
 

 
  

* Correspondência: feli.walther@merck.com 
1Merck Animal Health, 2 Giralda Farms, Madison, NJ, USA 

A lista completa de informações sobre os autores está disponível no final do artigo. 

 

© 2015 Walther et al. Acesso aberto  Este artigo é distribuído de acordo com os termos da Licença Internacional Creative Commons Attribution 

4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite o uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que seja 

dado o crédito apropriado ao(s) autor(es) original(is) e à fonte, seja fornecido um link para a licença Creative Commons e seja indicado se 

foram feitas alterações. A renúncia com dedicação ao domínio público da Creative Commons 

(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) aplica-se aos dados disponibilizados neste artigo, salvo se declarado em contrário. 
 

Walther et al. Parasites & Vectors (2015) 8:508 

DOI 10.1186/s13071-015-1123-8 
 

 

RELATÓRIO RESUMIDO Acesso Aberto 

Perfil farmacocinético plasmático do fluralaner (Bravecto™) 

e ivermectina após a administração concomitante a cães. 
 

Feli M. Walther1*, Mark J. Allan2 e Rainer KA Roepke2. 

Resumo 

Retrospecto: Fluralaner é um novo ectoparasiticida sistêmico para cães que proporciona controle imediato e persistente de 

pulgas, carrapatos e ácaros após uma única dose oral. A ivermectina tem sido usada em cães para a prevenção do verme do 

coração e em doses fora da indicação para infestações de ácaros e vermes. A farmacocinética da ivermectina pode ser 

influenciada por substâncias que afetam a glicoproteína-P transportadora, aumentando potencialmente o risco de 

neurotoxicidade da ivermectina. Este estudo investigou a farmacocinética da ivermectina no plasma sanguíneo após a 

administração concomitante com fluralaner. 

Achados: Dez cães da raça Beagle receberam cada um uma única administração oral de 56 mg de fluralaner (Bravecto™), 0,3 

mg de ivermectina ou 56 mg de fluralaner mais 0,3 mg de ivermectina/kg de peso corporal. Amostras de plasma sanguíneo 

foram coletadas em múltiplos momentos após o tratamento durante um período de 12 semanas para análise da concentração 

plasmática de fluralaner e ivermectina. 

O perfil da concentração de ivermectina no plasma sanguíneo e os parâmetros farmacocinéticos Cmax, tmax, AUC∞ e a t1/2 foram 

similares nos cães que receberam somente ivermectina e nos cães que receberam ivermectina concomitantemente com 

fluralaner, e o mesmo ocorreu para os parâmetros farmacocinéticos do fluralaner. 

Conclusões: A administração concomitante de fluralaner e ivermectina não altera a farmacocinética de nenhum desses 

compostos. Com base no perfil farmacocinético plasmático e nas observações clínicas, não há evidência de interação entre o 

fluralaner e a ivermectina, a coadministração não aumenta o risco de neurotoxicidade associada à ivermectina. 

Unitermos: Fluralaner, Bravecto™, Ivermectina, Cão, Farmacocinética, Glicoproteína-P, MDR1. 

Achados 
Retrospecto 

Fluralaner é um novo composto inseticida e acaricida da 

classe das isoxazolinas, administrado sistemicamente, 

que fornece eficácia inseticida e acaricida persistente 

após a administração oral a cães. Um estudo de campo 

mostrou que uma única dose de fluralaner administrada 

oralmente a cães fornece pelo menos 12 semanas de 

controle de pulgas e carrapatos [1] e um outro estudo 

demonstrou eficácia contra ácaros (Demodex spp.) [2]. 

O fluralaner mostrou ser seguro quando administrado 

oralmente em superdoses de até 5 vezes a dose clínica 

máxima em intervalos de 8 semanas em cães da raça 

Beagle saudáveis [3] e em superdoses de 3 vezes a dose 

clínica máxima em cães da raça Collie portadores de um 

defeito homozigoto do gene de resistência a múltiplas 

drogas 1 (MDR1 -/-) [4]. Não existem interações 

conhecidas do fluralaner com outros medicamentos 

veterinários [5] e o fluralaner mostrou ser seguro quando 

administrado concomitantemente com lactonas 

macrocíclicas como a milbemicina oxima [6] e a 

moxidectina [7]. 

A ivermectina é registrada para o uso em cães em doses 

orais mensais de 6 mcg/kg PC para proteção contra o 

verme do coração [8]; alguns veterinários podem optar 

por administrar ivermectina em doses mais altas fora da 

indicação para tratar cães com diferentes infestações de 

vermes ou ácaros (por exemplo, 0,05 mg/kg para 

ancilóstomos, 0,1 mg/kg PC para nematódeos, 0,2 mg/ 

kg para Toxocara canis, 0,2-0,4 mg/kg para sarna 

sarcóptica, 0,2 mg/kg para ácaros nasais Pneumonyssus 

caninum, 0,3 mg/kg para queiletielose, 0,3-0,6 mg/kg 

para demodicose; oral ou subcutaneamente em 

tratamentos únicos ou repetidos) [9-20]; no entanto, tais 

doses altas de ivermectina não podem ser administradas 

com segurança a cães “sensíveis à ivermectina” 

portadores de uma mutação MDR1 [21, 22]. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


Walther et al. Parasites & Vectors (2015) 8:508 Página 2 de 5 
 

 

A ivermectina é um substrato para a glicoproteína-P (p-

gp) transportadora codificada pelo gene MDR1 [22, 23]. 

Essa transportadora limita a entrada de seus substratos 

no organismo através de um mecanismo baseado em 

efluxo, particularmente na barreira hematoencefálica 

[24]. Os cães com defeito homozigoto do gene MDR1 

não portam uma glicoproteína-p transportadora 

funcional e são, portanto, mais suscetíveis à 

neurotoxicidade causada pela ivermectina [21]. Além 

disso, podem ocorrer interações medicamentosas na 

glicoproteína-p transportadora após o uso concomitante 

de ivermectina e outras drogas, levando a um risco 

elevado de neurotoxicidade da ivermectina em cães 

MDR1 intactos. Um exemplo é o espinosade, que inibe a 

eliminação de ivermectina mediada pela glicoproteína-p 

transportadora em cães MDR1 intactos, aumentado 

assim as concentrações sanguíneas de ivermectina, o 

que leva a um risco maior de neurotoxicidade ao 

administrar doses altas fora da indicação de ivermectina 

concomitantemente com espinosade [25-30]. 

Tabela 1. Grupos de estudo para a avaliação do perfil 

farmacocinético da ivermectina e fluralaner quando 

administrados concomitantemente a cães. 

  Ivermectina Fluralaner 
Ivermectina 

mais Fluralaner 

Dose de 
ivermectina 
(mg/kg PC) 

 0,3 - 0,3 

  Ivermectina Fluralaner 
Ivermectina 

mais Fluralaner 

Dose de fluralaner 
(mg/kg PC) 

 - 56 56 

Sexo Macho 5 5 5 

 Fêmea 5 5 5 

Peso corporal (kg) Média ± DP 13,1 ± 1,2 13,3 ± 1,5 13,1 ± 1,0 

DP desvio padrão. 

Os veterinários podem optar por administrar fluralaner e 

ivermectina concomitantemente. Para assegurar que o 

uso concomitante não aumenta o risco da 

neurotoxicidade associada à ivermectina, o perfil 

farmacocinético da ivermectina foi investigado quando 

administrada concomitantemente com fluralaner. Para a 

caracterização farmacocinética ao longo do tempo, o 

fluralaner e a ivermectina foram administrados em altas 

taxas de dose (isto é, 56 mg de fluralaner/kg PC, a mais 

alta dose esperada no uso clínico, e 0,3 mg de 

ivermectina/ kg PC) e em uma única ocasião. 
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Fig. 1. Concentração plasmática média da ivermectina (± desvio padrão) em cães após a administração oral (0,3 mg/kg PC) 

individualmente ou concomitantemente com fluralaner (56 mg/kg PC). 
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Fig. 2. Concentração plasmática média do fluralaner (± desvio padrão) em cães após a administração oral (56 mg/kg PC) 

individualmente ou concomitantemente com ivermectina (0,3 mg/kg PC) 

Métodos 

Trinta cães da raça Beagle saudáveis (15 machos e 15 

fêmeas) foram incluídos no estudo. Os cães foram 

mantidos em recinto fechado em baias com pisos 

vedados e foram alojados em grupos de dois ou três, 

com exceção dos 3 dias após a administração de 

ivermectina/fluralaner, quando os cães foram alojados 

individualmente. Os cães tinham acesso a água ad 

libitum durante todo o período do estudo e eram 

alimentados com uma dieta canina padrão. 

Este estudo foi conduzido na Irlanda em conformidade 

com a Diretiva 2010/63/EU S.I. No 543 de 2012 e a 

estrutura da legislação nacional irlandesa de proteção 

dos animais (licença experimental no B100\4500), e o 

plano do estudo foi aprovado pelo comitê de ética 

institucional da organização de pesquisa (Charles River 

Laboratories Preclinical Services Ireland Ltd.). 

Os 30 cães foram alocados a três grupos de estudo 

ordenados por sexo de acordo com o peso corporal 

decrescente e alocação aleatória a um grupo (Tabela 1). 

A ivermectina (Ivomec Injeção Clássica para Gado e 

Ovinos; Merial Animal Health) foi administrada oralmente 

a uma dose de 0,3 mg/kg PC e o fluralaner (Bravecto™; 

Merck/MSD Animal Health) foi administrado oralmente 

na dose clínica máxima de 56 mg/kg PC no dia 0 do 

estudo. Amostras de sangue para a determinação da 

concentração plasmática foram coletadas antes da 

administração e em 1, 2, 4, 6, 8, 10, 24, 48, 72, 120, 168, 

240, 336, 504, 672, 1008, 1344, 1656 e 2016 h (84 dias) 

após a administração. As concentrações plasmáticas 

sanguíneas de ivermectina e do fluralaner foram 

determinadas usando métodos validados (limite inferior 

de quantificação 1 ng de ivermectina/mL e 10 ng de 

fluralaner/mL). 

Os parâmetros farmacocinéticos padrão, incluindo a 

concentração plasmática máxima (Cmax), o tempo até a 

Cmax (tmax), a área sob a curva extrapolada (AUC∞) e a 

meia-vida de eliminação (t1/2) foram calculados usando 

métodos não trapezoidais lineares e não 

compartimentados. A análise estatística dos parâmetros 

farmacocinéticos foi realizada após a transformação 

logarítmica natural, com exceção do tmax, usando 

modelos ANOVA e intervalos de confiança de 90%, com 

o animal individual sendo a unidade experimental. As 

análises farmacocinéticas e estatísticas foram realizadas 

usando o SAS/STAT® (Language: Reference, Versão 9.3, 

SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA). 

Tabela 2. Parâmetros farmacocinéticos da ivermectina em 

cães após a administração oral (0,3 mg/kg PC) individualmente 

ou concomitantemente com fluralaner (56 mg/kg PC). 

Parâmetro Unidade Ivermectina 
Ivermectina 

mais Fluralaner 

Valor de 

P 

  Média ± DP Média ± DP  

Cmax (ng/mL) 92,70 ± 26,77 80,52 ± 21,41 0,2465 

tmax (dia) 0,29 ± 0,10 0,31 ± 0,11 0,7269 

AUC∞ (dia*ng/mL) 
141,96 ± 

27,23 
134,26 ± 37,99 0,5073 

T1/2 (dias) 2,07 ± 0,71 1,84 ± 0,42 0,4888 
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Tabela 3. Parâmetros farmacocinéticos do fluralaner em cães 

após a administração oral (56 mg/kg PC) individualmente ou 

concomitantemente com ivermectina (0,3 mg/kg PC). 

Parâmetro Unidade Fluralaner 
Fluralaner mais 

ivermectina 

Valor de 

P 

  Média ± DP Média ± DP  

Cmax (ng/mL) 7976 ± 4239 9312 ± 1767 0,1529 

tmax (dia) 3,00 ± 1,49 3,20 ± 2,66 0,8379 

AUC∞ (dia*ng/mL) 
175778 ± 

75122 

184030 ± 

49524 
0,5373 

T1/2 (dias) 14,27 ± 2,53 13,45 ± 1,68 0,5107 

Resultados e discussão 

O perfil da concentração plasmática versus tempo da 

ivermectina foi comparável nos cães que receberam 

somente ivermectina e nos cães que receberam 

ivermectina concomitantemente com fluralaner (Fig. 1). 

Similarmente, o perfil da concentração plasmática 

versus tempo do fluralaner foi comparável nos cães que 

receberam somente fluralaner e nos cães que 

receberam fluralaner concomitantemente com 

ivermectina (Fig. 2). Os parâmetros farmacocinéticos de 

ambos, ivermectina e fluralaner, foram também 

comparáveis entre os grupos (Tabelas 2 e 3), sem 

qualquer diferença estatística entre os grupos. 

Conclusões 

A administração concomitante de fluralaner e 

ivermectina não altera a farmacocinética de nenhum 

desses compostos. Não existe evidência de interação de 

fluralaner e ivermectina que indique um risco aumentado 

de neurotoxicidade associada à ivermectina nos cães 

tratados com fluralaner. 
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