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Endo e ectoparasiticidas: passado, presente e futuro 





A evolução... 
Primatas >  4-5 milhões de anos…  
 
Insetos >  400 milhões  de anos…  
 
Ácaros > fóssil de carrapato com 90 milhões de anos… 
 

Somos novatos na arte desta vida e da adaptação. 
 



Perfil da Pecuária Brasileira: 

Fonte: www.abiec.com.br 





Classes terapêuticos dos produtos 
veterinários no Brasil 

www.sindan.org.br 



Mercado anti-parasitários 

Ectoparasiticidas -  R$ 416m 
Ecto Pour-On – R$ 178m 
Ecto Pulverização – R$ 123m 
Fluazuron – R$ 70m 
Endectocidas – R$ 355m 



Bovinos com altas 
infestações têm 4x mais 
chances de terem 
“bicheira” (miíases). 

“There was a significant association between 

a high tick burden (24-week mean above 50 

ticks per animal) and myiasis occurrence (P 

= 0.0102)”. 





Conceito de antiparasitário 

Os antiparasitários são agentes químicos 
desenvolvidos para controlar  um conjunto de 

organismos inferiores,  denominados  parasitos, cuja 
característica comum é que sua vida transcorre 

sobre ou no interior  de outro organismo vivo,  o 
hospedeiro,  de onde obtém o meio ideal e os 

alimentos necessários a sua sobrevivência 
 
 
 



PPPp 

Controle químico > parasitos externos : Egito - uso do enxofre 
como antiparasitario.  
 
Na Odisséia, Homero descreve um trecho em que Ulisses utiliza  
enxofre  para desinfectar o palácio.  
 
Ao longo do tempo, relatos do uso de compostos arsenicais,  
fumo,  mercúrio, zinco e chumbo. O arsênico  foi  um grande 
protagonista desta história. 

Antiparasitários:  



Antiparasitários carrapaticidas 

• 1895 > pesquisadores americanos experimentavam 
vários produtos químicos em banhos de imersão 
incluindo creosoto, sabão, tabaco, querosene e 
enxofre, adicionados a óleos minerais 
 

•  1903 > nos EUA, petróleo cru mostrou melhor 
resultado do que qualquer outra preparação e foi 
usada até 1911 quando foi substituído pelos banhos 
arsenicais  
 

• Na Argentina, 1903 : registro de 18 banheiros oficiais, e 
em 1916, aumentou para 66! 
 



Ectoparasiticidas 

> O primeiro banheiro carrapaticida foi registrado na Austrália em 1895, 
de acordo com NEWTON (1967) e ANGUS (1996), numa inovação 
realizada por um fazendeiro de nome Mark Christian.  
 

>No início, as preparações das caldas eram feitas nas próprias fazendas, 
sendo que posteriormente, formulações arsenicais eram comercializadas 
prontas para serem misturadas com água. 
 
> LARANJA et al. (1988) registraram 17 nomes comerciais de arsenicais 
comercializados no Rio Grande do Sul.  
 

Em algumas situações, os arsenicais ainda foram utilizados até a década 
de 70, quando foram substituídos por carrapaticidas mais eficazes e de 
manejo mais seguro, e não por resistência generalizada, como poderia 
ser pensado (ARTECHE et al., 1977). 



Principais classes  químicas  
utilizadas como acaricidas 

no Brasil 



Histórico de uso dos carrapaticidas 

Para combater os carrapatos arseno-resistentes, introduziram-
se os organoclorados em 1949 no Rio Grande do Sul, os quais 
demonstravam grande eficiência e maior segurança 
toxicológica em relação aos arsenicais, sendo o DDT (Dicloro-
difenil-tricloroetano), o BHC (Benzenohexaclorado), o 
Gamexano (Hexaclorociclohexano) e o  Toxafeno, os principais 
representantes dessa classe química.  
 
 

Jardim Freire, 1953 



Organoclorados: 
 
Foram os primeiros inseticidas orgânicos sintéticos a serem 
comercializados (GEORGE et al. 2004). 
 
 ação sobre uma ampla variedade de artrópodes nocivos, 

como piolhos, sarnas, pulgas, além de carrapatos (CORRÊA, 
1956).  

 baixo custo e baixa toxicidade aos animais, embora relatos 
de envenenamento por Lindane tenha sido mencionados 
por DRUMMOND (1983).  

 vantagem de serem menos tóxicos do que os arsenicais,  
 

 maior poder residual  
 
 
 



Ectoparasiticidas: resistência 
A introdução do Parathion (Dietil-p-nitrofenil-tiofosfato) 
representou uma alternativa química muito importante para 
o controle dos carrapatos, mas os riscos toxicológicos eram 
altos, sendo o seu uso restrito a casos específicos e sob 
supervisão veterinária (FREIRE, 1953).    
 
O desenvolvimento de organofosforados foi primariamente para o 
controle de carrapatos resistentes aos organoclorados que haviam 
se difundido em várias partes de áreas tropicais e subtropicais de 
acordo com SHAW (1970).  
 

Ethion, Clorpirifós, Clorfenvinfós e Coumafós foram os 4 principais 
fosforados utilizados no controle de carrapatos. 



   Ectoparasiticidas 
O primeiro relato de resistência aos organofosforados 
ocorreu na década de 60 (SHAW e MALCOM, 1964) na 
Austrália 
 
 No Rio Grande do Sul, as primeiras constatações de 

carrapatos resistentes foram registradas ao final dessa 
década (ARTECHE et al. 1972, 1975, ARREGUI et al. 1972) 
 

 Na segunda metade da década de 70 > Amitraz 
 
No início dos anos 80, os piretróides foram introduzidos no 
mercado carrapaticida, assumindo uma liderança 
considerável, representando uma importante opção química 
aos produtores. 
 



Ectoparasitidas: resistência 

A primeira constatação de carrapatos resistentes aos piretróides 
foi realizada nos anos 80, na Austrália (Nolan, 1981) 
 
 No Brasil, indícios iniciais de resistência a este grupo químico 

foram sugeridos por Leite (1988), no Rio de Janeiro 
 

 No Rio Grande do Sul,  Laranja et al. (1989), notificaram pela 
primeira vez esta ocorrência.  

 



Ectoparasiticidas: resistência a 
piretróides 

Uma abordagem mais ampla da resistência a este grupo foi 
relatada por Furlong (1999), com ênfase para a situação no 
sudeste do Brasil.  
 
No Rio Grande do Sul, (Alves-Branco et al., 1993; Martins et al., 
1995; Farias, 1999) confirmaram a posteriori esta suspeita. 



 
Desafios no controle do carrapato: 

• Suscetibilidade aos acaricidas – problema global 

 

• resistência múltipla – improvável surgimento de i.a. para o 
qual os carrapatos não desenvolvam resistência 

 

• Mercado atrativo para a indústria é aquele que dá 
lucro...novas drogas direcionadas para mercados mais 
rentáveis...   



C 

O banho de imersão ainda que possa ser considerado o mais 
eficiente, até então, para controle de ectoparasitas, exige um 
manejo específico que pode torná-lo caro e ineficiente. Isso 
associado aos custos de implantação e manutenção das 
caldas carrapaticidas incentiva os técnicos e produtores a 
buscarem alternativas (Davey et al., 1997; Leite, 2004; 
George et al., 2004).  
 

Carrapaticida por imersão: 



However, during the past decades resistance to all major classes of chemical acaricides in R. microplus has developed and this hinders the current control efforts. There is an urgent need for developing more efficacious tick control technologies, including new anti-tick vaccines and new acaricides with novel modes of action. The current tick research at the USDA-ARS Knipling-Bushland U.S. Livestock Insects Research Laboratory (KBUSLIRL) focuses on the identification of tick genes and proteins that are critical for tick feeding and reproduction. A significant portion of the R. microplus tick genome and transcriptome has been sequenced and assembled by the team and its collaborators. Three novel tick antigens have been discovered, and the initial on-animal trial revealed over 70% efficacy against R. microplus. TickGARDTM and Gavac® are two commercially available anti-tick vaccines that were developed in Australia and Cuba, respectively. Various levels of control by the two vaccine products have been reported in different studies. A new study is currently under way to evaluate the efficacy of Gavac® against local strains of R. microplus and a closely related tick species, R. annulatus, in Texas. The implications of use of anti-tick vaccines in the USDA’s Cattle Fever Tick Eradication Program will be discusse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Controle ainda é dependente de acaricidas 
 
*Resistência aos químicos é consequencia 
 
*Novas tecnologias 
 
*Novos i.a. e modos de ação 
 
*Perspectivas de gens e proteínas críticas para a alimentação e 
reprodução  
 

Carrapato dos bovinos: desafios 



Antiparasitários registrados no MAPA: 

Endoparasiticidas     >    50 
Endectocidas             >    31 
Ectoparasiticidas      >     69 

www.sindan.org.br 
Acesso em 13/102016 

http://www.sindan.org.br/


 

    CRONOLOGIA  DA  RESISTÊNCIA  ACARICIDA 

Arsenicais                              1950 

Organoclorados                    1952 

Organofosforados                1974 

Piretróides                            1989 

Amidinas                               1994 

Associações OF/PS               1998 

Avermectinas                        2001 

Fipronil                                  2008 

Fluazuron                              2014 

Ingrediente ativo: 
 



E a resistência... 

• 2/3 das propriedades: resistentes ao 
AMITRAZ 

 

• ≈ 95% das propriedades resistentes a 
CIPERMETRINA 

 

• ≈ 80% resistentes à IVERMECTINA 

 

• ≈ 30% resistentes às associações  OF/OS 

 

• Ao menos, 1 registro confirmado de 
resistência ao Fluazuron 

IPVDF - 2013 



Resistência Parcial 

(AIV de 95% a 85%) 

Atividade in vitro de acaricidas contra R. microplus (RS) 

Suscetível  

(AIV ≥ 95%) 

Indicativo de Resistência 

 (AIV<85%) 





RESISTÊNCIA MÚLTIPLA, RS 



Resistência acaricida no Brasil 

PS 

OF 

Amitraz 

LM 

Fipronil 

Fluazuron 

Atividade pecuária centenária 

Rebanho Bos taurus 

Pastoreio 

Instabilidade enzoótica para TPB 



FAO, 2004 
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Infraestrutura 



RESISTÊNCIA A ACARICIDAS NO RS 



Químicos: situação e perspectivas 

Embora existam muitos investimentos e estudos, ainda não 
foi desenvolvida uma alternativa realmente efetiva à 
utilização de produtos químicos.  
 

Os acaricidas atualmente ainda são fundamentais para 
manter a estabilidade operacional na propriedade (Leal et al., 
2003; Willadsen et al., 1996).  
 
 



Endoparasiticidas 

A era dos modernos antihelmínticos começou na metade 

do século 20 com a introdução da fenotiazina e da 

piperazine, produtos considerados como da primeira 

geração de drogas de amplo espectrum 



Endoparasiticidas 

A 2ª geração de antihelmínticos de amplo espectrum foi 
liberada nos anos 60 e incluiu os benzimidazóis, 
probenzimidazóis, imidazotiazois e 
tetrahidropirimidinas. 



Antihelmínticos 
O primeiro relato de resistência a antihelmínticos em ovinos, no Brasil, foi 
no Rio Grande do Sul (DOS SANTOS & GONÇALVES, 1967).  
 
No nordeste brasileiro, suspeitou-se de RA em nematódeos de caprinos 
no Ceará (VIEIRA et al., 1989b). Estudos posteriores indicaram RA em 
Pernambuco e Bahia (CHARLES et al., 1989; BARRETO & SILVA, 1999). No 
Ceará, outros relatos de RA em caprinos (VIEIRA & CAVALCANTE, 1999; 
MELO et al., 1998) e em ovinos (MELO et al., 1998; BEVILAQUA & MELO, 
1999), demonstraram  a disseminação do problema.  



Endoparasiticidas 

Na sequencia do sucesso inicial dos benzimidazois, 
programas de pesquisa intensificaram-se nas tentativas 
de mudanças  que resultaram na produção de uma série 
de benzimidazóis (albendazol, oxfendazol, fenbendazol, . 

A 3ª geração de antihelmínticos de amploespectrum foi 
representada pelas Lactonas Macrocíclicas, a partir de 
1980. 

DERIVADOS DA AMINOACETRONITRILA (AAD)• MONEPANTEL 



Endoparasiticidas 

Outros compostos, com um estreito espectrum de ação, 
surgiram no mercado: salicilanilides (closantel), fenóis 
(disofenol) e organofosforados (triclorfon). 
 
A indústria farmacêutica tem produzido antihelmínticos de 
amplo e estreito espectrum durante os últimos 50 anos com 
variáveis graus de eficácia no controle dos parasitos através 
de diferentes vias de aplicação (oral, injetável e sistêmica –
”pour-on”). 



FAO, 2004 



Resistência aos antihelmínticos 



Ecto 
Perspectivas tecnológicas  

 

O futuro dos atuais  antiparasitarios segue como uma 
incógnita…  
 

 Uso com  falta de criterio > alarmante aumento de  relatos 
de resistências  

 Futuro inmediato >  perda de um poderoso arsenal 
terapêutico contra as parasitoses.  

Na luta  contra a resistência parasitária > incluir  esforços  
pelo descobrimento de novas drogas e  novas formas de 
liberação  em sintonia  com a fisiología do  hospedeiro  e 
do parasito.  



Reflexões sobre os parasiticidas 

descobrimento e/ou desenvolvimento de novos 
medicamentos não se justifica quando as vacinas, 
mecanismos de combate biológico e animais resistentes 
aos parasitos são possibilidades concretas de futuros 
desenvolvimentos.  
 

 Em termos práticos, falta muito ainda para que uma 
estratégia relacionadas a essas alternativas  ingresse no 
cenário massivo dos antiparasitários com reais 
possibilidades de êxito reais. 
 



Reflexões sobre os parasiticidas 
 

As estratégias e táticas   antiparasitárias baseadas na  rotação 
de princípios  ativos, no conhecimento das enfermidades 
parasitárias e sua epidemiología, junto com a farmacocinética e 
farmacodinâmica dos agentes antiparasitários são, em um 
modelo de manejo racional e sustentável, as ferramentas a 
serem utilizadas no controle destas patologias. 



Endo e ectoparasiticidas: passado, 
presente e futuro 

Antiparasitário ideal:  
 
*Amplo espectro de ação 
*atuação em todas as fases de vida do parasita 
*fácil administração (PO, dose única)  
*estável, baixo custo  
*incapaz de criar resistências 
* sem toxicidade e resíduos  



Fonte: Webster et al., 2013 (Colaboração IPVDF e UFRGS) 
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Controle biológico: 
Resultados experimentais 

Tratamento experimental com fungo Metarhizium anisopliae 

 
Teste a campo (RS) - infestação natural 
(26 semanas) 

... contra uma cepa de 

carrapatos resistentes a todos 

os acaricidas 

Eficácia: 49% 
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Tratamento experimental com fungo Metarhizium anisopliae 

 
Teste a campo (RS) - infestação natural 
(26 semanas) 

Webster et al., 2014 

... em associação com 

acaricida químico contra uma 

cepa de carrapatos resistentes 

a todos os acaricidas 

Eficácia: > 95% 

Controle biológico: 
Resultados experimentais 



Controle alternativo 
Outras perspectivas: 

 

adubação nitrogenada 

Fonte: Cunha et al., 2008 e 2010 



Situação atual com relação ao 
controle do carrapato no RS 

Secretaria da Agricultura formou um Grupo Técnico com  

a intenção de recomendar estratégias específicas para  
minimizar as perdas por carrapatos no Estado.  
 
Esse grupo prepara: manuais de orientação,  folhetins, notas 
técnicas, cartazes, palestras e encontros técnicos com  
produtores, padroniza técnicas de diagnóstico de resistência, etc. 
 
Coordenação: Ivo Koeck/João Carlos Gonzales 
Vice-coordenação: José Reck 
Secretários: João Ricardo Martins e Guilherme Klafke 
Participam entidades de produtores, técnicos da Embrapa,  
Faculdades de Veterinárias, Sindicatos Rurais   
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