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Resumo A leishmaniose visceral zoonótica (LVZ) é um problema de saúde pública endêmico em alguns países. As atuais 

medidas de controle, em particular a eliminação dos cães infectados, não reduziram a incidência da LVZ em 

humanos. Nós avaliamos o uso de cinco inseticidas sistêmicas (espinosade, fluralaner, afoxolaner, sarolaner e 

moxidectina) atualmente usados em cães para outras finalidades (por exemplo, controle de carrapatos, pulgas) 

no controle da transmissão da LVZ. A capacidade antiflebotomínica desses compostos confirmada em estudos 

experimentais torna seu uso bastante promissor nos programas de controle da LVZ. As limitações e benefícios 

do uso desta nova ferramenta de controle são comparados nas práticas correntes. 

 Unitermos: vetores flebotomíneos, cães, inseticidas sistêmicos, leishmaniose visceral zoonótica. 

Introdução 

A leishmaniose visceral zoonótica (LVZ) é uma doença 

transmitida por vetor em humanos e cães, causada pelo 

protozoário Leishmania infantum. A doença é transmitida 

aos humanos por cães infectados através da picada de 

algumas espécies de dípteros sugadores de sangue, 

coloquialmente conhecidos como moscas da areia 

flebotomíneas. Os cães são o principal reservatório e, 

portanto, essenciais para a persistência da transmissão 

pelo L. infantum. A infecção parasitária induz uma reação 

inflamatória nas vísceras. Os sinais e sintomas da LVZ 

humana incluem hipergamaglobulinemia, 

imunossupressão, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, 

perda de peso, febre e óbito, se não tratada [1, 2]. 

No velho mundo, as principais áreas endêmicas são a 

região do Mediterrâneo, onde a LVZ é principalmente um 

problema veterinário e os casos em humanos ocorrem 

esporadicamente [1, 3]. No novo mundo, a LVZ é 

considerada um problema de saúde humana com 

incidência anual estimada de 6800 casos. Os países 

endêmicos são o Brasil, Colômbia, Paraguai, Venezuela, 

Guatemala, Argentina, México e Honduras [3]. 

O Brasil, com >3000 casos em humanos por ano, é o país 

com a mais alta incidência de LVZ no mundo. As 

autoridades brasileiras reconheceram a LVZ como um 

problema de saúde pública e têm colocado uma série de 

medidas de controle em prática desde a década de 1980 

[4, 5]. Essas medidas têm o objetivo de reduzir a 

incidência da LVZ e visam as pessoas (p. ex., diagnóstico 

e tratamento dos casos [4]); os cães, o reservatório (p. 

ex., exterminando os cães soropositivos [5]); e os vetores 

(p. ex., pulverização de inseticida [6, 7]). 

As intervenções que têm como alvo os cães têm sido 

controversas. Os cães infectados pelo L. infantum no 

Brasil que não puderam ser tratados [8], foram 

exterminados por mais de 20 anos [9, 10]. Essa 

estratégia, com o objetivo de reduzir o reservatório de L. 

infantum, não resultou em uma diminuição significativa 

da incidência de casos em humanos [11]. Vários motivos 

podem explicar essa falha, incluindo a pouca 

sensibilidade dos testes de pesquisa utilizados, a falta de 

adesão e a substituição por cães suscetíveis [12, 13]. 

A aplicação de coleiras para cães impregnadas de 

inseticida foi sugerida como uma alternativa econômica 

para o controle da LVZ no Brasil [13-15]. Essas coleiras 

interrompem a transmissão do L. infantum através do 

extermínio do vetor que pica os cães antes que ele possa 

transmitir a doença [14]. Um estudo mostrou redução da 

incidência da infecção por L. infantum em crianças, em 

vilarejos onde coleiras impregnadas com deltametrina 

foram usadas nos cães [15]. No entanto, o uso de 

coleiras impregnadas de deltametrina como parte dos 

programas de controle nacionais ou regionais em países 

endêmicos apresenta desafios: as coleiras são caras, 

elas precisam ser usadas por 80% da população de cães 

para ter um impacto nos casos humanos e precisam ser 

substituídas a cada 6 meses ou antes, se forem perdidas 

[16, 17]. 

O uso de inseticidas sistêmicos em cães pode superar 

algumas das limitações apresentadas pelos atuais 

métodos de controle e pode ser uma alternativa ou 

complemento para aqueles existentes nos países 

endêmicos. Devido a sua distribuição por todo o 

organismo, os inseticidas sistêmicos devem exterminar 

as moscas da areia que se alimentam do sangue do cão, 

interrompendo assim a transmissão da LVZ em áreas 

endêmicas. Similar ao sucesso da aplicação das coleiras, 

a cobertura dos inseticidas sistêmicos precisa ser alta (p. 

ex., 80%) [18]. Para conseguir uma cobertura adequada 

e garantir máxima adesão ao tratamento, os inseticidas 

sistêmicos devem ser fáceis de aplicar e ter um efeito 

duradouro, idealmente 3-6 meses [19].
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Os inseticidas fornecidos oralmente aos animais usando 

petiscos tratados foram usados para controlar vetores da 

leishmaniose cutânea zoonótica (LCZ). A LCZ, causada 

pelo L. tropica, é também transmitida pelas moscas da 

areia flebotomíneas, mas os roedores são o principal 

reservatório. Diferentes inseticidas sistêmicos 

(imidacloprida, fipronil, novaluron e ivermectina) foram 

avaliados com resultados promissores, ambos em 

laboratório e no campo. A administração oral de 

inseticidas sistêmicos a roedores mostrou mortalidades 

>80% em 29 dias do repasto sanguíneo das moscas da 

areia nos animais tratados no laboratório [20-22]. Nas 

moscas da areia dos estudos de campo, a densidade foi 

reduzida em 80% em 6 semanas [23]. Mesmo quando o 

animal visado não é um reservatório (p. ex., vacas), os 

inseticidas sistêmicos podem ter impacto na 

transmissão, reduzindo a densidade das moscas da areia 

[24]. Uma abordagem similar está sendo usada como 

ferramenta para controlar a malária. Inúmeras pesquisas 

estão avaliando se a administração em massa de 

ivermectina às pessoas pode contribuir para a 

eliminação da malária reduzindo a doença transmitida 

pelo mosquito em áreas endêmicas [25, 26]. 

Os inseticidas sistêmicos usados atualmente em cães 

para controlar infestações de pulgas e carrapatos ou 

para tratar o verme do coração são os mesmos ou têm 

propriedades similares àqueles que mostraram 

exterminar os vetores da LCZ quando usados em 

roedores. Esses inseticidas poderiam potencialmente 

ser usados como uma nova ferramenta de controle da 

LVZ em áreas endêmicas. A meta deste estudo foi 

identificar todos os inseticidas sistêmicos que podem ser 

administrados com segurança a cães e têm o potencial 

de exercer um efeito antiflebotomínico. Esses 

medicamentos poderiam possivelmente ser usados para 

controlar a transmissão da LVZ. 

Métodos 

Para selecionar os compostos adequados, primeiro 

fizemos uma relação de todos os inseticidas sistêmicos 

para cães atualmente no mercado. Em seguida, 

reunimos informações sobre suas características 

farmacológicas e atividade antiflebotomínica. Esses 

dados foram usados para identificar os compostos com 

maior potencial de uso para controlar a LVZ. 

Lista de inseticidas sistêmicos para cães 

Utilizamos documentos de referência veterinários, tal 

como o Formulário para Animais de Pequeno Porte da 

Associação Britânica Veterinária para Animais de 

Pequeno Porte (BSAVA) (2016) [27], o Vademecum 

Guíavet (2016) [28] e o site Parasitipedia [29], para 

relacionar todos os inseticidas sistêmicos registrados 

para uso em cães na Europa, América do Norte, América 

Central e América do Sul. Os inseticidas sistêmicos são 

medicamentos cujo princípio ativo é distribuído pela 

circulação sanguínea, independentemente da via de 

administração. As características farmacológicas dos 

medicamentos identificados foram colhidas das páginas 

da internet da Agência Europeia de Medicamentos 

(EMA) (2016) [30] e da Administração de Alimentos e 

Medicamentos (FDA) norte-americana (2016) [31]. As 

seguintes propriedades foram registradas para cada 

inseticida: modo de ação, farmacocinética, segurança e 

eficácia contra os insetos visados. 

Atividade antiflebotomínica 

Conduzimos uma revisão da literatura para identificar os 

compostos com mais alta atividade antiflebotomínica. 

Três bancos de dados foram pesquisados: Scopus 

(acesso a artigos de periódicos acadêmicos e bancos de 

dados de patentes), PubMed (acesso ao banco de dados 

MEDLINE) e a biblioteca Cochrane (acesso a revisões 

sistemáticas, meta-análises e estudos controlados). Os 

termos da busca usados foram os seguintes: (i) (vetores 

flebotomíneos OU moscas da areia flebotomíneas OU 

moscas flebotomíneas OU moscas da areia) E 

(inseticidas sistêmicos OU cada um dos medicamentos 

identificados); (ii) cães E cada um dos medicamentos 

identificados. A partir da busca (i) procuramos 

informações sobre o uso de inseticidas sistêmicos em 

mamíferos visando o controle dos vetores flebotomíneos. 

Para a busca (ii), procuramos informações sobre a 

farmacodinâmica dos medicamentos e sua eficácia no 

controle de insetos em cães. 

Seleção dos compostos com mais alto potencial de 

controle da LVZ 

Para serem usados como uma ferramenta para controlar 

a LVZ, os inseticidas sistêmicos deveriam ser capazes de 

exterminar as moscas da areia fêmeas que se alimentam 

nos cães (adulticidas) e serem fáceis de administrar, 

para poderem ser distribuídos a grandes populações de 

cães. Eles deveriam também ser eficazes por um período 

de tempo máximo para evitar tratamentos repetidos. Nós 

selecionamos os inseticidas sistêmicos baseados nos 

seguintes critérios: (i) evidência sobre a capacidade 

antiflebotomínica, (ii) ótima concentração plasmática do 

medicamento para exterminar os vetores flebotomíneos 

que se alimentam de sangue, (iii) tempo de eficácia 

esperado (idealmente mais de 3 meses após uma única 

administração do produto medicamentoso) e (iv) via de 

administração (idealmente oral). 

Resultados 

Lista de inseticidas sistêmicos para cães e atividade 

antiflebotomínica 

Treze inseticidas sistêmicos atualmente sendo usados 

em cães foram identificados (Tabela 1). Nove deles são 

tratamentos orais, um tinha uma apresentação oral e 

uma tópica e um outro tinha uma apresentação 

subcutânea e uma tópica. Dez dos tratamentos 

continham apenas um princípio ativo e três dos 

tratamentos eram combinações de dois princípios ativos. 
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Estes últimos eram usados para vermes do coração, 

ancilóstomos, nematódeos, nematelmintos e pulgas. Dos 

outros nove, dois eram usados para controle do verme 

do coração e sete eram indicados para o controle de 

pulgas, dos quais três incluíam o controle de carrapatos 

e um incluía o controle de carrapatos e ácaros. O modo 

de ação desses medicamentos, resumido na Tabela 1, é 

descrito em detalhes no Apêndice S1. 

A farmacocinética (PK), a duração da ação (Tabela 1), a 

segurança e a capacidade antiflebotomínica (Tabela 2) 

dos inseticidas são resumidas abaixo. 

A ivermectina, administrada oralmente para controlar o 

verme do coração (Dirofilaria immitis) em cães na faixa 

de dose de 6-12 mcg/kg de peso corporal (PC), alcança 

o pico da concentração plasmática (Cmax) de cerca de 3 

ng/ml 8 h após a ingestão (tmax). A meia-vida de 

eliminação média do plasma (t1/2) é 80 ± 29 h após a 

ingestão, sem eventos de toxicidade mesmo em collies 

sensíveis à ivermectina [32, 33]. Foi mostrado que a 

ivermectina é eficaz contra as moscas da areia 

flebotomíneas que se alimentaram em roedores tratados. 

No entanto, a dose usada foi 20 mg/kg PC, 

significativamente mais alta do que 6-12 mcg/kg PC. 

Nessa dose, 100% das moscas da areia adultas foram 

exterminadas por até 7 dias [21, 34, 35]. 

A moxidectina, administrada subcutaneamente, também 

usada para o controle do verme do coração, tem uma 

meia-vida de distribuição nos tecidos significativamente 

mais ampla e mais longa do que a ivermectina [36]. 

Tabela 1. Lista de medicamentos, incluindo os princípios ativos e características farmacêuticas de 13 medicamentos inseticidas 

sistêmicos comercializados para uso em cães. 

Medicamentos Indicações Administração Dose Duração da ação Mecanismo de ação 

Ivermectina Vermes do coração VO 0,012 mg/kg PC 4 semanas 

Agonista dos canais de cloreto 

dependentes de glutamato e 

agonista do GABA 

Moxidectina Vermes do coração SC 0,17 mg/kg PC 6 meses 

Agonista dos canais de cloreto 

dependentes de glutamato e 

agonista do GABA 

Moxidectina / 

imidacloprida 

Pulgas, ácaros, vermes 

do coração, 

microfilárias e 

nematelmintos 

Tópica 
2,5-6,25 mg/kg/ 

10-25 mg/kg 
4 semanas 

Agonista do GABA e agonista dos 

canais de cloreto dependentes de 

glutamato/antagonista dos 

receptores de acetilcolina 

nicotínicos 

Espinosade Pulgas e carrapatos VO 45-70 mg/kg PC 4 semanas 
Agonista dos receptores de 

acetilcolina nicotínicos 

Milbemicina oxima 

/ Espinosade 

Vermes do coração, 

ancilóstomos, 

nematelmintos, 

nematódeos e pulgas 

VO 
0,75-1,18 mg/kg 

PC/45-70 mg/kg PC 
4 semanas 

Agonista do GABA/ Agonista dos 

receptores de acetilcolina 

nicotínicos 

Fluralaner Pulgas e carrapatos VO 25 mg/kg PC 12 semanas 
Antagonista dos canais de cloreto 

dependentes de GABA 

Fluralaner Pulgas e carrapatos Tópica 25-50 mg/kg PC 12 semanas 
Antagonista dos canais de cloreto 

dependentes de GABA 

Afoxolaner Pulgas e carrapatos VO 2,5 mg/kg PC 5 semanas 
Antagonista dos canais de cloreto 

dependentes de GABA 

Sarolaner 
Pulgas, carrapatos e 

ácaros 
VO 3 mg/kg PC 5 semanas 

Antagonista dos canais de cloreto 

dependentes de GABA 

Lufenuron Pulgas (ovos) VO 10-30 mg/kg PC 4 semanas Interferência na síntese de quitina 

Milbemicina oxima 

/ Lufenuron 

Vermes do coração, 

ancilóstomos, 

nematelmintos, 

nematódeos e pulgas 

VO 
0,5-1,2 mg/kg 

PC/10-46 mg/kg PC 
4 semanas 

Agonista do GABA/Interferência na 

síntese de quitina 

Nitenpiram Pulgas adultas VO 
11,4 mg (1 -13 kg PC) 

57 mg (> 11,4 kg PC) 
24 h 

Agonista dos receptores de 

acetilcolina nicotínicos 

Imidacloprida Pulgas adultas VO 0,75 mg/kg PC 24 h 
Agonista dos receptores de 

acetilcolina nicotínicos 

VO, via oral; PC, peso corporal; SC, subcutâneo; GABA, ácido gama-aminobutírico. 
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Tabela 2. Princípios ativos e características para o uso potencial no controle de vetores flebotomíneos de 11 medicamentos 

inseticidas sistêmicos comercializados para uso em cães. 

Princípio ativo Segurança* PRÓS CONTRAS 
Literatura de 

apoio 

Ivermectina 2 mg/kg 
Efeito comprovado em moscas da 

areia adultas e nas larvas 

Experimentos realizados em roedores usaram 1 

mg/kg de peso corporal e a dose indicada para 

cães é 0,012 mg/kg. Os cães devem ser testados 

para a existência de vermes do coração. 

[21, 32, 33, 34] 

Moxidectina 1,12 mg/kg 

Maior segurança e meia-vida de 

eliminação mais longa comparando 

com ivermectina 

Não existe literatura a respeito do efeito 

exterminador da moxidectina em moscas da areia 

adultas. Os cães devem ser testados para a 

existência de vermes do coração. 

[37-39], 90 

Espinosade 3600 mg/kg 

Eficácia comprovada no extermínio de 

adultas e larvas. Não tem nenhum 

efeito residual. 

A literatura incluindo o ingrediente real mostrou 

eficácia somente com o dobro da dose 

recomendada para cães 

[40-44, 87] 

Milbemicina 

oxima / 

Espinosade 

980 mg/kg 

3600 mg/kg 

Bem tolerado pelos cães. Chances 

aumentadas de eficácia em moscas da 

areia com a ação de ambos os 

medicamentos juntos 

Nenhuma literatura relacionada ao seu efeito 

antiflebotomínico e os cães devem ser testados 

para a existência de vermes do coração 

[41, 88-90] 

Fluralaner 2000 mg/kg 

Eficácia comprovada no extermínio de 

pulgas adultas e larvas usando apenas 

uma dose por estação 

Nenhuma literatura relacionada ao efeito 

antiflebotomínico do fluralaner. 
[45, 47-50] 

Afoxolaner 1000 mg/kg 

Eficácia comprovada no extermínio de 

pulgas adultas rapidamente após o 

repasto sanguíneo 

Como acima [51-55] 

Sarolaner 1000 mg/kg 

Eficácia comprovada no extermínio de 

pulgas adultas rapidamente após o 

repasto sanguíneo 

Como acima [56-58], 91, 92 

Lufenuron 2000 mg/kg 

Muito bem-sucedido no extermínio 

dos estágios larvais na dose indicada 

em hamsters 

Regulador do crescimento dos insetos sem 

qualquer efeito na mosca da areia adulta e 

nenhuma literatura relacionada à sua eficácia no 

extermínio de moscas da areia 

[60-64], 91 

Milbemicina 

oxima / 

Lufenuron 

980 mg/kg 

2000 mg/kg 

Bem tolerado pelos cães e eficácia no 

extermínio de larvas de pulga 

Nenhum efeito em pulgas adultas e nenhuma 

literatura relacionada à sua eficácia no extermínio 

de moscas da areia. 

[65-67] 

Nitenpiram 1680 mg/kg 

Eficácia comprovada no extermínio de 

pulgas adultas e larvas sem efeito 

residual. 

Nenhuma literatura relacionada à sua eficácia no 

extermínio de moscas da areia. Ativo somente 

durante 24 h 

[68-71] 

Imidacloprida 1680 mg/kg 

Eficácia comprovada no extermínio de 

moscas da areia adultas e larvas sem 

efeito residual. 

Ainda não está no mercado. Ativo somente 

durante 24 h 
[20, 23, 42, 72] 

*Segurança em cães com a administração oral, exceto a moxidectina, cuja administração é subcutânea. 

Estudos sobre a segurança e a PK na dose recomendada 

de 0,17 mg/kg PC não relataram eventos de toxicidade. 

Os níveis sanguíneos máximos (Cmax = 5,1 ng/ml) são 

alcançados (tmax) em 7-10 dias após o tratamento e a 

meia-vida de eliminação média do plasma (t1/2) é 

aproximadamente 35 dias [37]. Os estudos da eficácia 

relataram 90% de controle da infecção pelo verme do 

coração por 6 meses [38, 39]. Não existem relatos da 

atividade antiflebotomínica da moxidectina. 

Uma formulação de moxidectina tópica em combinação 

com imidacloprida para cães na dose de 2,5 mg/kg PC 

tem os seguintes parâmetros PK: Cmax = 15,3 ng/ml, tmax 

= 9 dias e t1/2 = 35 dias. Os estudos da eficácia com a 

administração de uma dose relataram redução de pelo 

menos 97% na infestação de pulgas ao longo de 4 

semanas e 99% de eficácia microfilaricida [40, 41]. 

Nos cães, o espinosade tem rápida absorção e extensiva 

distribuição após a administração oral da dose 

recomendada para controlar infestações de pulgas: 45-

70 mg/kg PC. A biodisponibilidade é aproximadamente 

70%, alcançando concentração máxima (Cmax = 5500 

ng/ml) entre 2 e 4 h após o tratamento. A meia-vida de 

eliminação média do plasma varia de 127,5 a 162,6 h [42, 

43]. Os estudos da eficácia e segurança não relataram 

nenhuma reação adversa em cães após o tratamento na 

dose recomendada e relataram redução de mais de 95% 

da infestação de pulgas durante 4 semanas após o 

tratamento [42, 43]. O tratamento oral de roedores com 
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dietas contendo cerca de 120 mg/kg PC causou 100% 

de mortalidade nas moscas da areia alimentadas com 

sangue por 1 semana [44]. 

O tratamento oral com a combinação de espinosade e 

milbemicina oxima (MO) na dose recomendada para o 

controle de pulgas e carrapatos proporciona maior 

exposição sistêmica da MO do que quando administrada 

individualmente, e a PK do espinosade fica inalterada 

[43]. Os estudos da eficácia e segurança em cães na 

dose recomendada relataram eficácia do tratamento 

acima de 90% por pelo menos um mês nas infestações 

de pulgas, reduções de cerca de 95% para infecção por 

nematódeos e nenhuma reação adversa. Não existe 

nenhuma literatura a respeito da atividade 

antiflebotomínica desta combinação. 

Os estudos PK do fluralaner relataram que após um 

único tratamento oral na dose recomendada para 

controle de pulgas e carrapatos (25 mg/kg PC), a 

concentração máxima de 3000 ng/ml é alcançada em 24 

h, a t1/2 é aproximadamente 12 dias e concentrações 

quantificáveis no plasma são encontradas por até 112 

dias. Além disso, a ingestão de alimento antes do 

tratamento não tem nenhum efeito em sua 

biodisponibilidade [45, 46]. Uma formulação 

administrada topicamente contendo a mesma dose de 

(25 mg/kg PC) obteve concentrações plasmáticas muito 

mais baixas (Cmax = 727 ± 191 ng/ml, tmax = 25 h, e t1/2 = 

21 dias) [47]. Os estudos de segurança incluindo cães 

adultos, cães com deficiência de MDR-1, animais de 

reprodução e filhotes não relataram efeitos adversos. Os 

estudos de eficácia confirmaram a segurança do 

fluralaner e relataram controle de pulgas e carrapatos 

acima de 95% por 12 semanas [47-50]. 

Os estudos com afoxolaner oral em cães na dose 

recomendada de 2,5 mg/kg PC relataram os seguintes 

parâmetros PK: Cmax = 1655± 332 ng/ml, tmax = 2-6 h e t1/2 

= 15,5± 7,8 dias. Além disso, concentrações plasmáticas 

acima de 100-200 ng/ml, o requisito para eficácia no 

controle de pulgas, foram detectadas por mais de um 

mês [51, 52]. Os estudos de segurança e eficácia não 

relataram efeitos adversos em cães adultos ou filhotes, e 

relataram eficácia acima de 90% no controle de 

infestações de pulgas e carrapatos até 35 dias após o 

tratamento [51, 53-55]. 

O sarolaner é usado em cães na dose recomendada de 

3 mg/kg PC para controlar infestações de pulgas, 

carrapatos e ácaros. A concentração plasmática máxima 

de 1100 ng/ml é observada nas primeiras 24 h após o 

tratamento e a t1/2 é 11-12 dias. A concentração 

plasmática necessária para o controle das pulgas, 100 

ng/ml, continua por mais de 30 dias após o tratamento 

[56]. Os estudos de eficácia e segurança não relataram 

efeitos adversos em cães adultos após a administração 

oral da dose recomendada e relataram eficácia de 90% 

no controle de infestações de pulgas, carrapatos e 

ácaros até 35 dias após o tratamento [, 57-59]. Não existe 

literatura a respeito da atividade antiflebotomínica do 

fluralaner, afoxolaner ou sarolaner. 

O lufenuron administrado oralmente a cães na dose 

recomendada de 10-30 mg/kg PC para controle das 

pulgas tem absorção máxima após 6 h, e a concentração 

do medicamento na pele é 10 vezes a concentração no 

sangue [60]. A concentração plasmática máxima (Cmax = 

800 ng/ml) é alcançada cerca de 8 h após o tratamento 

e a meia-vida de eliminação média do plasma é 20 dias. 

O lufenuron é um medicamento ovicida e larvicida. As 

pulgas adultas transferem o lufenuron para os ovos em 

desenvolvimento através de seu sangue e às larvas 

através de seu excremento [61]. Os estudos de eficácia 

e segurança não relataram efeitos adversos nos cães 

após o tratamento oral na dose recomendada e 

relataram redução de 97% na infestação de pulgas nas 

gerações subsequentes [62-64]. 

O lufenuron em combinação com milbemicina oxima não 

altera a PK, comparado a quando administrado 

individualmente. Os estudos de segurança desta 

combinação na dose recomendada não mostraram 

nenhum efeito adverso quando administrada oralmente 

[65]. Os estudos de eficácia mostraram reduções nas 

infecções por pulgas toxocara canis e Trichuris vulpis 

acima de 90% [66, 67]. Não existe nenhuma literatura a 

respeito da atividade antiflebotomínica do lufenuron 

individualmente ou nesta combinação. 

A absorção do nitenpiram pelo trato gastrointestinal 

ocorre rapidamente (tmax = 1,21 ± 0,65 h, Cmax = 4787 ± 

782 ng/ml e t1/2 = 2,8 ± 0,7 h) e a excreção completa na 

urina acontece em 48 h após o tratamento [68]. Os 

estudos sobre a segurança e eficácia no controle de 

pulgas não relataram nenhum efeito adverso quando 

administrada oralmente a cães na dose recomendada. 

Esses estudos também relataram 95% de eficácia no 

controle da infestação de pulgas entre 30 min e 48 h 

após o tratamento [69-71]. Não foi encontrada nenhuma 

literatura a respeito de sua atividade antiflebotomínica. 

Uma formulação de imidacloprida oral indicada para 

controle de pulgas em cães foi aprovada para 

comercialização em 2015, mas logo em seguida foi 

retirada por motivos comerciais. O único estudo 

publicado a respeito deste produto comercial usou cães 

de diferentes clínicas e diferentes raças. Na dose oral de 

0,75 mg/kg PC, o estudo não relatou nenhum efeito 

adverso nos 118 cães tratados e relatou 95% de eficácia 

no controle das infestações de pulgas [72]. Os estudos 

de roedores alimentados com dietas com concentrações 

de imidacloprida de 250 mg/kg relataram mortalidade 

das moscas da areia após o repasto sanguíneo em 

roedores tratados > 85% por pelo menos 3 dias após o 

tratamento [20, 23, 42]. Um desses estudos também 

acompanhou o desenvolvimento das larvas e relatou 

mortalidade > 90% para todos os estágios larvais [20]. 

Seleção dos compostos com mais alto potencial de 

controle da LVZ 

Os compostos que não atendiam aos critérios de seleção 

foram excluídos. A ivermectina foi excluída porque os 

comprimidos padrão das formulações de ivermectina 
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comercializados para cães alcançaram concentração 

plasmática cinco vezes mais baixas do que a necessária 

para exterminar as moscas da areia (13 ng/ml). A 

moxidectina subcutânea foi excluída porque a 

concentração plasmática é muito mais baixa do que com 

a apresentação tópica. 

A formulação tópica de fluralaner foi também excluída 

por ter concentração plasmática mais baixa e de menor 

efeito duradouro do que a formulação oral. A 

milbemicina oxima foi excluída por não ter capacidade 

de exterminar insetos em cães. A combinação com 

espinosade foi também excluída por ter concentração 

mais baixa do que o produto com somente espinosade. 

O lufenuron foi excluído por sua falta de efeito adulticida, 

pois ele só é eficaz no extermínio de ovos e larvas de 

pulga, mas é ineficaz no extermínio de pulgas adultas. O 

nitenpiram e a imidacloprida foram excluídos porque seu 

período de ação é curto (apenas 24 h). 

Os compostos que satisfizeram os critérios de seleção e 

foram selecionados como ferramentas de controle 

potenciais para a transmissão da LVZ foram os 

seguintes: espinosade, fluralaner (oral), afoxolaner, 

sarolaner e moxidectina (tópica). Esses cinco inseticidas 

sistêmicos são populares entre os veterinários e os 

donos dos cães, pois são fáceis de administrar (quatro 

orais e um tópico). O fluralaner foi o único composto que 

atendeu aos critérios ideais de pelo menos 3 meses de 

efeito duradouro contra os parasitos alvo. 

Discussão 

Nossa revisão encontrou cinco inseticidas sistêmicos já 

comercializados para cães, que têm o uso potencial 

como ferramenta de controle da transmissão da LVZ. 

Esses inseticidas são seguros e prontamente disponíveis 

para uso, em contraste com outros compostos ou 

formulações em desenvolvimento, como por exemplo, a 

ivermectina de liberação lenta, cuja segurança ainda 

está sendo desenvolvida [73]. No entanto, existe limitada 

evidência sobre sua atividade antiflebotomínica. Estudos 

em laboratório e no campo devem ser conduzidos para 

avaliar se as moscas da areia flebotomíneas que se 

alimentam nos cães tratados com esses compostos são 

exterminadas [74]. Alguns dos compostos selecionados 

(p. ex., fluralaner) são eficazes contra pulgas e 

carrapatos por até 3 meses, portanto, é possível que eles 

possam também ter um efeito antiflebotomínico 

prolongado, mas isto deve também ser comprovado. 

Mesmo se sua atividade antiflebotomínica for 

demonstrada, esses inseticidas sistêmicos devem 

cumprir outros requisitos para serem usados como uma 

ferramenta de controle da LVZ. Eles devem ser 

administrados a um grande número de cães em vilarejos 

endêmicos para terem um efeito na transmissão do L. 

infantum . Portanto, eles precisam ser seguros, caso um 

cão receba mais de uma dose, e fáceis de administrar. 

Quatro dos compostos selecionados podem ser 

administrados oralmente. Como foi mostrado nos 

estudos de campo com roedores, petiscos tratados 

podem ser usados para tratar grandes populações [21, 

75]. Foi verificado que os petiscos tratados também 

funcionaramm bem com a vacinação oral de animais 

silvestres para controlar a raiva na Europa Ocidental e 

nos EUA [76]. Uma abordagem similar poderia ser usada 

nos cães para reduzir os custos e assegurar alta 

cobertura. 

A administração em massa de inseticidas sistêmicos em 

cães não protegerá imediatamente os cães tratados 

contra a LVZ, mas reduzirá a densidade das moscas da 

areia flebotomíneas na área de intervenção (p. ex., o 

povoado) [25]. Se o número de cães tratados for 

suficientemente grande e o tratamento for contínuo, a 

redução da densidade dos vetores interromperá a 

transmissão do L. infantum aos humanos. Os cães, tanto 

os tratados como os não tratados, como ocorre nos 

programas de vacinação [77], serão também protegidos 

contra a infecção por L. infantum. Além do mais, os cães 

tratados serão protegidos contra as infestações de 

pulgas e carrapatos [19]. 

Os inseticidas sistêmicos podem ser usados como um 

complemento ou uma alternativa a outras ferramentas de 

controle da LVZ, mas eles têm algumas limitações. O uso 

de inseticidas em massa pode resultar no 

desenvolvimento de resistência a inseticidas nos vetores 

do L. infantum e outros ectoparasitas que se alimentam 

nos cães. O uso de dois inseticidas sistêmicos (p. ex., em 

combinação ou em rodízio) com diferentes modos de 

ação pode limitar esse risco [78]. Os compostos 

selecionados são caros, pois foram desenvolvidos para 

tratar cães individuais, portanto, tratar milhares de cães 

seria dispendioso. No entanto, o custo de alguns desses 

medicamentos pode ser significativamente reduzido (p. 

ex., ivermectina) e novas formulações poderiam ser 

desenvolvidas para reduzir o número de tratamentos (p. 

ex., liberação lenta) [73]. De qualquer modo, tratar os 

cães em massa, em particular se forem usados 

medicamentos orais, seria muito menos complexo do 

que as atuais alternativas: extermínio dos cães, coleiras 

impregnadas de inseticida e vacinas caninas. O 

extermínio dos cães e as coleiras impregnadas de 

inseticida requerem logística importante e acesso a cada 

cão. O extermínio dos cães requer a obtenção de uma 

amostra de sangue, conduzir a análise laboratorial, 

rastrear os cães positivos e exterminá-los [12, 17, 18, 79, 

80]. Finalmente, as vacinas caninas poderiam ser uma 

ferramenta bastante útil, mas elas também requerem a 

manipulação dos cães, são caras e até agora nenhuma 

das três vacinas disponíveis no Brasil comprovou reduzir 

a transmissão da LVZ [81]. 

Estudos clínicos randomizados agrupados devem ser 

usados para demonstrar que a administração em massa 

dos inseticidas sistêmicos em cães diminui 

significativamente a incidência de LVZ em humanos nas 

áreas endêmicas [15]. Mas esses estudos clínicos são 

complexos e dispendiosos. O modelamento matemático 

pode permitir a geração de dados preliminares sobre o 

impacto dessa medida de controle na transmissão do L. 
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infantum. O modelamento da dinâmica da transmissão 

foi usado para prever o impacto de medidas de controle 

em inúmeras doenças, incluindo a leishmaniose. Por 

exemplo, o modelamento matemático foi usado na 

comparação de coleiras impregnadas de inseticida com 

a exterminação de cães na prevenção da transmissão da 

LVZ [18, 82, 83]. 

Os modelos matemáticos foram também usados na 

transmissão da LV antropogênica estimando o efeito de 

diferentes intervenções [84, 85], ou no controle da 

malária para prever o impacto da adição de ivermectina 

a uma intervenção de tratamento em massa [86]. 

Conclusões 

Nossos achados sugerem que os inseticidas sistêmicos 

existentes usados em cães podem ser uma nova 

ferramenta adjunta para controlar a LVZ em países 

endêmicos como o Brasil. Para se tornar uma alternativa 

ou complemento aos atuais métodos ineficientes, a 

atividade antiflebotomínica desses compostos deve ser 

demonstrada. Eles também precisam satisfazer uma 

série de requisitos (p. ex., administração, duração, custo) 

para serem considerados uma ferramenta econômica 

pelos programas de controle nacionais. 
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