins científicos” e a 

aprovação ética foi obtida do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Animais da ClinVet (CAEC) antes do início do estudo. 

Os 2 estudos da velocidade do extermínio foram 

conduzidos de acordo com os Princípios da Boa Prática 

Laboratorial (BPL) do OECD e os Princípios de BPL do 

“Chemikaliengesetz” (Ato sobre Produtos Químicos) 

alemão, em conformidade com os regulamentos alemães 

sobre o bem-estar dos animais e a aprovação ética foi 

obtida antes do início do estudo. 

Para cada momento de avaliação das pulgas em cada um 

dos três estudos, 6 cães tratados e 6 cães controle foram 

incluídos, portanto, um total de 96 cães (52 machos e 44 

fêmeas). Todos os cães incluídos tinham mais de 6 meses 

de idade, pesavam entre 8,9 e 18,8 kg e eram mestiços ou 

de raça pura (Beagles). Cada cão estava em boas 

condições de saúde, não tinha sido tratado com nenhum 

produto para controle de parasitas nos 3 meses anteriores 

a um período de aclimatação de 7 dias e era identificado de 

modo único por um número de microchip. No estudo do 

início do extermínio e nos estudos da velocidade do 

extermínio, foram usadas raças de pulgas criadas em 

laboratório, tanto originárias da Alemanha como coletadas 

em campo menos de 10 anos antes dos estudos. 

Dentro do período de aclimatação, a suscetibilidade de 

cada cão às pulgas foi confirmada por uma infestação de 

pulgas com 100 (± 4) pulgas (início do extermínio) ou 80 

pulgas (velocidade do extermínio), seguida da remoção e 

contagem das pulgas 24 (± 2) horas depois. Todos os cães 

incluídos no estudo abrigavam mais de 50% do número de 

pulgas originalmente infestadas. A classificação dos cães foi 

realizada por sexo (estudo do início do extermínio) ou sem 

separação de sexo (estudos da velocidade do extermínio) 

por ordem decrescente da contagem de pulgas e os cães 

foram alocados randomicamente aos grupos do estudo 

usando uma lista de randomização gerada por computador. 

No estudo do início do extermínio, os cães foram alojados 

individualmente. Nos estudos da velocidade do extermínio, 

os cães foram alojados por grupo dentro de seu grupo de 

estudo correspondente durante os períodos sem infestação 

de pulgas. Nos dias em que portavam pulgas, todos os cães 

eram alojados individualmente. 

Tratamento 

Um ou 2 dias antes do tratamento, todos os cães foram 

infestados com 100 (± 4) (estudo do início do extermínio) 

ou 80 (estudos da velocidade do extermínio) pulgas C. felis 

não alimentadas. No dia do tratamento (dia 0), cada cão 

recebeu metade de sua ração diária aproximadamente 20 

minutos antes do tratamento e o restante diretamente após 

o tratamento. Os cães dos grupos de tratamento foram 

tratados oralmente com comprimidos mastigáveis de 

fluralaner (Bravecto™), com base no peso corporal 

individual do cão, para atingir uma dose mínima de 25 mg 

de fluralaner/ kg de peso corporal. O comprimido 

mastigável foi administrado por meio de colocação no fundo 

da cavidade oral sobre a língua para iniciar a deglutição. 

Cada cão tratado foi observado continuamente por 1 hora 

após a administração para monitorar a ocorrência de vômito 

ou se o comprimido era cuspido, o que não ocorreu em 

nenhum dos 3 estudos. Os cães do grupo controle 

permaneceram não tratados. As observações gerais da 

saúde foram realizadas diariamente durante todo o período 

de duração dos 3 estudos. 

Infestações de pulgas e avaliações 

No estudo do início do extermínio, todos os cães foram 

infestados com 100 (± 4) pulgas 1 dia antes do tratamento. 

As contagens de pulgas foram realizadas com um par do 

grupo de tratamento e do grupo controle em 0,5 (± 5 min), 

1 (± 15 min), 2 (± 15 min) ou 4 (± 15 min) horas após o 

tratamento com fluralaner. Nos dois estudos da velocidade 

do extermínio, os cães foram infestados com 80 pulgas nos 

dias -2, 28 (4 semanas), 56 (8 semanas) e 84 (12 semanas). 

As contagens de pulgas foram realizadas com um par do 

grupo de tratamento e do grupo controle em 4 e 8 (± 0,75) 

horas em um estudo ou em 12 e 24 (± 1,5) horas no outro 

estudo após o tratamento com fluralaner (semana 0), ou a 

cada reinfestação de pulgas (semanas 4, 8, e 12). Cada cão 

foi penteado para remover e contar as pulgas adultas vivas. 

O pessoal que conduzia as contagens pela penteação era 

cego com relação ao grupo do estudo. 

Avaliação da eficácia 

O cão individual era a unidade experimental em todos os 

cálculos estatísticos. Os dados de cada momento de 

contagem de pulgas foram analisados separadamente. As 

diferenças significativas foram avaliadas entre as contagens 

logarítmicas das pulgas adultas vivas em cada grupo 

tratado, em cada momento de avaliação, em comparação 

com as contagens logarítmicas do respectivo grupo 

controle não tratado. Os grupos do estudo foram 

comparados usando um modelo linear misto incluindo o 

grupo do estudo como efeito fixo e o bloco como efeito 

aleatório. O nível de significância bilateral era declarado 

quando P < 0,05 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA, versão 

9.2). 

A eficácia foi calculada usando as médias geométricas com 

a fórmula de Abbott: 

Eficácia (%) = 100 x (MC - MT)/MC, onde MC era a média do 

número total de pulgas adultas vivas nos cães não tratados 
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e Mt a média do número total de pulgas adultas vivas nos 

cães tratados. No caso de contagens zero, a média 

geométrica (de pulgas) foi calculada como segue: 

 

Tabela 1. Estudo do início do extermínio: contagens médias de pulgas, faixa de contagem de pulgas e porcentagem de eficácia 

em 0,5, 1, 2 e 4 horas após uma única administração oral de fluralaner aos cães. 

Tempo após o tratamento 

Grupo do Estudo 

0,5 hora  1 hora  2 horas  4 horas  

Fluralaner Controle Fluralaner Controle Fluralaner Controle Fluralaner Controle 

Médiaa das contagens de pulgas (n) 78,71 73,96 78,14 84,89 48,70 76,97 7,38 61,57 

Faixa da contagem (n) 74-86 65-89 47-96 64-97 33-69 61-99 0-80 30-80 

Eficácia (%) 0,0%  8,0%  36,7% b  88,0% b  

Tabela 2. Estudo da velocidade do extermínio: contagens médias de pulgas, faixa de contagem de pulgas e porcentagem de 

eficácia ao longo de 12 semanas após uma única administração oral de fluralaner aos cães. 

Momentos de avaliaçãoa 

Grupo do estudo 

4 horas  8 horas  12 horas  24 horas  

Fluralaner Controle Fluralaner Controle Fluralaner Controle Fluralaner Controle 

Semana 0 Médiab das contagens de pulgas (n) 4,14 21,21 0,30 49,93 0,0 73,59 0,0 13,85 

 Faixa da contagem (n) 0-21 1-71 0-4 6-80 0 58-79 0 0-75 

 Eficácia (%) 80,5%c  99,4%c  100%c  100%c  

Semana 4 Médiab das contagens de pulgas (n) 2,38 74,78 0,0 77,79 0,0 73,53 0,0 69,35 

 Faixa da contagem (n) 0-13 69-80 0 73-80 0 66-80 0 61-75 

 Eficácia (%) 96,8%c  100%c  100%c  100%c  

Semana 8 Médiab das contagens de pulgas (n) 5,71 66,61 0,0 75,01 0,12 69,56 0,0 71,48 

 Faixa da contagem (n) 0-43 60-77 0 62-80 0-1 59-80 0 65-79 

 Eficácia (%) 91,4%c  100%c  99,8%c  100%c  

Semana 12 Médiab das contagens de pulgas (n) 45,91 69,02 1,49 74,24 1,02 76,44 0,0 73,25 

 Faixa da contagem (n) 15-75 64-75 0-14 67-77 0-16 72-80 0 68-78 

 Eficácia (%) 33,5%  98,0%c  98,7%c  100%c  
a Avaliação das pulgas xy horas após o tratamento ou reinfestação após o tratamento. 
b Média geométrica. 
c  As contagens logarítmicas das pulgas vivas do grupo tratado foram significativamente diferentes (p ≤ 0,05) das contagens logarítmicas do 

respectivo grupo controle não tratado. 

Resultados 

Nenhum evento adverso considerado como relacionado ao 

tratamento com fluralaner oral foi observado em qualquer 

cão. 

No estudo do início do extermínio (Tabela 1) a atividade do 

fluralaner contra pulgas tinha iniciado já em 1 hora após o 

tratamento (8% de eficácia numérica). Redução significativa 

das pulgas foi observada em 2 e 4 horas (36,7% e 88% de 

eficácia). Quatro horas após o tratamento, foi encontrado 

um cão sem nenhuma pulga e três cães com < 6 pulgas. 

Nos estudos da velocidade do extermínio (Tabela 2), a 

eficácia contra pulgas após o tratamento com fluralaner foi 

80,5% em 4 horas e continuou > 99,4% em 8, 12 e 24 horas. 

Após as reinfestações de pulgas nas semanas 4, 8 e 12, a 

eficácia em 4 horas foi de 96,8, 91,4 e 33,5%, 

respectivamente. A eficácia em 8, 12 e 24 horas após as 

reinfestações de pulgas foi de 98,0-100% para as 12 

semanas do estudo. Somente algumas ou nenhuma pulga 

foi observada nos cães nesses momentos. Exceto para 4 

horas após a reinfestação de pulgas em 12 semanas, a 

redução das pulgas foi significativa para todos os momentos 

após o tratamento e a reinfestação. 

Discussão 

Fluralaner (Bravecto™) é o primeiro ectoparasiticida 

administrado oralmente a demonstrar eficácia contra pulgas 

ao longo de 12 semanas [7]. No estudo do início do 

extermínio, os resultados mostram que o fluralaner 

administrado oralmente começa a exterminar as pulgas 

presentes no cão já em 1 hora após o tratamento. Em 4 

horas após o tratamento, 88% e em 8 horas após o 

tratamento, 99,4% das pulgas tinham sido exterminadas. 

Essa eficácia pronunciada em 8 horas após o tratamento foi 

mantida por todo o período de 12 semanas após o 

tratamento. Esse resultado é condizente com a eficácia 

próxima a 100% observada em múltiplos momentos em um 

estudo de campo europeu [8]. Naquele estudo de campo, 

em um grupo tratado com fipronil, a eficácia foi menor em 

todos os momentos e requereu tratamento mensal repetido 

para atingir uma eficácia comparável à do fluralaner após 

uma administração. A pronunciada eficácia do fluralaner 

contra pulgas em 8 horas por um período de pelo menos 12 

semanas após o tratamento contribui para o controle da 

população de pulgas no ambiente pela eliminação gradual 

dos estágios das pulgas. As pulgas fêmeas começam a 

postura de ovos dentro de 24-48 horas após o início do 

repasto sanguíneo, que é necessário para a produção de 

ovos e maturação das pulgas [10]. Exterminando todas as 

pulgas adultas recém-emergidas antes de elas iniciarem a 

postura de ovos durante o período de tempo estendido de 

12 semanas, o ciclo de vida da pulga será interrompido, isto 

é, as larvas, pupas e novas adultas serão erradicadas do 

ambiente do cão. A eficácia de longa duração contra pulgas 

é fortalecida fornecendo um efeito adicional sobre a 

reprodução das pulgas, pois o fluralaner reduz diretamente 

o desenvolvimento das pupas e, desse modo, o 

aparecimento de novas pulgas adultas [11]. Portanto, o 
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tratamento com fluralaner não só tem um efeito sobre a 

população de pulgas existentes no cão, mas também 

contribui para a interrupção do ciclo de vida da pulga e, 

desse modo, para a extinção da carga de pulgas em um 

ambiente infestado. Devido ao rápido início de atividade do 

fluralaner, menos pulgas são capazes de picar, o que dá 

suporte ao tratamento da DAPP [8], até mesmo ao ponto de 

não ser mais necessária nenhuma medicação concomitante 

adicional [observações não publicadas]. Um fator comum 

para o controle insuficiente dos ectoparasitos nos cães é a 

baixa adesão do dono aos protocolos de re-tratamento 

mensais requeridos pelas opções terapêuticas 

ectoparasitárias existentes [12,13]. A baixa adesão do dono 

pode também estimular a resistência na população de 

pulgas, selecionando os indivíduos tolerantes ao inseticida 

[13]. Um longo intervalo de re-tratamento e maior adesão 

do dono ao tratamento poderiam reduzir o potencial para 

desenvolvimento de resistência. Portanto, um princípio 

ativo com um longo intervalo de re-tratamento, tal como o 

fluralaner, leva a um melhor controle das pulgas. 

Conclusões 

Uma única administração oral de fluralaner formulado em 

comprimido mastigável (Bravecto™), a cães, leva ao início 

da atividade de extermínio das pulgas a partir de 1 hora e 

eficácia de 98-100% contra pulgas em 8 horas após o 

tratamento ou após a reinfestação durante todo o período 

de 12 semanas após o tratamento. O fluralaner 

efetivamente extermina as pulgas em algumas horas após a 

infestação do hospedeiro, contribuindo desse modo para a 

interrupção do ciclo de vida da pulga, levando à depleção 

ambiental da população de pulgas. Isto também dá suporte 

ao tratamento da DAPP. O longo intervalo de re-tratamento 

do fluralaner (Bravecto™) oferece mais conveniência do 

que os tratamentos mensais de controle de pulgas com uma 

vantagem potencial de adesão ao tratamento. 
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