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RESUMO 

 

A verminose gastrintestinal é considerada uma das principais limitações de ordem 

sanitária na ovinocultura, sendo responsável por grandes perdas econômicas na criação, 

acarretando redução dos índices zootécnicos do rebanho e aumento do uso 

indiscriminado de anti-helmínticos, o que tem favorecido a diminuição da eficiência dos 

vermífugos comumente utilizados no controle da doença. Objetivou-se com esta 

pesquisa avaliar a eficácia anti-helmíntica do Albendazol, Ivermectina e Levamisol em 

ovinos no município de Igarapé-Açu – PA. Foram formados quatro grupos 

experimentais tratados com anti-helmínticos de bases albendazol, ivermectina, 

levamisol e um grupo controle, formado por animais que não receberam tratamento 

anti-helmíntico. Os animais foram monitorados para contagem de ovos por gramas de 

fezes (OPG) no 7°, 14°, 21° e 28° dia pós-tratamento anti-helmíntico para realização de 

cálculo de redução de OPG, índice de eficácia dos vermífugos e acompanhamento do 

restabelecimento da carga parasitária para verificação do tempo de proteção 

antiparasitária conferido pelas três bases avaliadas. Realizou-se coprocultura para 

identificação da biota prevalente de nematóides gastrintestinais do rebanho estudado 

antes e 28° dias pós-tratamento. Os resultados coproparasitológicos apontaram o H. 

contortus como o nematóide de maior prevalência no rebanho e indicaram resistência 

anti-helmíntica dos nematóides gastrintestinais identificados às três bases avaliadas. No 

entanto, tanto na redução de OPG quanto nos índices de eficácia obtidos, observou-se a 

superioridade do Levamisol, o qual também conferiu maior tempo de proteção 

antiparasitária e desempenho ponderal nos animais, apresentando esta base, maior 

efetividade no rebanho ovino estudado.  

 

Palavras-chave: albendazol, eficácia, ivermectina, levamisol, resistência anti-

helmíntica 
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ABSTRACT 
 

Gastrointestinal nematode parasites are considered the major problems of sanitary order 

on sheep farm, accounting huge economic losses to sheep farmers. The reduction of 

performance in sheep flocks and the indiscriminate use of anthelmintic drugs has 

favored the reduced efficiency of vermifuges commonly used in the control of worms. 

Our objective was evaluate the anthelmintic efficacy of Albendazol, Ivermectin and 

Levamisol in sheeps of Igarapé-Açú city, Pará state. Four experimental groups were 

treated with anthelmintics albendazole, ivermectin, and levamisole bases and a control 

group, formed by animals that don’t receive anthelmintic treatment. The animals were 

monitored at 7º, 14º, 21º and 28º days post-treatment anthelmintic for oocysts per gram 

of faeces counting (OPG), Faecal egg count reduction tests and verification of 

restoration of the parasitic burden to establish the antiparasitic protection time conferred 

by different drugs. Coproculture was performed to identification of gastrointestinal 

nematodes of sheep flocks studied before and 28 days after treatment. Coproculture 

results points H. contortus with higher prevalence in the flock and indicated 

anthelmintic resistance of gastrointestinal nematodes to three bases evaluated. However, 

both the reduction on OPG levels as obtained efficacy showed a better performance of 

Levamisole, which also gave a longer antiparasitic protection and weight gain in 

animals. In this way, Levamisole showed greater effectiveness in the protective 

response to sheep flocks against worms. 
 

Keywords: albendazole, ivermectin, levamisole, efficacy, anthelmintic resistance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura representa um setor pecuário com crescente expansão no 

agronegócio brasileiro, capaz de oferecer produtos de alta qualidade como carne, leite, 

pele, lã e esterco, contribuindo na geração de renda e na fixação do homem no campo. 

O Brasil apresenta grande potencial de crescimento em relação à criação de 

pequenos ruminantes, devido dispor de requisitos necessários à esta produção, como: 

vasta extensão territorial para pecuária, clima tropical e capacidade de produção de 

animais a baixo custo. 

De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2013) o rebanho nacional de ovinos apresenta 16,8 milhões de 

cabeças, estando a maior parte do rebanho, 55,5%, concentrado na região Nordeste do 

país. A região Sul obtém o segundo maior contingente de ovinos do país, 

correspondente a 30,0%, seguida pela região Centro-Oeste, com 6,5%, região Sudeste, 

com 4,4% e por último a região Norte com 3,6%. 

Na região Norte, o Pará é o estado com o maior contingente de ovinos, 

apresentando um rebanho de 175,8 mil cabeças, sendo responsável por 29,3% da 

produção de ovinos no Norte (IBGE, 2013), no entanto mesmo em posição de liderança, 

o estado apresenta ainda reduzido rebanho em relação a outros estados brasileiros. 

Na região Norte a ovinocultura apresenta-se como uma atividade promissora ao 

crescimento econômico, sendo esta uma atividade lucrativa, de fácil manejo e com 

rápido retorno do capital investido, apresentando-se como uma das alternativas técnicas 

e economicamente viáveis ao desenvolvimento rural, tendo como grande vantagem da 

produção, a oferta de proteína animal de elevado valor biológico, o comércio de pele 

com positiva utilização industrial, a oferta de esterco para ampla utilização na 

agricultura e na contribuição para desenvolvimento da agricultura familiar (AZEVEDO; 

ANTONIALLI, 2008). 

No entanto, entre os grandes entraves encontrados na criação de ovinos que 

limitam consideravelmente o aproveitamento econômico desses animais, pode-se citar a 

parasitose gastrintestinal, a qual acarreta perdas de produtividade do rebanho, 

contribuindo para prejuízos tais como, atraso no desenvolvimento dos animais jovens, 

redução no ganho de peso, no desempenho reprodutivo, na produção de lã e leite, no 

peso e na qualidade da carcaça e de culminar, eventualmente, na morte do animal 

(FERNANDES; BARROS; PINTO, 2010). Em termos mundiais, as maiores perdas na 
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indústria de ovinos são causadas, especialmente, por vermes redondos, os chamados 

nematóides gastrintestinais (OSAKA et al., 2008). 

O controle de nematóides gastrintestinais em pequenos ruminantes baseia-se 

principalmente no uso de anti-helmínticos, porém a resistência a esses fármacos nos 

rebanhos ovinos representa o principal problema sanitário com que se defronta a 

indústria ovinícola no Brasil (ECHEVARRIA et al., 1996).  

Devido ao surgimento, cada vez mais frequente, de populações de parasitos 

resistentes, alguns estudos vêm sedo realizados visando o desenvolvimento de meios 

alternativos ao controle de verminoses e de estudos sobre eficácia dos fármacos 

frequentemente utilizados na criação. 

Considerando o principal controle das verminoses gastrintestinais serem ainda 

baseado, quase que exclusivamente, no emprego de anti-helmínticos, o uso de testes 

para determinar o grau de eficácia de um determinado fármaco, em uma população 

específica de parasitos, pode auxiliar o planejamento de estratégias de controle, como a 

simples opção de uso de compostos que ainda permaneçam eficazes (TAYLOR et al. 

2002; FORTES; MOLENTO, 2013). 

Logo, objetivou-se com esta pesquisa avaliar a eficiência anti-helmíntica de três 

diferentes bases farmacológicas de vermífugos (Albendazol, Ivermectina e Levamisol), 

comumente utilizados no controle da verminose em pequenos ruminantes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a eficiência anti-helmíntica do Albendazol, Ivermectina e Levamisol em 

ovinos no município de Igarapé-Açu – PA. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Calcular o índice de eficácia anti-helmíntica do Albendazol, Ivermectina e 

Levamisol no rebanho; 

 

 Verificar a biota de nematóides gastrintestinais do rebanho estudado; 

 

 Comparar o tempo de proteção anti-helmíntica do Albendazol, Ivermectina e 

Levamisol conferida ao rebanho estudado após a vermifugação; 

 

 Analisar o desempenho ponderal do rebanho de acordo com os diferentes 

grupos farmacológicos; 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A OVINOCULTURA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 

Os ovinos foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores e adaptaram-se às 

condições adversas do habitat, o que possibilitou o surgimento de algumas raças ou 

tipos raciais locais, as quais adquiriram características de rusticidade, embora tenham 

perdido em produtividade (SHELTON; FIQUEIREDO, 1989). 

Atualmente, o rebanho nacional de ovinos apresenta 16,8 milhões de cabeças, 

estando a maior parte do rebanho, 55,5%, concentrado na região Nordeste do país. A 

região Sul obtém o segundo maior contingente de ovinos do país, correspondente a 

30,0% do rebanho nacional, seguida pela região Centro-Oeste, com 6,5%, região 

Sudeste, com 4,4% e por último a região Norte com 3,6% (IBGE, 2013). 

Na região Norte, o Pará é o estado com o maior contingente de ovinos em relação 

aos demais estados da região, apresentando um rebanho de 175,8 mil cabeças, sendo 

responsável por 29,3% da produção de ovinos no Norte (IBGE, 2013). 

No âmbito regional, alguns autores destacam que entre os principais entraves da 

criação de pequenos ruminantes na região Norte deve-se, sobretudo, a precária 

estruturação deste setor produtivo na região, à carência de um programa de assistência 

técnica aos sistemas de produção existentes, ao baixo nível de instrução dos criadores e 

ao pouco conhecimento dos métodos de manejos reprodutivo, nutricional e sanitário que 

configuram um rebanho marcado por uma baixa qualidade zootécnica dos animais. 

De modo geral, as características climáticas da região Norte, segundo 

classificação climática de Köppen- Geiger, com médias anuais térmicas mensais de 

24ºC a 27ºC, com baixa amplitude térmica anual, estação invernosa ausente, médias 

pluviométricas altas e estação seca curta, favorecem a condição de boas pastagens na 

maior parte do ano, favorecendo a disponibilidade de alimento por mais tempo, 

comparado a outras regiões onde a estação seca é mais severa. Por outro lado, devido às 

condições de altas temperaturas e elevada umidade relativa, além do altíssimo índice 

pluviométrico na época chuvosa, alguns fatores, de ordem sanitária, são afetados na 

região, por permitir o desenvolvimento de várias espécies de parasitas, o que acarreta 

grande parte das perdas observadas da criação na região (MOLENTO, 2008). 

De modo geral as verminoses são responsáveis por elevadas perdas econômicas, 

relacionadas à necessária compra frequente de vermífugos, perda de produtividade 
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(redução no ganho de peso, no desempenho reprodutivo, na produção de lã e leite e 

qualidade da carcaça, etc.), podendo resultar até a morte do animal. 

No entanto, mesmo diante dos prejuízos provocados pelas parasitoses 

gastrintestinais, no Brasil são raras as propriedades que fazem o monitoramento do 

rebanho com auxílio de exames de fezes periódicos. Normalmente são utilizadas 

vermifugações aleatórias, o que tem levado ao aparecimento de parasitas resistentes aos 

princípios ativos utilizados para o combate dos nematóides gastrintestinais. 

 

3.2 VERMINOSE GASTRINTESTINAL NA CRIAÇÃO DE OVINOS 

 

Verminose gastrintestinal é uma endoparasitose a qual constitui a principal doença 

de ovinos no mundo, sendo considerado o principal problema sanitário enfrentado pela 

ovinocultura no Brasil (AMARANTE et al., 2004; LÔBO et al., 2009; SILVA; 

FONSECA, 2011). 

Segundo Vieira (2008) as endoparasitoses gastrintestinais são o principal entrave 

para a produção de caprinos e ovinos, em todo o mundo, mas especialmente nas regiões 

tropicais, onde há o maior favorecimento da doença e os prejuízos econômicos são mais 

acentuados. No nordeste paraense, Azevedo et al. (1998) verificaram que dentre as 

doenças que mais acometem o rebanho ovino na região, 58% dos casos é referente à 

ocorrência de verminose. 

Dentre as endoparasitoses gastrintestinais que representam maior importância 

econômica na exploração de pequenos ruminantes, têm-se as verminoses causadas por 

espécies de nematóides. Este grupo é o principal limitante à produtividade dos animais, 

parasitando os ovinos em qualquer fase fisiológica e faixa etária, e desta forma, 

causando atraso no desenvolvimento corporal (OSAKA et al., 2008; VIEIRA, 2008; 

LOUREIRO, 2009).  

A ocorrência de verminose nos rebanhos é fortemente relacionada aos aspectos 

climáticos, pela precipitação pluviométrica e temperatura; taxa de lotação, que 

influencia no nível de contaminação das pastagens, uma vez que uma alta densidade de 

ovinos por unidade de área pode influir sobre a contaminação dos piquetes e dos 

animais; idade e estado fisiológico; e pela alimentação, estando esta intimamente 

relacionada à intensidade da infecção do hospedeiro (SOBRINHO 2006; OSAKA et al., 

2008). 
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3.2.1 Helmintos Gastrintestinais 

 

Entre os parasitas causadores de prejuízos econômicos na ovinocultura, os 

nematóides gastrintestinais são os que mais se destacam. As principais espécies são 

Haemonchus contortus e Trichostrongylus axei, os quais se localizam no abomaso; 

Trichostrongylus columbriformis, Strongyloides papillosus, Cooperia punctata, 

Cooperia pectinata e Bunostomum trigonocephalum, que parasitam o intestino delgado 

e Oesophagostomum columbianum, Trichuris ovis, Trichuris globulosa e Skrjabinema 

sp., que se localizam no intestino grosso (VIEIRA, 2008). 

Dentre estes H. contortus, T. columbriformis, S. papillosus e O. columbianum são 

os nematódeos de maior prevalência e intensidade de infecção, sendo estes, 

considerados os helmintos de maior impacto econômico para a exploração de pequenos 

ruminantes no Brasil (VIEIRA, 2008; DUARTE et al., 2012). 

O H. contortus tem sido apontado por vários pesquisadores como o nematódeo 

gastrintestinal de maior importância em pequenos ruminantes, pois além de sua elevada 

prevalência no Brasil, em relação aos demais parasitos citados anteriormente, este 

apresenta grande patogenicidade (AMARANTE, 2005). Os principais mecanismos 

patogênicos do H. contortus são a lesão direta na mucosa gástrica e a hematofagia, o 

que configuram sinais clínicos que incluem anemia severa, síndromes de digestão e 

absorção e, em muitos casos, a morte do animal (DUARTE et al., 2012). 

Além de apresentar elevada distribuição no Brasil e grande patogenicidade, as 

fêmeas de H. contortus são extremamente férteis, capazes de gerar 5000 

ovos/dia/fêmea, os quais são excretados no ambiente nas fezes do hospedeiro infectado 

(VIEIRA, 2008). 

T. columbriformis e S. papillosus são parasitas do intestino delgado, ao quais, em 

infecção pesada causam enterite severa. A maioria deles se localiza no terço final do 

intestino delgado em túneis do epitélio das vilosidades, ocasionando nas regiões 

parasitadas atrofia das vilosidades, espessamento da mucosa e erosão do epitélio 

(HOLMES, 1985 apud AMARANTE, 2005). 

O. columbianum é outra espécie de destaque entre os nematóides gastrintestinais 

de ovinos, devido a sua grande patogenicidade. A enfermidade aguda é causada pelas 

larvas histotróficas do parasita, as quais se localizam no intestino delgado e grosso, 

onde causam a formação de nódulos na região parasitada (HORAK & CLARK, 1966 

apud AMARANTE, 2005). 
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Vários estudos têm demonstrado que mais de 80% da carga parasitária em 

pequenos ruminantes é composta por Haemonchus contortus. 

Brito et al. (2009) ao pesquisarem sobre os parasitas gastrintestinais em ovinos na 

região de Alto Mearin e Grajaú, no estado do Maranhão, identificaram que os gêneros 

Haemonchus e Trichostrongylus são predominantes na região, havendo maior 

parasitismo por esses nematóides no período chuvoso. A frequência dos gêneros 

encontrada parasitando os animais são de 30,21% por Haemonchus sp.; 25,29% por 

Trichostrongylus sp.; 24,28% por Cooperia sp.; 14,12% por Oesophagostomum sp. e, 

6,09% por Strongyloides sp. 

Souza et al. (2013) ao avaliarem a carga parasitária de nematóides gastrintestinais 

em cordeiros mestiços da raça Santa Inês no Rio Grande do Norte, identificaram larvas 

de Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Strongyloides sp. e 

Oesophagostomum sp. No entanto, a espécie H. contortus foi predominante no rebanho, 

sendo considerada a espécie de nematóide mais importante nesses hospedeiros. 

No Mato Grosso do Sul, Sczesny-Moraes et al. (2010) constataram que os 

principais gêneros de helmintos parasitas gastrintestinais de ovinos no estado são 

Haemonchus sp., presente em 73,4% dos rebanhos, Cooperia sp., com 16,6% e 

Trichostrongylus sp., com 9,9%. Sendo do gênero Haemonchus sp., o H. contortus o 

mais prevalente. Oesophagostomum sp. foi verificado em apenas 0,2% dos rebanhos. 

Wilmsen et al. (2014) estudando a ocorrência de infecções por nematódeos 

gastrintestinais em ovinos criados em Botucatu, estado de São Paulo, verificaram que as 

condições ambientais da região foram muito favoráveis durante todo o período de 

estudo, três anos, para a transmissão de H. contortus e T. columbriformis, apresentando 

estes nematóides prevalência de 100% nos rebanhos avaliados. O. columbianum teve 

prevalência de apenas 28%. 

No estado do Pará Macedo e Carvalho (2008), no município de Igarapé-Açu, 

Loureiro (2009), no município de Benevides, e Guimarães (2011), no município de 

Santa Barbará, ao pesquisarem a existência de nematóides na região encontraram larvas 

de Haemonchus sp., Trichostrongylus sp. e Cooperia sp., sendo o gênero Haemonchus 

sp. o mais prevalente. 
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3.2.2 Ciclo Evolutivo e Transmissão 

 

O ciclo evolutivo dos nematóides gastrintestinais (Figura 1) é direto, com uma 

fase pré-parasitária completamente de vida livre, e outra parasitária com 

desenvolvimento no hospedeiro (URQUHART et al., 1998). 

 

 

Figura 1: Ciclo evolutivo de nematóides gastrintestinais de ovinos. Fonte: 

MORAES, 2002. 

 

A fase pré-parasitária, inicia-se com a liberação dos ovos, em estágio de mórula, 

nas pastagens através das fezes. No ambiente há o desenvolvimento da larva de primeiro 

estágio (L1) a qual, capaz de absorver água do meio externo, dilata-se e rompe as 

camadas do ovo, caracterizando a eclosão do mesmo. A eclosão das larvas é controlada 

por fatores como temperatura, umidade e pela própria larva que secreta enzimas que 

digerem a membrana interna impermeável do ovo. A temperatura ideal para o 

desenvolvimento da quantidade máxima de larvas no menor tempo possível geralmente 

está na faixa de 18 a 26°C. A umidade ideal é de 100%, embora possa ocorrer algum 

desenvolvimento com umidade relativa inferior a 80% e, mesmo em tempo seco, o 

microclima nas fezes ou na superfície do solo pode ser suficientemente úmido para 

permitir o desenvolvimento larval contínuo (URQUHART et al., 1998).   

Subsequente à eclosão, ocorre o respectivo desenvolvimento de larvas de segundo 

e terceiro estágio (L2 e L3). Os dois primeiros estágios larvais (L1 e L2) usualmente se 
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nutrem de bactérias, no entanto, devido a cutícula da L2 ficar retida como uma cápsula 

protetora ao redor da L3, o crescimento desta é interrompido durante a muda por 

períodos de letargia, em que ela não se nutre nem se move, sobrevivendo somente dos 

nutrientes adquiridos nos estágios evolutivos iniciais. É neste estágio, L3, que a larva é 

considerada infectante (BOWMAN et al., 2003; URQUHART et al., 1998; GAZDA, et 

al., 2006). 

A infecção se dá pela ingestão das larvas L3 presentes na pastagem, onde estas 

migram do material fecal e são capazes de se deslocar pela haste da planta até uma 

altura que oscila entre 20-25 cm favorecidas pelo microclima propício que se forma 

entre o solo e a extremidade da planta (NARI; FIEL, 1994 apud LOUREIRO, 2009). 

Há, entretanto, algumas importantes exceções, e a infecção pode ocorrer, às vezes, por 

penetração larval da pele ou por ingestão do ovo contendo uma larva (URQUHART et 

al., 2005). 

Na fase parasitária, após ingestão de larvas infectantes L3, estas penetram na 

parede do abomaso ou dos intestinos, ou permanecem entre as vilosidades do tubo 

digestivo nutrindo-se de alimentos pré-digeridos, tecidos ou sangue do hospedeiro, 

alcançando o quarto estágio evolutivo (L4). A larva L4 evolui então para larva de quinto 

estágio (L5), ou estágio adulto, a qual pode, logo em seguida, entrar ou não em um 

período de desenvolvimento reprodutivo (BOWMAN et al., 2003; LIMA, 2004). O 

tempo gasto para o desenvolvimento desde a infecção até os parasitas adultos maduros 

estarem produzindo ovos ou larvas é denominado período pré-patente, tendo duração 

conhecida para cada espécie de nematóides (URQUHART et al., 1998). 

A partir do estabelecimento de larvas infectantes L3 no organismo animal, tem-se 

o início a uma série de efeitos do parasitismo, os quais afetam potencialmente a 

produtividade dos animais. Os efeitos do parasitismo manifestam-se de diferentes 

formas, conforme a intensidade de infecção e a categoria e/ou estado fisiológico e 

nutricional do hospedeiro (VIEIRA, 2008). Podem ocorrer desde a redução de escores 

de produtividade nas formas crônicas da doença, até síndromes anêmicas e de má 

digestão e absorção, causando a morte dos animais severamente infectados em casos 

agudos de infecção (LIMA, 2004). 
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3.2.3 Efeitos do Parasitismo Gastrintestinal na Produtividade Animal 

 

Os efeitos do parasitismo gastrintestinal são responsáveis por elevadas perdas 

econômicas, relacionadas à necessária compra frequente de vermífugos, perda de 

produtividade, com redução no ganho de peso, no desempenho reprodutivo, na 

produção de lã e leite e qualidade da carcaça dos animais, podendo resultar até a morte 

do animal. 

O parasitismo por nematóides gastrintestinais influencia no desempenho do 

metabolismo de energia, minerais e proteínas e, no desempenho dos animais, associados 

a perdas produtivas tais como: baixo aproveitamento nutricional, elevação da conversão 

alimentar, redução do consumo voluntário, reduzido ganho ponderal, perdas 

reprodutivas e déficit na produção de carne, lã e leite (GAZDA, 2006; OSAKA et al., 

2008). 

Segundo Buzzulini (2006) um fator que sofre grande interferência do parasitismo 

é a nutrição do hospedeiro. Segundo o autor, ovinos com parasitismo gastrintestinal não 

utilizam o alimento adequadamente e aqueles intensamente parasitados apresentam 

baixos coeficientes de digestibilidade e absorção, provocando diversas alterações sobre 

a utilização de nutrientes indispensáveis ao metabolismo e, consequente, produtividade 

dos animais. Isto é devido à ação dos nematóides gastrintestinais, os quais provocam 

uma série de lesões na mucosa gástrica e entérica dos animais parasitados. 

Larvas infectantes L3 de T. columbriformis penetram entre as glândulas epiteliais 

da mucosa duodenal, formando túneis entre o epitélio para completar seu ciclo 

evolutivo. Quando os parasitas retornam à luz intestinal para diferenciação em adultos, 

ocorre ruptura da mucosa, com edema, exsudação e hemorragia (Figura 1, estágios L3 e 

L4). As vilosidades intestinais tornam-se achatadas e sinuosas, diminuindo a superfície 

de absorção (URQUHART et al., 1998).  

Fox (1997) relata o baixo aproveitamento de minerais da dieta de animais 

intensamente parasitados por helmintos gastrintestinais, provocando redução da 

mineralização necessária ao crescimento do esqueleto e densidade óssea. 

A alteração do metabolismo proteico é o principal efeito das parasitoses 

gastrintestinais. Essa alteração é acarretada principalmente por helmintos abomasais, 

como o H. contortus, os quais, devido lesão tecidual e infiltração celular causada por 

sua presença no organismo, diminuem a produção e excreção de ácido clorídrico (HCl) 

secretado pelas células parietais da mucosa gástrica, em decorrência da perda ou 
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diminuição em número destas, o que provoca alterações no pH do abomaso, elevando-o 

de 2-3 para 6-7 (OSAKA et al., 2008). 

O aumento de pH, ocasionado a partir da diminuição da secreção de HCl, impede 

a síntese de pepsina, provocando alterações na digestão de proteínas e, 

consequentemente, na disponibilidade de aminoácidos e de pequenos peptídeos para 

absorção. Além disto, há desvio de síntese proteica dos músculos e ossos para reparação 

dos danos da parede intestinal, para a produção de muco e para substituir as perdas de 

sangue e plasma, o que diminui a disponibilidade requerida para o crescimento e para a 

produção de leite e lã (VIEIRA, 2008; OSAKA et al., 2008), reduzindo potencialmente 

a produtividade dos animais. 

Devido à anemia e às alterações de digestibilidade e absorção de nutrientes 

ocorrida em casos de infecção por nematóides gastrintestinais a passagem de alimento 

ao longo do trato gastrointestinal torna-se mais lenta, levando a estase da ingesta e 

consequentemente diminuição significativa do consumo voluntário de alimentos 

(GAZDA, 2006). 

O parasitismo por helmintos gastrintestinais afeta o ganho de peso e interfere 

sobre a condição de escore corporal. O desenvolvimento corporal das fêmeas é 

retardado pelos efeitos das parasitoses, causando sérias influências sobre a fertilidade, 

além de provocar atraso para o início da vida reprodutiva das mesmas, acarretando 

perdas de produtividade (BENAVIDES, et al., 2002).  

Há duas categorias muito susceptíveis aos efeitos da infecção por nematóides 

gastrintestinais, são os animais jovens, com até seis meses de idade, e fêmeas no 

periparto. Quanto a esta última categoria, as ovelhas no periparto apresentam elevada 

susceptibilidade devido à baixa capacidade de reação imunológica às infecções por 

helmintos, o que resulta em grande carga parasitária nesse período (BUENO et al., 

2002; ROCHA, AMARANTE, BRICARELLO, 2004). Além disto, FLEMING & 

CONRAD (1989) e BUENO et al. (2008) consideram que os hormônios progesterona e 

prolactina, normalmente presentes durante este estágio fisiológico, parecem contribuir 

para o aumento no número e tamanho das fêmeas de H. contortus nas ovelhas. 

 

3.3  CONTROLE DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS 

  

A adoção de um sistema no controle as infecções por nematóides gastrintestinais é 

indispensável para a viabilidade econômica e produtiva na criação de ovinos. No 
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entanto a maioria dos produtores não trata adequadamente seus rebanhos, sendo os 

vermífugos administrados sem base técnica, visando apenas atender a um programa fixo 

de controle, o que tem acarretado uma crescente redução na eficácia dos vermífugos, 

resultando no aparecimento de resistência parasitária a vários grupos químicos 

(VIEIRA, 2005).  

Diante disto, atualmente preconiza-se a associação de métodos alternativos 

somados a utilização correta dos anti-helmínticos para controlar as infecções com a 

menor frequência de tratamentos possível, sem evitar por completo a exposição dos 

ruminantes aos parasitas, uma vez que este contato é necessário para o estímulo à 

resposta imune dos primeiros (CEZAR; CATTO; BIANCHIN, 2008). 

Existem algumas alternativas de controle da verminose gastrintestinais, entre 

essas destacam-se: método famacha, fitoterapia, controle biológico, suplementação 

alimentar, uso de cobre, seleção de animais geneticamente resistentes, pastejo misto 

e/ou alternado de hospedeiros susceptíveis com animais resistentes, controle estratégico, 

tático e supressivo aos parasitas (VIEIRA, 2003; VIEIRA, 2011). 

 

3.3.1 Famacha 

 

O Famacha é um método seletivo de controle, o qual tem como objetivo 

identificar clinicamente animais com diferentes graus de anemia, em decorrência da 

infecção por H. contortus. A vermifugação é realizada com base no exame da 

conjuntiva ocular comparado frente a um cartão ilustrativo que acompanha a técnica e 

determina o grau de anemia dos animais, classificando-os em cinco categorias. As 

categorias variam de 1 (coloração vermelho brilhante) até 5 (coloração pálida, quase 

branco). Baseado no método Famacha recebem tratamento anti-helmíntico apenas os 

indivíduos que apresentam graus de anemia 3, 4 e 5, permanecendo sem medicação 

anti-helmíntica os que apresentam graus Famacha 1 e 2 (COSTA; SIMÕES; RIET-

CORREA, 2011; VIEIRA, 2011). 

Segundo Vieira (2008) este método permite que haja persistência de uma 

população de parasitas sensível no meio ambiente, mantém a eficácia anti-helmíntica 

por um período maior e com isso, o aparecimento de resistência tende a ser retardado. 

Neves et al. (2009) ao avaliarem o método Famacha no controle de Haemonchus 

sp. em caprinos ½ sangue anglonubiano, verificaram que a aplicação do controle 

seletivo do Haemonchus sp através do método Famacha foi eficaz, sendo este indicado 
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para a redução da frequência de tratamentos químicos, com diminuição da 

vermifugação. 

 

3.3.2 Fitoterapia 

 

A fitoterapia é o método que consiste no uso de plantas, seus extratos ou óleos 

essenciais para o controle de verminose. A ação anti-helmíntica de tais plantas está 

frequentemente associada a metabolitos secundários polifenólicos, chamados taninos 

(OLIVEIRA et al., 2011; VIEIRA, 2011). Os produtos fitoterápicos geralmente são de 

fácil acesso por parte dos produtores, além de, normalmente, não deixarem resíduos em 

alimentos e apresentarem baixo custo de produção, sendo este, um método viável para 

atender sistemas produtivos de forma sustentável (ROEL, 2002; DAVID, 2013). 

Vários trabalhos têm avaliado a eficácia de diversas plantas na redução da 

infecção por nematódeos gastrintestinais no mundo inteiro, principalmente, aquelas que 

possuem altas concentrações de taninos condensados. Entretanto, embora os 

experimentos in vitro, em sua maioria, tenham demonstrado excelentes resultados, tanto 

na inibição da eclosão de ovos, como na interrupção do desenvolvimento lavar, os 

resultados da eficácia in vivo na redução do número de ovos por grama (OPG) de fezes 

e da carga parasitária adulta, não têm sido promissores (VIEIRA, 2011). 

 

3.3.3 Controle Biológico 

 

Outro método alternativo para o controle de verminose gastrintestinal pode ser 

feito a partir de antagonistas naturais dos nematóides, entre eles, minhocas, bactérias, 

vírus, protozoários, besouros, ácaros e fungos, foram descritos como controladores 

biológicos em potencial. Entre estes, destaca-se o uso de fungos nematófagos 

(HASSUM, 2008). 

Fungos antagonistas de nematóides propagam-se nas fezes e produzem estruturas 

especializadas (armadilhas) com a finalidade de capturar e fixar os nematóides. Após a 

fixação, o fungo penetra no interior da presa, matando-a por destruição dos seus órgãos 

internos (MOTA et al., 2003). 

Araújo et al. (2007) avaliando a viabilidade do fungo nematófago M. thaumasium, 

no controle de larvas infectantes de nematóides gastrintestinais de caprinos em campo, 

no Semi-Árido nordestino, verificaram que animais que receberam tratamento fungico 
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obtiveram menor carga parasitária, maior ganho de peso e demonstraram eficiência em 

se evitar reinfecção, sendo este fungo eficaz no controle de verminose nesses animais. 

 

3.3.4 Suplementação Alimentar 

 

A suplementação alimentar é um fator que tem grande influência no 

desenvolvimento e nas consequências do parasitismo. Animais respondem melhor às 

infecções por nematódeos gastrintestinais quando recebem alimentação de boa 

qualidade, além de apresentarem aumento na resistência, limitando o estabelecimento de 

larvas infectantes, o desenvolvimento e a fecundidade dos nematóides, ou até mesmo 

causando a eliminação dos parasitas já estabelecidos no aparelho digestivo 

(AMARANTE, 2008). 

Vieira (2011) destaca que um bom estado nutricional é fundamental para a 

manutenção da imunidade, principalmente no que se refere à dieta proteica, 

considerando que os animais parasitados requerem quantidade extra de proteína, para 

reparação dos tecidos lesados e expressão da resposta imune, quando comparados com 

animais livres de vermes.  

 

3.3.5 Seleção de Raças Geneticamente Resistentes 

 

Sabe-se que a capacidade dos ovinos adquirirem e expressarem imunidade contra 

os nematódeos gastrintestinais é controlada geneticamente, e varia substancialmente 

entre as diferentes raças, bem como entre os indivíduos de uma mesma raça 

(WOOLASTON; WINDON, 2001; SILVA; FONSECA, 2011). Desde modo, a seleção 

de animais geneticamente resistentes ao desenvolvimento e efeitos do parasitismo por 

nematóides gastrintestinais, possibilita uma redução importante da carga parasitária, o 

que significa menor contaminação ambiental (BENAVIDES et al., 2007) e melhor 

capacidade de suportar os efeitos da infecção (SOTOMAIOR et al., 2007). 

As estimativas dos valores de herdabilidade para resistência aos helmintos 

gastrintestinais em ovinos são muito consistentes, variando de 0,3 a 0,5; valores estes 

similares ao da herdabilidade de caracteres de produção como ganho de peso e produção 

de lã (BARGER, 1989).  

Estudos, realizados em várias regiões do Brasil, têm mostrado uma maior 

resistência à infecção por nematóides gastrintestinais em ovinos Santa Inês comparados 
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a raças Suffolk, Ile de France e Poll Dorset (BUENO et al., 2002; AMARANTE et al., 

2004). 

Navarro et al. (2009) ao compararem a resposta de ovinos ½ sangue Dorper com 

ovinos ½ sangue Santa Inês frente às infecções por nematódeos gastrintestinais, 

verificaram que ovinos ½ sangue Santa Inês apresentaram um melhor desempenho 

frente às infecções parasitárias quando comparados aos animais ½ sangue Dorper, 

apresentando menor média de contagem de OPG, resultados estes que já eram esperados 

pelos autores devido a resistência genética comprovada desta raça ao parasitismo. 

 

3.3.6 Pastejo Rotacionado Alternado 

 

No uso de pastagem compartilhada por hospedeiros susceptíveis, neste caso os 

ovinos, com animais resistentes, como bovinos e equinos, no controle da verminose, há 

diminuição das infecções por nematódeos gastrintestinais, devido à especificidade dos 

parasitas em relação aos hospedeiros (CEZAR et al., 2008). 

Fernandes et al. (2004) comprovam a eficiência deste método de controle ao 

avaliarem o emprego do pastejo alternado de ovinos e bovinos adultos no controle da 

verminose em ovelhas Ile de France, verificando que a utilização do pastejo alternado 

desses animais exerceu efeito benéfico significativo no controle da verminose, 

propiciando redução no grau de infecção dos animais e, consequentemente, no número 

de tratamentos com anti-helmínticos. 

 

3.3.7 Controle Estratégico, Tático e Supressivo 

 

Apesar do desenvolvimento maciço de alternativas de controle da verminose 

gastrintestinais a vermifugação com anti-helmínticos de amplo espectro ainda é o 

método mais utilizado, podendo ser aplicado de acordo com Vieira (2003), a partir de 

esquemas estratégicos, táticos e supressivos de controle. 

O controle estratégico consiste em tratar o rebanho quando as condições 

climáticas não sejam favoráveis ao desenvolvimento e sobrevivência dos estágios de 

vida livre no ambiente (VIEIRA, 2003). 

Porém, quando as condições abióticas favorecem os surtos de verminose, o 

controle tático é aplicado, a fim de remover os parasitas do hospedeiro antes do início 

da fase de reprodução e contaminação da pastagem (PUGH, 2004). 
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O tratamento supressivo consta em vermifugar os animais em intervalos curtos e 

regulares, objetivando uma quase total eliminação de vermes no ambiente, no entanto 

este esquema precipita o rápido aparecimento de resistência anti-helmíntica (COSTA; 

SIMÕES; RIET-CORREA, 2011).  

 

3.4  RESISTÊNCIA ANTI-HELMÍNTICA 

                                

O controle da verminose gastrintestinal em ovinos ainda é baseada, quase que 

exclusivamente, no emprego de anti-helmínticos de pequeno espectro, como os 

compostos salicilanilidas/fenóis substituídos e organofosforados, e de amplo espectro, 

tais como os compostos de benzimidazóis, como o albendazol; lactonas macrocíclicas, 

como a ivermectina; e os imidazóis, que têm como principal representante o levamisol 

(BALDINI, 1999; SPINOSA; GÓRNIAK; BERNARDI 2002; AMARANTE, 2005). 

Embora seja crescente o desenvolvimento e a adoção de programas alternativos de 

controle parasitário, visando à redução da aplicação de compostos químicos, as atuais 

medidas de controle ainda dependem fortemente do uso de anti-helmínticos 

(MOLENTO et al. 2011; FORTES; MOLENTO, 2013). 

Devido à boa aplicabilidade e aos preços acessíveis, houve emprego em larga 

escala destes fármacos. O uso indiscriminado, principalmente através do tratamento 

supressivo com diferentes bases sobre uma população de parasitas, diminuiu a eficiência 

anti-helmíntica de drogas parasitárias, devido ao surgimento de populações de 

nematóides resistentes (AMARANTE, 2001; CÉSAR; CATTO; BIANCHI, 2008). 

Os relatos de resistência anti-helmíntica em nematóides gastrintestinais têm 

crescido rapidamente em diferentes regiões do Brasil, representando uma séria ameaça à 

produção de ovinos. 

Macedo (2006) ao testar a eficácia dos anti-helmínticos albendazol, levamisol e 

ivermectina em estirpes de nematóides gastrintestinais em um rebanho caprino no 

município de Benevides no Pará, verificou resistência de estirpes de nematódeos do 

rebanho estudado frente à ivermectina, o que segundo ao autor esta relacionada ao uso 

supressivo da droga, frequentemente utilizada na região, e a problemas de manejo, os 

quais são importantes fatores que contribuem para este evento. Neste experimento, 

verificou-se que o grupo tratado com levamisol apresentou maior índice de redução de 

OPG em todos os dias experimentais, enquanto que o albendazol e a ivermectina 

conferiram menor proteção ao rebanho.  
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Ramos et al. (2002) ao analisarem a situação da resistência de helmintos 

gastrintestinais de ovinos a anti-helmínticos, no estado de Santa Catarina, verificaram a 

resistência à ivermectina em 77% dos rebanhos avaliados, ao albendazol em 65% e em 

15% ao levamisol, o que demonstrou a multi-resistência anti-helmíntica na maioria do 

rebanho ovino catarinense. 

No município de Mossoró no Rio Grande do Norte, Coelho et al. (2010) ao 

avaliarem a ocorrência de resistência aos anti-helmínticos ivermectina 1% e albendazol 

10% em nematódeos gastrintestinais de caprinos, verificaram que os nematóides em 

caprinos apresentam maior resistência ao albendazol do que a ivermectina em 90% das 

propriedades estudadas. 

Sczesny-Moraes et al. (2010) em um estudo da situação da resistência anti-

helmíntica em 12 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, constataram resistência 

múltipla aos anti-helmínticos instalada na maioria dos rebanhos de ovinos do Estado. As 

espécies Haemonchus contortus e Trichostrongylus colubriformis foram as mais 

prevalentes nas coproculturas antes e depois dos tratamentos, indicando que suas 

populações possuem elevados índices de resistência às moléculas testadas, que foram 

albendazol, closantel, ivermectina, levamisol, moxidectina e triclorfan. 

Buscando retardar o avanço da resistência anti-helmíntica, o uso de testes para 

determinar o grau de eficácia de uma determinada droga, em uma população específica 

de parasitos, pode auxiliar o planejamento de estratégias de controle, como a simples 

opção de uso de compostos que ainda permaneçam eficazes (TAYLOR et al. 2002; 

FORTES & MOLENTO, 2013). No entanto, segundo Torres-Acosta et al. (2012) o 

diagnóstico da resistência anti-helmíntica, ou da redução de eficácia aos anti-

helmínticos, é uma distante realidade prática de campo.     
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental – FEIGA pertencente à 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), localizada no município de Igarapé-

Açu, Nordeste do Pará, nas coordenadas 47°36’12,7” W e 1°07’15,5” S, distante 118 

km da capital do Estado (Belém) - Figura 2.  

 

 

Figura 2: Localização da Fazenda Experimental de Igarapé-Açu em relação a cidade de 

Belém. Shape fornecido pelo IBGE (2014). 

 

O clima do município insere-se na categoria de megatérmico úmido, do tipo Am 

da classificação de Köppen, temperatura média, durante todo o ano, em torno de 25°C. 

A precipitação anual é elevada e atinge 2.350 mm, com forte concentração entre os 

meses de janeiro a junho e mais rara de julho a dezembro, sendo que a umidade relativa 

do ar chega próximo de 95%. O clima caracteriza-se por duas estações bem definidas, 

uma das águas (dezembro a maio), e outra seca (junho a novembro). 
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4.2  ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 

Para realização do experimento foram utilizados 40 ovinos com idade e peso 

médios de 24 meses e 27 kg respectivamente. Estes animais pertencem ao rebanho da 

Fazenda Experimental de Igarapé-Açu/UFRA, os quais são manejados em sistema semi-

intensivo de criação, tendo acesso à pastagem formada por capim aruana (Panicum 

maximum cv. aruana) durante o período da manhã e suplementação no cocho no final da 

tarde, com dieta composta de volumoso, formada por capim-Elefante (Peninsetum 

purpureum) triturado, e concentrado a base de milho e farelo de soja com 16% de 

proteína bruta. Água e sal mineral são fornecidos ad libitum. 

 

 

4.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

A partir de um primeiro exame de fezes antes da vermifugação, denominado de 

dia zero (D0), para contagem do número de ovos por grama (OPG), foram formados 

quatro grupos experimentais com dez animais cada (n=10). Os animais foram 

distribuídos nos grupos a partir dos valores de OPG’s iniciais, com o objetivo de se 

obter uma média de OPG entre os grupos o mais homogênea possível, descartando-se 

do experimento animais com OPG menor que 400. Os grupos formados foram 

identificados como grupo 1 (G1), grupo 2 (G2), grupo 3 (G3) e grupo 4 (G4), 

identificados por brincos coloridos presos ao cordão, Figura 3, dos quais G1, G2 e G3, 

foram tratados com anti-helmínticos de bases albendazol, ivermectina e levamisol, 

respectivamente, e o G4 o grupo controle, formado por animais que não receberam 

tratamento anti-helmíntico. 
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Figura 3: Identificação dos grupos experimentais. A. G1 (albendazol); B. G2 

(ivermectina); C. G3 (levamisol); D. G4 (grupo controle). 

 

Foi realizada pesagem dos animais (Figura 4) antecedente a vermifugação para 

correta administração dos medicamentos, sendo os animais vermifugados pela via de 

administração oral e nas doses recomendadas para a espécie (Figura 5). 

 

 

 Figura 4: Pesagem dos animais. 

A B 

C D 
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  Figura 5: Vermifugação. 

 

Após vermifugação dos diferentes grupos experimentais, foram coletadas 

amostras fecais dos animais semanalmente, ao 7° (sétimo), 14° (décimo quarto), 21° 

(vigésimo primeiro), até o 28° (vigésimo oitavo) dia pós-tratamento (DPT) anti-

helmíntico. As amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal (Figura 

6), sendo estas acondicionadas em sacos plásticos descartáveis de 1 kg e devidamente 

identificadas (Figura 7) e transportadas em caixa térmica com gelo para o Laboratório 

de Parasitologia da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). A contagem de 

OPG foi realizada segundo técnica de McMaster modificada por Gordon e Whitlock 

(1939), descrita no Apêndice 1. 

A análise de determinação de OPG foi realizada, para verificação do índice de 

redução de OPG nos diferentes grupos, eficácia anti-helmíntica das diferentes bases, e 

para acompanhamento da recuperação da carga parasitária e do tempo de proteção 

conferido pelos dos diferentes vermífugos estudados. 

 

Figura 6: Coleta de fezes. 
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 Figura 7: Amostras de fezes devidamente identificadas. 

 

 

            
   

 
 

           

Figura 8: Análise de contagem de ovos por grama de fezes (OPG) pela técnica de 

McMaster. A. Materiais utilizados; B. Pesagem de 2 g de fezes da amostra 

coletada; C. Procedimento sequencial de trituração, diluição, homogeneização e 

transferência da solução para câmara McMaster; D e E. Contagem de OPG. 

A B 

C 

D E 
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Para cálculo do percentual de redução do OPG ao longo do período experimental, 

comparou-se a média do OPG do grupo tratado (OPGt) no dia zero, com a média do 

OPG do mesmo grupo no dia (n) a ser avaliado (OPGtn) após o tratamento, a partir da 

fórmula seguinte. 

 

Redução (%) = OPGt dia zero – OPGtn x 100 

    OPGt0 

 

Considerando-se altamente efetivo quando reduz mais que 98% do OPG, efetivo 

com 90-98%, moderadamente efetivo com 80- 89% e insuficientemente ativo com 

menos que 80% de redução (GMC, 1996).   

As médias aritméticas do número de OPG, para cada grupo tratado (OPGt) com os 

diferentes anti-helmínticos avaliados, foram calculadas e comparadas com as médias 

obtidas no grupo controle (OPGc) para obtenção da eficácia do tratamento, determinada 

pela seguinte fórmula descrita por Coles et al. (1992). 

 

Eficácia (%) = [1 – (OPGt / OPGc)] x 100 

 

Considerando-se que o índice de eficácia abaixo de 90% seja indicativo de 

resistência, entre 90 e 95% suspeita de resistência, e acima de 95% de eficiência anti-

helmíntica (COLES et al., 1992). 

Durante o período experimental foram realizados também exames através do 

método Famacha (Figura 9) como forma de avaliar e acompanhar o grau de anemia e 

sintomas clínicos relacionados à verminose, no dia zero e 28° DPT. 
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Figura 9: Realização de Famacha nos animais experimentais. 

 

Para identificação da biota de nematóides gastrintestinais do rebanho estudado, foi 

realizado coprocultura no dia zero e 28° DPT (Figura 10), de acordo com os 

procedimentos estabelecidos por Ueno e Gonçalves (1988). 

 

     
 

        
Figura 10: Procedimentos da coprocultura. A. Mistura das fezes com serragem; B. Viragem 

das amostras para coleta das lavas infectantes; C e D. Identificação das larvas infectantes 

(L3). 

 

Foi realizada uma avaliação de desempenho ponderal, tomando-se por base o 

ganho de peso entre os grupos experimentais, tempo de restabelecimento da carga 

parasitária (tempo de proteção) e os custos dos vermífugos administrados. 

A B 

C

  A 

D

  A 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram submetidos ao procedimento GLM do pacote estatístico 

SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2004) para a análise de variância e as 

diferenças significativas, quando existentes, foram comparadas através do teste de 

Tukey com nível de significância de 5%. Os dados são expressos como a média ± o erro 

padrão. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No Gráfico 1 observa-se os valores médios de OPG nos três grupos avaliados, 

que receberam tratamento anti-helmíntico com base albendazol (G1), ivermectina (G2) 

e levamisol (G3), e o grupo controle (G4). 

 

 
Gráfico 1: Médias de ovos por gramas de fezes (OPG) dos diferentes grupos ao longo do período 

experimental. Os valores são representados pela média ± erro padrão. As letras minúsculas 

diferentes representam diferença significativa (p<0,05), pelo teste de tukey, entre os tratamentos no 

mesmo período. 

 

Não houve diferença estatística (p>0,05) entre os tratamentos no dia zero, o que 

comprova a homogeneidade entre os grupos experimentais antes da vermifugação. 

Entretanto, no 7° dia pós-tratamento (DPT) os três grupos G1, G2 e G3 mostram uma 

redução na média de OPG em relação à média inicial (dia zero), porém, neste período, 

somente o G3 (levamisol) obteve significativa redução (p<0,05) de OPG, em relação ao 

grupo controle (G4) que não recebeu tratamento anti-helmíntico. 

Segundo Sangster et al. (2005) o levamisol é agonista colinérgico que produz 

paralisia espástica do parasita, além de apresentar após administração oral, rápida 

absorção no trato gastrointestinal. Este modo de ação do levamisol, por ser diferente do 

observado pelo albendazol e ivermectina, pode ter sido responsável por uma melhor 

resposta de redução de OPG no primeiro período avaliado. O albendazol e a 

ivermectina, além de apresentarem menor solubilidade no fluido ruminal e lenta 

absorção, atuam no metabolismo energético e na reprodução dos parasitas nematódeos, 
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respectivamente, ou seja, uma ação antiparasitária menos traumática ao parasito quando 

comparados ao levamisol (SPINOSA, 2002; ADAMS, 2003). 

No 14° DPT os valores médios de OPG do grupo tratado com levamisol foram 

significativamente menores (p<0,05) em comparação as médias nos demais grupos 

experimentais, apresentando taxa de redução na contagem de ovos por gramas de fezes 

de 87,23%, enquanto que albendazol e ivermectina apresentaram apenas 4,29% e 

10,56% respectivamente (Tabela 1). 

Do mesmo modo, no 21° DPT, observou-se que G3 continuou expressando a 

menor média (p<0,05) de OPG em relação aos demais grupos. Esses resultados indicam 

uma melhor ação do vermífugo levamisol contra os helmintos gastrintestinais 

identificados, o que pode ser comprovado a partir da obtenção de maiores índices de 

eficácia que esta base alcançou em relação às outras bases (Tabela 1). 

Esses dados corroboram com os resultados obtidos por Macedo (2006), o qual 

verificou que o albendazol e ivermectina se mostram insuficientemente ativos contra 

grupos de helmintos gastrintestinais em comparação ao levamisol, em um experimento 

com caprinos no município de Benevides, estado do Pará, apresentando maior índice de 

redução de OPG o grupo tratado com levamisol. 

A semelhança estatística (p>0,05) dos valores médios de OPG do grupo controle 

em relação aos demais grupos, observada no 21° DPT, pode ter ocorrido em função de 

uma possível resposta imunológica provocada pelo parasito no hospedeiro, uma vez 

que, em situações adversas tais como nutrição deficiente, estresse, entre outras, a 

parasitose se desenvolve de forma mais acentuada, obrigando o sistema imunológico do 

hospedeiro responder a tal situação (ANTHONY et al., 2007; SCHAFER, 2014). 

Segundo Anthony et al. (2007), esta situação ocorre em função de um processo 

co-evolucionário entre parasito e hospedeiro, que determina em linhas tênues, um 

equilíbrio desta relação, sendo vantajoso para o parasito ludibriar o hospedeiro, 

induzindo-o a desenvolver uma resposta imune ineficiente, para que haja uma relação 

adequada de maturação e propagação, sem matar ou prejudicar o infestado. No entanto, 

é necessariamente ideal o combate eficiente, desenvolvidos por medidas de controle, 

contra o parasito.  

Não foi observada diferença estatística (p>0,05) nas médias de OPG entre os 

grupos no 28° DPT. A partir deste período, verificou-se um aumento na média de OPG 

em todos os grupos avaliados, independente do tratamento anti-helmíntico aplicado. 

Essa semelhança nas médias pode estar relacionada com o restabelecimento de novas 
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gerações de nematóides gastrintestinais, elevando os valores de OPG’s em um período 

de 28 dias (Ruas et al., 2001). Deste modo, considerando-se que um novo ciclo 

biológico se completa com a eliminação de ovos nas fezes, isto justifica o aumento nas 

médias de OPG no período em questão, em todos os grupos avaliados. 

Neste contexto, Buzzulini (2006) ao avaliar a eficácia anti-helmíntica da 

associação albendazol, levamisol e ivermectina comparativamente à moxidectina 1%, 

também verificou um aumento nas contagens de ovos por grama de fezes em todos os 

animais do experimento nas últimas coletas realizadas para determinação de OPG, 

mesmo naqueles que receberam tratamento anti-helmíntico, o que foi relacionado pelo 

autor, à maturidade sexual e fecundidade atingida pelas fêmeas das diferentes espécies 

parasitárias, dando início ao novo ciclo parasitário.  

No grupo tratado com albendazol (G1) o índice máximo de eficácia, foi de apenas 

27,52% no 7° DPT. A partir da primeira semana após vermifugação, o índice de 

redução de OPG e eficácia do vermífugo diminuíram (Tabela 1) e a média de OPG 

neste grupo ultrapassou a média inicial de 2445, na terceira semana pós-tratamento (21° 

DPT), alcançando média de 2855 (Gráfico 1), sendo verificado um curto tempo de 

proteção e ação deste vermífugo no combate às estirpes de nematóides gastrintestinais 

identificadas neste rebanho. 

 

Tabela 1: Percentuais de eficácia e redução das contagens de ovos por grama de fezes (OPG) do 

albendazol, ivermectina e levamisol durante o período experimental. 

Grupos 

Redução 

do OPG 

(%) 

Eficácia 

(%) 

Redução 

do OPG 

(%) 

Eficácia 

(%) 

Redução 

do OPG 

(%) 

Eficácia 

(%) 

Redução 

do OPG 

(%) 

Eficácia 

(%) 

7° D.V. 14° D.V. 21° D.V. 28° D.V. 

Albendazol 13,70 27,52 4,29 21,86 -16,77 4,66 -87,68 -41,44 

Ivermectina 12,31 32,82 10,56 33,40 -6,50 20,69 -22,32 15,92 

Levamisol 81,39 85,23 87,23 90,15 72,82 79,04 43,72 59,93 

 

No G2 a ivermectina não foi eficiente em nenhum período avaliado, obtendo 

maior índice de eficácia somente no 14° dia pós-tratamento com 33,40%. Neste grupo, a 

média de OPG inicial, de 2230, foi ultrapassada, igualmente ao tratamento do 



40 
 

albendazol, no 21° DPT, alcançando uma média de 2375 (Gráfico 1), o que também 

representou reduzido tempo de proteção anti-helmíntica deste vermífugo. 

Já no G3, o levamisol alcançou índice relativo de eficácia de 90,15% no 14° 

DPT o que mostra a superioridade desta base, tanto na eficácia contra os helmintos 

identificados quanto na redução do valor médio de OPG em relação às demais bases 

avaliadas. 

Duarte et al. (2012) ao avaliarem a eficácia anti-helmíntica do levamisol e 

albendazol no norte de Minas Gerais, também verificaram uma maior eficácia do 

levamisol em ovinos infectados por parasitas do gênero Haemonchus e 

Trichostrongylus. A eficácia desta base foi significativamente maior (p<0,05), quando 

comparadas àquelas observadas para o albendazol, que foi justificado pela resistência 

ao princípio ativo desta droga, devido utilização indiscriminada deste vermífugo nos 

procedimentos de vermifugações periódicas no local estudado. 

No entanto, esses resultados diferiram dos encontrados por Pereira (2011), que 

ao testar a eficácia dos principais anti-helmínticos administrados em rebanhos ovinos 

em Porto Velho, no estado de Rondônia, verificou que os grupos tratados com 

ivermectina apresentaram eficácia de 100% até o 21° DPT, já o tratado com levamisol 

apresentou baixa redução de OPG e valores de eficácia negativos, sendo este ineficaz e 

de uso não recomendado no rebanho estudado. 

Essas diferenças constatadas nos percentuais de eficácia do albendazol, 

ivermectina e levamisol, podem ser decorrentes das diferentes pressões de uso destes 

princípios ativos no controle dos parasitos gastrointestinais.  

Os baixos índices de eficácia (<95%), verificados nos grupos que receberam 

tratamento anti-helmíntico com albendazol e ivermectina, demonstram resistência das 

estirpes dos nematóides gastrintestinais a esses fármacos, o que pode estar relacionada 

com sua utilização de forma supressiva no rebanho analisado. 

Na analise de eficiência anti-helmíntica do levamisol no 14° DPT indicou suspeita 

de resistência das estirpes de nematóides a esta base farmacológica, a partir do índice de 

eficácia obtido. No entanto, pode-se afirmar que este vermífugo é moderadamente 

efetivo, agindo de forma significativa na redução de ovos por gramas de fezes, segundo 

classificação proposta pelo Grupo Mercado Comum – GMC (1996).  

O reestabelecimento da carga parasitária no 21° DPT, no G1 e G2, indica que o 

tempo de proteção anti-helmíntica dessas bases é compatível com o ciclo biológico 

parasitário dos nematóides gastrintestinais, que variam entre 21 à 28 dias (MACHEN, 
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1994; ROSA, 1996; RUAS; BERNE, 2001), ou seja, após o estabelecimento de novas 

gerações dos nematóides ocorre o restabelecimento da carga parasitária nos animais 

tratados à base de albendazol e ivermectina. 

Quanto ao levamisol, este conferiu maior tempo de proteção anti-helmíntica 

contra os nematóides gastrintestinais, em relação às demais bases analisadas. Até o 42° 

DPT, o grupo tratado com levamisol continuou apresentando índice de redução 

(52,86%) na média de OPG (1088,89) deste período, comparado à média inicial do 

tratamento (2310), Tabela 2. Este resultado confirma a maior efetividade desta droga 

no controle de parasitas gastrintestinais, no que diz respeito ao tempo de proteção anti-

helmíntica estabelecido com este tratamento.  

 

Tabela 2: Médias de ovos por grama de fezes (OPG) do grupo tratado com levamisol (G3) ao 
longo do período experimental. 

Grupo 
Períodos 

A.V 7° DPT 14° DPT 21° DPT 28° DPT 42° DPT 

Levamisol 2310 430 295 627,78 1300 1088,89 

 

Os resultados obtidos neste trabalho são semelhantes ao encontrado por Macedo 

(2006), o qual constatou que o levamisol também conferiu maior proteção anti-

helmíntica, em comparação ao albendazol e ivermectina, a partir dos maiores índices 

de redução de OPG que este anti-helmíntico apresentou durante todo o período 

experimental. 

A coprocultura realizada antes do tratamento anti-helmíntico indicou prevalência 

de parasitas Haemonchus spp. (62,5%), seguindo por Trichostrongylus spp. (35,5%) e 

Oesophagostomum spp. (2,03%). Após vermifugação dos grupos experimentais, os 

resultados da coprocultura continuaram demostrando maior prevalência de 

Haemonchus spp. no 28° DPT (69,6%), seguido da população de Oesophagostomum 

spp. (12,75%). O Trichostrongylus spp. (17,65%) foi o único parasita que teve 

diminuição da sua população de 35,5% para 17,65%, Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Percentual da biota de Haemonchus spp., Trichostrongylus spp. 

e Oesophagostomum spp. no dia zero e 28° dia pós-tratamento anti-

helmíntico (28° DPT) no rebanho. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Macedo (2006), Carvalho (2008), 

Loureiro (2009) e Guimarães (2011) que verificaram maior prevalência de larvas 

infectantes de H. contortus no estado do Pará. 

Mesmo com o aumento na média de OPG, a partir do 14° e 21° DPT, e da 

população de Haemonchus spp., os resultados do grau Famacha verificado no 28° DPT, 

tiveram pouca variação quando comparados aos observados no dia zero, Tabela 3, o que 

caracteriza um quadro de resiliência dos animais estudados, uma vez que, segundo 

Albers et al. (1987) mesmo com o aumento da carga parasitária, animais com 

capacidade de manter suas características físicas e hematológicas preservadas, de forma 

a suportar os efeitos da infecção, são caracterizados como animais resilientes. 

 

Tabela 3: Média aproximada do Grau Famacha dos grupos experimentais no dia zero e 28° dia pós-

tratamento anti-helmíntico (28° DPT). 

Grupos 
FAMACHA 

Dia zero 28° dia 

G1 4,0 4,0 

G2 4,0 3,0 

G3 4,0 3,0 

G4 4,0 4,0 

 

Em relação ao ganho de peso, ao final do período experimental os animais 

tratados com albendazol, ivermectina, levamisol e do grupo controle obtiveram ganho 
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de 9,47% (2,89 kg), 9,97% (2,52 Kg), 12,07% (3,2 kg) e 6,31% (1,7 Kg), 

respectivamente, em relação à sua média de peso inicial. 

A diferença encontrada entre os tratamentos em relação ao ganho de peso dos 

animais não foi estatisticamente significativa (p>0,05), reforçando a característica de 

resiliência do rebanho, no entanto, os animais tratados com levamisol apresentaram um 

maior ganho de peso relativo no 28° DPT (1,5 Kg) em relação ao grupo controle, com 

médias de 3,2 kg e 1,7 Kg de ganho, respectivamente, dados esses que podem refletir 

um maior lucro ao produtor.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os índices de eficácia anti-helmíntica indicaram resistência das estirpes de 

Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp. e Haemonchus spp. às três bases 

avaliadas, albendazol, ivermectina e levamisol. Estirpes de Haemonchus spp., foi a mais 

prevalente no rebanho. O levamisol apresentou maior índice de redução de OPG ao 

longo de todo o período experimental, além de ter conferido maior tempo de proteção 

anti-helmíntica e desempenho ponderal dos animais, apresentando esta base, maior 

efetividade no rebanho ovino estudado.  
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APÊNDICE 

 

Técnica de identificação e contagem de ovos de helmintos por grama de fezes - 

(OPG) 

Gordon & Whitlock – modificado 

 

Princípio: Método de flutuação associado á contagem de ovos, usando a câmara 

MsMaster. Exame microscópico quantitativo e qualitativo. 

Amostras: 2 g de fezes (ovinos e caprinos) 

Material: Solução hipersaturada de cloreto de sódio; câmara Mcmaster; bastão de vidro; 

copo graduado; copo; pipeta Pauster e peneira. 

 

MÉTODO 

 

1. Triturar as fezes em um copo com bastão de vidro; 

2. Acrescentar 28 ml de solução hipersaturada; 

3. Passar a mistura através da peneira; 

4. Homogeneizar o líquido e com a pipeta retirar uma amostra para encher uma 

célula da câmara. Repetir a operação e encher a outra célula; 

5. Esperar 3 minutos para os ovos flutuarem e observar ao microscópio (objetiva 

10), iniciando a contagem; 

6. Contar os ovos contidos na câmara nas 2 células.  

7. Os grupos formados foram identificados como grupo 1 (G1), grupo 2 (G2), 

grupo 3 (G3) e grupo 4 (G4), identificados por brincos coloridos presos ao 

cordão, Figura 3, dos quais G1, G2 e G3, foram tratados com anti-helmínticos 

de bases albendazol, ivermectina e levamisol, respectivamente, e o G4 o grupo 

controle, formado por animais que não receberam tratamento anti-helmíntico. 

 


