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Resumo 
Antecedentes: Projetou-se uma formulação spot-on de fluralâner mais moxidectina para proporcionar 
proteção de longo prazo contra pulgas e carrapatos, evitar dirofilariose e tratar infecções por nematódeos 
gastrointestinais em gatos. O objetivo deste estudo foi determinar a eficácia desse produto contra pulgas 
coletadas a partir de um ambiente doméstico com falhas repetidas com fipronil após tratamentos 
administrados pelo proprietário. 

Métodos: Randomizaram-se trinta gatos para três grupos iguais: (A) controle não tratado; (B) recebendo uma 
aplicação única de fluralâner mais moxidectina (Bravecto® Plus) a 40 mg/kg e 2 mg/kg de peso corporal, 
respectivamente; e (C) três aplicações em intervalos de um mês com uma formulação spot-on de fipronil e (S)-
metopreno (Frontline® Plus) na dose recomendada pelo fabricante de 0,5 mL. Os desafios com pulgas foram 
concluídos nos Dias -6 (para randomização), -1, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 77, 84 e 91. As contagens de pulgas 
foram concluídas 48 horas após o tratamento inicial e 48 horas após cada desafio subsequente. 

Resultados: Encontraram-se pulgas em todos os gatos controle e todos os gatos tratados com fipronil e (S)-
metopreno em cada avaliação. Dos Dias 2 a 93, todos os gatos no grupo com fluralâner mais moxidectina 
estavam livres de pulgas, com uma exceção (Dia 58; três pulgas contadas em um gato); as contagens de 
pulgas no grupo controle variaram entre 34-109 e as contagens no grupo com fipronil e (S)-metopreno 
variaram entre 1-79. Em cada avaliação após o Dia 0, e em comparação com o grupo controle, a média 
geométrica das contagens de pulgas foi significativamente mais baixa no grupo com fipronil e (S)-metopreno 
(p ≤ 0,04) e no grupo com fluralâner mais moxidectina (p < 0,001), e as médias das contagens de pulgas no 
grupo com fluralâner mais moxidectina foram significativamente mais baixas do que as do grupo com fipronil e 
(S)-metopreno (p < 0,001). Com base nas médias geométricas, a eficácia do fluralâner mais moxidectina foi de 
100% em cada avaliação pós-Dia 0, exceto no Dia 58, quando a eficácia foi de 99,7%. No grupo com fipronil e 
(S)-metopreno, a eficácia variou entre 30,6-65,6%. 

Conclusões: Esses achados demonstram eficácia completa do fluralâner mais moxidectina contra um isolado 
de pulgas que não foi controlado por fipronil e (S)-metopreno. Este estudo confirma a eficácia consistente e 
sustentada do fluralâner aplicado topicamente no tratamento e controle de infestações por pulgas em gatos. 

Palavras-chave: Bravecto, Ctenocephalides felis, Eficácia, Fipronil, Pulgas, Fluralâner, Moxidectina, S-
Metopreno 
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Antecedentes 
O crescimento exponencial no uso de produtos de 
controle tópico de pulgas para gatos aplicados 
mensalmente e em baixo volume se seguiu à liberação 
de formulações spot-on de imidacloprida e fipronil em 
meados dos anos 1990. Esses compostos se distribuem 
a partir de seus centros de aplicação pela superfície da 
pele e matam as pulgas por contato e/ou ingestão. O 
sucesso desses produtos spot-on tópicos e de outros 
similares reflete uma resposta positiva dos proprietários 
quanto à conveniência dessa via de administração de 
parasiticidas em gatos. A combinação de fipronil com o 
regulador de crescimento de insetos (IGR) (S)-
metopreno, lançado no início dos anos 2000 como spot-
on, se tornou um produto líder para controle de pulgas 
em gatos. O IGR foi adicionado para manter a eficácia e 
reduzir a seleção para pulgas resistentes ao fipronil ao 
interferir no desenvolvimento dos ovos postos por 
quaisquer pulgas fêmeas adultas que possam ter 
sobrevivido ao efeito do fipronil [1]. Entretanto, um relato 
inicial de falha do fipronil e relatos subsequentes de 
estudos de campo clínicos indicam que tem havido um 
declínio global na eficácia, independentemente do fato de 
se utilizar o fipronil sozinho ou em combinação com o 
(S)-metopreno [2-7]. As causas potenciais de um declínio 
na eficácia incluem falha em cumprir confiavelmente as 
instruções do tratamento, os efeitos do clima (chuva, sol) 
que levam a uma degradação mais rápida do produto 
aplicado e as infestações de pulgas a partir de fontes 
externas [3, 8]. Entretanto, o número de publicações que 
relatam reduções aparentes na eficácia do fipronil tem 
continuado a crescer, incluindo regiões em que se 
demonstrou previamente que o fipronil era efetivo e em 
casos em que a aplicação do tratamento e os fatores 
climáticos foram enormemente eliminados como fatores 
contribuintes para essas falhas [9, 10]. 
    Portanto, a recente disponibilidade das isoxazolinas, uma 
família de ectoparasiticidas que atuam sistemicamente 
aparece oportunamente diante dos relatos de redução da 
eficácia de campo do fipronil. Tem-se demonstrado que as 
isoxazolinas paralisam e matam artrópodos ao bloquearem 
os canais iônicos de cloreto controlados por ácido γ-
aminobutírico (GABA), consequentemente inibindo as 
correntes de cloreto induzidas por GABA [11]. Estudos in 
vitro indicam que o sítio de ligação da isoxazolina nos 
receptores GABA do artrópodo é diferente do sítio de 
ligação do fipronil e, assim, torna-se improvável uma 
resistência cruzada com outros inseticidas que são 
direcionados para os receptores GABA [11, 12]. A 
isoxazolina fluralâner foi comercializada originalmente como 
formulação oral para cães para controlar pulgas e 
carrapatos por 12 semanas após um tratamento único [13, 
14]. Acredita-se que essa atividade estendida do fluralâner 
em comparação com os produtos mensais para pulgas e 
carrapatos é um fator que pode facilitar a aderência do 
proprietário às recomendações de controle de parasitas 
veterinários [15]. 
    Em reconhecimento da popularidade dos produtos 
aplicados topicamente em proprietários de gatos, 
desenvolveu-se uma formulação spot-on de fluralâner 
para tratar e controlar infestações por pulgas e 
carrapatos em gatos. Tem-se demonstrado que a eficácia 

apresentada dessa formulação é paralela à que tem sido 
estabelecida para a formulação de comprimidos 
mastigáveis em cães [6, 16, 17]. A fim de facilitar 
adicionalmente a aderência do proprietário às 
recomendações de controle de parasitas para gatos, a 
evolução mais recente nessa família de produtos tem 
envolvido a combinação de fluralâner (a 28% p/v) com 
um endectocida estabelecido, a moxidectina (a 1,4% p/v), 
para evitar a dirofilariose e tratar infecções por vermes 
cilíndricos e ancilóstomos intestinais. Como parte do 
programa de desenvolvimento, iniciou-se um estudo 
laboratorial para confirmar a eficácia dessa nova 
combinação contra uma linhagem de pulgas que foi 
isolada recentemente a partir de um ambiente doméstico 
em que se relatou falha dos tratamentos administrados 
pelo proprietário com um produto de combinação de 
fipronil e (S)-metopreno e imidacloprida. O objetivo desse 
estudo foi determinar a queda imediata de pulgas e a 
eficácia persistente do fluralâner em gatos contra esse 
isolado de pulgas por 13 semanas após uma aplicação 
tópica única de uma combinação spot-on de fluralâner e 
moxidectina. 

Métodos 
Desenho do estudo 
Esse foi um estudo não cego, com controle positivo, com 
bloqueio randomizado e com grupos paralelos realizado de 
acordo com as diretrizes de Boas Práticas Clínicas (Diretriz 
VICH GL9, Boas Práticas Clínicas, EMA, 2000) [18]. O 
Comitê de Uso e Cuidados de Animais Institucionais do 
centro de estudo revisou e aprovou o protocolo. 

 
Gatos e habitação 
Foram triados trinta e dois gatos para inclusão. Todos 
menos um gato, que estava residindo temporariamente 
como animal de estimação no ambiente doméstico de um 
investigador até ser retornado à instalação no Dia -7, 
estavam residindo na instalação de pesquisa por pelo 
menos 3 meses antes do estudo. Cada gato foi 
microchipado, podia ser reconhecido individualmente 
pela equipe da instalação e recebeu um número de 
identificação único. Os gatos receberam um tratamento 
único com nitempiram 12 dias antes do recrutamento 
para erradicar qualquer infestação ambiental por pulgas 
que pudessem portar. Não houve nenhum outro 
tratamento inseticida administrado aos gatos dentro de 
60 dias antes do recrutamento. Nenhum desses gatos foi 
tratado em nenhum momento com uma isoxazolina. 
Exigiu-se que os gatos tivessem pelo menos 6 meses de 
idade e pesassem pelo menos 2 kg, que estivessem em 
boas condições de saúde e boa condição corporal, que 
não estivessem prenhes e nem amamentando e que 
exibissem capacidade de portar pulgas, conforme 
demonstrado em contagens de pulgas a partir da 
infestação usada para a randomização. 
    Os gatos foram mantidos em grupos em 4 cercados de 
exercício. Após a alocação, os gatos foram colocados em 
gaiolas individuais. Durante o estudo, os gatos 
compatíveis foram agrupados e colocados em cercados 
de exercício por até 7 horas por dia, sem contato 
possível entre gatos em diferentes grupos de tratamento. 
Os gatos ficaram mantidos em suas gaiolas alocadas 
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durante os períodos entre as infestações com pulgas e 
as contagens. Forneceram-se alimento e água em tigelas 
de aço inoxidável com códigos coloridos, e essas tigelas 
permaneceram com os gatos no mesmo grupo de 
tratamento por todo o estudo. 

Desafio com pulgas 
Usou-se a linhagem Scarborough de Ctenocephalides 
felis, uma linhagem de campo coletada em 2015 a partir 
de um ambiente doméstico em Brisbane (Queensland, 
Austrália) em que os tratamentos com fipronil e (S)-
metopreno e imidacloprida falharam em controlar as 
infestações em gatos tratados, como desafio neste 
estudo. Antes do estudo, um bioensaio in vitro havia 
indicado que essa linhagem de pulgas podia ter sido 
resistente ao fipronil. Não houve sugestão de nenhuma 
resistência à imidacloprida. Os resultados foram 
semelhantes em 3 outros bioensaios realizados com 
essa linhagem de pulgas em um período de 
aproximadamente 2 anos após este estudo ter sido 
concluído. Nesses bioensaios, as concentrações letais 
que matariam 50% (CL50) e 90% (CL90) das pulgas 
puderam ser determinadas para a permetrina (< 5 ppm) e 
a imidacloprida (< 1 ppm), mas não puderam ser 
determinadas para o fipronil, pois nenhuma das 
concentrações testadas (até 3.000 ppm) foram capazes 
de matar mais de 50% das pulgas. Os gatos foram 
desafiados com aproximadamente 100 C. felis adultos 
não alimentados nos Dias -6 (para seleção e 
randomização), -1, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 77, 84 e 91. 
    Para a contagem de pulgas, os gatos foram sedados 
com uma combinação de tiletamina e zolazepam 
(Zoletil®, Virbac) para permitir que se concluíssem 
contagens por pente de corpo inteiro 48 h após todas as 
infestações, menos a do Dia -1, quando as contagens 
foram concluídas 48 h pós-tratamento (ou seja, 72 h pós-
infestação). Cada gato foi penteado por 2 operadores por 
pelo menos 10 min, após o que o procedimento de 
contagem seria estendido sempre que o operador 
encontrasse uma pulga durante todo o minuto anterior 
em que esteve penteando. 

Randomização e tratamento 
Para a randomização, foram infestados 32 gatos no Dia -
6, com aproximadamente 100 pulgas, e estes foram 
classificados em ordem decrescente das contagens que 
foram concluídas no Dia -4. Os 2 gatos com as 
contagens mais baixas foram excluídos, e os restantes 
30 foram classificados por comprimento de pelame e, 
depois, por contagem de pulgas, formando 10 blocos, 
com cada um consistindo de 3 gatos. Dentro dos blocos, 
os gatos foram alocados aleatoriamente a três grupos de 
10 gatos cada: os gatos do Grupo A foram controles 
negativos e não receberam tratamento; os gatos do 
Grupo B receberam um único tratamento tópico no Dia 0, 
com uma formulação spot-on que continha fluralâner 
mais moxidectina, administrada de acordo com o peso 
corporal no Dia -1 (a fim de atingir uma taxa de dose de 
40 mg de fluralâner e 2 mg de moxidectina por kg); os 
gatos do Grupo C foram tratados topicamente com uma 
formulação de combinação de fipronil e (S)-metopreno 
(Frontline® Plus para Gatos, Boehringer Ingelheim, 0,5 
mL), de acordo com as instruções do fabricante. 

    O tratamento foi aplicado na linha média dorsal, na 
junção da parte superior do pescoço e da base do crânio, 
tendo cuidado para aplicar o produto diretamente na 
pele. Após o tratamento, cada gato foi contido 
gentilmente por um minuto. Os gatos foram observados 
por 5 min após o tratamento quanto a qualquer 
comportamento que indicasse uma reação adversa ao 
tratamento ou pudesse afetar a eficácia devido a perda 
de tratamento, tal como rolar, chacoalhar ou esfregar. 
Cada gato foi inspecionado quanto a escorrimento ou 
formação de uma listra do produto em aproximadamente 
30 min pós-tratamento (com o produto escorrendo por 
alguma distância a partir do local de aplicação ou uma 
umidificação do pelame longe do local de aplicação). As 
avaliações de segurança consistiram de observações de 
saúde gerais realizadas por uma equipe treinada em 
intervalos de aproximadamente 10 min durante a primeira 
hora após o tratamento, de observações veterinárias 
feitas por um veterinário em 2, 4 e 24 h pós-tratamento e 
de observações de saúde diárias em pelo menos duas 
vezes ao dia por uma equipe treinada ou um veterinário, 
como parte da manutenção de rotina no gatil. 
    Houve 2 gatos domésticos de pelo longo e 8 gatos 
domésticos de pelo curto em cada grupo de tratamento, 
enquanto o grupo controle continha 1 gato doméstico de 
pelo longo, 8 gatos de pelo curto 1 gato mestiço da raça 
himalaia. A variação de idade no grupo com fluralâner mais 
moxidectina foi de 3,0-5,0 anos; no grupo com fipronil e (S)-
metopreno, foi de 2,5-5,9 anos; e no grupo controle, foi de 
2,8-5,4 anos. Os pesos dos gatos em cada grupo foram 
semelhantes, variando entre 3,5-5,9 kg. 

Avaliações estatísticas 
O gato individual foi a unidade experimental. Calculou-se 
a eficácia comparando-se as contagens de pulgas em 
cada avaliação pós-tratamento de cada grupo tratado 
com o grupo controle. Calcularam-se as médias 
aritmética e geométrica utilizando-se a fórmula: 

Eficácia (%) = 100 x (MC - MT)/MC 
em que MC é o número médio do total de pulgas adultas 
vivas nos gatos não tratados e M T é o número médio do 
total de pulgas adultas vivas nos gatos tratados. Também 
se compararam as contagens médias de pulgas dos 
grupos tratados. 
    Os dados das contagens de pulgas foram 
transformados antes da análise, usando-se uma 
transformação de Y = loge(x + 1). Os dados 
logaritmizados foram analisados usando-se um modelo 
misto linear que incluiu o tratamento como efeito fixo e o 
bloqueio como efeito aleatório. Usaram-se médias dos 
quadrados mínimos para as comparações de tratamento 
e estas foram retransformadas para obter as estimativas 
das médias geométricas das contagens de pulgas. Usou-
se uma aproximação de Kenward-Roger para determinar 
o grau de liberdade do denominador para a hipótese. 
Usou-se um teste bicaudal para a comparação entre os 
grupos de tratamento. Declarou-se significância 
estatística quando o valor p foi ≤ 0,05. O software 
primário utilizado foi o SAS®, versão 9.3 (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, EUA). 
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Resultados 
Encontraram-se pulgas em todos os gatos dos grupos 
controle e com fipronil e (S)-metopreno em cada 
avaliação. No grupo com fluralâner mais moxidectina, 
cada gato ficou livre de pulgas por todo o período pós-
tratamento, com exceção do Dia 58, quando se 
encontraram 3 pulgas vivas em um único gato. Em todas 
as avaliações pós-tratamento, as contagens de pulgas 
individuais do grupo com fipronil e (S)-metopreno 
variaram entre 1-79 e as contagens do grupo controle 
variaram entre 34-109 (Tabela 1). 
    Em cada avaliação pós-tratamento, e em comparação 
com o grupo controle, as diferenças nas contagens 
médias de pulgas foram significativamente mais baixas 

em ambos grupos com fluralâner mais moxidectina (p < 
0,001) e com fipronil e (S)-metopreno (p ≤ 0,04) (Tabela 
2). Em todas as avaliações, as contagens médias de 
pulgas no grupo com fluralâner mais moxidectina foram 
significativamente menores que aquelas no grupo com 
fipronil e (S)-metopreno (p < 0,001). A eficácia do 
fluralâner mais moxidectina foi de 100% em todas as 
avaliações de tratamento em cada ocasião, exceto no 
Dia 58, quando a média geométrica da eficácia foi de 
99,7% (média aritmética da eficácia de 99,5%). A média 
geométrica da eficácia do fipronil mais (S)-metopreno 
variou entre 30,6-65,6% (média aritmética da eficácia de 
26,7-60,8%) (Tabela 2, Fig. 1). 

 
Tabela 1 Resumo dos dados da contagem de pulgas de gatos em um grupo controle não tratado, um grupo tratado 
topicamente com fipronil e (S)-metopreno nos Dias 0, 28 e 56 e um grupo tratado topicamente com fluralâner mais 
moxidectina no Dia 0 

Dia do 
estudo 

Controle Fipronil/ (S)-metopreno Fluralâner mais moxidectina 
Média 
aritmética 
± DP 

Média 
geométrica 

Variação Média 
aritmética 
± DP 

Média 
geométrica 

Variação Média 
aritmética 
± DP 

Média 
geométrica 

Variação 

Pré-teste 56,2 ± 10,7 55,3 44-76 54,9 ± 10,8 54,0 42-74 54,8 ± 9,9 54,1 43-76 
2 70,0 ± 14,0 68,6 42-93 43,4 ± 25,0 35,2 7-79 0 ± 0 0 na 
9 74,4 ± 12,7 73,4 55-94 34,5 ± 19,3 27,5 3-61 0 ± 0 0 na 
16 79,4 ± 15,3 78,0 51-109 31,1 ± 14,0 26,8 4-56 0 ± 0 0 na 
30 67,4 ± 15,0 66,0 49-92 34,1 ± 16,0 26,7 1-55 0 ± 0 0 na 
44 68,6 ± 14,6 67,1 40-95 28,1 ± 11,4 24,2 3-39 0 ± 0 0 na 
58 56,1 ± 15,3 54,5 40-92 31,5 ± 9,9 30,3 21-54 0,3 ± 0,9 0,1 0-3 
72 66,1 ± 21,1 63,2 38-100 28,0 ± 11,9 25,0 6-42 0 ± 0 0 na 
79 63,2 ± 19,1 60,3 34-89 34,0 ± 12,5 31,3 9-55 0 ± 0 0 na 
86 70,3 ± 17,0 68,3 41-90 41,3 ± 18,0 35,0 5-64 0 ± 0 0 na 
93 63,6 ± 21,6 60,5 39-92 46,6± 17,8 42,0 9-64 0 ± 0 0 na 

Abreviações: na, não aplicável; DP, desvio padrão 
 
Tabela 2 Comparação entre grupos das médias geométricas das contagens de pulgas em um grupo controle não 
tratado, um grupo tratado topicamente com fipronil e (S)-metopreno nos Dias 0, 28 e 56 e um grupo tratado topicamente 
com fluralâner mais moxidectina no Dia 0 

Dia do 
estudo 

Fipronil e (S)-metopreno contra controle Fluralâner mais moxidectina contra controle Fluralâner mais 
moxidectina contra 
fipronil e (S)-metopreno 

Valor t Valor p % de eficácia Valor t Valor p % de eficácia Valor t Valor p 
GM AM GM AM 

2 t(27) = 3,3 0,003 48,7 38,0 t(27) = 21,1 < 0,001 100 100 t(27) = -17,9 < 0,001 
9 t(18) = 4,6 < 0,001 62,5 53,6 t(18) = 20,7 < 0,001 100 100 t(18) = -16,1 < 0,001 
16 t(18) = 6,5 < 0,001 65,6 60,8 t(18) = 27,2 < 0,001 100 100 t(18) = -20,7 < 0,001 
30 t(18) = 3,5 0,003 59,6 49,4 t(18) = 16,6 < 0,001 100 100 t(18) = -13,1 < 0,001 
44 t(18) = 5,3 < 0,001 63,9 59,0 t(18) = 22,4 < 0,001 100 100 t(18) = -17,1 < 0,001 
58 t(18) = 4,2 < 0,001 44,3 43,9 t(18) = 28,8 < 0,001 99,7 99,5 t(18) = -24,5 < 0,001 
72 t(27) = 5,5 < 0,001 60,5 57,6 t(27) = 25,2 < 0,001 100 100 t(27) = -19,8 < 0,001 
79 t(18) = 4,7 < 0,001 48,1 46,2 t(18) = 30,2 < 0,001 100 100 t(18) = -25,5 < 0,001 
86 t(27) = 3,3 < 0,001 48,8 41,3 t(27) = 21,2 < 0,001 100 100 t(27) = -17,9 < 0,001 
93 t(27) = 2,1 0,041 30,6 26,7 t(27) = 24,6 < 0,001 100 100 t(27) = -22,5 < 0,001 

Abreviações: GM, média geométrica; AM, média aritmética 
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    Houve 10 eventos adversos registrados em todos os 
grupos durante o estudo, e nenhum deles foi julgado como 
sendo relacionado ao tratamento. Os eventos adversos (n = 
7) foram descritos predominantemente como uma perda de 
pelo macular causada por irritação por pulga e/ou 
penteação. Os 3 eventos adversos restantes incluíram 
piometra, gripe felina e um rasgo vulvar. Não se observou 
nenhum produto formando listras, escorrendo ou escoando 
após a aplicação tópica, o que seria sugestivo de uma perda 
de qualquer parte da dose aplicada. 

Discussão 
    O fluralâner mais moxidectina proporcionou 100% de 
eficácia (99,7% em 58 dias) contra desafios repetidos 
com pulgas por 13 semanas após uma única aplicação 
tópica. Esses resultados proporcionam evidências 
adicionais da alta e consistente longa duração da eficácia 
do fluralâner topicamente aplicado no tratamento e 
controle de infestações por pulgas em gatos. Os 
resultados são consistentes com os achados de dois 
estudos de campo em gatos de propriedade de clientes 
nos EUA, em que se comparou o desempenho de campo 
de uma formulação tópica que continham apenas 
fluralâner com outros parasiticidas aplicados 
topicamente. Em um estudo em que os proprietários dos 
gatos aplicaram o tratamento, uma única aplicação de 
spot-on do fluralâner pelo proprietário proporcionou uma 
redução de pelo menos 99,0% na média geométrica das 
contagens de pulgas de 2 a 12 semanas pós-tratamento 
[6]. Comparou-se isso com três tratamentos mensais 
consecutivos com uma combinação de fipronil e (S)-
metopreno que proporcionou uma redução na média 
geométrica das contagens de pulgas para entre 55,2-
75,4% [6]. No final desse estudo, 80% dos gatos no 
grupo com fluralâner estavam livres de pulgas, em 
comparação com apenas 23,5% dos gatos no grupo com 
fipronil e (S)-metopreno. No segundo estudo, comparou-
se a eficácia de uma aplicação tópica única do fluralâner 

contra pulgas que foi proporcionada por três aplicações 
mensais consecutivas de selamectina [17]. No grupo com 
fluralâner, reduziu-se a média geométrica das contagens 
de pulgas em 96,6% em 7 dias e em 100% em 
aproximadamente 12 semanas pós-tratamento. 
Comparou-se isso com reduções nas contagens de 
pulgas de 79,4% dentro de 7 dias e de 91,3% após três 
aplicações mensais consecutivas de selamectina [17]. 
    Os resultados que relatamos são particularmente 
relevantes, pois demonstram a eficácia do fluralâner 
contra um isolado de pulgas que, sob condições de 
campo, não foi controlado por tratamentos repetidos com 
fipronil e (S)-metopreno. Esse declínio na eficácia do 
fipronil tem sido observado em outros estudos de campo. 
No presente estudo, todos os gatos tratados com fipronil 
apresentavam pelo menos 1 e até 79 pulgas, e a eficácia 
(com base na média geométrica das contagens de 
pulgas) foi de 59,6, 44,3 e 48,8% em 48 horas após os 
tratamentos em 4, 8 e 12 semanas, respectivamente. 
Também houve um relato em que se submeteu um 
isolado de pulga coletado no campo a partir de um caso 
de suspeita de falha do fipronil a um desafio laboratorial 
[2]. Nesse estudo, e com base nas contagens de pulgas 
em 48 horas após a infestação, a eficácia das 
formulações de spray e spot-on do fipronil foi alta nas 
duas semanas após o tratamento, mas diminuiu para 
menos de 95% em 21 dias pós-tratamento. Em 28 dias 
pós-tratamento, a eficácia foi de 29,7 e 48% para as 
formulações de spray e spot-on, respectivamente. Esses 
achados de um declínio na eficácia do fipronil 
posteriormente no mês após o tratamento se alinham 
com outro estudo laboratorial que testou a eficácia de um 
spray de fipronil contra a linhagem de pulga KS1, um 
isolado mantido em laboratório que foi coletado seis anos 
antes da disponibilidade do fipronil para uso em animais 
de estimação [19]. 

 

 
Fig. 1 Porcentagem de eficácia com base na média geométrica de contagens de Ctenocephalides felis com relação a um grupo 
controle não tratado em 48 h após o tratamento e uma reinfestação semanal pós-tratamento para gatos tratados com uma única dose 
tópica de fluralâner mais moxidectina no Dia 0 ou três tratamentos com fipronil e (S)-metopreno tópicos nos Dias 0, 28 e 56. 
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    No presente estudo, teve-se cuidado em assegurar 
que os produtos fossem aplicados estritamente de 
acordo com as recomendações da bula, com um 
monitoramento próximo pós-tratamento para verificar se 
não ocorreu perda do produto. Não houve contato entre 
gatos nos diferentes grupos, e não houve oportunidade 
para infestação com pulgas a partir de fontes externas. 
Portanto, os resultados retiram o papel de uma aplicação 
incorreta do produto como causa de falha do fipronil 
contra esse isolado de pulgas e se acrescenta à literatura 
que relata o fracasso do fipronil em controlar 
adequadamente as pulgas. De modo importante no 
estudo que apresentamos, as pulgas que não foram 
controladas pelo fipronil e pelo (S)-metopreno foram 
totalmente suscetíveis ao fluralâner mais moxidectina. 
 
Conclusões 
O tratamento com fluralâner mais moxidectina proporcionou 
99,7 a 100% de eficácia contra pulgas por 13 semanas após 
uma única aplicação. Esses achados demonstram eficácia 
completa do fluralâner mais moxidectina contra um isolado de 
pulgas que não foi controlado pelo fipronil e pelo (S)-
metopreno tanto no uso de campo quanto sob essas 
condições de estudo. Este estudo proporciona confirmação 
adicional sobre a eficácia consistente e sustentada do 
fluralâner aplicado topicamente no tratamento e controle de 
infestações de pulgas em gatos. 
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aminobutírico; GM: média geométrica: AM: média 
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de pulgas vivas em gatos tratados; DP: desvio padrão 
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