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Urn dog maiores entraves na cri~ao de "ovinos a pasto e a alta prevalencia de
helmintos, dentre os quais se destacam Haemonchus con/or/us e Trichostrongylus
colubriformis. Alem da alta prevalencia, 0 controle das helmintoses gastrintestinais tern
sido dificultado em fun~ao da resistencia que os parasitas adquirem aos produtos quimicos.
Em muitas propriedades, popul~oes de helmintos com resisrencia mUltipla tern sido
encontradas, e a ineficacia anti-helmintica leva a prejuizos significativos. Assim, este
trabalho teve como objetivo avaliar a frequencia das especies de helmintos e a situa~ao da
resisrencia a cinco anti-helminticos, POT meio de teste de redu~ao de contagem de ovos pOT
grama de fezes (OPG), em dois rebanhos ovinos do municipio de Sao Carlos -SP.
Sessenta ovinos da ra~a Santa Ines com OPG superior a 200, em cada propriedade (PI e
P2), foram distribuidos aleatoriamente em urn dog seis grupos experimentais e tratados
com: ivermectina 1 % (WE), sulf6xido de albendazol (ALB), cloridrato de levamisol
(LEV), moxidectina 1% (MOX), closantel s6dico 10% (CLO) e grupo controle nao tratado.
Ap6s 14 dias, foi realizada nova coleta de fezes para contagem de OPG e realiza~ao de
coprocultura. A eficacia dog .tratamentos foi avaliada no programa RESO 2.0 modificado
pOT meio da compara~ao dog resultados dog grupos tratados em rela~ao aos resultados do
grupo controle. Antes do tratamento, os ovinos dog rebanhos PI e P2 apresentaram,
respectivamente, OPG medio de 630 e 772 e frequencia de 82% e 98% de Ii. con/or/us e
18% e 2% de T. colubriformis. Ap6s 0 teste de redu~ao de OPG, 0 \mico tratamento eficaz
em ambas as propriedades foi 0 LEV (eficacia de 100% em PI e 94% em P2). A eficacia
dog outros tratamentos em PI e P2, respectivamente, foi de 13% e 76% para WE, 0% e 0%
para ALB, 33% e 27% para MOX e 2% e 89% para CLO. A frequencia de H. con/or/us
(H) + 7: colubriformis (T) + Cooperia (C) + Strongyloides (S), em PI e P2,
respectivamente, ap6s cada tratamento foi de 100% H e 94% H + 6% T em WE; 88% H +
12% T e 90%H + 9%T + 1% C emALB; 90% H+ 10% T e35% H + 64% T+ 1% S em
LEV; e 100% H e 800/0 H + 20% T em CLO. Em PI, nao foram recuperadas larvas ap6s 0
tratamento com MOX, enquanto que em P2 foi observado 95% H + 5% T. Em todos os
grupos, foi observada predominancia de H. con/or/us e T. colubriformis, enquanto outras
especies de helmintos s6 apareceram, e em baixa frequencia, ap6s os tratamentos ALB e
LEV. Estes resultados permitem concluir que os helmintos predominantes nos rebanhos
ovinos avaliados em Sao Carlos -SP, H. con/or/us e 7: colubriformis, sao resistentes a
maioria dog anti-helminticos comercialmente disponiveis, de maneira que somente urn
principio ativo, 0 cloridrato de levamisol, foi eficaz no combate das helmintoses
gastrintestinais nesses rebanhos.
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