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A verminose é um dos principais problemas sanitários da ovinocaprinocultura, causando gr'1ndes prejuízos aos produ-
tores. Atualmente, o controle da verminose por mcio dc vermífugos é cada vez menos eficiente em função da resistência que
os nematóides gastrintestinais têm desenvolvido a vários anti-he.1mínticos. O objetivo deste traballio fl)i determinar a eficácia
anti-helmíntica em três propriedades (1'1, P2 e P3), ~itu.,das na regiãl) centro sul de São Paulo, nos Municípios de São Pedro,
Nl)va OdeS&l e Engenheirl) Coelhl), respectivamente. Nas prl)priedades 2 e 3, cerca de 60 ovelhas, com OPG superior a 200,
foram alocadas ao acaso em 6 tratamentos: ivermectina l'X. (IVM, 1 mL/50 kg), sulfl)xido de albendazol (ABZ, I mL/30
kg), cloridratl) de levamisol (LEV, 1 mL/IO kg), moxidectina lU/,. (MOX, 1 mL/50 kg), closant~l s()dico 10~, (CLO, 1 mL/I0
kg) e grupo contrl)le, não medicado. Na 1'1, devidl) ao pequcnl) número de animais com OPG > 2()(), foram utilizadas cerca
de 30 lwefhas, alocadas em 3 tratamentl)S: ABZ, MOX e cl)ntrofe. Entre 10 e 14 dias após a vermifugação, procedeu"se à
colheita das fezes de tl)do!õ O!õ animais para efetuar l) teste de reduçãl) de contagem de ovos nas fezes (calculado pelo
programa I{ESO 2.0 modificado) e a!õ Cl)prl)Culturas. A PI, qtle utilizava vermifugação massal em quatro épocas do anlJ
(maio, julhlJ, setembro e janeirlJ), apresentou nematóides resistentes alJS dois princípios ativos testados; nesta propriedade,
ABZ e MOX reduziram, re!õpectivamente, 83'X. e 59'X, a qLlantidadc de Tricllostrollgy/us (T) e, para HaemO71c11u:õ (H), a eficácia
foi ainda pil)r (H'~;, t' 14'X.). Na 1'2, Cl)m histórico de pl)!õsuir LIma cepa de helmintos multirresistente, todos os vermífugos
foram ineficazes, o melhor resultado fl)i de 76':r;. (MOX); este vermífugo reduziu 94'X, Te 76"/" H. Na 1'3, com baixo uso de
vermífLlgo «(.'Stratégica nl) Pl)S parto e selétiva), MOX foi ~'X, l~ficaz e LEV. 94':';'; nesta propriedade, MOX reduziu em 1lJO%
Te 98'X. H, LEV rcduziLI l()()'X, H e CLO, 96'~:, H. A clJprocultura dos animais controle foi 18 T, 48 H, 8 Cooperia (C) e 6
Oesophagostomum (O) em 1'1, e 12 T, 81 H, 5 C, 2 O em P2, e 11 T, 59 H, 22 C e 8 O em P3, revelando maior prevalência de
HaL'I7Iolll:hus na P2. De modo geral, Cl)nstaUJu-se que T e especialmente H flJram os, vermes que mais sobreviveram às drogas
utilizadas nas propriedade!õ. Cl)ncltliu-se que n,1 proprieliade que menos vem1ífugo utilizava (P3), HaemOllcllus, verme mais
prcvalente c patl)gêniclJ, fl)i sensível a alguns grupl)S lic anti-helmínticos. Em estlllilJS posteriores, testes molecl.llares serão
aplicados nas larvas de Trichostroll,\,y/u.ç c Hal'lIIol'l-llu,; para identificação de polimorfismos no gene da ~-túbulina que

Iconferem rcsistêncin ao ABZ. .


