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RESUMO 

 

Os nematódeos gastrintestinais são uma das principais limitações para a produção eficiente dos 

ruminantes, a infecção pode ocorrer em qualquer idade, o que pode interferir no 

desenvolvimento ponderal dos animais, na produção e na qualidade da carne. Os gêneros que 

mais acomentem bovinos são Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, e 

Oesophagostomum, e a infecção vai depender do habitat, hábitos alimentares, mecanismo de 

desenvolvimento dos parasito e resposta imune do hospedeiro, no entanto o mecanismo de ação 

das lactonas macrocíclicas não é elucidado e o surgimento da resistência anti-helmintica é uma 

realidade constante, o que faz necessário estudos envolvendo populações de helmintos 

gastrintestinais, diferentes anti-helmínticos e concentrações e novas metodologias. Foram 

quantificados o número de ovos presentes no útero das fêmeas do gênero Cooperia spp., e as 

espécies Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, e Trichostrongylus axei a traves de 

diferentes métodos. As fêmeas de T. axei  e Cooperia spp., foram dispostas em lâminas e 

clarificadas com lactofenol, posteriormente a contagem de ovos foi feita; no caso das fêmeas de H. 

placei, e O. radiatum foram colocadas em 15 ml de agua destilada, e com ajuda de uma pinça e 

bisturi as fêmeas foram dissecadas, a solução foi centrifugada a 2500rpm por dois minutos, após, 

os ovos foram quantificados em microscópio óptico (aumento de 100 a 400x). Com base nos 

resultados encontrados pode-se concluir que tanto a IVER 3.15 quanto a IVER 3.5 interferiram na 

produção e quantidade de ovos presentes no útero de fêmeas trichostrongilídeos de bovinos, 

comparadas ao grupo controle (P≤0,05). O percentual de inibição foram ≤36% para H. placei, O. 

radiatum e Cooperia spp., e ≥70% nas fêmeas de T. axei. Foi possível verificar, ainda, que o 

percentual de inibição na oviposição dos helmintos, estava diretamente ligado a concentração 

de ivermectina. Em outras palavras, foram sempre mais elevados nos helmintos que tiveram 

contato com a IVER 3.5, do que com a IVER 3.15. Este é o primeiro trabalho, conhecido por 

nós, que padroniza uma nova metodologia para avaliar o efeito de um AH sobre a oviposição 

das fêmeas de trichostrongilídeos de ruminantes de importância econômica. 

 

Palavras-chave: Anti-helmíntico, inibição, nematódeos. 
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ABSTRACT 

 

Gastrointestinal nematodes are one of the main limitations to efficient production of ruminants, 

infection can occur at any age, which may interfere with the animal’s development, the 

production and the quality of the meat. The genera that are most found in cattle are 

Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, and Oesophagostomum, and the 

infection will depend on the habitat, eating habits, mechanism of parasite development and 

immune response of the host, However, the mechanism of action of macrocyclic lactones is not 

elucidated and the emergence of anthelmintic resistance is a constant reality, which necessitates 

studies involving population of gastrointestinal helminths, different anthelmintics and 

concentrations and new methodologies. The number of eggs present in the uterus of Cooperia 

females, and the species Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, and Trichostrongylus axei 

were quantified using different methods. The females of T. axei and Cooperia spp.,  were arranged in 

slides and clarified with lactophenol, moments after the egg count was made; in the case of H. placei 

and O. radiatum females were placed in 15 ml of distilled water, and with the aid of a forceps and scalpel 

the females were dissected, the solution was centrifuged at 2500 rpm for two minutes, after which the 

eggs were quantified in an optical microscope (increase of 100 to 400x). Based on the results, it can be 

concluded that both IVER 3.15 and IVER 3.5 interfered in the production and quantity of eggs present 

in the uterus of trichostrongilides females of bovines, compared to the control group (P≤0.05). The 

percent inhibition was ≤36% for H. placei, O. radiatum and Cooperia spp., And ≥70% in T. axei 

females. It was also possible to verify that the percentage of inhibition in oviposition of helminths was 

directly related to ivermectin concentration. In other words, they were always higher in helminths that 

had contact with IVER 3.5, than with IVER 3.15. This is the first work, known to us, that standardizes 

a new methodology to evaluate the effect of an AH on the oviposition of trichostrongilides females of 

ruminants of economic importance. 

Key-words: Anti-helminthic, inhibition, nematodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O impacto econômico das endo e ectoparasitoses de bovinos no Brasil foi estimado 

em US $13,96 bilhões por ano, siendo na produção de leite avaliada no estado do Rio de Janeiro, 

onde as vacas em pastejo medicadas com albendazol no parto foram comparadas com controles 

não tratadas; um aumento de 51,90 kg de leite por vaca foi relatado no grupo tratado durante o 

período de estudo de 90 dias, o que correspondeu a 0,58 kg de leite/vaca/dia1. As parasitoses 

gastrointestinais podem afectar o desenvolvimento e a produtividade dos bovinos, devido 

principalmente à redução no ganho de peso, e/ou aumento nos custos de produção pela 

necessidade de realizar tratamentos antiparasitários em frequências maiores2–4. Os principais 

gêneros de helmintos gastrintestinais que impactam as produções de ruminantes são: 

Haemonchus, Cooperia, Trichostrongylus, Oesophagostomum e Ostertagia podem ocasionar 

infecção multiespecífica5–8, cada um dos quais tem um efeito patológico diferente no 

hospedeiro9,10. 

A necessidade do tratamento anti-hemintico está relacionada, entre outros fatores 

ao sistema de criação e ao manejo sanitário, pois estes irão influenciar na carga parasitária dos 

animais11,12. Os benzimidazóis (BZ), imidazotiazóis e as lactonas macrocíclicas (LM), sâo 

considerados anti-helmínticos (AH)  de amplo espectro, mais comumente utilizados em 

ruminantes, por serem de fácil administração e seguros para os hospedeiros13.  A utilização de 

compostos AH no controle da verminose em ruminantes iniciou-se com a descoberta em 1881 

da atividade AH do sulfato de cobre em ovelhas14. Posteriormente, no início do século XX, o 

tetracloreto de carbono passou a ser utilizado com sucesso no controle de Haemonchus 

contortus em ovinos, a estratégia de controle com AH foi efetiva por muitos anos15 

No entanto, a eficácia desses tratamentos foi comprometida principalmente devido 

a (i) frequência de administração dos fármacos, (ii) a subdosagem, (iii) a escolha errada do 

medicamento ou a (iv) reinfecção rápida. Ocasionou um fenômeno conhecido como resistência 

anti-helmíntica (RA), considerada como uma das maiores ameaças para a produção de bovinos, 

comprometendo a sustentabilidade da produção de ruminantes sendo amplamente relatada 

contra as lactonas macrocíclicas15–18.  

A resistência anti-helmíntica (RA) a diferentes grupos químicos é um processo 

natural e inevitável, além de uma realidade constante para os bovinocultores e multinacionais 

da indústria de medicamentos veterinários, e devido aos fatores anteriormente citados, o 
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fenômeno está acelerado e causa grande impacto na produção de ruminantes em países como a 

África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Colômbia, México, Brasil entre outros13,19–

21. Este problema disseminou-se pelo mundo inteiro, com vários relatos de resistência aos 

principais princípios ativos utilizados22.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Ciclo biológico dos trichostrongilídeos  

O ciclo de vida dos nematódeos dos gêneros Haemonchus, Cooperia, 

Oesophagostomum e Trichostrongylus é do tipo direto, condição que elimina a necessidade da 

existência de um hospedeiro intermediário, sendo dividido em uma fase não parasitária ou de 

vida livre que se desenvolve fora do hospedeiro e outra fase parasitária, no ruminante (Figura 

1) 23–26. 

 

FIGURA 1– Ciclo biológico de helmintos gastrintestinais de bovinos 

Fonte: Adaptado de Quiroz et al.23, Taylor et al.27. 
 

    2.1.1 Fase não parasitária ou de vida livre 

Nesta fase é importante considerar as condições ambientais, dado que a duração do 

ciclo de vida vai depender da umidade, das precipitações pluviométricas, na área em que ocorre, 

sejam tropicais e subtropicais ou temperadas5,23,27. Os ovos de helmintos presentes nas fezes 

eliminadas no ambiente, depois das primeiras 24 a 30 horas de incubação, inicia a primeira 

etapa do desenvolvimento quando começa a secreção de enzimas (como a quitinase e protease), 

que quebram lisam a parede do ovo e permite a eclosão da larva (L1)3,5,27. 

Estas larvas L1 alimentam-se de substâncias nutritivas e microrganismos que estão 

ao seu redor, como bactérias, esporos de fungos e água. Apresentam movimento sinuoso e 

muito sensível aos raios da luz solar. Ainda, depois que sofrem uma primeira muda de epiderme, 
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completam seu crescimento, transformando-se em larva de segundo estádio (L2), que alimenta-

se da mesma forma que L13,20. 

Após algumas horas, a larva L2 sofre uma segunda muda, seguindo de uma nova 

muda para o terceiro estádio, denominado larva infectante (L3). Esta L3, que ainda está envolta 

pela cutícula da L220, não consegue se alimentar, mas sobrevivem a partir de reservas 

energéticas armazenadas em suas células intestinais27,28. Normalmente, a larva infectante 

desenvolve-se totalmente após sete a 10 dias. Entretanto, baixas temperaturas (entre 12 e 21°C) 

podem atrasar o seu desenvolvimento. Em temperaturas abaixo de 9°C o desenvolvimento é 

suspenso, podendo estender este período por meses na época fria5,23,25,27. 

Por ser uma larva ativa, esta L3 consegue deixar o bolo fecal e subir nas hastes das 

gramíneas que servem de alimento para os hospedeiros. Desta forma, ela pode ser ingerida, e 

pela influência de uma diminuição de oxigénio, aumento de dióxido de carbono e temperatura 

corporal do hospedeiro, a L3 perde a cutícula que a envolve. Esta é a última etapa do ciclo 

biológico fora do hospedeiro definitivo3,5. 

 

2.1.2 Fase parasitária 

Nesta fase a localização das larvas (seja no abomaso, intestino delgado, ou intestino 

grosso) vai depender do gênero do helminto. Ainda, durante esta fase, a L3 entra numa etapa 

do ciclo biológico denominada fase tecidual ou histotrópica, momento em que se muda para o 

estádio (L4), com exceção de Cooperia spp. que realiza todas suas mudas na luz do intestino 

delgado dos animais infectados5,23,29. 

Em áreas frias, L4 de Haemonchus spp. e L3 de Trichostrongylus axei, entram num 

estado de hipobiose, etapa na qual ocorre diminuição da atividade metabólica. Este processo, 

que também pode ocorrer durante uma estação de seca prolongada, permite a sobrevivência do 

parasito no hospedeiro, pois estas larvas não conseguiriam desenvolver-se na pastagem árida, 

até o início das chuvas3,28,30.  

Quando as larvas L4 atingem a luz do abomaso ou intestino, sofrem nova muda 

para tornarem-se larvas do quinto estádio (L5). Estas, desenvolvem-se diretamente sem 

mudanças posteriores até amadurecer e transformar-se em adultos, fazer a cópula e, 

consequentemente a iniciar postura de ovos, dando seguimento ao ciclo de vida dos 

helmintos3,23,27. 
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2.2 Epidemiologia  

As helmintoses gastrintestinais são frequentes nos sistemas de criação de bovinos, 

especialmente nos animais jovens (da desmama até 24 meses), dependendo do tipo de criação. 

Observa-se que animais de rebanho de corte apresentam aumento gradativo nas contagens OPG 

de helmintos até os 12 a14 meses de vida, enquanto que animais de rebanhos leiteiros tem um 

aumento de OPG até os 16 a 18 meses e após esse período ocorre um decréscimo até os 24 

meses, quando a partir de então mantém-se contagem baixa31. Desta forma, animais criados em 

condição de pastejo estão ou já estiveram parasitados por uma ou mais espécies de 

helmintos8,27,32. 

Vários fatores podem influenciar a prevalência das helmintoses gastrintestinais em 

ruminantes. Entre estes, existem diversos fatores físicos tais como: chuva, temperatura, 

umidade relativa, evapotranspiração e radiação solar23,33 e fatores biológicos como a 

concentração de animais por área, a faixa etária e o índice nutricional. Estes fatores que 

influenciam na regulação da dinâmica da população de helmintos geralmente atuam 

diretamente sobre os estádios de vida livre dos nematódeos8,27.  

Na região do paraná foi observado por Rossi34 que as estações de outono e 

primavera são as que revelaram maior frequência populacional de nematódeos gastrintestinais, 

sendo que o gênero Cooperia spp. foi o mais frequente, estando presente em todas as épocas do 

ano com (54,82%), seguido pelo gênero Haemonchus spp. (26%), Oesophagostomum sp. 

(8,54%), Trichostrongylus sp. (7,70%), Trichuris sp. (1,37%), Bunostomum spp. (0,73%), 

Ostertagia spp. (0,52%) e Nematodirus spp. (0,32%). A época foi a mais crítica para os bovinos 

da região, em função da maior carga parasitária adquirida nas estações chuvosas, fato que foi 

associado à queda do sistema imune dos animais, provocada pela diminuição da quantidade de 

alimentos34 

Por outro lado Borges et al.35 Estudaram na região de Jaboticabal, estado do São 

Paulo, a prevalência de parasitoses gastrintestinais em 42 bovinos com  idade entre oito e 14 

meses. Em suas conclusões, observaram que os animais encontravam-se parasitados por 

Haemonchus placei (97,62%); Cooperia punctata (92,86%); Oesophagostomum radiatum 

(73,81%); Trichuris discolor (38,19%); Trichostrongylus axei (26,19%); e 71,43% dos bovinos 

estiveram parasitados por três a cinco espécies de helmintos. Reforçando a inferência que aporta 

a alta ocorrênciaTais dados demostram que infeções mistas ocorrem normalmente26,36,37.  

Santos et al38 avaliaram a frequência e intensidade parasitária de helmintos 

gastrintestinais em bovinos necropsiados, na regiaõ Centro-oeste de Minas Gerais entre oito a 

12 meses de idade. Seus resultados necroscópicos revelaram que a maior prevalência de 
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espécies de helmintos foram Haemonchus placei (100%), Haemonchus similis (29,0%), 

Cooperia punctata (100,0%) e Trichostrongylus axei (69,7%). Os autores também destacam 

que observaram uma inversão na intensidade parasitária durante o período estudado, que 

mostrou números decrescentes de Cooperia, enquanto se registrou um aumento de 

Haemonchus. Esta situação justifica os diferentes resultados de prevalência, que também 

podem alterar de acordo com a idade do animais 38,39.  

É valido ressaltar que independente do tipo de sistema de produção em estudo (seja 

do tipo extensivo ou intensivo), sempre existirão indivíduos mais susceptíveis à infecção 

helmíntica. Isto ocorre por características como idade, intensidade da exposição prévia frente 

aos helmintos, fase do ciclo produtivo, comportamento ou predisposição genética. Diferenças 

na patogenicidade das diferentes espécies de nematódeos gastrointestinais e a carga parasitária 

necessária para que exista manifestação de sintomatologia clínica por parte do hospedeiro, 

também pode fazer com que os resultados variem consideravelmente40. 

 

2.3 Patogênese  

O estabelecimento ou a gravidade da infecção  dos nematódeos em bovinos vai 

depender do habitat, hábitos alimentares, mecanismos de desenvolvimento, e resposta imune27. 

Inicialmente, os parasitos invadem a mucosa, usando enzimas (proteases) para digerir o tecido, 

e durante este processo as células epiteliais cobrem o trato gastrintestinal27,41. Necrose das 

células por obstrução ou por ação mecânica dos parasitos gastrintestinais também pode ocorrer 

nas células do tecido afetado2,41. Após esta invasão tecidual, cada espécie apresenta patogênese 

diferente. 

Haemonchus spp., por exemplo, ao invadir a mucosa rompe as células epiteliais do 

aparelho digestivo para se estabelecer. Este mecanismo de invasão é realizado por meio de um 

estilete oral e a enzima cisteína protease principalmente. Basicamente a haemoncoses produz 

anemia em consequência da hemorragia aguda, devido ao hábito hematófago dos helmintos, 

que fazem absorção de até 0,05 mL de sangue por dia por ingestão e infiltração das lesões. 

Quando este nematódeo muda o local para alimentar-se, ele utiliza uma substância 

anticoagulante na lesão provocada, que deixa fluindo o sangue por cerca de cinco minutos, 

ocorrendo hipoproteinemia. Isto resulta no aparecimento de sinais clínicos como edema 

submandibular, ascite, letargia, fezes escuras e perda progressiva de peso 5,27. 

Na haemoncoses aguda, a anemia é aparente e caracterizada por uma queda 

progressiva no volume de células vermelhas, durante semanas. O hematócrito de animais 

afetados geralmente estabiliza-se em um nível baixo de 24%, devido a uma expansão 
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compensatória da eritropoiese27. No entanto, devido a perda contínua das reservas ferro e 

proteína, no trato gastrointestinal, a medula acaba esgotada e o hematócrito retorna a diminuir 

antes da morte23. 

No caso de parasitismo por Cooperia spp. e Trichostrongylus spp., após a ingestão, 

as larvas penetram na mucosa e ocorre o desenvolvimento dos helmintos no epitélio, paralelo 

com a superfície luminal do intestino delgado. Estas larvas provocam ruptura dos vasos 

sanguíneos intestinais, causando hemorragia e edema em função de perda de proteínas 

plasmáticas no lúmen do intestino. Isto resulta em  hipoalbuminemia e hipoproteinemia29,42. 

Em altas infecções pode ocorrer diarreia, juntamente com comprometimento no metabolismo 

de cálcio, fósforo e a ineficiência da utilização dos alimentos que podem induzir osteoporose e 

osteomalácia 23,27. 

As espécies do gênero Oesophagostomum acometem o intestino grosso onde L3 

migra profundamente para a mucosa, provocando uma resposta inflamatória com a formação 

de nódulos visíveis a olho nu que podem medir até dois centímetros 5. Quando a L4 emerge, 

pode haver ulceração da mucosa, com subsequente colite ulcerativa, diarreia fétida verde 

escura, perda rápida de peso, emaciação, prostração e morte em animais jovens. Nas infecções 

crônicas, pode ocorrer emaciação com insuficiência mitral e anemia 5,23,27. 

 

2.4 Importância das formulações anti-helmínticas  

Os medicamentos anti-helmínticos são amplamente utilizados como uma das 

principais ferramentas de controle de helmintos em ruminantes. Na década de 1940, foram 

introduzidas a fenotiazina e a piperazina para o controle de nematódeos gastrointestinais 14. 

Subsequentemente, no ano 1960, foram descobertos os AH e a partir de então, os 

benzimidazóis, imidazotiazóis e lactonas macrocíclicas (LM) têm sido utilizados por anos 43–

45.  

Segundo o Sindicato Nacional da Industria de Produtos para Saúde Animal 

(SINDAN), o faturamento total do setor no Brasil no ano 2017 foi de R$ 5,3 bilhões, sendo que 

os antiparasitários representaram 27,2% deste total, e as espécies de animais que representaram 

a maior porcentagem dentre a distribuição do faturamento foram os ruminantes com 55,3% do 

mercado 46. 

Para que o anti-helmíntico seja eficaz, devem ser considerados alguns fatores 

importantes como: (I) a concentração da droga, (II) o local onde o parasito se encontra no 

organismo do hospedeiro, (III) e o tempo de exposição do parasito a droga 43. Os AH atuam por 

meio de mecanismos de ação diferentes, embora de forma geral, estão agrupados em duas 



8 
 

categorias: (I) AH que agem rapidamente nos canais iônicos de membrana celular e (II) AH 

que agem lentamente nos processos celulares bioquímicos 45.  

 

2.4.1 Lactonas macrocíclicas  

Na década dos 1980, foi descoberto o grupo das LM, que compreende as 

avermectinas e milbemicinas, e constituem a mais importante família dos AH devido a sua 

grande utilização em ruminantes47,48. São antiparasitários mais empregados no mercado por 

razões econômicas, por apresentarem um amplo espectro de ação em diversas espécies de 

animais e pela sua elevada segurança clínica. Além disso, é o único grupo de anti-helmínticos 

que pode ter ação endectocida 49–52.  

a) Avermectinas  

As avermectinas são sintetizadas a partir da fermentação do microrganismo 

actinomiceto Streptomyces avermitilis, que produz uma mistura de oito tipos de avermectinas: 

A1a, A1b, A2a, A2b, B1a, B1b, B2a e B2b. A farmacocinética da ivermectina é afetada pela 

(I) formulação específica utilizada, (II) via de administração e (III) as espécies animais às quais 

são administradas (bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos)53,54. Este fármaco pode ser 

aplicado por todas as vias, sendo mais recomendado pela via subcutânea e intramuscular. Sua 

eficácia anti-helmíntica persiste aproximadamente por duas semanas após a injeção subcutânea, 

dependendo da espécie do parasita. Este fármaco é metabolizado por processos de hidroxilação 

no rúmen, estômago ou intestino e tem uma vida média de eliminação, pelo fígado e gordura 

de bovinos, de aproximadamente quatro a oito. A excreção fecal é a principal via de eliminação 

(98%), sendo que o restante é eliminado pela via renal. Em fêmeas lactantes, até 5% da dose 

pode ser excretada no leite54. Alguns princípios ativos deste grupo químico podem permanecer, 

dependendo do veículo e concentração de cada produto, por até 140 dias no organismo do 

hospedeiro55. 

b) Milbemicinas  

As milbemicinas diferem das avermectinas, em sua estrutura química, pela ausência 

de um grupo dissacarídeo no C-13 do anel lactônico. Neste grupo, são de importância nas 

produções de bovinos a moxidectina, produto da fermentação do microrganismo Streptomyces 

(hygroscopicus) aureolacrimosus5.  

O mecanismo de ação das LM ainda não está esclarecido, porque as moléculas 

possuem características particulares, tais como, apresentar diferentes locais de ação, diversas 

espécies alvo, com sensibilidades diferentes a seu efeito e pouca solubilidade em soluções 

aquosas13,16. Relatos destacam que as LM atuam como agonistas do ácido gama amino butírico 
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(GABA), um neurotransmissor inibitório das respostas motoras dos parasitos, e mediante a 

interação com os canais de cloreto controlados pelo glutamato (GluCls) independentes de 

GABA. As LM penetram nos parasitos por absorção transcuticular ou, ainda, por via oral nos 

helmintos hematófagos, provocando paralisia dos músculos somáticos e faríngeos nos 

nematódeos55. Já foi identificado dois genes de Haemonchus contortus, glc-5 e glc-6, que 

codificam GluCls e são alvos das LM 55,56. 

 

2.5 Resistência anti-helmíntica e métodos diagnósticos  

A RA é definida como a capacidade herdável que tem uma fração de uma 

subpopulação de nematódeos para tolerar doses tóxicas de produtos químicos, que causam a 

morte para outras populações da mesma espécie. Esta herdabilidade da resistência é a 

característica mais importante desse fenômeno57,58. De forma geral, resistência AH dificulta 

que um fármaco mantenha a mesma eficácia contra os parasitos, mesmo se é utilizada em 

condições diferentes e após um determinado período de tempo3,59–61.  

Os mecanismos de RA estão intrinsecamente relacionados ao modo de ação de uma 

droga contra uma determinada espécie de helmintos e a capacidade do helminto de superar a 

atividade da droga. A compreensão detalhada desses mecanismos de resistência à 

medicamentos pode fornecer informações importantes para o desenvolvimento de métodos de 

diagnóstico4,13. 

Para melhor entender a RA, o nematoide de vida livre Caenorhabditis elegans foi 

utilizado como modelo para pesquisas de desenvolvimento e mecanismos da resistência. Nessa 

espécie de helmintos os indivíduos resistentes apresentam disfunções na mobilidade, 

oviposição, músculo da faringe, entre outras características, que podem causar a morte desse 

parasito27. Entretanto em estudo com os indivíduos da espécie H. contortus identificados como 

resistentes, estes apresentaram genes que podem induzir características fisiológicas como a 

patogenicidade, poder infectante e sobrevivência dos estádios de vida livre53. 

Uma série de métodos foram desenvolvidos para o diagnóstico de RA, 

principalmente para nematódeos gastrintestinais, tais técnicas podem ser classificadas em: in 

vivo e in vitro62–64. Em 1992 a Associação Mundial para o Desenvolvimento da Parasitologia 

Veterinária (the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology), liberou 

os critérios para o diagnóstico da RA em várias espécies animais (ruminantes, equinos, cães, 

entre outros). Desde então, mesmo não sendo atualizadas, possibilitou padronizar estudos 

realizados em diferentes regiões do mundo, comparar os resultados, incluindo novas 
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metodologias desenvolvidas a nível de campo e laboratório e desta forma facilitar o 

desempenho dos animais4. 

 

2.5.1 Métodos diagnósticos in vivo 

a) Teste de eficácia controlada  

Este é considerado o método mais confiável para avaliar a eficácia de drogas 

antiparasitárias e para diagnosticar RA. Tal método envolve o tratamento anti-helmíntico de 

animais naturalmente ou experimentalmente infectados e a recuperação de helmintos post-

mortem, seguido da identificação de nematódeos sobreviventes (homozigoto resistentes)4,65,66. 

A eficácia anti-helmíntica é então calculada comparando o número de parasitos recuperados  

entre animais tratados e não tratados4. No entanto, os altos custos do teste em termos de mão-

de-obra, equipamento e eutanásia de animais, tornam a técnica impraticável para uso rotineiro 

em campo e é quase totalmente restrita para fins de pesquisa 4,13,67. 

b)  Teste de redução da contagem de ovos de fezes 

Esta técnica estima a eficácia de um medicamento quimioterápico contra infecções 

helmínticas por comparação da contagem de OPG de animais tratados antes e após o tratamento, 

ou por meio da avaliação do OPG entre animais tratados e não tratados3,63,68. A identificação 

dos ovos da Família Trichostrongylidae (Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Haemonchus 

spp. e Cooperia spp.) é dificultada pela sua semelhança morfológica, portanto quando detectado 

ovos destes helmintos o resultado é fornecido como ovos de estrongilídeos gastrintestinais3. A 

produção diária de ovos dos helmintos também varia entre espécies, segundo Ueno e Gutierres69 

(Quadro 1).  

Para a aplicação da técnica de avaliação do OPG, podem ser utilizados os Métodos 

de McMaster e Mini-FLOTAC. O primeiro é amplamente usado por ser simples e de fácil 

interpretação, principalmente pelo fato da câmara ser facilmente encontrada para 

comercialização e baixo custo no mercado2,3. Por outro lado, o recém desenvolvido Mini-

FLOTAC tem maior vantagem sobre o primeiro, por possuir uma sensibilidade analítica de 10x 

maior quando se trata de amostras com baixa carga parasitária e quantificação de protozoários. 

Este ultimo pode fornecer uma alternativa à técnica comumente aplicada de McMaster para a 

copromicroscopia quantitativa em ruminantes, já que o agrupamento de amostras é uma opção 

interessante para o método, uma vez que reduz consideravelmente a carga de trabalho66,70. 
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QUADRO 1- Estimativa de produção diária de ovos de nematódeos  

Gêneros de Nematódeos Produção diária de ovos 

Haemonchus 5.000 – 10.000 

Oesophagostomum 3.000 

Strongyloides papillosus 3.000 

Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia 100 – 200 

Nematodirus 50 – 100 

           Fonte: Adaptado Ueno  e Gutierres69. 

 

2.5.2 Métodos diagnósticos in vitro 

Os testes in vitro foram desenvolvidos para a avaliação da RA em nematódeos do 

rebanho bovino71.  As técnicas envolvem a incubação de fases de vida livre (isto é, ovos ou 

larvas de nematódeos) numa gama de diferentes concentrações de fármaco e a subsequente 

medição de uma característica vital (por exemplo, embrionamento, desenvolvimento 

larval/mobilidade). Os resultados desses testes são usados para calcular a concentração efetiva 

da droga capaz de induzir um efeito em 50% da população de parasitos. Os valores então são 

comparados com os resultados obtidos em ensaios de controle utilizando linhagens 

sensíveis/resistentes conhecidas, ou são comparados com valores estabelecidos da literatura4.  

a) Teste de inibição da eclodibilidade de ovos 

Este teste baseia-se na atividade ovicida de diferentes concentrações de fármacos, 

os ovos são incubados após ser tratado com anti-helmínticos, geralmente o tiabendazol é o 

composto padrão utilizado por ser mais solúvel que os outros compostos dos BZ, as 

concentrações finais variam de 0 a 2 µg/mL. Ao final de 48 horas, realiza-se a leitura do teste, 

classificando os achados em ovos ou larvas, quando a DE50 (dose efetiva para inibir 50% da 

eclosão de ovos) for superior ou igual a 0,1µg/mL considera-se a presença de resistência na 

população de nematoides testada72,73. O teste de eclosão de larvas é utilizado para estimar de 

forma mais especifica o nível de resistência e possibilita a mensuração dos efeitos dos anti-

helmínticos nos processos fisiológicos dos helmintos. No entanto, a impossibilidade da 

realização de culturas pós-tratamento, inviabiliza a determinação do parasito responsável pela 

baixa eficácia do AH74. 
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b) Teste da inibição da alimentação da larva  

O proposito deste teste é avaliar o efeito dos produtos sobre o comportamento de 

alimentação das larvas de primeiro estágio que são expostas a diferentes concentrações do 

produto por um período de dois a quatro horas. Depois da incubação as larvas são alimentadas 

com Escherichia coli liofilizada e marcada com isotiocianato de fluoresceína, e podem ser 

identificadas com microscópio de fluorescência pela presença de E. coli marcada no seu 

intestino58. 

c) Teste de inibição do desenvolvimento das larvas 

Este ensaio utiliza ovos frescos ou larvas de primeiro estádio para avaliar a 

habilidade que tem o nematódeo para desenvolver-se até o estágio de larva infectante na 

presença das diferentes moléculas55,74. Porém, a técnica envolve cinco dias de incubação, o que 

aumenta o risco de desenvolver bactérias ou fungos, tornando-se necessário a incorporação de 

antibióticos e antifúngicos no teste. Embora esta técnica tenha vantagens, o longo período de 

incubação faz com que poucos laboratórios tenham utilizado este teste como uma triagem 

primária in vitro74. 

Em comparação com os testes in vivo, os testes in vitro requerem apenas uma 

amostra fecal por indivíduo (a partir da qual diferentes estágios de nematódeos podem ser 

cultivados e isolados), reduzindo os custos da amostragem em campo. No Mas, estes testes 

ainda não estão amplamente disponíveis para uso rotineiro em laboratórios de diagnóstico, 

principalmente devido à necessidade de equipamentos técnicos avançados e treinamento 

especializado55. 

 

2.5.3 Métodos diagnósticos moleculares 

Métodos moleculares para detecção e quantificação de alelos resistentes ou 

identificação de marcadores genéticos ligados à resistência a medicamentos são ferramentas 

extraordinárias para diagnosticar a RA. Porém, o diagnóstico molecular da RA está ligado à 

compreensão exata dos mecanismos de ação de cada molécula anti-helmíntica e à base genética 

da RA, e esse conhecimento atualmente está restrito às drogas dos BZ e imidazotizóis4,55. 

 

2.6 Resistência de helmintos à lactonas macrocíclicas 

 Gopal et al.75 fizeram o primeiro relato de resistência à ivermectina em um isolado 

de Trichostrongylus colubriformis na Nova Zelândia em 1997. No entanto, foi determinado o 

100% de eficácia da ivermectina para o controle de Ostertagia ostertagi na Bélgica no ano 2006 

e 200762. Porém, a RA no norte da Europa, foi verificada quando se apresentou eficácia 75% 
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contra Cooperia spp., sugerindo que a resistência a esta lactona macrocíclica é mais comum do 

que se esperava71. No ano 2015, em estudo feito por Geurden et al.57 foi observado que a 

resistência a ivermectina e moxidectina na França, Alemanha, Itália e Reino Unido apresentou-

se em 20% de 40 rebanhos avaliados.   

A resistência AH múltipla em caprinos foi detectada por Miller et al.22 nos Estados 

Unidos, em um isolado de H. contortus resistente a ivermectina22. Por outro lado, os 

pesquisadores García et al.19 relataram pela primeira vez a existência de resistência AH múltipla 

em nematódeos gastrintestinais de ovinos na Colômbia. Neste estudo, os fármacos testados não 

mostraram eficácia superior a 80% (albendazol: 0%-55%; fenbendazole: 51,4-76,6%; 

ivermectina: 67,3-73,1%; levamisol: 0-78,1%; e moxidectina: 49,2- 64,1%). Na Argentina foi 

relatada a RA múltipla da ivermectina, molécula que mostrou eficácia de 40% em bovinos no 

controle de Haemonchus spp. Cooperia spp, Ostertagia spp. e Oesophagostomum spp. No 

entanto, neste mesmo estudo a molécula apresentou eficácia de 98% na combinação com 

ricobendazole; sendo este o primeiro relatório sobre avaliação fármaco-terapêutica da 

combinação dos dois fármacos em campo76. 

Sczesny-Moraes et al.43 relataram que os primeiros registros de resistência a anti-

helmínticos no Brasil ocorreu primeiro no Rio Grande do Sul, em 1967, com resistência de H. 

contortus ao tiabendazole. Ainda no Brasil Costa et al.77 relatam resistência AH em ovinos aos 

fármacos moxidectina e fenbendazole, com percentuais de eficácia de: nitroxinil (96,93%), 

cloridrato de levamisole (95,80%), closantel (95,50%), moxidectina (80,20%) e fenbendazole 

(27,50%) 77. 

A resistência ou ineficácia da ivermectina em diferentes doses contra espécies dos 

gêneros de Haemonchus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp. e Trichostrongylus spp., 

em ruminantes, foram relatados em diferentes regiões do Brasil demonstrando as espécies que 

são resistentes ao efeito dos AH 16,49,65. 

 

2.7 Mecanismo molecular de resistência de helmintos à lactonas macrocíclicas  

As caraterísticas genéticas que conferem resistência são traduzidas em várias 

modificações bioquímicas e moleculares, que determinam a diminuição do efeito da droga 

contra o parasito. Podem ocorrer as seguintes modificações: (I) alterações de sistemas 

enzimáticos necessários para que se produza o efeito do fármaco no helminto; (II) diminuição 

do número e da afinidade no helminto dos receptores aos quais a droga se liga; (III) 

modificações estruturais que reduzem a captação do princípio ativo, aumentando o 

metabolismo enzimático e/ou reflexo 5. 
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No caso da resistência à LM, há pouca evidência de que mudanças genéticas nos 

canais de cloro de glutamato são significativas para a resistência. O principal mecanismo de 

resistência às LM nos nematódeos até agora, implica mudanças em transportadores ABC78. 

Investigações com Caenorhabditis elegans, revelaram alterações dos genes denominados Dyf 

de seu genoma sequenciado, e tais alterações foram responsáveis pela captação da ivermectina 

na cutícula do helminto, causando resistência nos parasitos e tornando-os menos permeáveis ao 

medicamento79. Porém, o gene mais importante associado a resistência das LM foi o PGP-A, 

responsável pela expressão da glicoproteína de membrana GP-P, membro da família dos 

transportadores tipos ABC cassete de ligação com ATP 5,78. 

Outro mecanismo, como a super-expressão de alguns transportadores MDR, podem 

modular a resistência aos BZ, já há evidências de que a ivermectina e a moxidectina, podem 

selecionar a β-tubulina em nematódeos, como H. contortus. Na mesma espécie os SNPs nos 

codons 200 ou 167 (TAC) associados à resistência aos BZ podem ser selecionados. Com base 

nesses dados, o uso repetido de anti-helmínticos pode predispor os nematódeos à resistência ao 

BZ, de acordo com a premissa que quanto mais se controla os helmintos com drogas, mais 

facilmente a resistência se desenvolve 78. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Avaliar o efeito de duas concentrações de ivermectina (630 e 700mcg/kg) sobre a 

oviposição de trichostrongilídeos de bovinos naturalmente infectados e submetidos ao 

tratamento com o referido composto. 

 

3.2  Objetivos específicos  

 

• Comparar o número de ovos quantificados de fêmeas de helmintos de bovinos do grupo 

controle, com o número de fêmeas com ovos dos grupos tratados; 

 

• Comparar o efeito da ivermectina sobre a oviposição dos helmintos, para o gênero e as 

espécies de helmintos diagnosticadas. 

 

• Relacionar os resultados das contagens de ovos das fêmeas com a eficácia e redução de 

helmintos. 
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CAPÍTULO 2 – ARTIGO 

 

Redigido de acordo com as normas da revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA IVERMECTINA SOBRE A OVIPOSIÇÃO DE 

TRICHOSTRONGILÍDEOS DE BOVINOS  

 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da ivermectina sobre a oviposição de 

trichostrongilídeos de bovinos naturalmente infectados e submetidos ao tratamento com o referido 

composto. Foram quantificados o número de ovos presentes no útero das fêmeas do gênero 

Cooperia, e as espécies Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, e Trichostrongylus axei 

a traves de diferentes métodos. As fêmeas de T. axei e Cooperia spp., foram dispostas em lâminas 

e clarificadas com lactofenol, posteriormente a contagem de ovos foi feita; no caso das fêmeas de 

H. placei, e O. radiatum foram colocadas em 15 ml de agua destilada, e com ajuda de uma pinça e 

bisturi as fêmeas foram dissecadas, a solução foi centrifugada a 2500rpm por dois minutos, após, 

os ovos foram quantificados em microscópio óptico (aumento de 100 a 400x). Com base nos 

resultados encontrados pode-se concluir que tanto a IVER 3.15 quanto a IVER 3.5 interferiram na 

produção e quantidade de ovos presentes no útero de fêmeas trichostrongilídeos de bovinos, 

comparadas ao grupo controle (P≤0,05). O percentual de inibição foram ≤36% para H. placei, O. 

radiatum e Cooperia spp., e ≥70% nas fêmeas de T. axei. Foi possível verificar, ainda, que o 

percentual de inibição na oviposição dos helmintos, estava diretamente ligado a concentração 

de ivermectina. Em outras palavras, foram sempre mais elevados nos helmintos que tiveram 

contato com a IVER 3.5, do que com a IVER 3.15. Este é o primeiro trabalho, conhecido por 

nós, que padroniza uma nova metodologia para avaliar o efeito de um AH sobre a oviposição 

das fêmeas de trichostrongilídeos de ruminantes de importância econômica. 

 

Palavras-chaves: helmintos, lactonas macrocíclicas, ovos, fêmea 

 

 

Abstract 

The objective of the present work was to evaluate the effect of ivermectin on the oviposition of 

trichostrongylides from naturally infected cattle and submitted to treatment with said 

compound. The number of eggs present in the uterus of Cooperia females, and the species 

Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, and Trichostrongylus axei were quantified 

using different methods. The females of T. axei and Cooperia spp.,  were arranged in slides and 

clarified with lactophenol, moments after the egg count was made; in the case of H. placei and 

O. radiatum females were placed in 15 ml of distilled water, and with the aid of a forceps and 

scalpel the females were dissected, the solution was centrifuged at 2500 rpm for two minutes, 

after which the eggs were quantified in an optical microscope (increase of 100 to 400x). Based 

on the results, it can be concluded that both IVER 3.15 and IVER 3.5 interfered in the 

production and quantity of eggs present in the uterus of trichostrongilides females of bovines, 

compared to the control group (P≤0.05). The percent inhibition was ≤36% for H. placei, O. 

radiatum and Cooperia spp., And ≥70% in T. axei females. It was also possible to verify that 

the percentage of inhibition in oviposition of helminths was directly related to ivermectin 

concentration. In other words, they were always higher in helminths that had contact with IVER 

3.5, than with IVER 3.15. This is the first work, known to us, that standardizes a new 
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methodology to evaluate the effect of an AH on the oviposition of trichostrongilides females of 

ruminants of economic importance. 

 

Key-words: eggs, female, helminths, macrocyclic lactones 

 

 

 

1. Introdução  

Infecções helmínticas representam sérios problemas à saúde animal, que pode  ser 

agravado principalmente quando associado a ineficácia dos anti-helmínticos utilizados no 

controle (Borges et al. 2001; Borges et al., 2008; Lopes e Da Costa 2017; Pfukenyi e 

Mukaratirwa 2013). 

A maioria dos autores, relatam os helmintos como os parasitos mais prevalentes de 

bovinos, sendo responsáveis por desencadearem, principalmente, infecções subclínicas, que 

acaba interferindo no desenvolvimento ponderal destes animais, causando perdas econômicas 

significativas aos proprietários, seja pela diminuição na produção de carne, leite, ou pelo 

incremento dos custos associados ao controle (Egerton et al., 1981; Rimbaud et al., 2005; Pulido 

et al., 2014; Tariq, 2015). 

Na busca por soluções, os anti-helmínticos (AH) representam-se como a ferramenta 

mais eficaz no controle dos helmintos dos bovinos ( Rimbaud et al., 2005; Borges et al., 2013; 

Smith 2014; Toro et al., 2014). Atualmente as principais formulações terapêuticas utilizadas 

contra estes endoparasitos são as lactonas macrocíclicas (LM), os benzimidazóis (BZ) e 

imidazotiazóis, devido à praticidade de administração já que são drogas de uso injetáveis 

(Felippelli 2012; Maciel 2018). Além de cada um deles ter mecanismo de ação diferentes, foi 

observado que o grupo dos BZ é o único que apresenta efeito ovicida nos nematódeos; sendo 

este aspecto um fator importante a considerar para as LM, devido à escassez de literatura, 

conhecida por nós, que apresentaram como objetivo primário, levantar informações específicas 

que descrevam a ação direta de ativos desta classe terapêutica, sobre a oviposição de helmintos 

de bovinos (Jabbar et al., 2006). Ainda dentro deste contexto, De Graef et al., (2012) relatam 
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ser possível que alguns helmintos remanescentes à ação das avermectinas, possam cessar, 

temporariamente, a produção de ovos pelas fêmeas, o que motivou a realização deste trabalho. 

Diante do exposto anteriormente, o presente estudo teve como objetivo, avaliar o efeito da 

ivermectina 630 e 700µg/Kg, sobre a oviposição de trichostrongilídeos de bovinos. 

 

2. Materiais e métodos  

O projeto foi avaliado e aprovado por Comitê de Ética Animal, de acordo com os 

princípios éticos de experimentação animal elaborado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) protocolo n. 022222/12.  

2.1 Seleção dos bovinos e alocação dos animais aos grupos de tratamento 

Os procedimentos experimentais foram realizados seguindo metodologias 

indicadas por guias e publicações internacionais existentes para avaliação de anti-helmínticos 

em ruminantes (Gasser et al., 1999; Vercruysse et al., 2001; Vich, 2001). Foram utilizados 24 

bovinos, machos, mestiços (Bos taurus x Bos indicus), entre três e oito meses de idade, 

provenientes de diferentes rebanhos do município de Jaboticabal, estado de São Paulo, Brasil. 

Os bovinos apresentaram contagens de ovos de nematódeos por gramas de fezes (OPG), 

segundo técnica de Gordon & Withlock (1939), superiores a 500, sendo utilizados apenas 

animais que não receberam tratamento anti-helmíntico nos 90 dias precedentes ao início do 

estudo.  

Os bovinos foram transportados para a Centro de Pesquisa em Sanidade Animal 

câmpus de Jaboticabal, (CPPAR/FCAV/UNESP). No dia zero do experimento os bovinos 

foram randomizados nos três grupos experimentais levando-se em consideração a contagem 

média de ovos de estrongilídeos OPG obtidas nos dias 3, 2 e 1 antes do tratamento do estudo 

como critério para sua distribuição em blocos. 
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Aleatoriamente foram formados três grupos, compostos por oito animais cada, 

sendo: T01= animais tratados com solução salina 0,9%; T02= bovinos tratados com ivermectina 

3,15% na dose de 630µg/kg (Ivomec® Gold – Merial Saúde Animal); T03= animais tratados 

com ivermectina 3,5%, na dose de 700µg/kg (Megamectin® – Elanco Saúde Animal). Todas 

as formulações foram administradas pela via subcutânea, na dose empregada de 1 mL/ 50 mL. 

 

2.2 Colheitas de fezes, necropsia parasitológica e identificação das espécies de helmintos 

Para avaliar o percentual de redução da carga de helmintos nos animais, contagens 

de OPG para estrongilideos (Cringoli et al., 2008), foram realizadas individualmente para cada 

bovino no 2º, 4º, 6º, 8º, 10º, 12º e 14º dia pós-tratamento (DPT). Neste caso, foi calculado o 

percentual de redução e de eficácia considerando as médias de OPG do grupo controle e o grupo 

tratado, conforme as fórmulas descritas a seguir. 

 

Percentual de eficácia 

=  

Média de OPG do grupo controle no dia X   - Média de OPG do grupo tratado 

no dia X x100 

Média de OPG do grupo controle no dia X    

 

Percentual de redução 

=  

Média de OPG do grupo no dia zero   - Média de OPG do grupo no dia X 
x100 

Média de OPG do grupo no dia zero    

 

No dia 14º dia pós-tratamento, os bovinos foram eutanasiados conforme 

metodologias estabelecidas pela Resolução número 1.000 de 11 de maio de 2012, do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária (CFMV., 2013). Posteriormente, foi realizada a necropsia 

parasitológica para a estimativa quantitativa e qualitativa da carga parasitária. Os tratos 

gastrintestinais dos bovinos foram removidos, e os segmentos anatômicos (abomaso, intestino 

delgado e intestino grosso), cada um desses segmentos foram isolados e separados por ligaduras 

duplas. Em seguida, foram abertos com auxílio de um enterótomo sendo toda a mucosa lavada 
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com água corrente para retirada total do conteúdo e dos parasitos presentes. Os conteúdos totais 

extraídos de cada seguimento foram submetidos a uma segunda lavagem em tamis (Tyler 48, 

abertura 0,297 mm) para concentração das amostras, e armazenagem em frascos plásticos 

acrescidos de formol à 10% pré-aquecido a 45%. A mucosa do abomaso de cada animal, após 

a retirada e lavagem do conteúdo gástrico, foi submetida a digestão com solução 

pepsina/clorídrica previamente aquecida à aproximadamente 37ºC de quatro a seis horas  

(Wood et al., 1995; Vich, 2001). 

Após a realização da necropsia parasitológica, os helmintos foram direcionados 

para o Centro de Parasitologia Veterinária da Universidade Federal de Goiás, onde foram 

realizados os procedimentos descritos a seguir. Do conteúdo total de helmintos colhidos na 

necropsia, foi retirada uma alíquota de 10% de cada segmento dos 24 bovinos, após a 

homogeneização. Primeiramente, com o auxílio de uma pinça e um microscópio estereoscópico 

e/ou óptico, os helmintos foram separados por sexo, gênero e espécie, e posteriormente 

identificados de acordo com os critérios taxonómicos descritos por ( Levine, 1968; Ueno e 

Gutierres, 1970; Costa, 1982;). 

2.3 Determinação do número de ovos no aparelho reprodutor das fêmeas de helmintos por 

espécie ou gênero 

Após a identificação das espécies, conforme descrito anteriormente foi realizada a 

pesquisa de ovos presentes no útero de 150 fêmeas de H. placei, T. axei, O. radiatum e Cooperia 

spp. Para T. axei e Cooperia spp. as fêmeas foram dispostas em lâminas e posteriormente 

clarificadas com lactofenol (Figura 2). Na sequência, todos os ovos presentes no aparelho 

reprodutor de cada fêmea, foram quantificados em microscópio óptico (aumento de 100 a 400x) 

de acordo com a metodologia recomendada por Condi et al., (2009), adaptada.  

No caso das fêmeas de H. placei e O. radiatum, devido ao elevado número de ovos 

sobrepostos no aparelho reprodutor destes gêneros de helmintos, cada fêmea foi disposta em 
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uma placa de petri contendo 15mL de água destilada, e com o auxílio de um bisturi e uma lupa, 

cada uma das 150 fêmeas foram dissecadas cuidadosamente para liberar os ovos na solução 

(Figura 2). Na sequência, transferiu-se o conteúdo da placa para um tubo falcon 15ml, cuja 

solução foi centrifugada a 2500rpm por dois minutos, e o sobrenadante foi descartado até 

permanecer com 1 ml de solução. O total de ovos presentes nesta última solução foram 

quantificados.  

Das médias aritméticas, resultantes das quantificações do número de ovos presentes 

no útero de H. placei, T. axei, O radiatum e Cooperia spp., foi calculado o percentual de 

inibição de oviposição das diferentes formulações contendo ivermectina, conforme a fórmula 

descrita a seguir: 

Percentual inibição =

Número Médio de ovos no útero 

da fêmea X do grupo controle − Número Médio de ovos no útero

 da  fêmea X do grupo tratado 

Número Médio de ovos no útero da fêmea X do grupo controle 
×100 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Presença de ovos nas fêmeas avaliadas A.: Cooperia spp. com ovos no útero, clarificada 

com lactofenol (indicada seta preta); B.: Ovos de H. placei após ser dissecada. 

 

2.4 Análise dos dados  

As contagens do número de ovos presentes no aparelho reprodutor das fêmeas por 

espécie ou gênero, foram transformadas em logaritmo [log (contagens de helmintos +1)] antes 
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da análise. Para avaliar a eficácia dos tratamentos e a diferença entre os grupos foi utilizado o 

teste t-student. A diferença entre as médias nas contagens de ovos dos grupos tratados e o 

controle foi realizado o teste kruskal-Wallis usando a função kruskal.test, seguido por 

comparações múltiplas usando a função dunnTest do pacote FSA (Ogle, 2015). Todos os testes 

de hipóteses foram realizados no programa R (R Core Team, 2017), utilizando-se um nível de 

significância de 5%. 

2.5 Critérios para o diagnóstico da resistência 

De acordo com Vercruysse et al., (2001), uma populaçaõ de nematódeo é 

considerada resistente quando a eficácia de uma determinada formulação, calculada por meio 

de médias geométricas, é inferior a 90%. Além disso, o Vich Gl, (2001) ressalta a importância 

de se considerar a diferença estatística, entre os grupos controle e tratados, ao nível de 5% de 

probabilidade. Este mesmo guia, relata que o número médio mínimo de helmintos encontrados, 

recomendado para se avaliar a eficácia de um determinado produto é de 100, entretanto, valores 

menores que estes são aceitáveis Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Trichuris spp., 

and Dictyocaulus spp. Estudos indicam que a média aritmética deve ser utilizada para se 

diagnosticar uma cepa de helminto resistente à uma determinada formulação (Dobson et al., 

2009, Vercruysse et al., 2011). Além disso, um guia publicado por Geary et al., (2012), relata 

que a resistência pode ser atribuída a uma população de espécies de helmintos que demonstram 

redução substancial na eficácia (≤80%) quando tratada com um anti-helmíntico que 

historicamente apresentava eficácia acima de 95% contra esta mesma espécie. Uma 

determinada cepa de helminto foi considerada resistente ao principio ativo utilizado quando a 

eficácia obtida for ≤80% pelas médias aritméticas. 
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3. Resultados  

Foram identificadas as seguintes espécies de helmintos: Haemonchus placei, 

Cooperia punctata, C. pectinata, C. spatulata, Trichostrongylus axei e Oesophagostomum 

radiatum (Tabela 1). Das seis espécies identificadas, o tratamento com ivermectina 3,15% 

(IVER 3.15) apresentou eficácia acima de 85% contra H. placei, C. spatulata, T. axei e O. 

radiatum. Contra C. pectinata a referida formulação demonstrou eficácia de 68,79% (Tabela 

1). Já a ivermectina 3,5% (IVER 3.5), atingiu eficácia ≥85% contra H. placei, C. punctata e T. 

axei. Por outro lado, os valores de eficácia contra C. spatulata e O. radiatuam, demonstrados 

por esta formulação contendo uma concentração mais elevada de ivermectina, foram de 84,4% 

e 63,3%, respectivamente (Tabela 1). 

Os valores médios de H. placei, C. punctata, C. spatulata, T. axei e O. radiatum 

quantificados nos bovinos pertencentes ao grupo controle, foram estatisticamente (P≤0,05) 

superiores aos encontrados nos animais tratados com IVER 3.15 e IVER 3.5 (Tabela 1). O baixo 

número de bovinos do grupo controle infectados por C. pectinata (três animais), impossibilita 

inferir sobre os resultados de eficácia e análise estatística das formulações em questão, para a 

espécie de helminto supracitada (Tabela 1). 

Referente aos resultados das contagens de OPG realizadas pós-tratamento, é 

possível verificar uma concordância nos valores de eficácia para as formulações IVER 3.15 e 

IVER 3.5 no 14º DPT (95,82% e 93,52%, respectivamente), ou seja, os elevados valores de 

eficácia obtidos por estas formulações, por meio das contagens de OPG, foram mais 

condizentes com os resultados de eficácia encontrados na necropsia parasitológica. Por outro 

lado, quando analisados os percentuais de redução nas contagens de OPG dos grupos tratados 

com ivermectina no dia da necropsia (14º DPT), é possível observar que os valores percentuais 

de redução foram, de modo geral, um pouco inferiores aos encontrados na necropsia 

parasitológica. Entretanto, analisando os resultados de OPG estatisticamente, verifica-se que 
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não houve diferença significativa (P>0,05) na carga parasitária média entre os grupos tratados 

(Tabela 2).  

No que diz respeito à avaliação da quantidade de ovos presentes no útero das fêmeas 

avaliadas neste estudo, foi possível observar que, de modo geral, o percentual de inibição na 

produção de ovos dos helmintos que entraram em contato com a IVER 3.5, para H. placei, 

Cooperia, T. axei, e O. radiatum, foram de 35,53%, 37,07%, 82,23% e 33,79%, 

respectivamente. Para IVER 3.15, o percentual de inibição na oviposição para estes mesmos 

helmintos, respectivamente, foram de 22,85%, 23,87%, 70,16% e 11,27%. Em outras palavras, 

o percentual de inibição na oviposição destes helmintos, foram superiores para a IVER 3.5 

(Tabela e figura 3). Os resultados da análise estatística (Tabela e figura 3) ratificam a afirmação 

descrita anteriormente. Pela tabela 3, é possível verificar que a quantidade média de ovos 

presentes no útero dos helmintos que entraram em contato com IVER 3.15 e IVER 3.5, foram 

estatisticamente (P≤0,05) inferiores aos valores médios de ovos presentes no útero dos 

helmintos dos bovinos mantidos como controle. Quando se compara apenas os grupos tratados, 

observa-se que a quantidade média de ovos presentes no útero dos helmintos colhidos de 

animais tratados com IVER 3.5, foram inferiores (P≤0,05) ao valor médio de ovos presentes no 

útero de H. placei, T. axei e O. radiatum e Cooperia spp. capturados nos bovinos medicados 

com IVER 3.15 (Tabela 3).      

 

4. Discussão  

Este é o primeiro trabalho, conhecido por nós, que padroniza uma nova metodologia 

para avaliar o efeito de um AH sobre a oviposição das fêmeas de trichostrongilídeos de 

ruminantes de importância econômica.  

Os únicos trabalhos, anteriormente realizados, que avaliaram o efeito de 

antiparasitários sobre a produção de ovos de trichostrongilídeos de bovinos, como objetivo 
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secundário, foram os estudos de eficácia realizados por Condi et al., (2009) e Borges et al., 

(2015). Condi et al., (2009), ao avaliarem o efeito anti-helmíntico da moxidectina Cooperia, 

também observaram a presença e ausência de ovos no útero destes helmintos, e puderam 

observar de alguma maneira, menor proporção de ovos nos úteros das fêmeas de Cooperia que 

entraram em contato com a moxidectina. Seguindo e mesma metodologia, Borges et al., (2015) 

também observou a proporção de fêmeas de H. placei, que demostravam ovos no útero, depois 

de entrarem em contato com ivermectina 3,15%, doramectina 1 e 3,5% e moxidectina 1%, e 

puderam observar que maior o número de fêmeas que não apresentavam ovos no útero, eram 

aquelas haviam entrado em contato com doramectina 3,5%, seguido de doramectina 1% e 

ivermectina 3,15%. Entretanto, no presente estudo, que teve como objetivo primário avaliar o 

efeito da ivermectina sobre a produção de ovos de helmintos foi possível determinar o 

percentual de inibição na produção de ovos de H. placei, Cooperia, T. axei e O. radiatum. Ainda 

pelo presente estudo, é possível observar que a ivermectina demonstra algum efeito sobre a 

oviposição destes helmintos, entretanto, estes percentuais de inibição são um pouco mais 

inferiores ≤36% para H. placei, O. radiatum e Cooperia spp., no entanto, mais elevados ≥70% 

nas fêmeas de T. axei.  

É notório que dentre os grupos químicos disponíveis para o controle de helmintos 

de ruminantes, apenas os benzimidazóis apresentam efeito ovicida sobre os nematódeos. 

Entretanto, os resultados descritos na literatura (Condi et al., 2009; Borges et al., 2015), bem 

como os encontrados neste estudo, deixam claro que ocorre alguma interferência na produção 

de ovos de trichostrongilídeos que entram em contato com LM. Uma possível hipótese que 

pode justificar este ocorrido pode estar ligada aos relados descritos por (Portillo e Jagannathan, 

2003; Rollinson e Brooker, 2016). Estes pesquisadores, reportam que a expressão das 

subunidades HcGluClα, HcGluClβ, HcGluCla3A e HcGluCla3B dos GluCls em H. contortus, 

são responsáveis no controle da locomoção, função faríngea, alimentação, postura de ovos e 
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possivelmente processamento sensorial deste helminto. Por este motivo, é possível que as LM, 

de alguma maneira, desenvolvam alguma atividade inibitória em algumas destas subunidades, 

e possam interferir na produção de ovos destes helmintos. Outra possível hipótese para este 

ocorrido, seria o fato de este comportamento ser uma “válvula de escape” que o helminto 

apresenta, quando acaba ingerindo LM. Entretanto, no presente estudo, foi possível verificar 

que o percentual de inibição na oviposição dos helmintos encontrados neste estudo (H. placei, 

T. axei, O. radiatum e Cooperia spp.), foram sempre mais elevados naqueles que entraram em 

contato com a concentração mais elevada de ivermectina (IVER 3.5). Tal fato demonstra que o 

efeito desencadeado na produção de ovos destes helmintos, possivelmente está ligada a 

concentração do ativo, e não talvez a esta segunda hipótese de esta ser uma “válvula de escape” 

por parte dos trichostrongilídeos. De qualquer maneira, futuros estudos devem ser realizados 

para comprovar estas hipóteses.   

Se observarmos a quantidade de ovos presentes no útero das fêmeas dos helmintos 

encontrados neste estudo, pelas técnicas supracitadas, observa-se que este valor é inferior a 

quantidade média de oviposição diária por estes mesmos helmintos descritos na literatura 

(Honde e Bueno, 1982; Coyne e Smith, 1992;), entretanto, quando se quantifica os ovos em 

helmintos pós-mortem, estes valores encontrados no presente estudo, são semelhantes aos 

descritos por outros pesquisadores. Yacob et al., (2002), infectou experimentalmente dois 

grupos de ovinos, sendo um com T. colubriformis + Oestrus Ovis e outro apenas com T. 

colubriformis, e encontraram em média, 8,1 e 23,3 ovos no útero das fêmeas de T. colubriformis 

destes dois grupos, respectivamente. Terefe et al., (2005), com metodologia semelhante a de 

Yacob et al., (2002), infectou um grupo de ovinos com H. contortus + O. Ovis e outro apenas 

com H. contortus, encontrado em média, 535, e 803, ovos no útero da fêmeas de H. contortus 

destes dois grupos, respectivamente. Tal fato demonstra que a quantidade de ovos presentes no 

útero de helmintos colhidos na necropsia, não equivale ao valor produzido por dia por este 
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mesmo helminto. Possivelmente a formação de ovos por estas fêmeas é constante ao longo do 

dia, o que permite o valor de oviposição ser maior que o encontrado no útero das fêmeas de 

helmintos encontradas neste estudo, bem como nos relatados nos trabalhos realizados por 

Yacob et al., (2002) e Terefe et al., (2005). Além disso, o fato das espécies H. placei e O. 

radiatum apresentarem maior quantidade de ovos no útero, está diretamente ligada ao maior 

comprimentos médio destes helmintos em comparação ao tamanho médio de T. axei e Cooperia 

spp. (Claerebout et al., 1998; Gruner et al., 2003; Terefe et al., 2005).   

Seguindo os critérios pré-estabelecidos neste estudo, pode-se afirmar que a cepa de 

C. punctata e O. radiatum, são resistentes à IVER 3.15 e I VER 3.5, respectivamente, resultados 

estes, semelhantes aos encontrados por outros autores no Brasil (Borges et al., 2008; Lopes et 

al., 2009; Lopes et al., 2013; Felippelli et al., 2014;) Além disso, a elevada susceptibilidade de 

T. axei no presente estudo, apresentada para as diferentes concentrações de ivermectina, pode 

ser justificada com os resultados encontrados por Felippelli et al., (2014). Estes autores, ao 

avaliarem a eficácia da ivermectina (630 e 700 µg/Kg), por meio de necropsia parasitológicas 

realizadas em 144 bovinos das regiões Sudeste e Sul do Brasil, puderam observar que dentre as 

espécies de helmintos identificadas, T. axei foi a que mais se apresentou susceptível a estas 

concentrações de ivermectina descritas anteriormente.   

Os resultados de eficácia obtidos pelas contagens de OPG, foram mais consistentes 

com os resultados de necropsia encontrado neste estudo. Entretanto, o mesmo não pode ser 

observado, quando comparados os percentuais de redução nas contagens de OPG em relação 

aos resultados de necropsia parasitológica. Certamente, se apenas o percentual de redução fosse 

utilizado neste estudo, provavelmente toda a população de helmintos trichostrongilídeos, para 

ambas as formulações, mas principalmente para IVER 3.5. Lopes et al. (2014) relatam que os 

resultados das contagens de OPG, são consistentes com os de necropsia parasitológica, se o 

processo de resistência não estiver avançado em uma população de helminto. Além disso, estes 
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mesmos pesquisadores, ao compararem estas mesmas três metodologías para diagnóstico de 

resistência de helmintos à moxidectina 200µg/kg e ivermectina 630µg/kg, puderam observar 

que a técnica de redução nas contagens de OPG, foi a menos efetiva para diagnostico de eficácia 

e resistência das populações de helmintos avaliadas. Estes resultados, associados com os 

descritos no presente estudo, destacam a importância em se realizar a eficácia por meio de 

contagens de OPG, com a utilização de um grupo controle.  

 

5. Conclusão  

Com base nos resultados encontrados pode-se concluir que tanto a IVER 3.15 

quanto a IVER 3.5 interferiram na produção e quantidade de ovos presentes no útero de fêmeas 

trichostrongilídeos de bovinos, comparadas ao grupo controle (P≤0,05). O percentual de 

inibição foram ≤36% para H. placei, O. radiatum e Cooperia spp., e ≥70% nas fêmeas de T. 

axei. Foi possível verificar, ainda, que o percentual de inibição na oviposição dos helmintos, 

estava diretamente ligado a concentração de ivermectina. Em outras palavras, foram sempre 

mais elevados nos helmintos que tiveram contato com a IVER 3.5, do que com a IVER 3.15. 

Este trabalho apresenta o ineditismo por padronizar uma nova metodologia para avaliar o efeito 

de um AH sobre a oviposição das fêmeas de trichostrongilídeos de ruminantes de importância 

econômica. 
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TABELA 1 - Médias das contagens das espécies de helmintos diagnosticados em bovinos pertencentes aos grupos controle e tratados; 

percentuais de eficácia. Médias aritméticas.  

Espécies de helmintos 
Número médio1 de Helmintos/Grupos experimentais   Percentuais de eficácia   Análise de Variância 

GI: Controle    GII: Iver 3,15%   GIII: Iver 3,5%   Iver 3,15% Iver 3,5%  CV2 Prob. F3 

H.  placei 
331.66 A 

 (110 - 820) 
 33.5 B 

(0 - 147) 
 46.66 B 

 (0 - 211) 
 89,90 85,93  29,2 0,0003 

C. punctata 
2095.5 A 

(45 - 9440) 
 654,0 AB 

 (0 - 930) 
 147,0 B 

(0 - 230) 
 68,79 92,98  0,4 0,0281 

C. pectinata 
7.83 A 

(0 - 47) 
 5.3 A 

(0 - 12) 
 2.11 A 

(0 - 5) 
 31,91 73,06  0,0 0,9442 

C. spatulata 
248.3 A 

(15 - 710) 
 11.33 B 

(0 - 17) 
 38.66 B 

(0 - 98) 
 95,44 84,43  20,1 0,0012 

T. axei 
171,33A 

(0 - 332) 
 44.86 B 

(0 - 75) 
 31.66 B 

(0 - 58) 
 91,33 98,45  9,5 0,0117 

O. radiatum 
1760,0A 

(40 - 4650) 
 61.66 B 

 (0 - 278) 
 645.67 B  

(0 - 760) 
 96,50 63,31   7,6 0,0103 

1: Valores seguidos pela mesma letra maiúscula, na linha não diferem entre si pelo Teste F.   
2: Coeficiente de variação       

  
3: Probabilidade de significância do valor de F.      
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TABELA 2- Percentuais de eficácia e de redução nas contagens de ovos (Estrongilídeos) por grama de fezes (OPG) em bovinos dos 

grupos controle e tratados, nas datas pós-tratamento. 

Dia pós-

tratamento 

Grupos experimentais / Valores médios1 das 

contagens de ovos de nematódeos (OPG) 
 Percentuais de 

Redução 
 Percentuais de 

Eficácia 
 Análise de 

Variância 

GI: Controle   
GII: Iver 

3,15%* 
  

GIII: Iver 

3,5% 
    

Iver 

3,15% 

Iver 

3,5% 
  

Iver 

3,15% 

Iver 

3,5% 
 CV2 

prob. < 

F3 

média1  
1011.1 A 

(500 - 2216.77) 
 

1000A 

(500 - 1800) 
 

1008.67 A 

 (525 - 

1975) 

   -  

 

 -  -  0,00 0,999 

2 
3125A 

(400 - 3750) 
 

175 B 

(0 - 500) 
 

1123.77 B 

(0 - 1450) 
  82,50 0,00  94,40 64,04  19,27 <0,0001 

4 
1625A 

(450 - 2175) 
 

158.33 B 

(0 - 300) 
 

299.33 B 

(0 - 700) 
  84,17 70,32 

 
90,26 81,58  11,21 0,0016 

8 
3658.33 A 

(450 - 16550) 
 

125.0 B 

(0 - 300) 
 

312.43 B 

(0 - 650) 
  87,50 69,03 

 
96,58 91,46  15,22 0,0003 

10 
3141.66 A 

(550 - 11150) 
 

225 B 

(0 - 300) 
 

264.33 B 

(0 - 550) 
  77,50 73,79 

 
92,84 91,59  6,98 0,0109 

14 
3321.33 A 

(550 - 17450) 
 

138.77 B 

(0 - 250) 
 

215.33 B 

(0 - 450) 
   86,12 78,65 

  
95,82 93,52   12,33 0,0021 

1: Valores seguidos pela mesma letra, maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste t (p>0,05).   
 

2: Coeficiente de variação 
 

    
 

3: Probabilidade de significância para o valor de F     
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TABELA 3 - Médias ± desvios-padrão, valores mínimos e máximos e percentuais de inibição das contagens de ovos 

presentes no útero das fêmeas de helmintos do grupo controle e tratados. 

Gênero/ 

Espécie 
Controle 

Ivermectina 

3,15% 
Ivermectina 3,5% 

Teste 

Kruskal-

Wallis 

(%) de 

inibição da 

oviposição 

Ivermectina 

3,15% 

(%) de 

inibição da 

oviposição 

Ivermectina 

3,5% 

H. placei 
302,19 ± 252,08

A
  

 (0-1766,5) 

233,08 ± 214,49
B
 

 (0-1099,89) 

204,64 ± 169,99
B
 

 (0-866,58) 

X
2
=13,04; 

df=2; 

p=0,0014
*
 

22,85 35,53 

Cooperia spp. 23,84 ± 13,45
A
 

(0-72) 

18,15 ± 12,34
B
 

 (0-50) 

15,59 ± 18,03
C
 

(0-46) 

X
2
=35,49; 

df=2; p<0,001
*
 

23,87 37,07 

T.  axei 21,92 ± 12,05
A 

 (0-72) 

6,54 ± 4,29
B
 

 (0-18) 

4,12 ± 3,41
C
 

(0-15) 

X
2
=230,64; 

df=2; p<0,001
*
 

70,16 82,23 

O. radiatum 
203,65 ± 107,60

A
 (0-

499,95) 

181,09 ± 143,21
B
 

 (0-367,92) 

144,85 ± 172,23
C
 

(0-326,15) 

X
2
=21,26; 

df=2; p<0,001
*
 

11,27 33,79 

Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre grupos (P>0,05). 

*indica diferença estatística entre grupos. Nível de significância de 5% (p<0,05) para o Kruskall.test 
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FIGURA 3- Comparação da eficácia e redução nas contagens de OPG do 14º DPT, em relação à eficácia 

diagnosticada pela necropsia parasitológica e o percentual de inibição de oviposição diagnosticado 

nas fêmeas de helmintos identificadas. 
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