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Resumo: Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a eficácia do levamisol no controle de helmintos 

gastrintestinais em bezerros búfalos criados na região de Bandeirantes – MS. Foram avaliados 30 búfalos 

da raça Murrah, contendo aleatoriamente bezerros mamados e desmamados de idade entre 0 a 18 meses, 

divididos em 2 lotes de 15 amimais, sendo um grupo controle e outro grupo tratado com levamisol. Nas 

coproculturas realizadas os parasitos gastrintestinais mais frequentes foram Haemonchus sp. e Cooperia 

sp. Foram observados médias de OPG inferiores a 200 em ambos os tratamentos durante o período de 

estudo, houve uma redução (p=0,01) na contagem do OPG nos animais tratados em relação ao grupo 

controle, no dia 7 o percentual de redução e de eficácia foi de 100%. Aos 14 dias esse valor não variou, se 

mantendo eficaz. Portanto, o levamisol ainda é altamente eficaz no controle desses helmintos nessa 

espécie. 
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EFFICACY OF LEVAMISOLE IN THE CONTROL OF GASTROINTESTINAL HELMINTHES 

IN BUFFALOES IN THE REGION OF BANDEIRANTES - MS 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate the efficacy of levamisole in the control of 

gastrointestinal helminthes in buffalo calves created in the region of Bandeirantes – MS. Were evaluated 

thirty Murrah buffaloes, containing randomly fed and weaned calves aged 0 to 18 months. Were 

randomly divided into 2 batches of 15 animals, one control group and another group treated with 

levamisole. In the coprocultures performed, the most common gastrointestinal parasites were 

Haemonchus sp. and Cooperia sp. Averages of OPG of less than 200 were observed in both treatments 

during the study period, there was a reduction (p = 0.01) in the OPG count in the treated animals 

compared to the control group, on day 7 the reduction percentage and effectiveness was 100%. At 14 days 

this value did not change, but remained effective. Therefore, levamisole is still highly effective in 

controlling these helminthes in this species. 
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Introdução 

Os búfalos (Bubalus bubalis) são considerados animais rústicos e graças à sua ótima adaptação 

ambiental e ao aumento no consumo de seus produtos lácteos, a bubalinocultura é uma atividade 

considerada no Brasil como em crescimento. Estima-se que no Mato Grosso do Sul existam cerca de 16 

mil desses animais, contribuindo com 1,4% do rebanho bubalino brasileiro (Bier et al., 2018). 

Quando comparados às outras espécies, os búfalos raramente são acometidos por doenças infecto-

parasitárias graves. A susceptibilidade ao parasita nesses animais muitas vezes está relacionada a uma 

precária nutrição, alta taxa de lotação e a forma de criação intensiva que estes animais são impostos 

dentro de uma produção leiteira. Geralmente, os bezerros são os mais acometidos pelas helmintoses, que 

atuando de forma crônica, podem provocar maior susceptibilidade às outras enfermidades, retardo no 

crescimento e diminuição das produções de carne e leite, causando prejuízos econômicos ao produtor, 

uma forma de controle são as aplicações periódicas de anti-helmínticos (Barbieri et al., 2010). 

O levamisol é um dos princípios ativos da classe dos imidazotiazois, eles são agonistas de 

receptores de acetilcolina e penetram no parasito pela cutícula. O levamisol imita a acetilcolina, porém 

diferentemente dela, ele não é quebrado rapidamente, provocando contrações musculares e paralisia 
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espástica do parasita. 

Muito pouco se sabe sobre a utilização do levamisol e da sua eficiência no controle parasitário 

dentro da criação de búfalos no Brasil, nesse contexto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a 

eficácia do levamisol no controle de helmintos gastrintestinais em bezerros búfalos criados na região de 

Bandeirantes – MS. 

 

Material e Métodos 

O Trabalho foi realizado em uma propriedade rural, localizado no munícipio de Bandeirantes, 

latitude 54.32852º O e longitude 20.01401º S, no estado de Mato Grosso do Sul. 

Foram utilizados 30 búfalos da raça Murrah, divididos aleatoriamente em dois lotes de 15 animais, 

sendo um grupo controle e um grupo tratado com levamisol, sem distinção de categoria animal e nas 

mesmas condições ambientais, contendo bezerros mamados e desmamados de idade entre 0 a 18 meses. 

Os bubalinos não tinham contato com outra espécie ruminante doméstica na propriedade. 

Para a avaliação do efeito anti-helmíntico foram coletadas amostras de fezes diretamente da 

ampola retal, com sacolas plásticas, individualmente, dos 30 animais em 3 tempos, 0, 7 e 14 dias, sendo a 

primeira imediatamente antes da administração do tratamento, os animais tratados foram pesados para a 

aplicação correta da dose de levamisol segundo o fabricante. 

O exame de contagem de ovos por grama de fezes (OPG) foi realizado segundo a técnica de 

Gordon & Whitlock (1939) modificada, com sensibilidade de 1:25. Para a identificação dos gêneros de 

estrongilídeos, foram realizadas coproculturas (Roberts & Sullivan, 1950). 

Para a avaliação do teste de redução de contagem de ovos nas fezes, foram realizadas médias 

aritméticas do número de ovos nas fezes. Para o grupo tratado, foram calculadas e comparadas com as 

médias contadas no grupo controle. A redução na contagem de ovos nas fezes foi determinada usando a 

fórmula descrita por Wood et al. (1995). 

A comparação entre as médias de OPG entre os tratamentos foi realizada pela Análise de 

Variância (ANOVA) com significância de 95%. Utilizou-se o programa estatístico SAS University 

Edition for Windows (SAS Software, Cary, North Carolina, USA, http://www.sas.com/ue-download). 

 

Resultados e Discussão 

No presente trabalho foram encontrados os seguintes parasitos nas coproculturas dos bezerros 

búfalos: Haemonchus sp., Cooperia sp. e Trichostrongylus sp., sendo os dois primeiros os endoparasitas 

mais frequentes (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Ocorrência de larvas L3 em coproculturas de bezerros bubalinos tratados e não tratados em 

diferentes dias. 

 

O gênero Eimeria sp. foi encontrado no OPG, no entanto, com frequência e intensidade menores. 

Não foi encontrado Toxocara vitulorum, que de acordo com Barbieri et al., (2010) é considerado o 

nematódeo mais patogênico para essa categoria animal e pode ser encontrado em altas taxas de 
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prevalência no Brasil. 

Liu et al. (2009) apud. Bier et al. (2018), ao avaliarem búfalos no Paquistão, também encontraram 

maior número de Haemonchus sp., com uma prevalência de 61,8%. 

Bier et al. (2018), ao avaliarem a epidemiologia de helmintos gastrintestinais em búfalos na região 

de Bandeirantes-MS, também não encontram Toxocara vitulorum. Em contrapartida, eles encontraram os 

gêneros Oesophagostomum sp. e Strongyloides sp., diferentemente deste estudo. 

Foram observados médias de OPG inferiores a 200 em ambos os tratamentos durante o período de 

estudo, houve uma redução (p=0,01) na contagem do OPG nos animais tratados em relação ao grupo 

controle, no dia 7 o percentual de redução e de eficácia foi de 100%. Aos 14 dias esse valor não variou, se 

mantendo eficaz (Tabela 1). Tal fato, pode ser explicado devido ao proprietário alternar entre produtos 

antiparasitários na propriedade, então, esses parasitas que ainda não entraram em contato com o levamisol 

não apresentaram resistência. 

 

Tabela 1 – Média da redução do número de ovos por grama de fezes (OPG) de helmintos gastrintestinais 

e percentual médio da eficácia do levamisol em bezerros búfalos da região de Bandeirantes –MS 

Tratamentos 
Parâmetros 

OPG (dia 0) OPG (dia 7) Eficiência (%) OPG (Dia 14) Eficiência (%) 

Controle 111,7Aa 126,7Aa 0 148,3Aa 0 

Levamisol 122,1Aa 0Bb 100 0Bb 100 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, maiúscula na coluna e minúscula na linha, pelo teste de 

ANOVA a 5% de probabilidade. 

 

Barbieri et al., (2010) ao avaliar a eficácia de diferentes princípios ativos verificaram que no 

controle de helmintoses em búfalos, o tratamento com levamisol apresentou uma eficácia de 77,47% no 

dia 7, e manteve-se com 100% de eficácia a partir do dia 14 até o final do experimento. Fato que 

corrobora com o presente estudo, mostrando que o levamisol ainda se mantem eficaz contra essas 

helmintoses gastrintestinais. 

 

Conclusões 

O levamisol ainda é altamente eficaz no controle desses helmintos nessa espécie. 
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