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Resumo: Os Ciastostomíneos são os principais parasitas gastrointestinais de equinos. Os relatos de 

resistência anti-helmíntica são frequentes, principalmente aos benzimidazóis, porém os relatos a 

ivermectina são poucos ainda e não existem relatos de resistência a moxidectina, apenas diminuição do 

período de aparecimento de ovos nas fezes.  Foram utilizados 30 animais adultos naturalmente 

infectados por Ciatoatomíneos. Foi realizada a contagem de ovos por grama de fezes antes e depois do 

tratamento. Os grupos foram dividos em dez animais por grupos, sendo os grupos Ivermectina, 

Moxidectina e associação de Triclorfon e Albendazol. As eficácias foram calculadas pelo programa 

RESO, comparando as médias pré e pós tratamento. As eficácias médias foram Ivermectina (59%), 

Moxidectina (51%) e Associação (52%), sendo caracterizados todos como isolado resistente, com 

eficácia abaixo de 95%. Dessa forma esse estudo caracteriza um isolado com resistência múltipla e 

caracteriza o primeiro isolado com resistência a Moxidectina.  
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REPORT OF MULTIPLE ANTHELMINTIC RESISTANCE IN CYATHOSTOMIN 

 

Abstract: Cystostomines are the major gastrointestinal parasites of horses. Reports of anthelmintic 

resistance are frequent, mainly to benzimidazoles, but reports to ivermectin are few and there are no 

reports of resistance to moxidectin, only decrease of the period of appearance of eggs in the feces. 

Thirty adult animals naturally infected with Cyathatomine were used. Eggs were counted per gram of 

faeces before and after treatment. The groups were divided into ten animals in groups, with the groups 

Ivermectin, Moxidectin and the combination of Trichlorfon and Albendazole. Efficacies were calculated 

by the RESO program, comparing pre and post treatment averages. The mean efficacies were 

Ivermectin (59%), Moxidectin (51%) and Association (52%), all characterized as resistant isolates, with 

efficacy below 95%. Thus, this study characterizes an isolate with multiple resistance and characterizes 

the first isolate with resistance to Moxidectin 
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Introdução 

 

Os Ciatostomíneos são os parasitas gastrointestinais mais prevalentes em equinos. Esses 

parasitas provocam perda no desempenho do animal e em alguns casos cólica, podendo levar a morte. A 

principal forma de controle desses parasitas é com a utilização de fármacos, sendo os benzimidazóis e as 

lactonas macrocíclicas as classes mais utilizadas (Lyons et al., 1999).  

A utilização de tratamentos a cada seis meses controlaram de forma eficaz os casos de 
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mortalidade e morbidade por Strongylus vulgaris, no entanto, ocorreu a seleção de Ciatostomíneos 

resistentes principalmente aos benzimidazóis. Sendo muito frequentes os relatos de resistência a essa 

classe (Traversa et al., 2009; Lyons et al, 1999). 

Com o advento das lactonas macrocíclicas, principalmente Ivermectina e Moxidectina, por 

apresentarem maior período residual e alta eficácia se tornaram a classe mais utilizada em equinos. 

Existem poucos relatos de resistência a Ivermectina e nenhum relato de resistência a Moxidectina, sendo 

demostrado apenas uma redução no período de aparecimento de ovos nas fezes (Canever et al., 2013). 

O objetivo desse estudo foi relatar um caso de resistência múltipla em equinos naturalmente 

infectados por Ciatostomíneos. 

 

Material e Métodos 

 

Animais 

Foram utilizados 30 equinos adultos naturalmente infectados com Ciatostomíneos de uma 

propriedade em Bela Vista – MS.   

Coleta de fezes 

As fezes foram coletas diretamente da ampola retal armazenadas em luva de palpação e 

transportadas ao Laboratório de Doenças Parasitárias da UFMS em caixa térmica refrigerada. 

Contagem de ovos por grama de fezes e Coprocultura  

As contagens de ovos por grama de fezes (OPG) foram realizadas através da técnica de Mc 

Master preconizada por Gordon e Whitlock (1939) com sensibilidade de 1:25. 

Foram realizadas duas coletas, no dia do tratamento e 14 dias após o tratamento, para o cálculo 

da eficácia.  

Tratamento 

Os animais foram pesados com fita para pesagem de equinos e o medicamento foi administrado 

conforme indicação do fabricante. Os animais foram divididos em grupos, sendo dez animais por grupo 

e cada grupo recebeu um medicamento.  

Foi utilizada a associação de Albendazol (5mg/kg) e Triclorfon (35mg/kg), Ivermectina (0,2 

mg/Kg) e Moxidectina (0,4 mg/Kg) ambos os tratamentos eram pastas orais especifica para equinos.  

Analise estatística  

Os percentuais de eficácia no teste de redução de OPG foram calculados utilizando-se as médias 

aritméticas das contagens de OPG antes e após o tratamento, por meio do programa ‘ResoFECRT 

Analysis Program, Version 2.0. Também foram calculados os limites inferiores e superiores do intervalo 

de confiança a 95%. Foram considerados como critérios para a determinação de resistência, percentuais 

de eficácia inferiores a 95% e limite inferior do intervalo de confiança a 95% abaixo de 90% (Coles et 

al., 2006). 

 

Resultados e Discussão 

 

As eficácias dos três tratamentos utilizados não foram superiores a 60% (Tabela 1), sendo 

considerados resistentes.  

Tabela 1. Médias das contagens de OPG do Pré e Pós tratamento, as eficácias de cada tratamento e o 

intervalo de confiança 95%. 

Principio ativo Média OPG Pré Média OPG Pós Eficácia (%) IC95% 

Ivermectina 225 92.5 59 (0-85) 

Moxidectina 130.55 63.88 51 (0-87) 
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Albendazol + Triclorfon 135 65 52 (0-81) 

 

Os relatos de resistência aos benzimidazóis em Ciatotosmíneos são frequentes, no entanto, essa 

classe de anti-helmíntico em associação aos organosfosforados aumenta a eficácia, porém não foi 

observado esse sinergismo no presente estudo.  

A moxidectina tem ação contra as larvas encistadas na mucosa do intestino e por isso o período 

de reaparecimento dos ovos nas fezes é mais longo, sendo em média de 112 dias (Monahan et al., 1996), 

no entanto, no presente estudo essa ação contra larvas não foi observada e nem em adultos, visto que a 

redução da contagem foi apenas de 50%, 14 dias após o tratamento. As eficácias médias de moxidectina 

após 14 dias do tratamento ficam em torno de 100% nos outros estudos (Canever et al., 2013). 

A ivermectina não apresenta essa ação contra larvas, dessa forma o período para reaparecimento 

de ovos é em torno de 59 dias (Monahan et al., 1996). No entanto, essa droga também não foi capaz de 

eliminar os parasitas adultos da luz do intestino (59%). Já havia alguns relatos de resistência a 

Ivermectina (Canever et al., 2013). 

 Os animais da propriedade eram tratados com frequência e sem critério para tratamento, além de 

ser uma propriedade com fluxo constante de animais, o que pode favorecer a seleção de parasitas 

resistências.  

Conclusões 

 

 Esse estudo relata o primeiro caso de resistência de Ciatosotomíneos a Moxidectina, confirma os 

casos de resistência a Ivermectina e caracteriza um isolado com resistência múltipla nessa espécie de 

parasita. Os relatos de resistência nessa espécie são cada vez mais frequentes e dessa forma é necessário 

avaliar outras formas de controle, como controle estratégico ou seletivo, reduzindo a pressão de seleção e 

prolongando a utilização das moléculas. 
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