
EFICÁCIA TERAPÊUTICA DE CINCO FORMULAÇÕES ANTI-HELMÍNTICAS PARA OVINOS, NOS MUNICIPIOS
DE VOTUPORANGA E VALENTIM GENTIL, NOROESTE PAULISTA.. SILVA, G.S.'; BARBOSA, C.M.P."; MONPEAN,
D.R.'; MOI{O, j.R.C.'; SILVA, R.A.P?; VERIsSIMD, C.j.4;.NICIURA, S.C.M.' 'Pólo Apta do Noroest~ Paulista, CP 61, CEP
15500-970, Votuporanga, SP, Brasil. E-mail: ~iane@apta.sp.gov.br ~P{)lo Apta do Sudoeste Paulista, Unidade dt, Pesquisa
e Desenvolvimentt) de ltapetininga, SI', Brasil. 'CATI, Valentim Gentil, SP. Brasil. 41nstituttJ dc Zoutecnia, NtJVa Ode~sa, SP,
Brasil. 'Embrapa Pecuária Sudeste, Sàl) Carlos, SP, Brasil. Effectiveness lJf tive anthf!lmintics formulations for sheeps in
municipalities of votuPl,ranga and valentim gentil, in the NlJrthwest Df Sàl) PaUllJ Statc, Brazil.

o a"anço científico-tecnológico tem proporcionado excelentl.'S índices zoot('Cnicos nas diferentes áreas do agronegócio. A
sanidade animal se constitui em um dl~ pontl~ crucini..'Õ neste proces.';{}. No qul' Sl' refl~ às parasitl}Ses, além da adllÇão de mant'jo
sanitário preventivo, são utilizados medicamentos para o tratamento e contn}le de tais enfermidades. NI.'Ste aspecto, o maior
problema no controle de parasitos tem sído atribuído à rL'Sistência a drogas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os
percentuais de eficácia de medicamentl~ comercialmente disponíveis para tratamento de helmintoses em ovinos:, A pesqUis.l foi
reali':Clda I.'m propliet.iades !t}C"li,:Cldas no norol'Ste paulLo;ta, municípil}s dl' Votuporan~a (1-FR) c Valentim <.--;entil (2-MM), selecionadas
com base em resultados de qul'stionário, abordando dados ,.outécnicos/saniliírius dos rebJnhu~ L' L'm rL'sultudos de eX;1ml";
coproparasitológicos (contagem dc Uv(~ por grama de re7.cs-O1'G) d(~ ,lnimais no pcríl}cfO p~xperimcntal (ant~ do tratamento-
AT). Na propriedade ]-FR foram empn.'gadas ovelha.o; Santcl Inês t' na 2-MM ovelh.ls c bllrrcgas Santa Inês e Texel. Os animaL.. foram
alocados em 6 grupl~ experimellt.,is dc 8 (l-FR) e 10 (2-MM) allimaLo; cada. ()s grupl~ foram sorteados para os ~ratilmentos: T1-
Iverrnectina 1ul.. (0,2 mg/kgPV, via subcutânea); T2-Sulfóxido dc Albenliazolc (3,4 mg/kgl'V, via subcutânea); T3-Cloridrau} de
LevamiSlne (7,5 mg/kgPV, via subcutânea); T4-Moxidectina l'Y,. (0,2 m~/kgl'V, via subcutânea); T5-Cll)5.mtel sádico 1()'X. (10 mg/
kgPV, via oral); T6-Controle/Não Tratado. Amostras de k.zl.'S foram Ctnhid~s AT e 03, 07, 14,21, 2M e 35 dias pl\s-tktamentu (DPT)
para avaliaçõl's de OPG e eficácia dos medícaml'ntos. Os resultados mostraram qllt' a Iverml'Ctin" I~(. (T1) ti o Sulfllxido de
Albendazole (T2) não foram eficazes contra I,ematlldeos parasitos dl' ovinos nas propriedades avaliadas, indicando possível
resistência aos principil.~ ativos. Eficál.;u ml~erada foi ,lpresel,t.,d.l pela Ml,xidectinil 1"1;. (87 ~:;I1':';. l' 86,11'X, de eficácia p.lra l-FR e
2-MM, respectivamente, al~ 14DI'T) l' ~"lelo c!l)5.,ntel sádico 11)'~';, ~m lIma das propril.'l.iildl'S (85,94'~" l-FR/14DPT). Na propriedade
2-MM, o closantel apresentou-se 94,85':;" eficaz no 14"DPT, 93,64'~.u no 21"DTYr, reduzindo a l'ficácia para 64,55";'. aos 28DPT. O
melhor índice de eficácia foi aprl'Sentado pelo cloril.irato de levamisole (97,91':';./9H,90'}u; 96~14':'u/l(JO':';,; 97,4()'};./99,5S':;.. e 93,lH'~';,/
%,36'}\., respectivamente, para os lOC.lis 1-FR e 2-MM al~ 3DPT, 7O1'T, 14DPT e 210f'T). Dt.'St,l forma, os nematódeos deste l'studo
pl}cfem Sl'r con...iderados resistentes à lvemlectina I'X. e ao sulfllxid<) de Albenda:l.llle, administradl}s via subrutâl1ea, nas dl1seS de 0,2
rng/kgl'V e 3,4 mg/kgPV, TL'Spectivamel"lte e de sensibilid"de elevada ,10 cloridrato de levamiSlne (7,5 mg/kgPV, via subclltãnea).
Nlálises. moleculares, em andamento, possibilit.lrão a identificação das l$péci~ de nemiltl'}deo~ do presente csttldo e também a

det~rminação de plnimorfisml}s em gene que conferl' rl'Sistência à anti-helmínticos.
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