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Eficácia do piretróide sintético alfametrina no controle
de Rhipicephalus sanguineus em cães
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EFFICACY OF THE SYNTHETIC PYRETHROID ALPHAMETHRIN IN THE CONTROL
OF Rhipicephalus sanguineus IN DOGS

The objective of this study was to evaluate the efficacy of the synthetic pyrethroid alphamethrin
in the control of Rhipicephalus sanguineus in dogs. In vitro tests with filter paper was done to
nonengorged larvae, engorged larvae, nonengorged nymphs, engorged nymphs and nonengorged
adults of R. sanguineus, given respectively a LC50 of  3,63; 4,79; 5,87; 10,01 and 11,19 ppm and
a LC90 respectively of 13,17; 17,65; 29,37; 37,32 and 42,99 ppm. Different concentrations of
alphamethrin was used in engorged females of R. sanguineus and the concentration of 300 ppm
showed the most Reproductive Efficiency percentual (ER) (100%). In vivo tests in six dogs
artificially infested with 500 nonengorged larvae, 100 nonengorged nymphs and 30 non engorged
adults of R. sanguineus, given 86,2; 100 and 100% of mean efficacy respectively to larvae,
nymphs and adults.
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INTRODUÇÃO

Rhipicephalus sanguineus é um ectoparasito
causador de desconforto e espoliação em seus
hospedeiros, além de ser um comprovado agente
transmissor de diversos patógenos1.

Para o tratamento e controle deste ectoparasito
existem uma série de produtos químicos que
apresentam eficácia comprovada, entre eles os
organofosforados, as amidinas, os piretróides

sintéticos e os fenilpirazoles2. Alfametrina é um
acaricida do grupamento dos piretróides sintéti-
cos, sendo desenvolvido inicialmente como
produto ectoparasiticida para animais de
produção, principalmente bovinos3, tendo como
dose comercial a concentração de 50 ppm.

O objetivo deste trabalho foi o de determi-
nar a eficácia in vitro e in vivo do piretróide
sintético alfametrina no controle de R.
sanguineus em cães.
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MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no
Laboratório de Estudos Parasiticidas, do convê-
nio Embrapa -Sanidade Animal/UFRRJ, Muni-
cípio de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro.
Fêmeas alimentadas de R. sanguineus natural-
mente desprendidas de cães foram separadas
em grupos de dez, pesados em balança analíti-
ca e transferidos para frascos contendo 50 ml
da emulsão a ser testada durante três minutos4.
Para o produto em teste e para o grupo controle
foram empregados três repetições, sendo utili-
zadas as seguintes concentrações do produto
em teste: 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200 e 300
ppm. O grupo controle foi imerso em água
destilada. Após o banho de imersão cada
repetição foi seca com papel toalha e acondi-
cionadas em placas de petri, fixadas com fita
dupla face e mantidas em câmara climatizada,
tipo B.O.D., a 27º C (± 1) e umidade relativa de
80% (± 10), para posterior postura. Após o
período de postura, a massa total de ovos de
cada repetição foi pesado em balança analítica,
transferidas para seringas descartáveis adapta-
das com tampa de algodão e identificadas, sendo
estas também acondicionadas em câmara
climatizada, nas mesmas condições anteriores,
com o objetivo de calcular a Eficiência Repro-
dutiva (E.R.)4, onde utilizou-se a seguinte fór-
mula: ER= [(média de peso das massas de
ovos (g)/média de peso  das fêmeas alimen-
tadas (g)) x (média do % eclosão) x 20.000].
O percentual de controle foi calculado com
a seguinte fórmula: % controle =
[(ERCONTROLE - ERTRATADO / ERCONTROLE) X
100]. Para o ensaio in vitro envolvendo larvas
não alimentadas, larvas alimentadas, ninfas não
alimentadas, ninfas alimentadas e adultos não
alimentados de R. sanguineus foram utilizadas
respectivamente cinco diluições com três
repetições de 100, 20, 20, 20 e 10 estádios. As
diluições do produto foram de 1,5625; 3,125;
6,25; 12,5 e 25 ppm para larvas e ninfas não
alimentadas e alimentadas e 3,125; 6,25; 12,5;
25 e 50 ppm para adultos não alimentados.
Cada repetição foi acondicionada em envelopes
de papel filtro (4,0 x 5,5 cm), imersos durante
três minutos nas suas respectivas diluições e
mantidas em temperatura ambiente durante 48

horas5, sendo as repetições do grupo controle
imersas em água destilada. Após este prazo
determinou-se a DL50 e a DL90 do produto em
teste6. Para o ensaio in vivo envolvendo larvas,
ninfas e adultos de R. sanguineus foram utili-
zados seis cães alocados individualmente em
gaiolas. Dois dias antes do tratamento cada
animal recebeu 500 larvas, 100 ninfas e 30
adultos. No dia do tratamento três animais foram
tratados com o piretróide sintético alfametrina
na concentração de 50 ppm de princípio ativo e
três foram mantidos como grupo controle, sendo
banhados com água. O tratamento de cada ani-
mal foi efetuado com o auxílio de um pulveri-
zador manual. Para o cálculo da eficácia do
produto para larvas, ninfas e fêmeas de R.
sanguineus empregou-se a seguinte fórmula:
% eficácia= [(número médio de estádios ali-
mentados recuperados do grupo controle -
número médio de estádios alimentados re-
cuperados do grupo tratado) / (número
médio de estádios alimentados recuperados
do grupo controle) x 100].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os percentuais de controle da E.R. em
fêmeas alimentadas de R. sanguineus para as
diluições de 12,5; 25; 50; 100; 200 e 300 ppm,
foram respectivamente de 21,7; 28,3; 27,1; 56,9;
77,0 e 100% (Tabela 1), sendo estes resultados
inferiores a outros autores quando da utilização
do piretróide sintético deltametrina a 25 ppm7.

Com relação ao ensaio in vitro envolvendo
larvas não alimentadas, larvas alimentadas, nin-
fas não alimentadas, ninfas alimentadas e adul-
tos não alimentados de R. sanguineus, foram
obtidos respectivamente uma DL50 de 3,63;
4,79; 5,87; 10,01 e 11,19 ppm  e uma DL90
respectivamente de 13,17; 17,65; 29,37; 37,32
e 42,99 ppm (Tabela 2), sendo estes resultados
superiores a outros autores utilizando o
piretróide sintético deltametrina a 25 ppm8 e
permetrina a 150 ppm9. Com relação ao ensaio
in vivo, foi obtido respectivamente um
percentual médio de eficácia para larvas, nin-
fas e fêmeas de 86,2; 100 e 100% (Tabela 3),
sendo estes resultados diferentes de outros au-
tores quando da utilização dos piretróides sin-
téticos cipermetrina a 150 ppm e deltametrina
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Tabela 1. Atividade in vitro do piretróide sintético alfametrina em fêmeas alimentadas de
Rhipicephalus sanguineus

Diluição Média Média de Peso Percentual Eficiência Percentual
 (ppm)  das fêmeas Postura (g) médio Reproductiva controle

alimentadas (g)

Controle 1,27 0,42 84% 555.590,54 -
12,5 1,25 0,34 80% 435.200 21,7%
25 1,265 0,365 69% 398.181,8 28,3%
50 1,24 0,375 67% 405.241,92 27,1%
100 1,25 0,22 68%  239.360 56,9%
200 1,245 0,135 59% 127.951,8 77%
300 1,27 0 0% 0 100%

Tabela 2. Slope, DL50 (ppm), DL90 (ppm) e intervalo de confiança (95%) do piretróide sintético alfametrina
sobre larvas, ninfas e adultos não alimentados e larvas e ninfas alimentadas de Rhipicephalus sanguineus

Estádios
evolutivos Slope DL50 (ppm) IC 95%a DL90 (ppm) IC 95%a

não alimentados
Larvas 2,29 3,63 3,19 – 4,13 13,17 10,78 – 18,04
Ninfas 1,83 5,87 4,26 – 8,09 29,37 15,40 – 80,97
Adultos 2,19 11,19 7,53 – 16,63 42,99 21,10 – 131,54

alimentados
Larvas 2,26 4,79 3,63 – 6,32 17,65 11,02 – 36,99
ninfas 2,24 10,01 7,49 – 13,37 37,32 20,83 – 93,33

a 95% Intervalo de Confiança

Tabela 3. Avaliação da eficácia do piretróide sintético alfametrina na concentração de 50 ppm, no controle de
larvas, ninfas e adultos de Rhipicephalus sanguineus, através de infestação artificial

Identificação dos Larvas alimentadas Ninfas alimentadas Fêmeas alimentadas
animais  recuperadas recuperadas recuperadas

Grupo controle
G1 11 05 04
G2 09 05 04
G3 09 03 02
Total 29 13 10
Média   9,67 4,33 3,33

Grupo tratado
G4 03 0 0
G5 01 0 0
G6 0 0 0
Total 04 0 0
Média 1,33 0 0
Eficacia (%) 86,2 100 100
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a 25 ppm10 e semelhantes a outro trabalho
quando da utilização do piretróide sintético
deltametrina a 0,07% na forma de shampoo11.

O piretróide sintético alfametrina foi eficaz
no controle de fêmeas alimentadas de Rhipi-
cephalus sanguineus na concentração de 300
ppm e demonstrou ser eficaz, in vitro, no con-
trole de larvas não alimentadas, larvas alimen-
tadas, ninfas não alimentadas, ninfas alimenta-
das e adultos não alimentados de R. sanguineus
respectivamente nas concentrações de 13,17;
17,65; 29,37; 37,32 e 42,99 ppm.

Larvas e ninfas não alimentadas de R. san-
guineus foram mais susceptíveis à ação do pro-
duto em teste quando comparados com larvas e
ninfas alimentadas de R. sanguineus.

O produto em teste demonstrou ser eficaz in
vivo no controle de larvas, ninfas e adultos do
carrapato R. sanguineus quando empregado na
concentração de 50 ppm.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi o de avaliar a
eficácia do piretróide sintético alfametrina no
controle de Rhipicephalus sanguineus em cães.
Testes in vitro, utilizando papéis de filtro, foram
efetuados para larvas não alimentadas, larvas ali-
mentadas, ninfas não alimentadas, ninfas alimen-
tadas e adultos não alimentados de R. sanguineus,
obtendo-se respectivamente uma DL50 de 3,63;
4,79; 5,87; 10,01 e 11,19 ppm e uma DL90 de
13,17; 17,65; 29,37; 37,32 e 42,99 ppm. Diferen-
tes concentrações de alfametrina foram utiliza-
das para fêmeas alimentadas de R. sanguineus,
sendo a concentração de 300 ppm que apresentou
um maior percentual de Eficência reprodutiva
(ER) (100%). Para o teste in vivo com R.
sanguineus, seis cães foram artificialmente infes-
tados com 500 larvas, 100 ninfas e 30 adultos não
alimentados cada animal, apresentando respecti-
vamente para larvas, ninfas e fêmeas alimentadas
de R. sanguineus uma eficácia média de 86,2;
100 e 100%.
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