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Resumo: As lactonas macrocíclicas são frequentemente utilizadas para o tratamento de helmintoses em 

equinos, entretanto alguns estudos demonstram traços de resistência presentes nessa classe de 

medicamento. Este trabalho tem por objetivo avaliar a eficácia anti-helmíntica a Moxidectina e 

Ivermectina dos equinos da fazenda escola da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Para o 

seguinte trabalho foram utilizados oito equinos, os quais foram separados em dois grupos, o primeiro 

tratado com Moxidectina 1% e o segundo tratado com Ivermectina 1%. No dia 0 foi feita a primeira 

contagem de ovos por gramas de fezes, sendo constatado um valor notável de ciatostomíneos muito acima 

de 200 em todos os animais e então os animais foram submetidos ao tratamento conforme a divisão dos 

grupos. No dia 14 e no dia 28 foi realizada uma nova contagem de ovos por gramas de fezes e nenhum 

dos animais apresentou ovos de helmintos nas fezes. A Moxidectina e a Ivermectina foram consideradas 

eficazes no controle de helmintos dos equinos da fazenda escola da UFMS. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IVERMECTIN AND MOXIDECTIN 

IN HORSES OF PANTANEIRA BREED NATURALLY INFECTED BY CYSTOTOMIES  
 

Abstract: Macrocyclic lactones are frequently used for the treatment of helminthes in horses, 

however, some studies have demonstrated resistance traits present in this class of medicine. The 

objective of this work was to evaluate the anthelmintic efficacy of Moxidectin and Ivermectin 

from equine located in the farm of the Federal University of Mato Grosso do Sul. Eight horses 

were used for the following work, which were separated into two groups, the first treated with 

Moxidectin 1% and the second treated with 1% Ivermectin. On day 0, the first faecal egg count 

per gram was recorded, and a remarkable value was observed in all the animals, and then the 

animals were submitted to the treatment according to the division of the groups. On day 14 and 

day 28 a new faecal egg count per gram was performed and none of the animals had helminth 

eggs in the faeces. Moxidectin and Ivermectin were considered effective in the control of 

helminths of the equines of the farm of UFMS. 
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Introdução 

 

Os equinos são altamente susceptíveis a infecções parasitárias, as quais ocupam posição de 

destaque quando o assunto é sanidade animal e medicina equina. O parasitismo acarreta uma gama de 

prejuízos relacionados ao comprometimento da saúde do animal, principalmente problemas como anemia, 

perda de desempenho, perda de peso, cólicas e em casos mais graves o óbito. Os endoparasitas de maior 

importância hodiernamente em equídeos são os nemátodes da família Strongillidae mais conhecido como 
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estrongilídeos, os quais são subdivididos em duas subfamílias, Strongillinae e Cyathostominae (Cobb e 

Boeckh, 2009). 

 Para o tratamento dessas parasitoses existem quatro grupos químicos que são utilizados com 

mais frequência: os benzimidazóis, as lactonas macrocíclicas, as pirimidinas e imidazotiazois. 

As formas de controle mais utilizadas são, normalmente, supressivos que atingem seis 

tratamentos ao longo do ano (Honer & Bianchin, 1995). Tratamentos como esse acarretam em 

consequências como a seleção de parasitas resistentes, gerando resistência aos medicamentos 

frequentemente utilizados. É de suma importância a detecção precoce de resistência parasitária, apesar de 

ser altamente negligenciada, afim de manter a eficácia das respectivas classes de drogas através de 

medidas adequadas de tratamento. Já que estudos demonstram que, uma vez estabelecida a resistência 

anti-helmíntica em nematóides, ela persistirá hereditariamente mesmo que seja suspenso o princípio ativo 

utilizado longo período sucessivo (Lyon et al., 2007). Casos de resistência anti-hemíntica nos equinos já é 

descrito no Brasil. Conforme estudos, na maioria dos haras brasileiros e países industrializados há 

resistência de ciatostomíneos a benzimidazois. 

Uma das maneiras de avaliar a presença de resistência é o teste in vivo de redução de ovos por 

gramas de fezes (OPG).  

O presente estudo teve por objetivo avaliar a eficácia anti-helmíntica a ivermectina e 

moxidectina em equinos da fazenda escola da universidade federal do Mato Grosso do Sul, utilizando o 

teste de redução de OPG. 

 

 

Material e Métodos 

Foram selecionados oito equinos da raça Pantaneira naturalmente infectados que estavam na 

fazenda escola da universidade federal do Mato Grosso do Sul, localizada no município de Terenos-MS. 

Amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal dos animais em três etapas, uma 

amostragem antes da vermifugação (dia 0) e duas após a mesma, no dia 14 e dia 28. A contagem de ovos 

por gramas de fezes (OPG) foi obtida pela técnica de Mini Flotac, como descrita por Barda et al, 2014. 

Foram excluídos do estudo os animais com o OPG abaixo de 1000. Após uma semana foi feita a divisão 

dos animais em dois grupos de quatro animais, sendo o Grupo 1 os tratados com anti-helmíntico á base de 

Moxidectina 1%, administrados por via oral na dose de 1,6 g/100 kg, e o Grupo 2 os tratados com anti-

helmíntico a base de Ivermectina 1%, administrados por via oral na dose de 1,5 g/100 kg. 

 O Teste de Redução de Contagem de Ovos nas Fezes (TRCOF) permitiu avaliar o percentual de 

redução de ovos por grama de fezes ao longo do tratamento dos animais, e comparar os dois grupos 

conforme a droga utilizada.  

Foi utilizado a coprocultura, como descrita por Roberts & O’sullivan, 1950. Foi realizado 

um pool fecal com todas as amostras e a identificação das larvas foram feitos com auxílio do microscópio 

no aumento de 100x, executando três contagens de 100 larvas, sendo considerada a média entre elas. 

Para a definição da eficácia dos medicamentos foi utilizada a seguinte formula:  

 

 
 

A qual, caso maior que 95% representa sensibilidade dos helmintos a tal classe de droga, e caso 

menor que 95% representa resistência anti-helmíntica. A eficácia foi calculada 14 e 28 dias pós-

tratamento, tanto para Moxidectina quanto para Ivermectina. 
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Resultados e Discussão 

Na primeira contagem de OPG observou-se uma infecção significativa nos oito animais (média = 

2153 OPG). Na tabela 1 pode ser observado que em relação ao OPG o animal 2 apresentou a menor 

contagem e o animal 4 tinha a maior, com quase quatro mil OPG.  

Após o tratamento, tanto os animais tratados com ivermectina, como aqueles tratados com 

moxidectina, não apresentaram nenhum ovo de helminto nas suas amostras fecais, o que também foi 

constatado no segundo OPG pós vermifugação.   

 Os resultados da coprocultura demonstraram que 99% das larvas eram de ciatostomíneos e 

apenas 1% de grandes estrôngilos.  

 

Tabela 1. Contagem de ovos por grama de fezes (OPG) e dosagens da vermifugação realizada nos oito equinos pantaneiros da 

fazenda escola da universidade federal de Mato Grosso do Sul. 

Animal 

Peso 

(kg) Tratamento 

Dose 

(g) 

OPG 

inicial 

OPG 

D14 

OPG 

D28 

Eficácia 

(%) 

1 400 Moxidectina 6,4 1650 0 0 100 

2 413 Moxidectina 6,5 1450 0 0 100 

3 400 Moxidectina 6,4 1475 0 0 100 

4 450 Moxidectina 7,2 3925 0 0 100 

5 350 Ivermectina 5,25 1425 0 0 100 

6 450 Ivermectina 6,75 1750 0 0 100 

7 400 Ivermectina 6 3300 0 0 100 

8 350 Ivermectina 5,25 2250 0 0 100 

  

 

Utilizando a formula de eficácia do teste de redução de OPG, tanto o Grupo 1 quanto o Grupo 2 

apresentaram 100% de eficácia, o que contrasta com o estudo de Felippelli et al., 2015 e Lyons et al., 

2011 que demonstraram a resistência anti-helmíntica tanto para ivermectina quanto para a moxidectina. 

Além disso, esse trabalho também confronta com o de Van Door et. al., 2013 que demonstrou a eficácia 

usando lactonas macrocíclicas, mas já apresentando alguns traços de resistência, como a aparição de ovos 

nas amostras fecais no dia 28, determinando um menor período de proteção do que o esperado.  

 

Conclusões 

Com o presente estudo foi possível demonstrar que a ivermectina e a moxidectina são eficazes 

no controle dos helmintos dos equinos da fazenda escola da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 

 

Literatura Citada 

ALMEIDA, M.A.O.; AYRES, M.C.C. Considerações gerais sobre os anti-helmínticos. In Spinosa, 

H.S.; Górniak, S.L.; Bernardi, M.M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Ed. Guanabara Koogan S.A., 2011, cap.45, p. 517-530. 
 

COBB, R.; BOECKH, A. Moxidectin: a review of chesmitry, pharmacokinetics and use in horses. 

Parasites and Vectors. Suppl. 2: S5 doi:10.1186/1756-3305-2-S2-S5, 2009. 
 

COLES, C.G.; BAUER, C.; BORGSTEEDE, F.H.M. et al. World Association for the 

Advancement of Veterinary Parasitology (W.A.A.V.P) methods for the detection of anthelmintic 

resistance in nematodes of veterinary importance. Veterinary Parasitology, 44, 35-44, 1992. 
 

HONER, M.R.; BIANCHIN, I. Verminose equina: sugestões para um melhor controle em animais 

de fazenda. Comunicado Técnico, n. 28, 4 p. EMBRAPA – CNPGC. Campo Grande, 1995. Disponível 

em:  http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/cot/ COT28.html 



 

 

 
 

     4 

      XII Mostra Científica FAMEZ & 

I Mostra Regional de Ciências Agrárias 

Campo Grande, MS, 2019 

 

KAPLAN, R.M.; KLEI, T.K.; LYONS, E.T.; Prevalence of anthelmintic resistant ciathostomes on 

horse farms. J. Am. Vet. Med. Assoc. v. 225, p. 903-910, 2009. 
 

VAN DOORN, D.C.K.; PLOEGER, H.W.; EYSKER, M. et al. Cylicocyclus species predominate 

during shortened eggreappearance period in horses after treatment withivermectin and moxidectin. 

Veterinary Parasitology. v. 206. p. 246-252. 2014. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


