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Introdução 

 
 

Os cavalos, herbívoros por natureza, são muito susceptíveis ao parasitismo interno. Isso se dá pelas formas de criação 

dos equídeos que favorecem a grande incidência de infecções parasitarias já nas primeiras semanas de vida [1]. 

Animais parasitados muitas das vezes apresentam fraqueza, pelagem áspera, crescimento lento, cólicas e diarreias, os 

danos em equinos variam desde lesões em órgãos vitais do sistema digestivo até graves distúrbios nos processos 

enzimáticos e hormonais [2].  

O controle da parasitose é fundamental, pois resulta em um melhor desempenho dos animais, especialmente quando 

estão com elevada carga animal por área. A forma de controle adotado na maioria dos criatórios utiliza exclusivamente 

os compostos antiparasitários por sua praticidade e eficiência, por sua ótima relação custo-benefício e pela facilidade de 

aquisição [3]. 

Porém, nas ultimas décadas o uso indiscriminado dessas drogas colaborou para o surgimento de populações de 

nematóides resistentes aos anti-helmínticos, ameaçando seriamente a saúde, bem-estar e produção eqüina em diversas 

localidades do mundo [4]. 

 A ivermectina apresenta ação inibidora do GABA, promovendo hiperpolarização do neurônio e, consequentemente, 

inibindo a transmissão nervosa. Acredita-se que os princípios ativos das avermectinas e milbemicinas tem um modo de 

ação comum contra os parasitos [5]. 

O objetivo foi testar a eficácia anti-helmíntica da ivermectina em equinos criados no município de Janaúba no norte 

de Minas Gerais. 

 

Material e métodos 
 

Foram avaliados animais de diferentes raças e faixa etária em duas fazendas localizadas no município de Janaúba-

MG. Todas as propriedades selecionadas apresentaram animais portadores de nematodiose gastrintestinais infectados 

naturalmente e sem histórico de tratamento com anti-helmínticos nos últimos 90 dias antes do inicio do experimento. 

O experimento foi realizado durante os períodos dos meses de Novembro de 2014 até Julho de 2015. 

A droga utilizada foi a ivermectina administrada por via oral e em doses utilizadas conforme recomendação pelo o 

fabricante do produto. Amostras de fezes foram coletadas dos animais, identificados em sacos plásticos e conservados 

em caixa de isopor até a chegada ao Laboratório de Parasitologia Animal do Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade Estadual de Montes Claros, campus de Janaúba-MG.   

. Após as coletas foram realizadas as contagens de ovos por gramas de fezes (OPG), para fins de analise da 

eficácia do produto utilizado e vermifugações conforme o dia de coleta (7,14 e 21 dias).  

A partir de cada amostra foi feita a contagem para determinação do número de ovos por grama de fezes (OPG) 

segundo a técnica descrita por UENO e GONÇALVES [6].  

As fazendas as quais foram realizadas as coletas foram classificadas em Fazenda I e Fazenda II, já os animais 

foram divididos em dois grupos, sendo o Grupo I: Controle (sem vermifugação), e o Grupo II: Ivermectina Gel 

(200mcg/kg).  

As médias aritméticas do número de ovos nas fezes, para o grupo tratado (OPGt), foram calculadas e comparadas 

com as médias contadas no grupo controle (OPGc). A redução na contagem de ovos nas fezes (RCOF) foi determinada 

usando a fórmula descrita por Coles et al.,indicando eficácia com índice maior ou igual a 95%:  

RCOF = [1-(OPGt/OPGc)] x 100,Em que: 

RCOF = teste de redução da contagem de ovos por grama de fezes; 

OPGt = média do número de ovos por grama de fezes do grupo de animais tratados (aos 7, 14 e 21 dias); 

OPGc = média do número de ovos por grama de fezes do grupo controle (aos 7, 14 e 21 dias). 
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Resultados e Discussão 
 

Nas contagens de OPG nos animais tratados em relação aos grupos controle, foi possível observar uma redução de 

ovos durante o período estudado (Tabela 1).  

O princípio ivermectina após a vermifugação apresentou redução na contagem de ovos durante o período estudado 

apresentando comprovada eficácia, onde essa redução pode ser observada nos primeiros dias após a administração do 

anti-helmíntico e se manteve baixa durante todo o período experimental. 

Aos resultados avaliados da Fazenda I com o uso de ivermectina apresentou a eficácia de percentual 100%, 100% 

e 98% aos 7, 14 e 21 dias após o inicio do tratamento. 

Em contrapartida a Fazenda II obteve resultados superiores, sendo uma eficácia de 100% aos 7, 14 e 21 dias 

respectivamente após o inicio do tratamento. 

Foi observado que a partir do dia 21, houve aumento da quantidade de ovos mesmo após o uso do anti-helmintico 

na Fazenda I, porem obteve valores próximos a zero aos 7 e 14 dias. 

Os resultados de OPG da Fazenda I mostraram valores próximos à zero no dia 7 e valores iguais à zero no 14º dia 

e apresentando ovos a partir do 21º dias. Mas mesmo com esses resultados mostraram uma eficácia do tratamento com o 

anti-helmintico reduzindo a quantidade de ovos nas fezes. 

Aos resultados das contagens de OPG próximo a zero em todas as categorias é compatível com observações de 

TAYLOR & KENNY [7] e DEMEULENAERE et al.[8]. 

A média de eficácia entra a Fazenda I e Fazenda II aos 21 dias foi de 99%, considerada boa nessas propriedades já 

que foi superior a 95%. Segundo UENO e GONÇALVES [9] a eficácia ocorre apenas quando o índice for maior ou 

igual a 95%.  

A ação da ivermectina no estudo obteve resultados satisfatórios em ambas as fazendas, para os resultados da 

fazenda I houve uma eficácia média de 99% e na fazenda II uma média de eficácia de 100%, sendo considerado 

excelente já que o valor foi superior. Os mesmos resultados do presente estudo foram obtidos por SARTORI et al. [10].  

 

 

Conclusão 
         

Após o uso do anti-helmintico, foi possível concluir que a ivermectina teve um resultado satisfatório na 

redução dos ovos no organismo dos animais em ambas as fazendas. 
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Tabela 1.  Percentual médio da redução das contagens de ovos por grama de fezes após utilização de ivermectina em eqüinos dos 

municípios de Janaúba em duas fazendas em diferentes períodos de observação. 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

  

Fazendas Eficácia (%) 

Dia 7 

Eficácia (%) 

Dia 14 

Eficácia (%) 

Dia 21 

Fazenda I 100 100 98 

       Fazenda II 100 100 100 


