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Introdução

O ácaro da pelagem Lynxacarus radovskyi é um 
ácaro cosmopolita, tendo sido registrado pela primeira 
vez em 1974 no Havaí. No Brasil, a linxacariose felina, 
foi documentada pela primeira vez em 1986, no Rio de 
Janeiro, e posteriormente em Pernambuco, São Paulo e 
Pará [1]. A linxacariose vem se demonstrando como 
um problema crescente na clínica de felinos, embora 
inicialmente tenha sido reportada como uma infestação 
pouco comum.

 Os sinais clínicos mais evidentes da linxacariose são 
a queda de pêlo seguida de prurido [2]. Múltiplos sinais 
não específicos podem estar associados à infestação 
pelo ácaro, e o número e a severidade desses sinais são 
proporcionais ao número de ácaros e à duração da 
infestação [3].

O controle da infestação é feito com o uso correto 
de acaricidas no animal associado ao controle da 
infestação no ambiente [4]. A selamectina é uma 
lactona macrocíclica lançada, recentemente, no 
mercado para a aplicação tópica no tratamento de 
ectoparasitos de cães e gatos. Esta droga possui uma 
ampla margem de segurança terapêutica em gatos e as 
reações de idiossincrasia são raras [5].    

Material e métodos

Um felino da raça Maine Coon, macho, três anos de 
idade, pelagem branca, foi trazido a uma clínica 
particular na Região Metropolitana do Recife. O 
proprietário informou que o animal apresentava uma 
queda acentuada de pêlos. No exame clínico foram 
observadas mucosas normocoradas, ausculta 
cardiorespiratória dentro dos parâmetros fisiológicos, 
temperatura retal 37,9°C, alopecia e eritema na região 
cervical, além da presença de pontos escuros 
distribuídos por toda a pelagem, principalmente no 
pescoço.

Procedeu-se a coleta de pêlos, por avulsão [6], da 
região cervical (área mais parasitada), acondicionando 

o material em envelope devidamente lacrado que foi 
remetido ao Laboratório de Doenças Parasitárias dos 
Animais Domésticos do Departamento de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
para a identificação do parasito.

O material coletado foi colocado sobre uma lâmina na 
qual foram adicionadas três gotas de hidróxido de potássio 
10%. Após um período de 10 minutos colocou-se uma 
lamínula sobre o material que, posteriormente foi levado ao 
microscópio para proceder à observação do parasito na 
objetiva de 10x. A classificação do ácaro foi feita de 
acordo com as características morfológicas descritas na 
literatura [4]. Esse método permitiu o diagnóstico da 
infestação por Lynxacarus radovskyi, possibilitando a 
terapêutica correta.

Resultados e discussão

O animal acometido apresentava pelagem branca
contradizendo Serra-Freire et al. [7] que citam maior 
predisposição entre felinos de pelagem preta ou pelagem de 
tonalidade escura. Apesar de a infestação do animal ser 
generalizada, na região cervical encontravam-se uma maior 
concentração de ácaros, discordando com os autores que 
citam maior ocorrência destes na linha superior do corpo 
[6].

Diferentes substâncias acaricidas já foram utilizadas para 
tratamento da linxacariose felina. A infestação é 
considerada um problema facilmente tratável, sendo 
indicado o uso de produtos à base de piretróides sintéticos 
em formulações spray, talco ou xampu, ou qualquer outro 
acaricida indicado para gatos [3].

A terapêutica antiparasitária estabelecida foi à base de
selamectina, na formulação spot-on, com duas aplicações 
com o intervalo de um mês. O retorno do animal à clínica 
ocorreu quinze dias após a primeira aplicação, observando-
se a melhora do animal, com ausência de eritema e redução 
da alopecia, associado à eliminação total dos parasitos. 

Os resultados demonstraram a eficiência da selamectina 
no tratamento das infestações por Lynxacarus radovskyi, 



tornando-se uma opção importante devido a sua 
margem de segurança em felinos e a sua ação na 
remissão das alterações dermatológicas.
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