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Linognathus setosus adquiridas naturalmente em cães.
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Resumo
Retrospecto: A eficácia clínica dos comprimidos mastigáveis de fluralaner (Bravecto™, MSD Animal
Health) contra infestações de Linognathus setosus adquiridas naturalmente em cães foi avaliada em
comparação com o tratamento com permetrina (Exspot®, MSD Animal Health) treatment.
Métodos: Cães de donos particulares naturalmente infestados com L. setosus de 21 domicílios diferentes
foram randomicamente alocados a dois grupos de tratamento. Catorze cães foram tratados uma vez
oralmente com fluralaner e dez cães foram tratados uma vez topicamente com permetrina na dose
recomendada no rótulo. Os L. setosus vivos de todos os cães foram contados antes do tratamento e 1,
7, 28 (ambos os grupos) e 84 (grupo do fluralaner) dias após o tratamento de acordo com uma técnica
de repartição dos pelos em locais pré-especificados e as espécies de piolhos foram confirmadas
microscopicamente. A pontuação da severidade dermatológica pelo veterinário e a pontuação do prurido
avaliada pelo dono foram registradas nos mesmo momentos.
Resultados: A porcentagem de redução na média geométrica das contagens de L. setosus, comparando
as contagens antes e depois do tratamento em cada grupo, foram 85,7% (dia 1), 96,8% (dia 7) e 100%
(dias 28 e 84) para o grupo do fluralaner (teste t de duas amostras bilateral, P < 0,0088 para os dias 184) e 67,5% (dia 1), 90,3% (dia 7) e 99,1% (dia 28) para o grupo da permetrina (teste t de duas amostras
bilateral, P < 0,0014 para os dias 7-28). Nenhum piolho foi visto nos cães tratados com fluralaner 28 e 84
dias após o tratamento. Em contraposição, dois cães tratados com permetrina foram tratados novamente
nos dias 7 e 28 após o tratamento inicial devido à observação de piolhos. As pontuações do prurido
percebido pelo dono foram reduzidas em 23,8% (dia 1), 31,1% (dia 7), 70,4% (dia 28) e 99,5% (dia 84)
após o tratamento com fluralaner e em 21,3% (dia 1), 45,8% (dia 7) e 78,1% (dia 28) após o tratamento
com permetrina em comparação com os níveis pré-tratamento. Os sinais dermatológicos melhoraram
em comparação aos níveis pré-tratamento em ambos os grupos de tratamento.
Conclusões: Um único tratamento oral com fluralaner eliminou a infestação natural de L. setosus nos
cães em 28 dias e levou à recuperação dermatológica completa, que foi mantida até o final do estudo no
dia 84. O tratamento único tópico com permetrina reduziu o número de L. setosus em 99,1% no dia 28,
embora dois animais tivessem necessitado de re-tratamento não programado.
Unitermos: Bravecto™, Comprimidos mastigáveis, Cão, Eficácia, Exspot®, Fluralaner, Piolhos, Oral,
Permetrina, Linognathus setosus, Tópico.
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Retrospecto
Os piolhos são um ectoparasita ocasional dos cães em
todo o mundo, mas parecem ser particularmente
comuns em climas mais frios, inclusive nos países
escandinavos [1]. Os piolhos são, em geral, os
ectoparasitas mais comuns nos países onde o clima é
menos hospitaleiro para pulgas e carrapatos e, portanto,
os parasiticidas para pulgas e carrapatos não são
rotineiramente usados. Em outras áreas geográficas, as
infestações de piolhos ocorrem esporadicamente,
normalmente nos cães mantidos em canis ao ar livre [2].
Os piolhos são ectoparasitas altamente específicos do
hospedeiro,
sendo
diferenciados
em
piolhos
mastigadores, que se alimentam de detritos do tecido
epidérmico e secreções sebáceas, e piolhos sugadores,
que se alimentam de sangue [3]. Eles passam toda a sua
vida em um hospedeiro e várias espécies de piolhos
preferem locais específicos no corpo do hospedeiro. Os
locais prediletos dos piolhos são a cabeça, incluindo
orelhas, pescoço e dorso do cão [4, 5]. Os piolhos são
geralmente incapazes de sobreviver fora do animal
hospedeiro por mais de 2 dias [3, 4]. Assim, os piolhos são
disseminados principalmente pelo contato físico direto
entre os indivíduos; escovas ou pentes contaminados
podem também transmitir esses parasitos [3].
A espécie de piolho mais comum que causa pediculose
canina é o piolho sugador Linognathus setosus e o piolho
mastigador ou picador Trichodectes canis [6-8]. Ambas
as espécies têm corpo dorsoventralmente achatado e
são fáceis de diagnosticar e diferenciar, pois os adultos
e seus ovos (as chamadas “lêndeas”) são visíveis a olho
nu [4]. Os piolhos mastigadores se alimentam de
descamação da pele e outros materiais orgânicos na
pele. Os piolhos sugadores, por sua vez, se alimentam
de sangue. Os piolhos sugadores são geralmente
maiores do que os piolhos mastigadores e têm coloração
cinza a vermelho escuro, dependendo da quantidade de
sangue no intestino. A cabeça dos piolhos sugadores é
mais estreita do que o tórax e eles têm peças bucais
extensíveis alongadas (Fig. 1). Os piolhos mastigadores
têm cabeças mais largas que o tórax, geralmente têm
coloração amarela e se movem mais lentamente,
podendo ser vistos de cabeça para baixo próximos à
superfície cutânea ou de fato se alimentando [7]. Na
Suécia e na Finlândia, o piolho sugador L. setosus é a
espécie de piolho mais prevalente, levando a pesadas
infestações, geralmente observadas durante os meses
do inverno [6-8].
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Fig. 1. Linognathus setosus adulto e lêndea sob microscópio óptico.

O desenvolvimento do L. setosus do ovo para a forma
adulta leva 3 a 6 semanas e ocorre somente no
hospedeiro, onde todos os estágios são capazes de
sugar sangue [3, 9-11]. Tendo garras tarsais similares a
tenazes, os piolhos adultos se prendem nas hastes dos
pelos, geralmente perto da base [2, 10]. As fêmeas
botam 50 a 100 ovos (lêndeas), aproximadamente um
ovo a cada 1 ou 2 dias, que se fixam firmemente nos
pelos por meio de um cimento insolúvel [2, 3, 9]. A ninfa
eclode após 1 a 2 semanas e em mais 1 a 3 semanas
passa por cinco estágios de muda para desenvolver um
piolho adulto (imago) que viverá em seu hospedeiro por
cerca de 30 dias [3].
Os piolhos são altamente ativos e infestações pesadas
podem causar irritação cutânea severa e debilitação com
eritema, descamação, crostas, pápulas e prurido. A
coceira (prurido) intensa e fricção associada leva a
danos traumáticos na pele, incluindo alopecia e infecção
bacteriana secundária (piodermia). Os animais afetados
ficam geralmente inquietos [4, 10, 11]. No entanto,
mesmo a infestação pesada pode ser clinicamente
inócua, embora em alguns cães uma infestação leve
ocasione coceira implacável através de reação de
hipersensibilidade. A anemia é possível, especialmente
em animais jovens ou imunossuprimidos, causada pela
perda sanguínea devido a infestações pesadas de L.
setosus [4, 10].
Vários inseticidas, incluindo permetrina, fipronil e
imidacloprida, assim como lactonas macrocíclicas tal
como a selamectina, são relatados como eficazes contra
infestações de L. setosus [1, 4, 12]. O fluralaner é um
novo inseticida e acaricida da classe das isoxazolinas
que fornece eficácia imediata e persistente contra pulgas
e carrapatos por 12 semanas [13]. Uma única
administração de fluralaner a cães é altamente eficaz
contra demodicose generalizada [14] e infestações de
carrapatos Sarcoptes scabiei spp. e Otodectes cynotis
[15, 16]. O presente estudo de campo avaliou a eficácia
clínica de uma única administração oral de fluralaner
(Bravecto™ comprimidos mastigáveis, MSD Animal
Health) contra infestações de L. setosus adquiridas
naturalmente em cães na Noruega. A permetrina
(Exspot®, MSD Animal Health) é registrada na Noruega
como tratamento tópico contra L. setosus em cães e foi
administrada como controle positivo. O fluralaner a
permetrina foram avaliados quanto à eficácia registrada
de 84 dias e 28 dias, respectivamente, após um único
tratamento.
Métodos

Configuração do estudo

O estudo foi um estudo de campo multicêntrico,
randomizado, com controle positivo, da eficácia,
conduzido entre setembro de 2015 e julho de 2016 com
a assistência de nove clínicas veterinárias na Noruega,
que diagnosticaram infestações de piolhos em cães de
donos particulares de qualquer raça ou sexo. O
mascaramento do estudo foi assegurado através da
separação das funções do estudo. Os veterinários que
realizavam as avaliações dermatológicas e as contagens
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de piolhos e os donos dos animais que realizavam
avaliações do prurido após o tratamento eram
mascarados com relação à alocação do tratamento dos
cães, tendo uma terceira pessoa que administrava o
tratamento.
Critérios de inclusão
A infestação natural por L. setosus em cães saudáveis ao
exame físico inicial era confirmada por exame visual do
pelo usando a técnica de repartição dos pelos e
diagnóstico microscópico da espécie de piolho. Um
piolho presente era suficiente para inclusão no estudo.
Os cães com sinais dermatológicos visíveis associados a
piolhos, por exemplo, eritema, descamação, crostas,
alopecia e/ou piodermia secundária, eram incluídos no
estudo com o consentimento esclarecido do dono. Os
cães eram excluídos se tivessem sido tratados com
qualquer produto ectoparasitário nos 30 dias anteriores
ou com glicocorticoides de curta ou longa ação nos 7 ou
30 dias anteriores, respectivamente. Os cães eram
também excluídos se mostrassem evidência de outra
doença sistêmica, tivessem evidência de dermatite
alérgica, não tivessem morado continuamente no
domicílio do dono durante os 2 meses anteriores, ou
morassem em um domicílio com mais de dois outros
cães. Todos os cães de um domicílio incluído recebiam
o mesmo tratamento, mas somente os cães que
satisfaziam os critérios de inclusão eram incluídos nas
observações, avaliações e cálculos da eficácia
adicionais.
Durante o estudo, cada cão permaneceu com seu dono
em seu alojamento e dieta habituais. O contato com
outros animais não foi restringido durante o estudo. Os
cães que satisfizessem os critérios de inclusão eram
alocados por domicílio no qual o cão vivia em blocos de
dois para um dos dois grupos do estudo, usando uma
lista de randomização específica por veterinário gerada
por computador.
Detalhes dos cães incluídos
Vinte e quatro cães (8 fêmeas, 16 machos) entre 9
meses e 13 anos de idade, pesando entre 5,0 e 47,6 kg
no dia do tratamento e morando em 21 domicílios foram
incluídos no estudo. Três cães mestiços e 21 cães de
raças puras foram incluídos. Além de várias raças de
pequeno e grande porte, assim como de pelo curto e
longo, os seguintes padrões do grupo FCI (Federation
Cynologique Internationale) foram representados: Cães
pastores e cães de gado (exceto os cães de gado suíços)
(n = 4); Pinscher e Schnauzer - raças molossoides e cães
suíços de montanha e gado (n = 3); Spitz e dos tipos
primitivos (n = 3); Pointers e Setters (n = 1); Retrievers,
Flushing Dogs, Cães de água (n = 7); Cães de companhia
ou cães miniatura (n = 3).
Tratamento
Um grupo de cães (n = 14) foi tratado uma vez oralmente
com comprimidos mastigáveis de fluralaner (Bravecto™)
com base no peso corporal individual de acordo com as
recomendações do rótulo. Um outro grupo de cães (n =
10) foi tratado uma vez topicamente em três locais do
dorso com permetrina (Exspot®) de acordo com as
recomendações do rótulo. Os cães tratados com
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fluralaner também receberam uma aplicação tópica de
propilenoglicol equivalente ao volume de permetrina que
receberiam se designados ao grupo da permetrina. Essa
aplicação era destinada a assegurar que todo o pessoal
que realizasse a avaliação da pele e dos piolhos fosse
mascarado ao grupo de tratamento dos cães. Após o
tratamento, os cães de ambos os grupos de tratamento
não podiam ser banhados ou imersos em água por pelo
menos 7 dias.
Avaliações dos piolhos e achados clínicos
Os Linognathus setosus de todos os cães eram contados
antes do tratamento (exame inicial) e 1, 7, 28 (ambos os
grupos) e 84 (grupo do fluralaner) dias após o
tratamento. Em cada ocasião, o número de ninfas vivas
e piolhos adultos era contado a olho nu por um
veterinário em repartições do pelo de aproximadamente
5 cm de comprimento em 25 locais pré-determinados,
incluindo os locais prediletos da espádua, pescoço e
dorso, de acordo com a técnica de repartição descrita
por Pollmeier e outros [17]. Adicionalmente, no exame
inicial, o diagnóstico de infestação de L. setosus era
confirmado sob microscópio óptico.
Nos mesmos momentos, eram registradas a pontuação
da severidade dermatológica pelo veterinário e a
pontuação do prurido percebida pelo dono. Os sinais
clínicos e a extensão das lesões dermatológicas
associados aos piolhos de cada cão eram avaliados pelo
veterinário e classificados como: 0, pele saudável sem
evidência de qualquer anormalidade; 1, lesões
dermatológicas leves com eritema, descamação e
crostas; 2, lesões dermatológicas moderadas com
alterações secundárias devido ao prurido (piodermia e
alopecia focal); e 3, lesões dermatológicas severas,
incluindo trauma auto-infligido, piodermia secundária e
alopecia multifocal. O dono era solicitado a avaliar o
prurido do cão usando um gráfico da Escala Analógica
Visual do Prurido (PVAS) de acordo com Olivry e outros
[18]. Resumidamente, o dono fazia a correspondência de
sua percepção dos sinais de prurido exibidos pelo cão,
com uma escala de severidade no gráfico da PVAS. A
pontuação da PVAS era então calculada como a
distância da parte inferior do gráfico até a marca do dono
em porcentagem do comprimento total do gráfico.
Análise de dados
A análise estatística foi realizada usando o pacote de
software SAS® (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA, versão
9.4), usando o cão individual como unidade
experimental. A variável primária da avaliação em cada
grupo era o total número de piolhos vivos (ninfas e
adultos) em cada momento de avaliação após o
tratamento comparado às contagens antes do
tratamento. A porcentagem de eficácia contra piolhos L.
setosus foi calculada usando médias geométricas
empregando a fórmula de Abbott:

Eficácia (%) = 100 x (
/
onde

pré-tratamento

pré-tratamento

-

pós-tratamento

pré-tratamento

é o número médio das contagens totais
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de piolhos vivos antes do tratamento e pós-tratamento é o
número médio das contagens totais de piolhos vivos em
cada momento de avaliação após o tratamento.
Para permitir o cálculo no caso de contagens zero, a
média geométrica foi calculada como segue:

Onde n é o número de animais, i-enésimo o animal e xi
o número de piolhos no animal i-enésimo. As contagens
de piolhos L. setosus transformadas em logaritmo [ln(x +
1)] foram utilizadas para confirmar o cálculo da eficácia.
As contagens de piolhos após o tratamento foram
comparadas aos pares às contagens de piolhos antes do
tratamento usando um teste t de duas amostras bilateral
(α = 0,05). Para compensar a distribuição enviesada, as
contagens de piolhos foram transformadas em logaritmo
e substituídas antes da análise usando a transformação
xi' = ln(xi + 1).
As pontuações da severidade dermatológica pelo
veterinário e do prurido percebido pelo dono antes e
depois do tratamento foram comparadas para cada
grupo do estudo e momento de avaliação usando o teste
de postos sinalizados de Wilcoxon (unilateral, α = 0,025).
A porcentagem de redução para a pontuação do prurido
percebido pelo dono foi calculada usando médias
aritméticas empregando a fórmula de Abbott:

Redução (%) = 100 x (
/

pré-tratamento

-

pós-tratamento

pré-tratamento

Onde
pré-tratamento é a pontuação média antes do
tratamento e pós-tratamento é a pontuação média em cada
momento de avaliação após o tratamento.
A porcentagem de cães livres de piolhos e domicílios
livres de piolhos de cada grupo do estudo e momento de
avaliação foi calculada como segue: número de cães ou
domicílios livres de piolhos dividido pelo número total de
cães ou domicílios do grupo. Para o dia 1, dia 7 e dia 28
após o tratamento, a não inferioridade da porcentagem
de cães livres do parasito no grupo tratado com
fluralaner foi comparada à do grupo tratado com
permetrina usando o teste de Farrington-Manning da não
inferioridade com um nível de significância de α = 0,025
e uma diferença tolerada de δ = 0,15 [19]. Foram
calculados tanto o valor de P como o limite de confiança
unilateral inferior de 97,5%. Se o limite de confiança
inferior ficasse acima de -0,15, concluía-se pela não
inferioridade, e se o limite de confiança inferior fosse
acima de 0, concluía-se pela superioridade.
Resultados
Nenhum evento adverso relacionado à administração do
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fluralaner ou da permetrina foi observado em qualquer
cão. O tratamento único oral com fluralaner eliminou a
infestação natural de L. setosus nos cães em 28 dias
após o tratamento (100% de eficácia). A permetrina
administrada uma vez topicamente reduziu o número de
L. setosus em 99,1% em 28 dias após o tratamento. Essa
redução nas contagens de piolhos foi significativa para
ambos os grupos de tratamento (P < 0,0001) (Tabela 1).
Nenhum piolho foi visto nos cães tratados com fluralaner
em 84 dias após o tratamento (100% de eficácia; P <
0,0001). Comparativamente, foi observado que dois cães
tratados com permetrina tinham piolhos e foram tratados
novamente com um produto alternativo contra piolhos.
Um cão foi retirado do estudo na primeira semana após
o tratamento porque o dono observou piolhos e tratou
com um tratamento alternativo contra piolhos. Em outro
cão foram observadas várias lêndeas e um piolho vivo
em 28 dias após o tratamento, e o mesmo foi tratado com
um tratamento contra piolhos alternativo.
O tratamento com fluralaner eliminou os piolhos dos
cães tratados em 28 dias após o tratamento e todos os
cães tratados com fluralaner continuaram livres de
piolhos em 84 dias após o tratamento. O tratamento com
permetrina também aumentou a porcentagem de cães
livres de piolhos, mas não eliminou todos os piolhos dos
cães em nenhum momento (Tabela 2). Um resultado
similar foi observado na porcentagem de domicílios
livres de piolhos, com o fluralaner alcançando 100% em
28 e 84 dias após o tratamento e a permetrina
alcançando 83% em 28 dias após o tratamento. O
fluralaner foi significativamente superior à permetrina
tanto para cães livres de piolhos, como para domicílios
livres de piolhos em 1 dia após o tratamento. Em 7 e 28
dias após o tratamento, o fluralaner foi significativamente
não inferior à permetrina tanto para cães livres de piolho
como para domicílios livres de piolhos (teste de
Farrington-Manning da não inferioridade para a
diferença de risco, cães: P = 0,0070 e P = 0,177;
domicílios: P = 0,0121 e P = 0,0147) tratados com um
tratamento alternativo contra piolhos. Em outro cão
foram observadas várias lêndeas e um piolho vivo em 28
dias após o tratamento, e o mesmo foi tratado com um
tratamento alternativo contra piolhos.
Dos 14 cães tratados com fluralaner, 12 cães foram
levados a até cinco visitas do estudo após o tratamento
e dos 10 cães tratados com permetrina, oito cães foram
levados a até quatro visitas após o tratamento (Tabela 1).
Um cão tratado com permetrina foi retirado conforme
descrito acima. As pontuações da severidade
dermatológica pelo veterinário diminuíram após o
tratamento com fluralaner e com permetrina, embora a
diferença não tenha sido significativa em nenhum dos
grupos do estudo (Fig. 2). Antes do tratamento, a
pontuação média do prurido percebido pelo dono foi
comparável em ambos os grupos do estudo (grupo do
fluralaner: 55,6%, grupo da permetrina: 53,3%). Após o
tratamento, ela diminuiu significativamente em ambos os
grupos (Fig. 3).
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Tabela 1. Contagens médias de piolhos e eficácia (%) após uma única administração oral de fluralaner ou administração tópica
de permetrina a cães infestados naturalmente com piolhos L. setosus.
Dia do estudo

Cãesa

Faixa da contagem (n)

Fluralaner

Média geométrica das contagens
de piolhos
8,0
1,6
0,3
0,0
0,0
10,2
3,3
1,0
0,1

0
14
1-115
1
14
0-38
7
14
0-3
28
13
0-0
84
11
0-0
Permetrina
0
10
1-36
1
10
0-25
b
7
9
0-7
b
28
8
0-1
a
Número de cães levados para a visita.
b
Cão retirado do estudo devido a efeito insuficiente do tratamento com permetrina contra L. setosus.
c
Teste t de duas amostras bilateral (α = 0,05).

Eficácia (%)

Valor de Pc

85,7
96,8
100
100
67,5
90,3
99,1

0,0088
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,0854
0,0014
< 0,0001

Tabela 2. Cães e domicílios livres de piolhos após uma única administração oral de fluralaner ou administração tópica de
permetrina a cães infestados naturalmente com piolhos L. setosus.
Estudo

Cães livres de
piolhos

dia

Fluralaner (%)

Domicílios livres de piolhos
Permetrina (%)

Valor de
Fluralaner (%) Permetrina (%)
Pb
0,0019
62
13
0,0070
77
43
0,0177
100
83
100
na

LC inferior de
97,5% a
0,0554
-0,0858
-0,1182
-

Valor de
Pb
0,0020
0,0121
0,0147
-

64
20,0
79
44,4
100
87,5
100
na
Abreviação: na não aplicável
a
Limites de confiança baseados no teste de Farrington-Manning da não inferioridade para a diferença de risco. Resultados > 0,15 para não inferioridade significativa e resultados > 0 para superioridade unilateral significativa com α = 0,025.
b
Teste de Farrington-Manning da não inferioridade para a diferença de risco.

Número de cães

1
7
28
84

LC inferior de
97,5% a
0,0417
-0,0502
-0,1311
-

Day = Dia
Fluralaner
Pele saudável, sem anormalidades.
Lesões dermatológicas leves.
Lesões dermatológicas moderadas e alterações devido ao prurido.
Lesões dermatológicas severas, trauma auto-infligido e alopecia.
Fig. 2 Resultados da pontuação da severidade dermatológica pelo veterinário.
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Pontuação do Prurido / PVAS (%)

Máxima
3o Quartil
Média aritmética
Mediana
1o Quartil
Mínima

Day = Dia
Fluralaner
Permetrina
Abreviações: PVAS, Escala Analógica Visual do Prurido; P, Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (unilateral, α = 0,025).
Fig. 3. Resultados da pontuação do prurido percebido pelo dono.
Discussão
O fluralaner administrado uma vez oralmente eliminou
completamente a infestação de L. setosus adquirida
naturalmente dos cães tratados, em 28 dias após o
tratamento e os cães continuaram livres de piolhos no
reexame até o fim do período de avaliação de 12
semanas. O ciclo de vida do L. setosus ocorre apenas no
hospedeiro e dura até 6 semanas, portanto, o tratamento
precisa continuar eficaz por pelo menos 6 semanas para
eliminar os novos piolhos eclodidos. A permetrina foi
altamente eficaz, mas não levou a uma população
completamente livre de piolhos em 4 semanas, e seria
necessário re-tratamento adicional para eliminar os
piolhos do domicílio.
Os cães de ambos os grupos também mostraram
melhores pontuações da severidade dermatológica pelo
veterinário e as pontuações do prurido percebidas pelo
dono são compatíveis com as reduções nas contagens
de piolhos. As melhoras nas pontuações da severidade
dermatológica avaliadas pelo veterinário após o
tratamento com fluralaner ou com permetrina não foram
significativas; no entanto, uma parte substancial dos
cães infestados com piolhos foi avaliada como tendo
pele saudável antes da administração do tratamento (Fig.
2). A melhora nas pontuações do prurido percebido pelo
dono foi significativa em ambos os grupos, mostrando
que a percepção reduzida do prurido está associada ao
sucesso do tratamento dos piolhos. A percepção
reduzida do prurido pode levar a interpretação errônea
do sucesso do tratamento pelo dono, pois mesmo a
presença de um único piolho é suficiente para a
remissão de uma infestação de L. setosus. Portanto, um
único tratamento nem sempre é suficiente para o
controle completo dos piolhos nos cães.
Existem poucos estudos sobre o tratamento da
infestação por L. setosus em cães. Um estudo de campo
na Noruega em 27 cães com infestações naturais de
piolhos T. canis ou L. setosus usando imidacloprida e
moxidectina (Advantage®, Bayer Animal Health)
aplicadas uma vez topicamente relatou um efeito
esmagador contra ambas as espécies de piolhos em 24

h sem relato de recorrência dos piolhos durante o
período de 6 semanas do estudo [1]. Uma investigação
da eficácia da selamectina ou da permetrina contra
Linognathus em 21 cães infestados naturalmente na
Suécia verificou que em 7 dias após o tratamento, 11
cães tratados com selamectina estavam livres de
piolhos, enquanto que foram encontrados piolhos em
três de dez cães tratados com permetrina [4]. Esse
estudo não examinou os cães subsequentemente aos 7
dias para determinar se houve recorrência em qualquer
um dos grupos tratados.
Os resultados deste estudo de campo demonstram
claramente a eficácia inseticida do fluralaner contra
infestações naturais de L. setosus em cães. Devido à sua
atividade sistêmica e o intervalo de tratamento de 84
dias, a duração da eficácia excede o desenvolvimento
ovo-a-ovo do L. setosus e inibe a remissão da infestação
dos piolhos durante esse período de tempo.
Uma preocupação com o uso da permetrina para o
tratamento de cães infestados com piolhos é o risco de
sinais neurotóxicos nos cães coabitantes, possivelmente
levando até mesmo à mortalidade [20]. Essa
preocupação pode inibir a disposição dos donos de
tratar novamente os cães nesta situação e pode ser um
fator que leva à falha do tratamento. Não existem
preocupações de toxicidade com o uso do fluralaner nos
domicílios com gatos e existem apresentações do
fluralaner aprovadas para o tratamento de gatos [13].
Conclusão
Uma única administração oral de fluralaner em cães
infestados naturalmente eliminou completamente o L.
setosus em 28 dias. O tratamento tópico com permetrina
é também altamente eficaz, mas um único tratamento
nem sempre eliminou completamente os piolhos, sendo
provável que o re-tratamento seja necessário. O
tratamento com fluralaner melhora notavelmente os
sinais dermatológicos ao longo de um período de
observação de 12 semanas.
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