
 

 

 

 
 

ANAIS DA XI MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, 

 CAMPO GRANDE, 2018. 

 

1 

EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES PRINCÍPIOS 

ATIVOS E ASSOCIAÇÕES EM OVINOS DA FAZENDA ESCOLA DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
 

Berenice Farias Ribeiro¹, Caroline de Paula Pires², Gabriela Oliveira Alencar³, Wiviane Tiburço4 Dyego 

Gonçalves Lino Borges5 

 

¹Estudante de medicina veterinária da universidade federal de Mato grosso do sul (UFMS).Email:berenice172011@hotmail.com 
²Estudante de medicina veterinária da universidade federal de Mato grosso do sul (UFMS). E-mail:ppires.carol@gmail.com 

³Estudante de medicina veterinária da universidade federal de Mato grosso do sul (UFMS). E-mail: gabi_o_a@hotmail.com 
 

4Estudante de medicina veterinária da universidade federal de Mato grosso do sul (UFMS). E-mail: wivianetiburco@gmail.com 
5 Médico veterinário, doutor em Ciência Animal pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). E-mail: dyegogborges@hotmail.com 
 

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi verificar a eficácia de diferentes anti-helmínticos em 

ovinos realizado entre os meses de abril e maio de 2018 na fazenda escola da UFMS, localizada no 

município de Terenos – MS. As avaliações foram realizadas em 17 ovinos. Os animais foram separados 

em três  grupos, ao acaso, os quais receberam associações de princípios ativos diferentes, grupo 1 com 6 

animais (Monepantel + Closantel + Albendazole), grupo 2 com 6 animais (Moxidectina +Levamisol + 

Albendazole) e grupo 3 com 5 animais (Levamisol + Albendazole + Closantel).As fezes foram coletadas 

no mesmo dia da aplicação do princípio ativo (dia zero) e após 7 e 14 dias, para a quantificação dos ovos 

por gramas de fezes (OPG). Testes de eficácia e coprocultura devem ser realizados periodicamente no 

rebanho com o intuito de orientar a escolha do anti-helmíntico mais adequado frente ao controle da 

verminose. Comprovou-se que na fazenda escola há resistência anti-helmíntica aos princípios ativos e 

associações utilizadas. 
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ANTHELMINTIC EFFICACY BETWEEN DIFFERENT ACTIVE PRINCIPLES AND 

ASSOCIATIONS IN SHEEP OF THE SCHOOL FARM OF THE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Abstract: The present study aims to verify the efficacy of different anthelmintics in sheep in a school 

farm of the Federal University of Mato Grosso do Sul. The study was held between April and May of 

2018 on the farm located in municipality of Terenos - MS. For the evaluations, 17 sheep were used, and 

they were separated into three randomized groups, which received associations of different active 

principles, being group 1 with 6 animals (Monepantel + Closantel + Albendazole), group 2 with 6 

animals (Moxidectin + Levamisole + Albendazole) and group 3 with 5 animals (Levamisole + 

Albendazole + Closantel). The faeces were collected on the same day of application of the active 

principle (day zero) and after 7 and 14 days, for the quantification of eggs per gram of faeces (EPG). The 

efficacy and fecal culturing tests should be realised periodically in the herd in order to guide the choice of 

anthelmintic appropriate to the control of worm infestation. It was verified that in the school farm there is 

anthelmintics  resistance to the active principles and associations used. 

 

Keywords: ovine, anthelmintic, gastrointestinal parasitism 

 

Introdução 

A ovinocultura é uma das principais atividades do setor primário de produção e encontra-se em 

crescimento e desenvolvimento em todas as regiões do Brasil, influenciada pela demanda crescente por 

produtos cárneos (Barchet et al., 2011). No entanto, o parasitismo gastrointestinal tem gerado prejuízos 

para a ovinocultura, que vão desde a perda de peso, anemia e diminuição do desempenho,e em casos 

graves leva a óbito. Os animais são parasitados por diferentes espécies ao mesmo tempo e as mais 

importantes e comuns nas regiões tropicais são: Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, 

Strongyloides spp., Cooperia spp. e Oesophagostomum columbianum (Amarante et al., 1997).  

Entre os métodos de controle de endoparasitos conhecidos, o mais utilizado continua sendo o 

químico, entretanto, falhas na utilização desse método têm favorecido o aparecimento de cepas de 

parasitos resistentes aos anti-helmínticos (Sangster, 2001) 
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Conder & Campbell (1995) definiram a resistência anti-helmíntica como um fenômeno pelo qual 

um princípio ativo não consegue manter a mesma eficácia contra os parasitos, se utilizado nas mesmas 

condições, após determinado período. O uso da combinação de princípios ativos com mecanismos de  

ação diferentes pode ser uma medida para melhorar a eficácia de cada droga isoladamente até mesmo na 

prevenção da resistência parasitária (FAO, 2003). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, a eficácia anti-helmíntica das seguintes associações: 

monepantel, closantel e albendazole. Moxidectina, levamisol e albendazole. Levamisol, albendazole e  

closantel. Associações estas que serão utilizadas em um rebanho no qual já existe o relato de resistência 

anti-helmíntica e tem sofrido constantemente com os prejuízos que as verminoses podem acarretar. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado entre os meses de abril e a maio de 2018 na fazenda escola da fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no setor de ovinocultura, município de Terenos – MS. As 

avaliações foram realizadas em 17 carneiros pesando em média 25 kg, os animais ficavam separados por 

piquetes. Os animais foram separados em três grupos de maneira aleatória logo após a pesagem, quando 

completou a quantidade de 6 indivíduos formou-se o primeiro grupo e assim sucessivamente até formar o 

terceiro grupo (composto por 5 animais). 

A escolha de qual grupo receberia tal associação também foi aleatória sendo que o grupo 1 ficou 

com o tratamento três, com os princípios ativos: levamisol, abendazole e closantel. O grupo 2 por sua vez 

ficou com o tratamento um que continha os princípios ativos: moxidectina (0,2mg/kg) , levamisol 

(1ml/10kg) e abendazole (1ml/20kg) . Por fim, o grupo 3 com o tratamento dois, com os princípios 

ativos: levamisol, abendazole e closantel. Assim que se formavam os grupos os mesmos já recebiam o 

tratamento, a via de administração e a dose dos medicamentos respeitaram a indicação do fabricante. 

As fezes para a realização dos testes foram coletadas diretamente da ampola retal dos animais no 

dia da aplicação dos vermífugos, ou seja, dia 0 (11/04), e posterior ao tratamento no dia 14 (25/04). As 

análises laboratoriais foram feitas no laboratório de doenças parasitárias da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul - FAMEZ, onde foi realizada a contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) utilizando o 

método de McMaster com sensibilidade de 1:50. Após a contagem, essas fezes eram destinadas para a 

realização da coprocultura a fim de identificar os gêneros dos helmintos presentes no rebanho. 

A eficácia dos produtos foi avaliada pelo teste de redução do número de ovos por grama de fezes e 

calculada pela fórmula: %eficácia = 1-[(OPG médio pós-tratamento/OPG médio antes do tratamento)] x 

100, indicando ineficácia com índice inferior a 95%. 

 

Resultados Discussão 

Os valores da contagem de ovos por gramas de fezes (OPG inicial e final) para cada princípio ativo utilizado 

no rebanho pode ser visualizado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Contagem de ovos por grama de fezes (OPG), obtidas após a avaliação do rebanho de ovinos. 

 

Associações (princípio ativo) Ovos por grama de fezes Eficácia (%) 

Inicial Final 

1. Monepantel + Closantel + Albendazole 5650 4850 15,92 

2. Moxidectina +Levamisol + Albendazole 4400 5400 0 

3.Levamisol + Albendazole + Closantel 9700 16000 0 

 

Se observou que todas as médias estavam acima do limite máximo para a dose (OPG > 500) (Krzyzaniak, 

2003). A eficácia obtida abaixo de 95% é suficiente para pressupor a resistência dos helmintos a essas 

drogas (COLES, 1992). Levando em consideração que o maior indice de eficácia obtido foi 15,92% 

(associação 1) os principios ativos utilizados de maneira associada com o intuito de combater a 

helmintose dos ovinos na propriedade foram ineficazes em seu objetivo. 

Levando em consideração de que na propriedade do estudo já houve relatos de resistencia anti- 

helmintica e que a mais importante característica da resistência é a hereditariedade (Echevarria, 1996a), o 

aumento do número de indivíduos resistentes observado na média final de ovos por grama de fezes 

(associações 2 e 3) é resultado de trocas na frequência gênica causada pelo cruzamento daqueles 
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indivíduos que tenham sobrevivido à exposições da droga anteriormente. A população de nematoides 

identificados na coprocultura do estão ilustrados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Porcentagem dos gêneros das larvas encontradas pela coprocultura. 

 

Gêneros Porcentagem de larvas 

Antes Depois 

Haemonchus spp. 50,45% 59,74% 

Cooperia spp. 43,24% 32,90% 

Trichostrongylus spp. 6,31% 7,36% 

TOTAL 100% 100% 

 

Outros testes de eficácia e coprocultura devem ser realizados periodicamente no rebanho com o 

intuito de encontrar um anti-helmíntico eficaz no controle da verminose. Os parâmetros para avaliar a 

infestação parasitária são importantes, pois os gastos com anti-helmínticos inadequados podem ser 

elevados, principalmente em categorias mais susceptíveis como os cordeiros (Barros et al., 2009). 

 

Conclusão 

Conclui-se que no rebanho de ovinos da fazenda escola da UFMS há resistência anti-helmíntica 

aos princípios ativos e associações utilizados neste estudo. A maior eficácia obtida foi de 15,92% 

(Monepantel + Closantel + Albendazole), índice muito abaixo do esperado para um vermífugo eficiente e 

as altas médias de ovos por grama de fezes (OPG) alerta para a ocorrência de grande população de 

helmintos. 

Existe, portanto, a necessidade de se buscar novos tratamentos e maneiras de controlar a  

verminose destes carneiros para assim evitar prejuízos advindos da tristeza parasitária e até mesmo 

consequencias mais drásticas, como a morte de membros do rebanho em consequência à expoliação que 

essa alta prevalência de helmintos proporciona. 
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