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Resumo 
Antecedentes: Desenvolveu-se uma formulação spot-on que contém fluralâner (280 mg/mL) mais moxidectina (14 
mg/mL) (Bravecto® Plus) para o tratamento de infecções por nematódeos, bem como para proporcionar 12 semanas 
de proteção contra insetos e ácaros parasitas em gatos. Avaliaram-se a efetividade e a segurança desse produto 
contra nematódeos gastrointestinais felinos em gatos de propriedade de clientes infestados naturalmente sob 
condições de campo na Albânia, Bulgária, Alemanha e Hungria. 

Métodos: Para serem elegíveis para recrutamento neste estudo cegado ao investigador, os gatos tinham de ter pelo 
menos 10 semanas de idade, pesarem pelo menos 1,2 kg, estarem clinicamente saudáveis e terem uma amostra 
fecal testando positiva quanto a nematódeos em não mais que oito dias antes do tratamento. Os gatos foram 
estratificados em blocos de três para apresentação em cada centro e foram alocados aleatoriamente em uma 
proporção de 2:1 para serem tratados topicamente no Dia 0 com fluralâner mais moxidectina (taxas de dose 
mínimas de 40 e 2 mg/kg, respectivamente) ou emodepsida mais praziquantel (taxas de dose mínimas de 3 e 12 
mg/kg, respectivamente) (Profender®). Coletaram-se amostras fecais dos gatos antes do tratamento e 14 ± 4 dias 
depois. 

Resultados: Houve 182 gatos randomizados para o grupo com fluralâner mais moxidectina e 91 gatos 
randomizados para o grupo com emodepsida mais praziquantel. Antes do tratamento, o ovo de nematódeo mais 
comumente identificado foi de Toxocara cati, encontrado em 79,1 e 82,4% dos gatos nos grupos com fluralâner mais 
moxidectina e emodepsida mais praziquantel, respectivamente. Os ovos de Toxascaris leonina foram encontrados 
em 8,2 e 6,6% dos gatos, respectivamente; os ovos de ancilóstomos foram encontrados em 30,8 e 24,2% dos gatos, 
respectivamente; e os ovos de Capillaria spp. foram encontrados em 7,1 e 4,3% dos gatos, respectivamente. Após o 
tratamento, as amostras fecais de 98,3% dos gatos tratados com fluralâner mais moxidectina e 96,6% dos gatos 
tratados com emodepsida mais praziquantel estavam livres de ovos de nematódeos. As reduções da média 
geométrica da contagem fecal de ovos no caso de T. cati, os únicos ovos encontrados nas amostras fecais pré-
tratamento, foram de 99,97 e 99,93%, respectivamente. O tratamento com fluralâner mais moxidectina foi não 
inferior com relação feito com emodepsida mais praziquantel. Ambos os produtos foram seguros e bem tolerados 
pelos gatos tratados sob condições de campo. 

Conclusões: Este estudo de campo confirma que, além da duração estendida do controle de pulgas e carrapatos 
por 12 semanas, o fluralâner mais a moxidectina proporcionam um tratamento de amplo espectro de nematódeos 
em gatos. 

Palavras-chave: Bravecto Plus, Gato, Emodepsida, Estudo de campo, Fluralâner, Ancilóstomos, Vermes 
pulmonares, Moxidectina, Praziquantel, Vermes cilíndricos 
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Antecedentes 
    As infecções por nematódeos gastrointestinais são 
comuns em gatos na Europa, com uma prevalência estimada 
de até 40% [1-7]. Gatos estão universalmente em risco de 
infecção, embora a idade e o acesso ao ambiente externo 
constituam fatores de risco claros. Além de representar uma 
ameaça à saúde dos gatos infectados, o nematódeo de 
ocorrência mais comum, Toxocara cati, possui potencial 
zoonótico. Portanto, há necessidade de vigilância e adesão à 
implementação de programas para tratar nematódeos 
felinos. O European Scientific Counsel - Companion Animal 
Parasites (Conselho Científico Europeu sobre Parasitas de 
Animais de Companhia) (ESC-CAP) recomenda que gatos 
adultos com acesso ao ambiente externo sejam tratados 
quanto a nematódeos pelo menos quatro vezes por ano [8]. 
Quando houver um risco mais alto de infecção por 
nematódeos (filhotes, gatos adultos com estilo de vida em 
ambiente externo predominante), pode-se dar um tratamento 
adicional [8, 9]. 
    Um dos desafios para os veterinários e os proprietários de 
gatos é que as infecções por nematódeos não podem ser 
vistas. Embora os parasitas (por exemplo, ovos, larvas) 
possam ser detectados nas fezes, exames fecais e testes 
diagnósticos de antígenos fecais não são rotina na clínica 
geral. No entanto, uma pesquisa recente em gatos em sete 
países europeus demonstrou uma coinfecção com pulgas e 
nematódeos gastrointestinais em 11,9% dos gatos testados 
e descobriu que o acesso ao ambiente externo constitui um 
fator de risco comum para infecções por ecto e 
endoparasitas [5]. Embora isso não deve substituir o exame 
fecal rotineiro, de forma que o tratamento parasiticida seja 
ajustado para se adequar às necessidades do gato, a 
presença de ectoparasitas pode ajudar a servir como um 
guia de que também se pode exigir um tratamento para 
endoparasitas. 
    A introdução da isoxazolina de duração estendida 
fluralâner como produto em spot-on aplicado topicamente 
tem proporcionado aos proprietários de gatos uma opção 
para proporcionar um controle anual de pulgas e 
carrapatos, com base em uma aplicação a cada 12 
semanas. A duração estendida da atividade do fluralâner 
proporciona aos veterinários um meio para ajudar a 
melhorar a adesão do proprietário às recomendações do 
controle de parasitas, bem como reduzir substancialmente 
ou mesmo remover o risco de uma doença relacionada a 
parasitas [10]. Em um estudo de campo controlado e 
randomizado em gatos de propriedade de clientes nos 
EUA, ocorreu uma redução de pelo menos 98,6% nas 
contagens de pulgas por 12 semanas após uma única 
aplicação tópica de fluralâner [11]. 
    As lactonas macrocíclicas são uma família diversa de 
parasiticidas de amplo espectro e sistemicamente ativos 
que incluem tanto avermectinas (ivermectina, selamectina 
e eprinomectina) quanto milbemicinas (milbemicina-oxima 
e moxidectina). Essas lactonas macrocíclicas possuem 
um espectro de atividade que inclui insetos, aracnídeos e 
nematódeos, dependendo do agente e da espécie. 
Embora as lactonas macrocíclicas tenham uma meia-vida 
longa e um volume de distribuição aparente grande (maior 
que o volume total de água corporal), significando que são 
capazes de penetrar nos tecidos corporais, isso varia 
consideravelmente entre os agentes [12]. A moxidectina 

tem sido usada em gatos em uma taxa de dose de 1 
mg/kg, como um produto de combinação mensal com 
imidacloprida (para o controle de pulgas) para prevenção 
de dirofilariose e tratamento de larvas, vermes cilíndricos 
imaturos e adultos e ancilóstomo, além do verme 
pulmonar Eucoleus aerophilus (também conhecido como 
Capillaria aerophila) [13, 14]. Agora, tem-se combinado a 
moxidectina, em uma taxa de dose mínima de 2 mg/kg, 
combinada com o fluralâner em uma formulação de spot-
on de baixo volume para gatos (Bravecto® Plus, MSD 
Animal Health). Esse produto tópico e de duração 
estendida tem sido aprovado como sendo seguro e efetivo 
para uso em gatos na Europa e na Nova Zelândia, onde é 
indicado, dependendo da geografia, para o tratamento de 
infestações por pulgas, carrapatos e ácaros-de-ouvido, 
para prevenção da dirofilariose, causada por Dirofilaria 
immitis, e para o tratamento de infecções por nematódeos 
(vermes cilíndricos, ancilóstomos e vermes pulmonares) 
em gatos [15, 16]. Um estudo de campo na Europa 
demonstrou que uma única aplicação de fluralâner mais 
moxidectina em fatos de propriedade de clientes 
proporcionou uma eficácia de 12 semanas contra pulgas e 
carrapatos, que foi superior ao controle de pulgas 
proporcionado por três aplicações mensais consecutivas 
de fipronil e foi não inferior com relação ao fipronil no 
controle de carrapatos [17]. A fim de avaliar o controle de 
parasitas internos proporcionado por essa formulação 
para gatos, iniciou-se um estudo de campo que seguiu as 
Boas Práticas Clínicas (BPC) em quatro países na Europa 
(Albânia, Bulgária, Alemanha e Hungria) para avaliar a 
segurança e a eficácia contra infecções naturais dos 
nematódeos gastrointestinais. Nesse estudo, comparou-
se o controle de nematódeos proporcionado por uma 
única aplicação de fluralâner mais moxidectina com o 
controle proporcionado por uma única aplicação de 
emodepsida mais praziquantel (Profender®, Bayer Animal 
Health). 
 
Métodos 
Desenho do estudo 
    Esse estudo multicêntrico foi realizado de junho a 
dezembro de 2015. Os proprietários de gatos forneceram 
consentimento esclarecido antes do recrutamento de 
qualquer gato no estudo e do início do tratamento. Os 
indivíduos envolvidos nas designações de tratamento e na 
administração do tratamento não foram cegados durante o 
estudo e não estiveram envolvidos nas avaliações clínicas. O 
pessoal do estudo que realizou as observações clínicos e os 
parasitologistas que examinaram as amostras fecais ficaram 
cegados quanto às designações de tratamento. 
 
Animais 
    Gatos saudáveis, com pelo menos 10 semanas de 
idade e pesando pelo menos 1,2 kg, foram elegíveis para 
inclusão. Para qualificar, exigiu-se uma contagem fecal 
positiva quanto a ovos de vermes, coletada em não mais 
que oito dias antes do dia de tratamento, referente a 
parasitas nematódeos gastrointestinais (vermes cilíndricos 
e/ou ancilóstomos, ou outros). Gatos com uma afecção 
médica crônica puderam ser incluídos, a critério do 
Investigador. Os gatos não podiam ter sido tratados com 
qualquer anti-helmíntico ou endectocida dentro de 14 dias 
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antes do início do estudo, e não se permitiu um 
tratamento com qualquer outro fármaco dessas classes 
durante o estudo. A evidência de uma doença cutânea 
(fosse generalizada ou no local de aplicação do produto 
pretendido) foi uma base para exclusão do estudo, assim 
como prenhez ou lactação. Permitiram-se procedimentos 
de saúde rotineiros (tais como vacinação) e cuidados 
médicos. Os gatos foram mantidos pelos proprietários no 
ambiente doméstico ou ficaram retidos em um abrigo 
animal. Se fosse necessário, os gatos seriam abrigados 
individualmente no centro de estudo ou no abrigo animal 
para coleta ou identificação correta das amostras fecais.  
 
Randomização e tratamento 
    Os números de recrutamento de gatos, estabelecidos 
de acordo com as diretrizes de avaliação anti-helmíntica 
atuais, planejaram uma randomização em proporção de 
2:1 de 134 gatos para o grupo com fluralâner mais 
moxidectina e 67 para o grupo com emodepsida mais 
praziquantel [18]. Com uma taxa de desistência estimada 
de aproximadamente 10%, o número de gatos a serem 
incluídos foi, portanto, de 150 no grupo com fluralâner 
mais moxidectina e de 75 no grupo com emodepsida mais 
praziquantel. Para a apresentação em cada centro, os 
gatos elegíveis para inclusão foram estratificados pelo 
Investigador em blocos de três e foram alocados 
aleatoriamente a um grupo de tratamento, utilizando-se 
listas de randomização geradas por computador. O 
tratamento foi administrado em uma única vez, no Dia 0, 
tendo-se cuidado para evitar escorrimento do produto ao 
repartir o pelame e aplicá-lo diretamente na pele, em um 
ou dois pontos em uma área da base do crânio até entre 
as escápulas. As taxas de dose mínimas foram de 40 mg 
de fluralâner mais 2 mg de moxidectina/kg e, de acordo 
com as instruções do fabricante, 3 mg de emodepsida 
mais 12 mg de praziquantel/kg. 
 
Contagens fecais de ovos 
    Os gatos foram apresentados para amostragem fecal 
em até 8 dias antes e 14 ± 4 dias após o tratamento. As 
amostras fecais de cada gato foram enviadas a um 
laboratório designado local ou foram examinadas no 
centro. Os ovos de nematódeos foram contados usando-
se o método de McMaster modificado. Para a flotação, 
usou-se solução de sulfato de zinco (Albânia, Hungria), 
solução de cloreto de sódio (Bulgária) ou solução de 
cloreto de zinco/cloreto de sódio (Alemanha). As soluções 
de flotação foram ajustadas até uma densidade específica 
de 1,3 na Alemanha e Albânia e 1,18 na Bulgária e 
Hungria. A sensibilidade das técnicas de contagem foi de 
25 (Albânia) ou 50 (Bulgária, Hungria, Alemanha) ovos 
por grama de fezes (opg). A quantidade de fezes usada 
para cada teste foi de 2 (Bulgária), 3 (Albânia, Hungria) ou 
4 (Alemanha) g. A identificação dos parasitas foi baseada 
na morfologia distinta dos ovos encontrados nas fezes. Os 
ancilóstomos foram identificados até gênero e espécie na 
Albânia e na Alemanha, mas não na Bulgária e na 
Hungria. 
 
Avaliação de eficácia 
    Calculou-se a eficácia de cada produto para todos os 
gatos que receberam pelo menos um tratamento e foram 

examinados de acordo com o protocolo (população 
segundo o protocolo (PP)). Avaliou-se a segurança de 
cada produto para todos os gatos que foram tratados 
(população em intenção de tratar (ITT)). A unidade 
estatística foi o gato individual. Avaliou-se descritivamente 
a homogeneidade dos grupos de estudo na inclusão nas 
populações tanto ITT quanto PP como um indicador 
confirmatório da qualidade da randomização e da 
alocação dos gatos aos grupos de tratamento. 
Calcularam-se as médias pré-tratamento (Dia 0) para a 
idade e o peso individuais para ambos os grupos de 
estudo, bem como as médias, os erros padrão, os 
mínimos e os máximos para as contagens fecais de ovos 
(FEC) de cada gênero e/ou espécie de nematódeo. 
Restringiu-se a comparação das distribuições de FEC 
pelas espécies de nematódeos aos animais positivos 
quanto aos nematódeos respectivos. Usaram-se tabelas 
de frequência para comparar a distribuição de sexo, raça 
e condições de vida em ambos os grupos do estudo. 
    O critério de eficácia primário para cada grupo foi a 
redução porcentual da FEC em cada gênero e/ou espécie 
de nematódeo, calculada para as médias geométricas e 
aritméticas, usando a fórmula: 
 
Eficácia (%) = (Xg(pré-tratamento) - Xg(pós-tratamento)) 

/Xg(pré-tratamento) x 100 
 
em que Xg é a FEC média de cada grupo. Para tratar das 
possíveis contagens de zero, calculou-se a média 
geométrica como segue: 
 
Xg = (nΠ (Xi + 1))1/n - 1 
          i=1 
 
    A fim de compensar a distribuição enviesada, a FEC foi 
logaritmizada e desviada antes do teste estatístico: xi

' = 
log (xi + 1). As FEC pré e pós-tratamento foram 
comparadas usando-se um teste t bilateral de duas 
amostras para amostras pareadas (α = 0,05). Alegou-se 
eficácia contra uma espécie de nematódeo caso se 
demostrasse uma redução da FEC de pelo menos 90% 
para cada espécie de nematódeo em 10 gatos que foram 
inicialmente positivos quanto a essa espécie e caso 
houvesse uma diferença significativa entre as FEC pré e 
pós-tratamento. 
    A eficácia secundária foi baseada na proporção de 
gatos que apresentaram FEC de zero pós-tratamento. 
Determinou-se a não inferioridade comparando-se a 
porcentagem de gatos sem nematódeos após um 
tratamento com fluralâner mais moxidectina com a 
porcentagem de gatos sem nematódeos após um 
tratamento com emodepsida e praziquantel. Usou-se o 
teste de Farrington-Manning para a diferença de risco, 
com um nível de significância de α = 0,025 e uma 
diferença tolerada de δ = 0,15 [19]. Calcularam-se tanto o 
valor p quanto os limites de confiança inferiores unilaterais 
de 97,5%.  Se o limite de confiança inferior ficou acima de 
-0,15, concluiu-se uma não inferioridade. Se o limite de 
confiança inferior ficou acima de 0, concluiu-se uma 
superioridade do fluralâner mais moxidectina em 
comparação com a emodepsida mais praziquantel.  
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Resultados 
    Triaram-se amostras fecais de 838 gatos, com 273 
gatos (32,6%) apresentando FEC positivas. Houve 182 
gatos incluídos no grupo com fluralâner mais moxidectina 
e 91 gatos no grupo com emodepsida mais praziquantel. 
Na população ITT, houve 50 gatos da Albânia, 60 da 
Bulgária, 65 da Alemanha e 98 da Hungria. Mais de 90% 
dos gatos recrutados em cada grupo foram descritos 
como sendo domésticos ou europeus e 61,5% tinham dois 
anos de idade ou menos (11,7% eram mais velhos que 
cinco anos), com os gatos com 11 ou 12 semanas e até 
15 anos de idade tendo sido recrutados em ambos os 
grupos. Dez gatos da população ITT foram excluídos da 
população PP: cinco gatos porque a amostra pré-
tratamento foi negativa (não deveriam ter sido 
recrutados), dois por causa de um desvio de protocolo, 
um foi perdido no acompanhamento e um morreu em um 
acidente de tráfego de estrada. 
    Houve homogeneidade entre os grupos no caso das 
populações tanto ITT quanto PP. No grupo com fluralâner 
mais moxidectina, descreveu-se que 23% dos gatos 
viviam apenas dentro de casa, enquanto o número 
equivalente no grupo com emodepsida mais praziquantel 
foi de 14%. Quanto aos gatos relatados como vivendo 
apenas fora de casa, as proporções foram de 37 e 41%, 
respectivamente. O restante dos gatos (41 e 45%, 
respectivamente) foi descrito por seus proprietários como 
passando o tempo tanto dentro quanto fora de casa. Os 
pesos corporais médios foram de 4,2 e 4,1 kg, 
respectivamente, com um mínimo de 1,2 kg em cada 
grupo e um máximo de 6,6 kg no grupo com fluralâner 
mais moxidectina e de 5,5 kg no grupo com emodepsida 
mais praziquantel. Os machos compreenderam 49% dos 
gatos no grupo com fluralâner mais moxidectina e 53% 
dos gatos no grupo com emodepsida mais praziquantel, e 
os gatos castrados compreenderam 28 e 31% dos gatos 
nos grupos com fluralâner mais moxidectina e com 
emodepsida mais praziquantel, respectivamente. 
    Das 273 amostras fecais pré-tratamento positivas, o 
nematódeo mais comumente identificado foi T. cati, cujos 
ovos foram identificados em 79,1 e 82,4% dos gatos nos 
grupos com fluralâner mais moxidectina e com 
emodepsida mais praziquantel, respectivamente. A FEC 
máxima quanto a T. cati foi de 10.100 opg no grupo com 
fluralâner mais moxidectina e de 5.700 opg no grupo com 
emodepsida mais praziquantel (Tabela 1). Antes do 
tratamento, 8,2% dos gatos no grupo com fluralâner mais 
moxidectina e 6,6% do grupo com emodepsida mais 
praziquantel testou positivamente quanto a Toxascaris 
leonina. Encontraram-se ancilóstomos em 30,8 e 24,2% 
dos gatos, respectivamente. As clínicas na Alemanha e na 
Albânia, em que os ancilóstomos foram diferenciados até 
o nível de gênero e espécie, mostraram que Ancylostoma 
tubaeforme foram o gênero e espécie mais comumente 
identificados, sendo encontrados em 21 gatos no grupo 
com fluralâner mais moxidectina e cinco gatos no grupo 
com emodepsida mais praziquantel. Uncinaria 
stenocephala foi encontrado menos comumente; em cinco 

e três gatos, respectivamente. Capillaria spp. foi 
encontrado em 7,1 e 4,3% dos gatos, respectivamente. 
    O tratamento foi seguido por uma redução na média 
geométrica das FEC quanto a T. cati de 99,97% no grupo 
com fluralâner mais moxidectina e de 99,93% no grupo 
com emodepsida mais praziquantel (Tabela 1). De fato, T. 
cati foi o único tipo de ovo de nematódeo encontrado nas 
fazes de ambos os grupos após o tratamento. No caso da 
média aritmética, a redução respectiva de ovos de T. cati 
foi de 98,75 e 72,22%, respectivamente, com a eficácia 
sendo substancialmente mais baixa no grupo com 
emodepsida mais praziquantel devido à contagem em um 
gato com uma FEC de 11.950 opg. Ambos os produtos 
foram 100% efetivos na eliminação de ovos de 
ancilóstomos. No grupo com fluralâner mais moxidectina, 
as FEC duas vezes após o tratamento foram 
significativamente mais baixas quanto a cada parasita (p 
< 0,0001) do que as contagens basais (Tabela 2). Os 
objetivos primários de (i) eficácia de pelo menos 90% para 
espécies de nematódeos em 10 gatos que for positivos 
quanto a uma espécie de nematódeo antes do tratamento, 
e (ii) diferenças significativas a partir da linha-base para 
todas as espécies de nematódeos foram cumpridos pelo 
tratamento com fluralâner mais moxidectina. No grupo 
com fluralâner mais moxidectina, 98,3% dos gatos ficaram 
livres de ovos de todas as espécies de nematódeos que 
estavam presentes antes do tratamento (Tabela 3). A 
porcentagem de gatos livres de nematódeos no grupo 
com fluralâner mais moxidectina foi significativamente não 
inferior à do grupo com emodepsida mais praziquantel 
(96,5%). Além disso, o limite de confiança unilateral 
inferior de 97,5% ficou bem acima do limite de não 
inferioridade de -0,15, cumprindo assim o objetivo de 
eficácia secundário do estudo (Tabela 3). 
    A presença de ovos da espécie de verme pulmonar 
Capillaria spp. nas fezes dos gatos do estudo possibilitou 
a avaliação da eficácia contra esse parasita. Os 
resultados indicam que ambas as combinações de 
fluralâner mais moxidectina e de emodepsida mais 
praziquantel foram 100% efetivas na eliminação dos ovos 
de Capillaria spp. nas fezes dos gatos infectados. 
    Ambos os produtos foram bem tolerados pelos gatos. 
Foram relatados seis eventos adversos leves durante o 
estudo, sendo quatro no grupo com fluralâner mais 
moxidectina e dois no grupo com emodepsida mais 
praziquantel. Dois dos quatro eventos (alopecia leve no 
local de aplicação em um gato e uma pequena área de 
descoloração esbranquiçada do pelame no pescoço em 
um gato) no grupo com fluralâner mais moxidectina (1% 
dos gatos tratados nesse grupo) foram considerados 
como sendo provavelmente relacionados ao tratamento. 
Os outros dois eventos envolveram a remoção do gato 
que morreu em um acidente de tráfego em estrada e um 
gato que desenvolveu diarreia. Os dois gatos do grupo 
com emodepsida mais praziquantel apresentaram diarreia 
leve, que foi considerada como não sendo relacionada ao 
tratamento. Não ocorreram eventos adversos sérios 
relacionados ao tratamento em qualquer grupo de 
tratamento. 
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Tabela 1 Média geométrica (aritmética) das contagens fecais de ovos e da redução porcentual (população segundo o protocolo) 
Grupo Espécie Pré-tratamento Pós-tratamento Eficácia (%) 

Faixa Média Faixa Média 
Fluralâner/ 
moxidectina 

Toxocara cati 25-10.100 407,29 (788,38) 0-1.100 0,13 (9,86) 99,97 (98,75) 

Toxascaris leonina 50-2.000 126,36 (250,00) 0 0 (0) 100 (100) 

Capillaria spp. 50-800 126,09 (173,21) 0 0 (0) 100 (100) 

Espécies de ancilóstomosa 50-11.400 252,01 (660,91) 0 0 (0) 100 (100) 
Emodepsida/ 
praziquantel 

Toxocara cati 50-5.700 280,90 (591,78) 0-11.950 0,20 (164,38) 99,93 (72,22) 

Toxascaris leonina 75-250 155.47 (170,83) 0 0 (0) 100 (100) 

Capillaria spp. 50-150 95,96 (106,25) 0 0 (0) 100 (100) 

Espécies de ancilóstomosa 50-1.650 201,12 (329,55) 0 0 (0) 100 (100) 
a As espécies de ancilóstomos incluem Ancylostoma tubaeforme e Uncinaria stenocephala 
 
Discussão 
    Os resultados do presente estudo na Europa 
demonstram que um único tratamento com fluralâner 
mais moxidectina é altamente efetivo contra os 
nematódeos que infestam gatos. Os achados são 
compatíveis com relatos mais iniciais de que as infecções 
por vermes cilíndricos e ancilóstomos são comuns em 
gatos (aproximadamente 3 de cada 10 gatos triados 
apresentavam ovos de ancilóstomos nas fezes), com o 
verme cilíndrico T. cati sendo o mais prevalente [1-7]. O 
estudo demonstrou que a eficácia do fluralâner e da 
moxidectina foi não inferior com relação à da emodepsida 
mais praziquantel. Os resultados desse estudo de campo 
estão alinhados e confirmam adicionalmente os 
resultados de um estudo laboratorial em que se 
demonstrou que uma formulação tópica de imidacloprida 
em combinação com moxidectina (a 1%) era efetiva 
contra infecções experimentais com T. cati e os estágios 
larvais de A. tubaeforme [13]. 
    Ocorre uma infecção por nematódeos respiratórios em 
gatos na Europa. Aelurostrongylus abstrusus (3-5% dos 
gatos pesquisados) e Capillaria spp. (1-2%), 
particularmente Capillaria aerophila (também conhecido 
como Eucoleus aerophilus), têm sido relatados como 
sendo uma causa de doença respiratória, assim como 
Troglostrongylus brevior [5, 6]. No entanto, as taxas de 
prevalência variam, e podem variar de cerca de 5 a 20%, 
com o acesso a ambiente externo, mas não a idade, 

sendo um fator de risco [5]. A metodologia em nosso 
estudo se focou em ovos de nematódeos e não na 
detecção de outros estágios parasitários fecais e, assim, 
não teriam detectado larvas de A. abstrusus. 
Adicionalmente, os ovos de Capillaria encontrados nas 
fezes podem ser produzidos por C. aerophila, que 
parasita a traqueia e os brônquios, e/ou por C. putorii (o 
verme gástrico felino), que habita o trato gastrointestinal. 
Entretanto, o encontro de ovos de Capillaria spp. não 
identificados até o nível de espécie em amostras fecais 
de 6,8% dos gatos recrutados em nosso estudo estão 
alinhados com relatos mais iniciais. No grupo com 
fluralâner mais moxidectina, as fezes de 14 gatos foram 
positivas quanto a Capillaria spp., com uma média 
geométrica de contagem de 135,34 opg. A eliminação 
pós-tratamento completa desses ovos é compatível com 
um trabalho mais inicial que mostrou que uma 
formulação tópica de moxidectina (combina com 
imidacloprida) na taxa de dose de 1 mg/kg eliminou os 
ovos de Capillaria spp. a partir de gatos infectados [20, 
21]. Portanto, os resultados confirmam que a moxidectina 
é altamente ativa contra Capillaria spp. 
Semelhantemente, no grupo com emodepsida mais 
praziquantel, não houve ovos de Capillaria spp. em 
amostras fecais pós-tratamento, embora apenas quatro 
gatos tenham sido positivos pré-tratamento, quando as 
FEC (até 150 opg) foram muito mais baixas que no grupo 
com fluralâner mais moxidectina (até 800 opg). 

 
Tabela 2 Número de gatos com contagens fecais de ovos positivas e, no caso do grupo com fluralâner-moxidectina, 
comparação das contagens fecais de ovos pré e pós-tratamento, população segundo o protocolo 

Grupo Espécie do nematódeo Número de positivos Diferença pós contra 
pré-tratamentob 

Probabilidade 

Pré-
tratamento 

Pós-
tratamento 

Média EP 

Fluralâner/ 
moxidectina 

Toxocara cati 142 3 (97,89%) 5,8920 0,1130 t(141) = 52,13; p < 0,0001 
Toxascaris leonina 15 0 (100%) 4,8470 0,2520 t(14) = 19,24; p < 0,0001 
Capillaria spp. 14 0 (100%) 4,8449 0,1996 t(13) = 24,28; p < 0,0001 
Espécies de ancilóstomosa 55 0 (100%) 5,5334 0,1534 t(54) = 36,07; p < 0,0001 

Emodepsida/ 
praziquantel 

Toxocara cati 73 2 (97,26%)    
Toxascaris leonina 6 0 (100%)    
Capillaria spp. 4 0 (100%)    
Espécies de ancilóstomosa 22 0 (100%)    

a As espécies de ancilóstomos incluem Ancylostoma tubaeforme e Uncinaria stenocephala 
b Diferenças não calculadas para emodepsida/praziquantel 
Abreviação: EP, erro padrão 
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Tabela 3 Porcentagem de gatos livres de nematódeos, com análise de não inferioridade na avaliação pós-tratamento 
(população segundo o protocolo) 

 Presença de ovos fecais Limite de confiança 
inferior de 97,5% 

Valor z Valor p 
Sim Não 

Fluralâner/ moxidectina 3 (1,70%) 173 (98,30%) -0,0964 3,2899 0,0005 

Emodepsida/ praziquantel 3 (3,45%) 84 (96,55%)    
Margem = 0,15; método de Farrington-Manning 
 
    Em nosso estudo, não investigamos infecções com 
espécies de Dipylidiidae e Taeniidae, que podem ocorrer 
em até 7% dos gatos na Europa [5]. Os dois cestódeos 
mais comumente reconhecidos dentre estes, Dipylidium 
caninum e, um pouco menos, Taenia taeniaformis, são 
associados tipicamente com infecções nos gatos, que 
são considerados como sendo epidemiologicamente 
insignificantes na transmissão de um terceiro cestódeo, 
Echinococcus multilocularis [5, 8]. Como nem o 
fluralâner, nem a moxidectina e nem as famílias 
isozaxolinas e das lactonas macrocíclicas às quais 
pertencem têm demonstrado evidências de atividade 
contra infecções por cestódeos, proprietários de gatos 
que procuram controlar esses parasitas precisariam 
explorar opções de tratamento adicionais. Pode-se 
conseguir uma eliminação das infecções por D. caninum 
por meio de um tratamento com praziquantel, enquanto 
um controle efetivo de pulgas representa um meio ideal 
evitar uma infecção adicional, que ocorre através da 
ingestão oral de pulgas infectadas. O praziquantel 
também é efetivo no tratamento de uma infecção por T. 
taeniaformis, que é mais provável de ocorrer em gatos 
que caçam regularmente e ficam assim expostos através 
do consumo de hospedeiros intermediários infectados 
(por exemplo, roedores) [8]. Quando se exige um 
tratamento com infecções por cestódeos felinos, um 
produto que contém praziquantel concomitantemente 
com fluralâner mais moxidectina tem demonstrado ser 
seguro [22, 23]. 
    Recomenda-se um tratamento regular de nematódeos 
gastrointestinais não só por causa do impacto clínico 
potencial dos vermes cilíndricos e dos ancilóstomos, mas 
também como uma medida higiênica e para reduzir o 
risco de transmissão zoonótica de T. cati e Ancylostoma 
spp. [8]. Um benefício importante da formulação com 
fluralâner mais moxidectina para gatos é que o 
tratamento em intervalos de 12 semanas não só 
simplifica o proporcionamento de um controle de pulgas e 
carrapatos, mas também, com aproximadamente quatro 
tratamentos por ano, proporciona um tratamento de 
amplo espectro de nematódeos, que é alinhado às 
recomendações das organizações de opinião importante 
nessa área, tais como o ESCCAP. Em situações de risco 
mais alto, podem-se embutir tratamentos anti-helmínticos 
adicionais em um programa de controle parasitário 
ajustado para um gato individual, conforme for exigido. 
Isso simplifica o regime de tratamento para o proprietário 
do gato, bem como evita um tratamento exagerado 
potencial de parasitas nematódeos que pode ocorrer 
quando se usam produtos que exigem uma aplicação 
mensal para controle de carrapatos e/ou pulgas, tais 
como as combinações de fipronil, (S)-metopreno, 

eprinomectina e praziquantel, imidacloprida e 
moxidectina e selamectina com ou sem sarolâner. 
    A segurança tanto do fluralâner quanto da moxidectina 
em gatos, como produto único ou em combinação, tem 
sido bem estabelecida em estudos de campo e 
laboratoriais por anos de uso [11, 13, 14, 17, 20-23]. 
Esse estudo confirmou que o fluralâner mais moxidectina 
(em taxas de dose de 40-93 mg de fluralâner e 2-4,65 mg 
de moxidectina/kg) e a emodepsida mais praziquantel 
foram seguros e bem tolerados por gatos sob condições 
de campo. 
 
Conclusões 
    Este produto de fluralâner mais moxidectina com 
duração estendida, com eficácia de 12 semanas contra 
pulgas e carrapatos, tem sido confirmado sob condições 
de campo como sendo seguro e efetivo no tratamento de 
amplo espectro de nematódeos em gatos. 
 
Abreviações 
opg: ovos por grama de fezes; ESCCAP: European Scientific 
Counsel Companion Animal Parasites (Conselho Científico Europeu 
- Parasitas de Animais de Companhia); FEC: contagem fecal de 
ovos; ITT: em intenção de tratar; PP: segundo o protocolo; Xg: 
denota a média da contagem fecal de ovos.  
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