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haemonchus 
contortus

A ovinocultura é a atividade de melhor adaptação às condições 
climáticas da região Nordeste do Brasil. É considerada uma das 
principais fontes de proteína animal para consumo humano. No 
entanto, as parasitoses causadas por nematoides gastrintestinais são 
um dos principais problemas na criação de pequenos ruminantes. 
O controle de nematoides é realizado com a utilização de anti-

diminuído devido a seleção de parasitos resistentes aos anti-
helmínticos, em especial o Haemonchus contortus, caracterizado 

alelos que podem conferir resistência aos benzimidazóis. Este trabalho 
tem como objetivo determinar a frequência de alelos resistentes para 

H. contortus em ovinos do 
município de Bela Cruz, Ceará. Foi realizada a coleta de fezes de dois 
rebanhos de ovinos do município. Os ovos de nematoides foram 
recuperados por meio de lavagens em tamises. A extração de DNA foi 
realizada com um pool de 10.000 ovos por propriedade, por meio de 
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etanol). Foi utilizado a reação em cadeia da polimerase em tempo 

ovos de H. contortus. A frequência dos alelos foi determinada pela 
conversão dos valores médios do ciclo do limiar (CT) das reações 
para alelos sensíveis e resistentes. Todas as reações foram feitas em 
triplicata. Foi observado que a frequência de alelos resistentes para 

relação à do alelo F200Y (36,48% e 27,89%), respectivamente, nos dois 

responsáveis pela resistência a benzimidazóis em nematoides da 
espécie H. contortus isolados no município de Bela Cruz. 
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