USO DE FIPRONIL SPRAY NO TRATAMENTO DA ESCABIOSE CANINA
Silvia Franco Andrade1; Ellen Tanoue; Fabiana Pires Alves; Marconi Rodrigues de Farias
1

Docente da Clínica Médica de Pequenos Animais - UNOESTE – Presidente Prudente – SP; Rodovia Raposo Tavares Km 572, Limoeiro,
Presidente Prudente, SP. CEP: 19067-175.Tel: (18) 3229-2067 HV

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi comprovar a eficácia do fipronil spray (FRONTLINE), uma nova molécula
sintética, como acaricida seguro em cães. Foram analisados 10 cães provenientes do atendimento do serviço
de Dermatologia do Hospital Veterinário e do canil da UNOESTE, Presidente Prudente, SP, com quadro
sintomático e raspado de pele positivo para escabiose, e utilizado o fipronil spray em todo o corpo do animal,
inclusive pavilhão auditivo, semanalmente até o desaparecimento dos sintomas e raspado de pele negativo
para escabiose. A remissão dos sintomas conjuntamente com o raspado de pele negativo ocorreu em média de
4 a 6 semanas, demonstrando ser o fipronil spray eficaz, e prático, podendo ser uma alternativa segura no
tratamento da escabiose canina.
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USE OF FIPRONIL SPRAY IN THE TREATMENT OF CANINE SCABIES
ABSTRACT
The objective of this work was to prove the effectiveness of the fipronil spray (FRONTLINE), a new synthetic
molecule, as a safe acaricide in dogs. Were analyzed 10 dogs from the attendance of the service of
Dermatology of the Veterinary Hospital and of the kennel of UNOESTE, Presidente Prudente, SP, with
symptomatic and tested positive for scabies by scrapings, and used the fipronil spray in the whole body of the
animal, besides external ear conduct, weekly until the disappearance of the symptoms and scrapings from the
skin tested negative for scabies. The remission of the symptoms jointly with scraped of skin negative it happened
on average from 4 to 6 weeks, demonstrating to be the fipronil spray effective and practical could be a safe
alternative in the treatment of the canine scabies.
Key words: fipronil, scabies, dogs.
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eficácia do fipronil spray (FRONTLINE ), no

INTRODUÇÃO

tratamento de acaríase sarcóptica em cães.
A acaríase sarcóptica é uma desordem cutânea
contagiosa, de alta incidência, não estacional,
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Alguns
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(Curtis, 1996; Medleau, e Rakich, 1996; Postal,

Em todos os animais avaliados evidenciou-se

Jeannin e Consalvi, 1996; Chadwick, 1997; Jacklin,

involução sintomatolesional com a interposição do

1997) utilizam o fipronil, uma nova molécula

protocolo terapêutico, apresentando quatro cães,
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*FRONTLINE – frasco de 250ml, Merial Saúde Animal
LTDA, São Paulo - SP
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macho, SRD, 1 ano de idade, proveniente do canil
da UNOESTE, atendido no dia 14/12/99, com o
histórico de alopecia, prurido intenso, dermatite e
seborréia, com raspado de pele positivo para
Sarcoptes scabiei. Desta maneira, o animal foi
triado para o experimento, sendo realizada neste
dia a 1ª aplicação do produto. A figura 2 mostra a
aparência do animal na segunda aplicação em

Figura 3 - 4ª e última aplicação semanal do fipronil
spray
com
resolução
total
do
quadro
sintomatolesional à acaríase sarcóptica.

21/12/99, e na terceira aplicação em 28/12/99, com
resolução parcial das lesões alopécicas eritêmatodescamativas

e

havendo

também

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

diminuição

significativa do prurido. A figura 3 mostra a

O fipronil é recomendado pelo fabricante

aparência do mesmo animal na quarta e última

apenas no tratamento e prevenção de infestações

aplicação em 04/01/00, com resolução do quadro

por pulgas e carrapatos. Possui uma ampla

sintomatolesional de acaríase sarcóptica.

margem de segurança devido ao seu mecanismo
de ação, nos invertebrados por estar relacionado
com a ligação com o receptor GABA, bloqueando o
canal de cloro. Nos vertebrados há uma diferença

a

b

c

estrutural do receptor GABA, e desta maneira
nesses animais esse bloqueio não é eficaz,
justificando,

portanto,

a

sua

segurança

em

vertebrados e a sua aprovação para cadelas e
gatas gestantes ou em lactação e em filhotes a
partir de 2 dias de idade (Curtis, 1996; Chadwick,
Figura 1 - 1ª aplicação de fipronil spray, animal
apresentando lesões alopécicas pápulo-crostosas
eritêmato-descamativas pruriginosas nas margens
auriculares e regiões periocular (a e b); as mesmas
lesões em região látero-escapular na articulação
rádio-úmero (c).

1997). A análise dos dados obtidos o fipronil spray
(FRONTLINE), demonstrou ser uma excelente
alternativa terapêutica no tratamento da escabiose
canina, utilizando-o topicamente durante 4 a 6
semanas, apresentando eficácia e praticidade.

a

b

c

d
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