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Introdução  

O Brasil possui o terceiro maior rebanho de equinos do mundo e movimenta cerca de 7,3 bilhões de reais por 

ano, o que leva o setor da equinocultura a se destacar na economia do País. O que impulsiona a movimentação do setor 

são a constante busca por uma alimentação completa, o manejo adequado e tecnologias que contribuam para o melhor 

desempenho do animal que pratica de esporte. No Brasil, os equinos possuem importância fundamental na agricultura, 

pecuário e na ultima década, este seguimento vem apresentando um crescimento expressivo de competições, leilões e 

turismo. Os helmintos que acometem equinos têm impacto negativo no desenvolvimento desses animais e podem causar 

desde um pequeno desconforto abdominal até episódios fulminantes de cólicas e morte [1]. Atualmente o controle com 

anti-helmínticos em equinos deve estar atento às infecções dos nematoides cyastostomíneos, conhecido como pequenos 

estrôngilos.  

O uso excessivo de medicamentos levou a uma situação onde a resistência anti-helmíntica está amplamente 

disseminada para algumas drogas em várias regiões. Métodos diagnósticos para detecção precoce da resistência são 

fundamentais para ajudar no manejo terapêutico racional e preservação da eficácia das drogas que ainda possuem. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de uma das principais drogas utilizadas atualmente em equinos 

e a resistência parasitária contra este composto no município de Janaúba, Mato Verde e Catuti Norte de Minas Gerais.   

 

Material e métodos 

O experimento foi realizado nos meses de novembro, dezembro 2014, janeiro a junho de 2015, nos municípios de 

Janaúba, Mato Verde e Catuti, no Norte de Minas. As análises parasitológicas foram realizadas no Laboratório de 

Parasitologia Animal do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros, campus de 

Janaúba- MG.  

Em todo o experimento utilizaram-se 47 equinos distribuídos em quatro fazendas sendo; duas no município de 

Janaúba, uma no município de Mato Verde e outra no município de Catuti. Esses equinos são puros e mestiços das raças 

Mangalarga Machador, Quarto de Milha e Campolina; machos e fêmeas de diferentes faixas etárias, naturalmente 

infectados por helmintos gastrintestinais, sem histórico de utilização de anti-helmínticos nos últimos 90 dias. Os 

animais foram divididos em dois grandes grupos em cada fazenda sendo; Grupo I: controle (sem vermifugação) e Grupo 

II: tratado (Fembendazol Pasta 7,5 mg/kg).  

As doses utilizadas foram recomendadas pelo fabricante do produto, segundo o peso dos animais. As amostras de 

fezes foram coletadas diretamente da ampola retal de cada animal, identificadas em sacos plásticos e conservadas em 

caixa de isopor contendo gelo até a chegada ao laboratório. 

Os grupos foram balanceados por meio das contagens de OPG inicial. O dia da administração do anti-helmíntico foi 

considerado dia zero e após sete, quatorze e vinte e um dias da vermifugação foram realizadas coletas de fezes nos 

mesmos animais para verificar a eficácia do anti-helmíntico. A partir de cada amostra foi feita a contagem para 

determinação do número de ovos por grama de fezes (OPG), segundo a técnica de Gordon e Whitlock modificada 

descrita por Ueno e Gonçalves [2].  

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

comparadas com as médias encontradas no grupo controle (OPGc). A redução na contagem de ovos nas fezes (RCOF) 

foi determinada usando a fórmula descrita por Coles et al., [3] 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). 

O experimento está em andamento e outros municípios serão avaliados posteriormente, para a análise estatística da 
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comparação dos municípios. Foi realizada análise descritiva dos resultados parciais. 

 

 

 

 

Resultados e Discursão  

Não foi observada nenhuma reação adversa durante o uso da administração do anti-helmíntico nos equinos avaliados. 

Constatou-se redução nas contagens de OPG nos animais tratados em relação aos grupos controles, de acordo com a 

Tabela 1. De acordo com Coles et al., [3], a eficácia só ocorre com índice maior ou igual a 95%. Observou ineficácia 

anti-helmíntica em todo o período de tratamento após aplicação do fembendazol, na fazenda A com percentual de 86%, 

80% e 72% respectivamente. Já na fazenda B, o uso do fembendazol foi de total eficácia em todo o período de 

tratamento. A fazenda C obteve ineficácia no dia 7 após tratamento com 94%, enquanto nos dias 14 e 21 do tratamento 

ouve eficácia com percentual de 99% e 96% respectivamente. Entretanto na fazenda D, obteve eficácia apenas 21 dias 

após tratamento, com percentual de 100%. Em relação às outras fazendas o anti-helmíntico não obteve eficácia no dia 7 

após tratamento (5%), observando ação do produto no dia 14 (82%). Em trabalho realizado em equinos no sul do Chile 

[5], foi relatado à ineficácia do fembendazol aos helmintos. 

 Sendo assim, observou que à medida que passava o tempo de aplicação a eficácia do fembendazol diminuiu na 

fazenda A, enquanto a fazenda B obteve total eficiência em todo o período avaliado. Na fazendo C, no dia 7 obteve 

baixa eficácia, obtendo uma eficácia maior no dia 14, terminando com índice menor no dia 21 após tratamento. Na 

fazenda D, observou que o anti-helmíntico só começou a ter eficácia nos dias 14 e 21 após o tratamento. Apenas a 

fazenda A em Janaúba- MG o uso do fembendazol não foi eficaz.  

 De maneira contrária, [4] avaliando a eficácia do fembendazol determinaram a redução da contagem de ovos nas 

fezes de 32% contra cyathostominos na região de Curitiba - PR.  

 

 

Conclusão 

Apenas a fazenda A de Janaúba não obteve eficácia no tratamento do anti-helmíntico, enquanto as outras fazendas 

obtiveram resultados satisfatórios aos 21 dias após tratamento. 
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Tabela 1.  Percentual médio da redução das contagens de ovos por grama de fezes após utilização de fembendazol em 

equinos nos municípios de Janaúba, Mato Verde e Catuti, Norte de Minas, em diferentes dias após tratamento. 
 

Municípios      Fazendas Eficácia (%) 

Dia 7 

Eficácia (%) 

Dia 14 

Eficácia (%) 

Dia 21 

Janaúba              A 

Janaúba              B 

Catuti                C 

Mato Verde        D 

86 

100 

94 

5 

 

80 

100 

99 

82 

 

72 

100 

96 

100 

 

     

 


