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Resumo 

Os estrongilídeos gastrointestinais são um dos maiores problemas sanitários enfrentados 

pelas explorações de ovinos, podendo mesmo levar a grandes perdas económica. Assim sendo, 

os anti-helmínticos são extensamente utilizados nestes animais de forma a controlar as 

parasitoses e os seus efeitos. Este uso excessivo de anti-helmínticos levou ao aparecimento de 

resistências a estes fármacos, o que leva a uma maior dificuldade no controlo das parasitoses, 

bem como a maiores perdas para a exploração.  

O presente estudo teve como objetivo diagnosticar a presença de resistência aos anti-

helmínticos numa exploração em França após uma suspeita prévia de resistência, através da 

realização do teste de redução da contagem de ovos fecais (TRCOF). Neste estudo foram 

testados seis fármacos anti-helmínticos em seis grupos de dez animais, existindo também um 

grupo controlo, ao qual foi administrado água. Verificou-se que a percentagem de redução de 

ovos fecais após administração de levamisol foi de 71,5%, sendo possível concluir que existe 

diminuição de eficácia a este fármaco por obtermos uma percentagem de redução inferior a 

95%. 

Os resultados obtidos neste estudo, quando comparados com a restante bibliografia 

existente sobre esta temática, demostram a importância de boas práticas na administração de 

antiparasitários e maneio dos ovinos, de forma a manter a eficácia dos anti-helmínticos 

existentes. Demostram também que a resistência aos anti-helmínticos é um problema cada vez 

mais disseminado, existindo a necessidade de se aplicarem medidas alternativas de controlo das 

parasitoses para além da utilização de fármacos antiparasitários.  

 

Palavras-chave: Anti-helmínticos; Doenças parasitárias; Estrongilídeos; Ovinos; 

Resistência; TRCOF. 
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Abstract 

The gastrointestinal strongyles are one of the biggest problems faced by the ovine 

industry, leading to big economic losses. That being said, the anthelmintic are extensively used 

in this animals to control parasitic infections and their effects. This excessive use of 

anthelmintics led to the emergence of resistance to these drugs, leading to a higher difficulty on 

the control of parasitic infections as well as enormous losses to the industry.  

The objective of the present study was to diagnose the presence of resistance to the 

anthelmintics in a French farm after previous suspicion of resistance, through the realization of 

the faecal egg count reduction test (FECRT). In this study six anthelmintic drugs were tested in 

six groups of ten animals. A control group was also included, with the administration of water. 

It was verified that the percentage of egg count reduction for levamisole was 71.5%, concluding 

that a lack of efficacy exists to this drug because the reduction percentage was inferior to 95%.  

The results obtained in this study, when compared with other consulted bibliography 

about this theme, demonstrate the importance of good practices of deworming and management 

in sheep, in order to maintain the existent efficacy of anthelmintics. They also demonstrate that 

resistance to anthelmintics is an increasingly widespread problem, emphasizing the urgency to 

apply alternative parasite control measures beyond the use of antiparasitic drugs. 

 

Key words: Anthelmintics; FECRT; Parasitic disease; Sheep; Strongyles; Resistance. 
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Capítulo I – Revisão da literatura científica  

1. Introdução geral  
 

Os ovinos são uma espécie ruminante de pequeno porte de grande importância para o 

ser humano devido à variedade de produtos que podemos obter destes animais, tais como a 

lã, carne, leite e peles. São animais com comportamento gregário bastante adaptáveis aos 

fatores ambientais, sendo que são criados maioritariamente em sistemas semiextensivos a 

nível mundial (Rocha e Silva et al., 2018).  

As parasitoses representam um dos maiores e mais graves problema sanitário no que diz 

respeito à ovinocultura, podendo mesmo levar à inviabilização económica da exploração. 

De todos os parasitas que podem afetar os ovinos, os estrongilídeos gastrointestinais são os 

mais prevalentes e que podem causar um maior impacto negativo na exploração (Traversa 

e von Samson-Himmelstjerna, 2016). As infeções por estrongilídeos afetam ovinos em 

todas as faixas etárias, no entanto, os cordeiros são os mais suscetíveis à infeção. As 

parasitoses têm duas apresentações: forma aguda, em que rapidamente causam a morte ao 

animal afetado, ocorrendo principalmente nos animais mais jovens e/ou debilitados, e a 

forma crónica, em que os efeitos do parasitismo são graduais. Sabe-se que os helmintes têm 

influência no grau de crescimento dos cordeiros bem como na produção de leite, carne e lã 

de ovinos adultos, pois afetam os animais tanto a nível nutricional como fisiológico, sendo 

assim a principal causa de redução de produtividade, e de aumento da morbilidade e 

mortalidade do rebanho. 

Muitas indústrias dependem de um controlo parasitário eficaz baseado no uso de 

antiparasitários, com vista a reduzir o custo de ter um animal parasitado ou a sofrer dos 

efeitos de uma parasitose. No entanto, observam-se cada vez mais resistências aos 

antiparasitários, sendo este um dos grandes desafios atuais das indústrias animais, 

principalmente pelo impacto na produção. Contudo, uma exploração com animais 

parasitados pode vir a sofrer com outras doenças, devido à diminuição da imunidade do 

rebanho, o que pode mesmo levar à cessação da produção (FAO, 2004). 

Com a elevada prevalência de resistências que se verificam atualmente nos animais de 

produção, podem também começar a surgir mais casos de resistência aos antiparasitários 

no ser humano, principalmente no caso de parasitas com potencial zoonótico, sendo este 
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um grave problema de saúde pública. Assim, o conceito de “One Health” adquire uma 

grande importância nesta temática, permitindo extrapolar os conhecimentos adquiridos em 

medicina veterinária para a medicina humana (Albonico et al., 2004) 

Vários países europeus reportaram casos de resistência a anti-helmínticos em ovinos 

(Figura 1), estando também estes casos associados aos vários anti-helmínticos disponíveis 

no mercado. França, onde foi realizado este estudo, é um dos países que apresenta 

reportados vários casos de resistência, tendo sido o primeiro caso demonstrado em 1984 

(Chartier et al., 1998). Desde então, já vários estudos, principalmente na região ocidental 

do país, local onde foi realizado o estudo, foram lançados que demostram casos de 

resistência aos benzimidazóis (Chartier et al., 1998; Rose et al., 2015), ao levamisol (Rose 

et al., 2015), à ivermectina (Paraud et al., 2014), e mesmo resistência múltipla a anti-

helmínticos (Geurden et al., 2014). 

 

 

Em Portugal a situação é ainda relativamente desconhecida, existindo pouco estudos 

sobre a existência de resistência aos anti-helmínticos nas explorações portuguesas. Estudos 

preliminares, realizados em rebanhos do norte de Portugal, por Mateus et al. (2018) 

Mínimo de 1 caso reportado  

Sem informação 

País não pertencente à UE 

Figura 1 - Mapa dos países da união Europeia com casos reportados de 
resistência aos anti-helmínticos. Adaptado de Rose et al. (2015). 
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demonstraram resistência aos anti-helmínticos, principalmente aos benzimidazóis. Foi 

também recentemente lançado, tanto em Portugal como noutros países europeus, um 

inquérito para produtores de ovinos pela ação COMBAR (“Combatting anthelmintic 

resistance in ruminants”) da COST (“European Cooperation in Science and Technology”), 

que permitirá conhecer a realidade atual no que diz respeito às resistências aos anti-

helmínticos. Esta ação tem como objetivos aumentar, consolidar e disseminar os vários 

conhecimentos sobre o controlo da resistência aos anti-helmínticos na Europa, permitindo 

assim criar um conjunto de alternativas mais eficazes para o controlo das resistências bem 

como a criação de manuais de boas práticas nesta área. A ação COMBAR é uma ação 

faseada, que irá decorrer em 4 anos, em que os principais passos são: i) melhorar as formas 

de diagnóstico de resistência aos anti-helmínticos, ii) perceber quais os impactos 

socioeconómicos da existência de resistências aos anti-helmínticos e iii) criar novos 

métodos sustentáveis para controlo das parasitoses de forma a evitar as resistências (COST, 

2017). 
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2. Estrongilídeos gastrointestinais dos ovinos 

2.1.  Classificação taxonómica 
 

A ordem Strongylida, pertencente ao filo Nematoda (do grego, “em forma de fio”), é 

composta por quatro superfamílias: Strongyloidea, na qual se incluem os grandes 

estrongilídeos do intestino grosso dos cavalos, Trichostrongyloidea, os parasitas abomasais 

e do intestino delgado dos ruminantes, Ancylostomatoidea, e Metastrongyloidea, na qual se 

incluem os parasitas pulmonares, com exceção do género Dictyocaulus, que pertence à 

superfamília Trichostrongyloidea (Bowman, 2014; Taylor et al., 2016). 

Os estrongilídeos gastrointestinais pertencem à superfamília Trichostrongyloidea, a 

maior superfamília de nematodes com bolsa copulatória e, tal como o nome indica, 

encontram-se normalmente no abomaso e intestino delgado dos animais afetados, sendo 

normalmente patogénicos para os ruminantes, principalmente aqueles que se encontram em 

regime extensivo, podendo, no entanto, afetar todos os restantes vertebrados, com exceção 

dos peixes (Anderson, 2000; Bowman, 2014). Apesar de serem associados a climas 

tropicais apresentam uma distribuição mundial. Contudo, com as recentes alterações 

climáticas, certos estrongilídeos, como Haemonchus contortus, já foram reportados com 

alguma frequência em regiões com climas mais frios (Rinaldi et al., 2015).  

Nos estrongilídeos gastrointestinais incluem-se vários géneros e espécies, como 

indicado na Tabela 1, sendo Haemonchus contortus, Trichostrongylus spp. e Teladorsagia 

circumcincta os mais prevalentes na produção de ovinos (O’Connor et al., 2006; Charlier 

et al., 2017). 

Tabela 1 - Géneros e espécies dos estrongilídeos gastrointestinais mais importantes em ovinos. 

G
é
n
er

o
 

 

Trichostrongylus 

 

 

Ostertagia Teladorsagia Marshallagia Nematodirus Cooperia Haemonchus 

E
sp

éc
ie

  T. columbriformis 

T. vitrinus 

T. axei 

T. capricola 

O. ostertagi 

T. 

circumcincta 

T. trifurcata 

M. marshalli 

N. spathiger 

N. battus 

N. filicollis 

N. helvetianus 

C. curticei 

C. punctata 

C. pectinata 

C. 

oncophora 

H. contortus 
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2.2. Características morfológicas  

 

Os estrongilídeos apresentam uma cápsula bucal de tamanho reduzido, ou ausente, e 

sem lábios. Esta pode estar equipada com dentes ou, em espécies com hábitos hematófagos, 

uma lanceta (Bowman, 2014).   

Os machos (Figura 2) apresentam geralmente uma bolsa copulatória caudal, que 

consiste em expansões corporais dorsais, laterais e ventrais (lóbulos) suportados por processos 

musculares chamados raios, sendo que os lóbulos laterais são os mais predominantes. 

Apresentam também espículas pequenas e mais robustas quando comparadas com as 

apresentadas pelos machos das outras superfamílias (Bowman, 2014).  

As fêmeas (Figura 3) possuem a vulva localizada perto da porção central do corpo, 

apesar de existirem diferenças entre as várias espécies. O útero apresenta um ovijetor bem 

desenvolvido e os dois cornos uterinos estendem-se em direções opostas (anfidelfico) (Bowman, 

2014).  

Espículas  

Figura 2 - Extremidade posterior de Haemonchus contortus macho. É possível 

observar o raio dorsal em forma de Y invertido no lóbulo dorsal (seta branca). 

Adaptado de El-Dakhly et al. (2012). 
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2.3. Ciclo de vida 

 

Os estrongilídeos gastrointestinais apresentam um ciclo de vida monoxeno, 

necessitando apenas de um hospedeiro para o realizar (Figura 5), com dois estádios larvares 

livres, larva de estádio 1 (L1) e larva de estádio 2 (L2) e um 3º estádio larvar infetante (L3) 

(Gruner e Cabaret, 1985).   

 

a) Fase livre  

Após a ovopostura de ovos elipsoidais (Figura 4), de paredes lisas, não embrionados, na 

fase de mórula (sendo o número de blastómeros diferente entre espécies), estes são libertados 

para o exterior juntamente com as fezes do hospedeiro. A mórula vai mais tarde desenvolver-

se, sob condições favoráveis, principalmente de temperatura e humidade, em L1, que eclode do 

ovo ao fim de 1 a 2 dias, com exceção das larvas de Nematodirus, que apresentam um 

desenvolvimento lento até L3 dentro do ovo (Bowman, 2014; Mehlhorn, 2016; Taylor et al., 

2016).  

Apêndice 

vulvar 

Figura 3 - Extremidade posterior (esquerda) e região vulvar (direita) de 

Haemonchus contortus fêmea. Adaptado de El-Dakhly et al. (2012). 
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Depois de se alimentar de bactérias presentes nas fezes juntamente com as quais foi 

expelida, a L1 passa pela primeira muda, tornando-se em L2, tendo um crescimento mais rápido. 

Estes dois estádios pré-infetantes são rabditiformes (Bowman, 2014; Taylor et al., 2016).  

Na segunda muda, que acontece cerca de 4 a 5 dias após a eclosão do ovo, a L2 passa a 

L3 (estrongiliforme), sendo este o estádio infetante para o hospedeiro. Este estádio larvar 

mantem a cutícula protetora da L2 até ser ingerida por um hospedeiro, como forma de proteção. 

Porém, esta cutícula não permite que a L3 se alimente, obtendo a energia necessária das suas 

reservas (Bowman, 2014; Taylor et al., 2016). As L3 são móveis e após uma semana começam 

a migrar na matéria fecal e nos filmes aquosos da vegetação envolvente, facilitando assim a sua 

ingestão pelos ruminantes. A temperatura também apresenta um papel importante na migração 

das L3, sendo esta favorecida com o aumento da temperatura (O’Connor et al., 2006).  

Normalmente, o desenvolvimento larvar melhora com o aumento da temperatura, mas 

o seu tempo de sobrevivência diminui (Gibbs, 1973). As temperaturas ideais são assim entre os 

20 e os 30ºC, sendo que extremos de temperatura são geralmente perigosos para todos os 

estádios larvares livres, havendo no entanto variações entre géneros parasitários. Contudo, as 

L3 são as mais resistentes, podendo resistir melhor à congelação e à dessecação que os restantes 

estádios larvares (O’Connor et al., 2006).  

 

b) Fase parasitária  

Ao serem ingeridas, a cutícula que protege as L3 é descartada no abomaso, processo 

conhecido como desembainhamento, e a larva vai penetrar a mucosa do abomaso e/ou intestino 

delgado (dependendo do género), dando assim início à terceira muda, para 4º estádio larvar 

Figura 4 - Ovos dos géneros Nematodirus (esquerda) e Trichostrongylus (direita). Retirado de 

Thienpont et al. (2003). 
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(L4). Este retorna então ao lúmen dos órgãos do sistema gastrointestinal, onde ocorre a sua 

transformação em adulto (Bowman, 2014). 

Contudo, as L3, principalmente do género Trichostrongylus, podem entrar em hipobiose, 

mantendo-se neste estádio durante um maior período de tempo até que um estímulo externo, tal 

como o início da primavera ou alterações hormonais no hospedeiro que indiquem o início de 

uma gestação ou lactação, recomecem o seu desenvolvimento. Isto permite aos parasitas com 

tempos curtos de vida adulta persistir no estado de hipobiose quando as condições no exterior 

não são favoráveis à sua sobrevivência, desenvolvimento e transmissão dos estádios livres 

(Bowman, 2014).  

É este fenómeno de hipobiose que leva à excreção de grandes quantidades de ovos de 

estrongilídeos na primavera (“Spring rise”) ou na altura dos partos (“Periparturient rise”), 

assegurando assim a elevada carga parasitária nas pastagens na altura em que os indivíduos 

mais suscetíveis às parasitoses (cordeiros) estão presentes (Bowman, 2014).   

Nematodes adultos: 

após a cópula os ovos 

são excretados para o 

trato gastrointestinal 

dos ovinos Ovos passam 

para o exterior 

nas fezes 

Estádios larvares 

infetantes são 

ingeridos pelos ovinos 

Evolução para L1, eclosão 

dos ovos e as larvas 

desenvolvem-se até às L3 

nas pastagens 

Figura 5 - Ciclo de vida geral dos estrongilídeos gastrointestinais dos ovinos. Adaptado de 

http://ag.ansc.purdue.edu/sheep/ansc442/Semprojs/2007/parasite/diagram.jpg. Acedido a 

20/07/2019. 
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2.4. Sinais clínicos e lesões  

 

Os principais sinais clínicos presentes numa parasitose por estrongilídeos 

gastrointestinais vão desde apatia, diarreia, desidratação, perda de peso e atraso no crescimento, 

hiporexia/anorexia, edemas, principalmente na região submandibular (“bottle jaw”), 

linfadenomegalia, anemia, febre, alteração da pelagem e, em casos mais graves, morte. No 

entanto, a intensidade dos sinais clínicos vai depender do número de parasitas presentes, bem 

como da maneira que estes se alimentam, sendo que parasitas hematófagos causam sinais 

clínicos mais graves. A idade dos animais também desempenha um papel importante na 

gravidade dos sinais clínicos, sendo os animais mais jovens mais afetados (Mehlhorn, 2016).  

É importante referir que existem também estrongilídeos gastrointestinais com potencial 

zoonótico, principalmente no género Trichostrongylus (Mehlhorn, 2016). 

 

2.5. Resistência do hospedeiro às parasitoses 

 

Apesar de poderem ocorrer sinais clínicos, a maioria das parasitoses são assintomáticas 

ou subclínicas. Isto ocorre devido à defesa imunitária do hospedeiro e aos mecanismos 

parasitários de evasão à resposta imunitária (Moreau e Chauvin, 2010).  

A resistência às parasitoses está também associada à raça do hospedeiro, sendo que nos 

ovinos as raças autóctones são normalmente mais resistentes à infeção, excretando menos ovos 

(Amarante et al., 2004). Assim sendo, os animais que apresentem uma maior imunidade aos 

parasitas podem ser cruzados de forma a obter uma população mais resistente às infeções 

parasitárias (Sangster, 2001).  

A idade é também um fator importante, havendo normalmente uma maior resistência 

com o aumento da idade. No entanto, esta resistência associada à idade pode diminuir quando 

existem problemas de subnutrição ou doença. A resistência é também maior quando estes 

animais já foram expostos ao parasita, sendo que animais mantidos num ambiente livre de 

parasitas até à idade adulta apresentam a mesma resistência que um individuo jovem (Gibbs, 

1973).  

A dieta é uma componente essencial desta resistência. Uma suplementação em proteína 

melhora os efeitos causados pelas parasitoses bem como a imunidade do hospedeiro. A 
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suplementação de cobre demostrou também uma diminuição da carga parasitária no hospedeiro, 

sendo possível que este elemento apresente um efeito tóxico nos parasitas (Sangster, 2001). 

A presença de uma população estável de parasitas no sistema gastrointestinal geralmente 

inibe uma nova parasitose, ou pelo menos o desenvolvimento das L3. Assim sendo, os animais 

que apresentem uma parasitose subclínica, particularmente nas alturas em que existe maior 

quantidade de ovos nas pastagens, não devem ser desparasitados ou irá ocorrer o 

desenvolvimento em massa das larvas em hipobiose ou uma nova infeção, possivelmente com 

maior carga parasitária que a anterior (Bowman, 2014).  

 

2.6. Diagnóstico  

 

O diagnóstico pode ser realizado ante mortem, através dos sinais clínicos apresentados 

pelos animais, ou através de testes laboratoriais, tais como o exame direto das fezes ou exames 

coprológicos (Gruner e Cabaret, 1985). 

 Os exames coprológicos permitem detetar a presença de formas parasitárias nas fezes. 

Primeiramente deve proceder-se à recolha das fezes. Estas devem ser recolhidas 

preferencialmente da ampola retal dos animais e observadas ainda frescas. Podem também ser 

recolhidas das pastagens ou do chão dos estábulos, idealmente após visualização do animal a 

defecar. Caso não seja possível proceder à observação das fezes frescas (até 24 horas após a 

recolha), estas devem ser refrigeradas, de modo a impedir a eclosão dos ovos (Gruner e Cabaret, 

1985; Taylor et al., 2016).  

Existem vários métodos para o exame das fezes, sendo o mais frequentemente utilizado 

o método de McMaster (Gruner e Cabaret, 1985). Este é um método quantitativo que permite 

estimar o número de ovos ou larvas por grama de fezes. É fácil e rápido de realizar, sendo que 

o único material especializado que utiliza é a câmara de McMaster (Figura 6) (Taylor et al., 

2016).  
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Outro método que se pode realizar é o método de flutuação de Willis. Apesar de ser um 

método qualitativo, ou seja, apenas permite determinar a ausência ou presença de formas 

parasitárias, este é simples de realizar, baseando-se apenas no facto de os ovos de nematodes 

flutuarem em líquidos com uma gravidade específica superior à destes. Os ovos de nematodes 

tem uma gravidade específica entre 1.10 e 1.20, utilizando-se normalmente uma solução 

saturada de cloreto de sódio. Após 15 minutos, a maioria dos ovos encontram-se em suspensão 

na solução, podendo assim ser feita a observação das formas parasitárias (Thienpont et al., 

2003; Taylor et al., 2016). Pode também fazer-se um diagnóstico indireto, como o teste do 

pepsinogénio plasmático. Este baseia-se no facto de o pepsinogénio plasmático sofrer um 

aumento quando existem gastrites parasitárias, principalmente quando causadas por parasitas 

do género Ostertagia. Em casos de anemia intensa causada por uma infeção por Haemonchus 

contortus, pode também fazer-se medição do hematócrito. Outro teste utilizado em infeções por 

este parasita em pequenos ruminantes é o FAMACHA© (Figura 7), um teste fácil e rápido que 

relaciona a coloração da mucosa conjuntival com o grau de anemia do animal (Gruner e Cabaret, 

1985; Taylor et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Câmara de McMaster. Retirado de 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasit06/website/mcmaster.htm. Acedido a 

19/09/2019. 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasit06/website/mcmaster.htm
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A técnica da reação em cadeia da polimerase (“polimerase chain reaction” – PCR) 

também pode ser aplicada para diagnosticar parasitoses, apesar de ser um método mais 

específico e que necessita de material especializado, o que aumenta os seus custos. Apesar disso, 

os testes que utilizam fragmentos de ADN tem um maior potencial no diagnóstico de parasitoses, 

permitindo que facilmente se faça a quantificação e identificação das espécies parasitárias 

(Taylor et al., 2016). 

O diagnóstico pode ser também realizado post mortem através de uma necropsia 

parasitológica, que permite fazer uma observação direta das formas parasitárias adultas. Uma 

estimativa da carga parasitária nas pastagens também pode ser realizada. Contudo, este método 

nem sempre apresenta dados fidedignos (Gruner e Cabaret, 1985).  

 

2.7. Tratamento  

 

O primeiro passo para eliminar uma parasitose é a identificação das espécies que estão a 

causar o problema e quais os animais que apresentam sinais clínicos compatíveis com uma 

infeção parasitária, para que sejam isolados dos restantes (Bowman, 2014).  

O uso terapêutico de anti-helmínticos é o tratamento que apresenta melhores resultados, e 

cuja escolha deve ser baseada nos parasitas presentes. A eficácia do fármaco a utilizar deve ser 

verificada, e caso este não atue contra todas as formas parasitárias, deve pelo menos ser eficaz 

contra os estádios infetantes (Bowman, 2014; Taylor et al., 2016). Procede-se ao tratamento 

Figura 7 - Guia do teste Famacha©. Adaptado de https://www.farmersweekly.co.za/agri-
news/south-africa/use-the-famacha-system-to-control-parasites/. Acedido a 

20/09/2019. 

https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/use-the-famacha-system-to-control-parasites/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/use-the-famacha-system-to-control-parasites/
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após confirmação de doença pelos sinais clínicos, sendo tratados os animais que apresentem 

perdas de produção ou sinais de se encontrarem extensamente parasitados. Contudo, é 

necessário uma monitorização constante dos animais, o que pode ser um problema em grandes 

explorações (FAO, 2004).  

Pode também optar-se por realizar uma administração profilática ou sistemática de anti-

helmínticos, a estratégia mais amplamente aplicada em explorações de ovinos, principalmente 

em regiões em que os dados epidemiológicos são escassos, o que obriga os proprietários dos 

animais a recorrer a desparasitações mais frequentes. Ao efetuarem desparasitações regulares, 

baseados na duração do efeito residual dos fármacos ou no período pré-patente dos parasitas, 

os proprietários conseguem obter uma redução desejável das parasitoses, diminuindo assim as 

perdas de produção. Possibilita também a redução da excreção de larvas para as pastagens, o 

que previne os surtos de infeções parasitárias. No entanto, esta estratégia está altamente 

associada ao aparecimento de resistências, pelo que o uso continuado do mesmo fármaco não é 

aconselhado (FAO, 2004; Taylor et al., 2016).   
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3. Principais anti-helmínticos utilizados em ovinos 
 

A importância económica das parasitoses nos animais de produção levou ao grande 

desenvolvimento de fármacos anti-helmínticos, compostos criados para a eliminação dos 

helmintes sem causarem reações adversas para o hospedeiro. Na maioria dos casos, diferentes 

compostos são necessários para o controlo de nematodes, trematodes e cestodes. Apesar de 

existirem vários métodos para controlo das parasitoses por nematodes, os anti-helmínticos são 

ainda o método preferencial e o mais eficaz (FAO, 2004).  

Os primeiros anti-helmínticos apareceram em meados do século XX, quando se descobriu 

que a fenotiazina e a piperazina tinham ação contra nematodes. A segunda geração de anti-

helmínticos de largo espetro apareceu nos anos 60, onde se incluem os benzimidazóis, os pró-

benzimidazóis, os imidazotiazóis e as tetrahidropirimidinas, sendo os benzimidazóis ainda 

extensamente usados na Europa. A terceira geração, criada nos anos 80, inclui as lactonas 

macrocíclicas (FAO, 2004).  

Para além destes, existem ainda outros anti-helmínticos de curto espetro disponíveis no 

mercado, nos quais se incluem as salicilanilidas, como o closantel, bastante eficaz contra 

Haemonchus contortus em ovinos, e os organofosforados, como os coumafos, que apresentam 

resultados razoáveis contra nematodes presentes no abomaso e intestino delgado mas menor 

eficácia contra nematodes do intestino grosso (FAO, 2004; Riviere e Papich, 2018).  

 

3.1. Classes de anti-helmínticos  

 

As gerações de anti-helmínticos podem ser divididas em três classes. Define-se uma classe 

como um grupo de moléculas que apresentam uma estrutura semelhante ou um mesmo 

mecanismo de ação (Geary et al., 1999). 

 

3.1.1. Benzimidazóis e pró-benzimidazóis 

 

Os fármacos pertencentes a esta classe de anti-helmínticos de largo espetro são 

extensamente usados tanto em medicina veterinária como em medicina humana pelas suas 



16 

 

vantagens em termos de eficácia contra estádios parasitários imaturos, espetro de ação e 

segurança para o hospedeiro. 

 

3.1.1.1. Mecanismo de ação  

 

O modo de ação dos benzimidazóis baseia-se principalmente na sua ligação à ꞵ-tubulina 

do parasita, levando ao bloqueio da polimerização da tubulina em microtúbulos, alterando 

assim todas as funções destes, tais como a divisão celular, manutenção da forma da célula, 

transporte intracelular, absorção de nutrientes, entre outros. Os benzimidazóis atuam também 

na inibição da secreção de acetilcolinesterase pelo parasita e de algumas atividades enzimáticas, 

como a fumarato redutase, enzima que catalisa a redução do fumarato em sucinato, levando 

assim à inibição da síntese de adenosina trifosfato (ATP) (Holden-Dye e Walker, 2007; Riviere 

e Papich, 2018). 

A função anti-helmíntica dos benzimidazóis não depende apenas na ligação destes à ꞵ-

tubulina, mas também da capacidade de serem atingidas altas concentrações no local onde se 

encontram os parasitas para que haja efeito terapêutico (Riviere e Papich, 2018).  

 

3.1.2. Imidazotiazóis e tetrahidropirimidinas 

 

a) Imidazotiazóis 

Existem duas moléculas pertencentes a este grupo: o tetramisol, a primeira a ser 

descoberta, e o levamisol, um isómero do tetramisol. 

O levamisol é atualmente o imidazotiazol mais utilizado pois a sua eficácia anti-

helmíntica é maior e é necessária uma menor dose deste para obter os mesmos efeitos 

que usando o tetramisol. Este é um anti-helmíntico de largo espetro, atuando tanto contra 

nematodes gastrointestinais (forma adulta) como pulmonares (forma larvar e adulta), 

não atuando no entanto contra cestodes e trematodes (Riviere e Papich, 2018).  
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b) Tetrahidropirimidinas  

Este grupo é composto por duas moléculas, o pirantel e o morantel, sendo ambos 

anti-helmínticos de largo espetro eficazes contra as formas adultas dos nematodes 

gastrointestinais dos ruminantes. No entanto, estes fármacos são pouco utilizados nestas 

espécies animais, sendo mais frequentemente usados em equinos, cães e gatos (Riviere 

e Papich, 2018).   

 

3.1.2.1. Mecanismo de ação 

 

Os fármacos pertencentes a esta classe são agonistas colinérgico dos recetores 

nicotínicos da acetilcolina (nAChRs) presentes nas células musculares somáticas e da faringe, 

levando à ativação continuada destes recetores. Estão identificados 3 tipos de nAChRs 

farmacologicamente diferentes: subtipo-N, ativado preferencialmente pela nicotina; subtipo-B, 

ativado preferencialmente pelo befênio; subtipo-L, ativado pelo levamisol e pelo pirantel, e 

relacionado com a resistência a esta classe de anti-helmínticos (Martin e Robertson, 2007; 

Beech et al., 2010). Estes subtipos são compostos por diferentes subunidades, estando descrito 

um grande número subunidades diferentes em nematodes (Laing et al., 2013).  

Os recetores abertos vão permitir a entrada de iões sódio e cálcio (Figura 8), o que 

provoca uma despolarização do parasita e consequente contração muscular permanente e 

paralisia muscular espástica. Esta paralisia do parasita leva a que sejam facilmente eliminados 

pelos movimentos peristálticos pois perdem a capacidade de aderir ao lúmen dos órgãos 

(Riviere e Papich, 2018).   

INTERIOR 

EXTERIOR 

Local de ligação 

dos agonistas  

Figura 8 - Diagrama de um recetor nicotínico da acetilcolina, composto por 5 

subunidades e com 2 locais para ligação dos agonistas. Adaptado de Beech et 

al. (2010). 

Na+Ca2+ 
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3.1.3. Lactonas macrocíclicas 

 

As lactonas macrocíclicas são antiparasitários de largo espetro, tendo efeito tanto em 

endoparasitas (formas larvares e adultas de nematodes) como em ectoparasitas (ácaros e 

insetos), sendo assim consideradas endectocidas. 

Estas podem ser divididas em duas famílias: as avermectinas, como a ivermectina, a 

doramectina e a abamectina, e as milbemicinas, tais como a moxidectina e a milbemicina 

oxima. Ambas as famílias possuem tanto moléculas naturais como semissintéticas, sendo as 

naturais obtidas pela fermentação de microrganismos da espécie Streptomyces. Estas 

moléculas partilham entre si algumas propriedades químicas e estruturais, bem como o 

mecanismo de ação. No entanto, a eficácia contra diferentes espécies de nematodes pode 

variar consoante a molécula utilizada (Holden-Dye e Walker, 2007; Riviere e Papich, 2018).  

São atualmente os anti-helmínticos mais frequentemente utilizados, principalmente 

por serem a classe criada mais recentemente bem como a que apresenta menos casos de 

resistências.  

 

3.1.3.1. Mecanismo de ação 

 

As lactonas macrocíclicas provocam nos nematodes uma paralisia mediada pela sua 

ligação irreversível às subunidades α dos canais de cloro mediados pela glutamina, presentes 

nas células nervosas e musculares dos invertebrados, tendo para estes elevada afinidade. A 

ligação leva a um aumento lento e irreversível da permeabilidade da membrana celular ao cloro 

e a uma hiperpolarização da célula, o que provoca a paralisia flácida da musculatura somática, 

que impede que os nematodes se mantenham nos seus locais de eleição, bem como paralisia 

faríngea, que leva a uma redução da ingestão dos nutrientes necessários à sua sobrevivência, 

provocando a morte do parasita. Podem também interferir no sistema reprodutivo das fêmeas, 

levando a uma diminuição da produção de ovos (Sangster e Gill, 1999; Riviere e Papich, 2018). 

As lactonas macrocíclicas podem também ligar-se ao ácido gama-aminobutírico (GABA) que 

medeia os canais de cloro, no entanto, para que se ligue a este é necessária uma maior 

concentração (Kotze et al., 2014).  
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4. Resistência a anti-helmínticos  
 

O uso de fármacos anti-helmínticos é atualmente o método mais utilizado no controlo de 

nematodes, tanto em animais de produção como em animais de companhia, devido a sua 

eficácia, custo acessível e fácil acesso. No entanto, o seu uso repetido e indiscriminado, ou a 

subdosagem dos hospedeiros, levou ao aparecimento de parasitas resistentes ao seu efeito, 

sendo esta resistência observada em todo o mundo (Van Wyk, 2001; FAO, 2004). 

Estes efeitos negativos observam-se mais comumente na produção de pequenos ruminantes, 

animais nos quais foram reportados os primeiros casos de resistência (Tabela 2) (Sangster e 

Gill, 1999), sendo frequente encontrar ovinos com parasitas resistentes a mais que uma classe 

de anti-helmínticos (Kaplan e Vidyashankar, 2012). As explorações de ovinos afetadas 

apresentam um aumento da mortalidade e da morbilidade, bem como grandes perdas 

económicas que podem mesmo afetar o seu futuro (Geurden et al., 2014). 

 

Tabela 2 - Resistências a anti-helmínticos reportadas em nematodes dos ovinos. Adaptado de Sangster (2001). 

 Benzimidazóis 
Imidazotiazóis e 

tetrahidropirimidinas 

Lactonas 

macrocíclicas 

Haemonchus 

contortus 
X X X 

Ostertagia spp. X X X 

Trichostrongylus 

spp. 
X X X 

Nematodirus spp. X - - 

 

 

4.1. Definição  

 

Apesar da definição formal de resistência ser definida como uma mudança na 

suscetibilidade a um fármaco, é normalmente reconhecida como uma falha dos 

antiparasitários em controlar o parasitismo (Sangster, 2001). Esta ocorre quando uma parte 

de uma população parasitária é capaz de tolerar doses de um fármaco que é eficaz contra 



20 

 

outras populações da mesma espécie, e esta tolerância é hereditária, podendo ser também 

selecionada (Craig, 1993). Considera-se então que existe resistência quando um fármaco 

que deveria ter eficácia ≥95% apresenta apenas uma eficácia ≤80% (Geary et al., 2012). A 

resistência pode também ser definida como uma redução no período de proteção que o 

antiparasitário deveria exercer. Contudo, uma diminuição da eficácia de um anti-helmíntico, 

apenas num reduzido número de hospedeiros, não indica que exista resistência, pois esta 

pode ocorrer devido ao baixo metabolismo do hospedeiro ou a uma reduzida 

biodisponibilidade do fármaco (Cabaret e Berrag, 2004).  

Também podem surgir casos de resistência cruzada, que ocorrem quando os parasitas 

são capazes de resistir a anti-helmínticos de classes diferentes e com mecanismos de ação 

diferentes daquele a que foi inicialmente detetada a resistência, ou de resistência lateral, 

quando surge resistência a fármacos anti-helmínticos com um mecanismo de ação 

semelhante ao do fármaco inicial (Craig, 1993).  

Os parasitas que sobrevivem aos tratamentos transmitem genes de resistência à sua 

descendência, sendo que no início estes genes são raros, mas com a continuação da seleção 

para a resistência, a proporção destes genes aumenta, bem como a proporção de parasitas 

resistentes aos antiparasitários (Sangster, 2001). Assim sendo, a resistência aos anti-

helmínticos é bastante dependente do sucesso dos parasitas resistentes em produzir uma 

descendência viável (Van Wyk, 2001). Grande parte dos parasitas gastrointestinais possuem 

características genéticas que favorecem o desenvolvimento da resistência aos anti-

helmínticos, pois apresentam um grande tamanho populacional e ritmos rápidos de 

evolução das sequências de nucleótidos, o que lhes confere uma elevada diversidade 

genética (Kaplan, 2004).  

Como a resistência aos anti-helmínticos é hereditária, seria de esperar que, se os 

parasitas deixassem de ser expostos ao fármaco para o qual são resistentes, as gerações 

futuras voltariam a ser suscetíveis. Contudo, quando os alelos associados à resistência estão 

presentes numa população, estes aparecem geralmente com elevada frequência, estando 

também coadaptados com outras características que aumentam o valor adaptativo do 

parasita, sendo assim praticamente impossível reverter a resistência a determinado anti-

helmíntico, mesmo quando este deixa de ser usado (Craig, 1993; Dobson et al., 2012; 

Kaplan, 2014; Paraud et al.,2014).   
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4.2. Pressão de seleção 

 

A seleção de resistência aos anti-helmínticos ocorre devido ao elevado potencial biótico 

dos parasitas gastrointestinais, especialmente no caso de H. contortus, permitindo que uma 

pequena população de parasitas resistentes rapidamente se torne num grande número 

populacional (Craig, 1993). O uso de anti-helmínticos, sobretudo de forma inadequada, e 

sem que sejam consideradas a ecologia e epidemiologia dos parasitas, leva a que exista uma 

pressão para a seleção de parasitas resistentes. A subdosagem favorece também a 

sobrevivência tanto de hetero como homozigóticos, contribuindo para um aumento 

desproporcional da população resistente (Van Wyk, 2001; FAO, 2004). 

A pressão de seleção pode então ser definida como a proporção de cada geração que é 

descendente de parasitas resistentes aos fármacos anti-helmínticos (Van Wyk, 2001). 

Segundo Sutherst e Comins (1979), existem três fases que levam ao aparecimento de 

resistências: 

i. Estabelecimento de alelos associados à resistência na população de parasitas através 

de mutações aleatórias. Este é um processo sobre o qual não é possível ter controlo 

pois está dependente da probabilidade.  

ii. Desenvolvimento e propagação da resistência. Como os parasitas resistentes 

sobrevivem aos tratamentos antiparasitários, vai ocorrer uma disseminação dos 

alelos associados à resistência na população devido à sobrevivência dos indivíduos 

heterozigóticos por seleção dos alelos para a resistência parcialmente dominantes, 

ou uma seleção mais lenta dos alelos recessivos em indivíduos homozigóticos. Nesta 

fase, como a frequência de alelos mutantes é muito baixo, não são ainda detetadas 

resistências aos antiparasitários, podendo a resistência propagar-se para outras 

explorações, aquando da venda de animais;  

iii. Aparecimento da resistência, quando o número de parasitas resistentes aos 

antiparasitários já é suficiente para que se observem os seus efeitos. Nesta fase a 

seleção de homozigóticos é importante. Para que se chegue a esta fase é necessária 

uma pressão de seleção sustentável (FAO, 2004).  

A velocidade a que estas fases ocorrem está dependente da pressão de seleção para a 

resistência presente na população parasitária em causa (FAO, 2004).   
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4.2.1. Possíveis fatores de pressão de seleção  

 

Existem vários fatores que podem influenciar a seleção de resistência, podendo ser 

derivados do parasita ou do hospedeiro e do maneio aplicado a este. Segundo Georghiou e 

Taylor (1977), estes podem ser divididos em três categorias, como indicado na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Possíveis fatores de pressão de seleção. Adaptado de Georghiou e Taylor (1977). 

Fatores genéticos Fatores biológicos Fatores operacionais 

Frequência dos alelos 

associados à resistência 
Bióticos Comportamentais 

Natureza química dos 

fármacos 

Dominância dos alelos para 

a resistência 

Tempo até 

nova 

descendência 

Sobrevivência 

fortuita e refugia 

Possibilidade de 

resistências cruzadas 

Expressão e interações dos 

alelos para a resistência 

Padrões de 

reprodução 

Monofagia ou 

polifagia do 

hospedeiro 

 

Modo de aplicação dos 

fármacos 

 

Seleção de resistência para 

outros fármacos 

Descendência 

por geração 

 

Mobilidade e 

migração parasitária 

 

Persistência de resíduos do 

fármaco no hospedeiro 

Relação dos genes para a 

resistência com as restantes 

características do valor 

adaptativo do parasita 

  
Estádios parasitários nos 

quais atua o fármaco 

   Frequência de tratamentos 

 

4.3.  Mecanismos de resistência aos fármacos 

 

A resistência aos antiparasitários surge em todas as classes de anti-helmínticos de largo 

espetro, porém, esta resistência encontra-se mais disseminada na classe dos benzimidazóis 

e pró-benzimidazóis (Craig, 1993; Coles et al., 2006). A resistência aos anti-helmínticos 

envolve diferentes mecanismos, entre os quais (Kerboeuf et al., 2003; Martin e Robertson, 

2007): 
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 Modificações moleculares que afetam a capacidade do fármaco se acumular no 

seu local de ação; 

 Modificação do número, afinidade ou estrutura dos recetores celulares;  

 Modificação da atividade enzimática, aumentando-a ou diminuindo-a; 

 Aumento do efluxo do fármaco pelos transportadores membranares. 

 

4.3.1. Benzimidazóis  

  

Tendo tido os benzimidazóis tanto sucesso, principalmente em ovinos, isto levou a uma 

enorme pressão de seleção por parte dos parasitas, sendo inúmeros os casos de resistência 

reportados em todo o mundo (Lacey, 1994).  

A maioria dos casos de resistência estão associadas a uma redução dos recetores com 

afinidade para os benzimidazóis devido a um polimorfismo de um único nucleótido, ocorrendo 

uma mudança da fenilalanina em tirosina no codão 200 do gene para o isótopo 1 da ꞵ-tubulina. 

Este polimorfismo também foi observado nos codões 167 e 198, mas em menor frequência. 

(Martin e Robertson, 2007; Beech et al., 2010; Kotze et al., 2014). Uma modulação da atividade 

das bombas de efluxo transmembranares, como as glicoproteínas P (P-GP), que intervêm no 

transporte ativo de produtos tóxicos para o exterior da célula, também pode levar a resistências 

aos benzimidazóis, pois causam uma alteração da concentração de fármaco no seu local de ação 

(Sangster, 1994, Kerboeuf et al., 2003).  

 

4.3.2. Imidazotiazóis e tetrahidropirimidinas 

 

A resistência a estes fármacos parece estar associada a uma diminuição da afinidade 

para os nAChRs, possivelmente por uma alteração da expressão ou mutação dos genes que 

codificam as subunidades dos recetores do subtipo-L (Figura 9) (Craig, 1993; Geary et al., 

1999). Esta resistência pode estar também associada a mutações genéticas que levam a que 

componentes essenciais dos nAChRs não sejam codificados. Presume-se que esta resistência 

seja poligénica, e mesmo variável com o género parasitário (Sarai et al., 2013). 
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É possível existirem também mecanismos de resistência não específicos, como as P-GP. 

Kerboeuf et al. (2003), num estudo em que analisaram os polimorfismos genéticos de três 

populações de H. contortus multirresistentes, verificaram que não existia associação entre a 

estrutura genética das P-GP e a resistência aos imidazotiazóis e tetrahidropirimidinas. Contudo, 

Sarai et al. (2014) realizaram testes em que expuseram larvas de três populações de H. contortus 

multirresistentes a diferentes concentrações de levamisol, observando que as larvas expostas a 

menores concentrações de levamisol apresentavam um aumento da expressão dos genes para 

as P-GP, não havendo alteração ou até redução da sua expressão em concentrações mais 

elevadas. Estes resultados sugerem que possam existir dois níveis de resistências associados a 

estes fármacos: um nível de resistência a baixas concentrações de fármaco, mediado pelas P-

GP, e um nível de resistência a altas concentrações de fármaco, associado a alterações no seu 

local de ação.  

 

4.3.3. Lactonas macrocíclicas  

 

A resistência a esta classe de anti-helmínticos está relacionada com a seleção de genes 

associados à expressão da subunidade α dos canais de cloro mediados pela glutamina, 

interferindo com as modificações conformacionais que ocorrem após a ligação do fármaco, mas 

sem perda de afinidade (Blackhall et al., 1998; Kerboeuf et al., 2003). Outra hipótese é a 

existência de uma mutação nas subunidades α que pode afetar a sua interação com as 

subunidades ꞵ, não se formando assim um canal de cloro funcional, ou de uma outra mutação 

nessas mesmas subunidades que leva a que hajam menos canais sensíveis às lactonas 

macrocíclicas (Blackhall et al., 1998).  

Subtipo-B 
Subtipo-L 

Subtipo-N 

Resistência ao 

levamisol/pirantel 

Figura 9 – Esquema da perda de nAChRs do subtipo-L, associada à resistência ao levamisol 

e ao pirantel. Adaptado de Martin e Robertson (2007). 
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A resistência está também associada ao transporte do fármaco pelas P-GP. As P-GP 

apresentam-se geralmente em número aumentado nos parasitas resistentes, causando alterações 

na concentração dos anti-helmínticos no local de ação (Xu et al., 1998; Geary et al., 1999; 

Kerboeuf et al., 2003). Este aumento do número das P-GP pensa-se que seja devido a alterações 

na estrutura e/ou na transcrição dos genes que as codificam (Xu et al., 1998). 

 

4.4. Diagnóstico de resistência 

 

De forma a detetar casos de resistência aos anti-helmínticos criaram-se diferentes testes, 

realizados tanto in vivo como in vitro. Estes têm sido constantemente aperfeiçoados de forma a 

tornar os seus resultados mais fiáveis (FAO, 2004). Detetar a existência de resistência aos anti-

helmínticos é essencial para que se mantenha a eficácia dos fármacos, desacelerando assim o 

processo (Calvete e Uriarte, 2013).  

 

4.4.1. Testes in vivo 

 

4.4.1.1. Teste de redução da contagem de ovos fecais 

 

O teste de redução da contagem de ovos fecais (TRCOF) foi o primeiro teste a 

ser desenvolvido para detetar e avaliar a existência de resistência aos anti-helmínticos, 

sendo ainda o mais utilizado de forma rotineira em todo o mundo (Cabaret e Berrag, 

2004; Calvete e Uriarte, 2013). O TRCOF é um teste simples e fácil de realizar, sem 

grandes custos e sem necessidade de equipamento especializado, permitindo também 

obter resultados para todas as classes de anti-helmínticos (FAO, 2004; Coles et al., 

2006). 

Este teste permite fazer uma estimativa da eficácia dos fármacos ao comparar a 

contagem de ovos fecais antes e depois do tratamento, tanto de animais tratados como 

de não tratados (Cabaret e Berrag, 2004; FAO, 2004). Contudo, este só é viável se mais 

de 25% dos parasitas forem resistentes. Deve também existir um grupo de animais não 

tratados (controlo) de forma a se poder observar as variações naturais na contagem dos 

ovos fecais (Coles et al., 2006). 
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4.4.2. Testes in vitro 

 

Para além dos testes in vivo, existe também a possibilidade de se realizarem testes in 

vitro, sendo estes mais comumente utilizados para pesquisas científicas pois requerem que a 

parasitose presente seja apenas provocada por uma espécie parasitária. São também testes 

mais dispendiosos que o TRCOF e que implicam a utilização de instalações laboratoriais mais 

especializadas (FAO, 2004).  

4.4.2.1. Teste de eclosão dos ovos 

 

O teste de eclosão dos ovos (TEO) é um teste rápido e económico que permite 

determinar a resistência dos parasitas aos benzimidazóis, sendo que normalmente se utiliza o 

tiabendazol pela sua alta solubilidade em água (Taylor et al., 2002; Coles et al., 2006; Fortes e 

Molento, 2013). Este teste baseia-se nos efeitos do benzimidazóis sobre os ovos dos nematodes, 

prevenindo que estes embrionem com posterior eclosão (Taylor et al., 2002).  

O TEO funciona através da incubação de ovos não embrionados de nematodes, sendo 

estes expostos a várias concentrações de tiabendazol. Para que os resultados sejam fiáveis, os 

ovos devem ser utilizados até 3 horas após serem recolhidos pois a sua sensibilidade ao 

tiabendazol diminui. Contudo, é possível ultrapassar-se este limite de tempo armazenando os 

ovos em meio anaeróbio (Whitlock et al., 1980; Coles et al., 1992). Este motivo torna-se um 

inconveniente para a aplicação do TEO como teste de rotina (Taylor et al., 2002). 

Os animais testados devem ter sido sujeitos a tratamento anti-helmíntico 10 a 14 dias 

antes da colheita das amostras. Ao usar-se animais não tratados pode criar-se dificuldades na 

interpretação dos resultados devido à baixa percentagem de parasitas resistentes (Whitlock et 

al., 1980). Depois da incubação, é determinada a percentagem de ovos que eclodem em cada 

uma das concentrações, comparando-se com as mortes ocorridas naturalmente num grupo 

controlo. Isto permite determinar a dose letal 50 (DL50), a dose capaz de impedir que 50% dos 

ovos eclodam (Coles et al., 1992; Taylor et al., 2002; Fortes e Molento, 2013). Considera-se 

que a dose discriminante, ou seja, a dose que inibe a eclosão dos ovos de 99% dos nematodes 

suscetíveis, em ovinos, é de 0,1 μg/ml de tiabendazol. Assim, ovos com uma DL50 superior a 

0,1 μg/ml podem ser considerados resistentes (Whitlock et al., 1980; Coles et al., 1992). A 

percentagem de ovos que eclodem com a dose discriminante indica a percentagem de ovos 

resistentes aos benzimidazóis (Coles et al., 2006). No entanto, este teste só apresenta resultados 
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fiáveis para ovos de nematodes com rápida eclosão, pelo que existe também uma modificação 

do TEO para ovos de Nematodirus (Taylor et al., 2002; FAO, 2004). 

 

4.4.2.2. Teste de desenvolvimento larvar  

 

De todos os testes realizados in vitro, o teste de desenvolvimento larvar (TDL) é o único 

que pode ser utilizado para testar todas as classes de anti-helmínticos devido às alterações que 

estes causam no metabolismo parasitário e consequentemente no seu desenvolvimento (Taylor 

et al., 2002; FAO, 2004).  

No TDL, os ovos de nematodes recolhidos das fezes de animais com suspeita de 

parasitose são colocados nos poços de uma placa de titulação com uma matriz de ágar, e espera-

se que estes eclodam e se desenvolvam até L3, na presença do anti-helmíntico em estudo, 

fazendo-se depois contagem das mesmas (Taylor et al., 2002; FAO, 2004). Sabe-se que a dose 

discriminantes em ovinos é de 0,02 μg/ml de tiabendazol e de 0,5 μg/ml de levamisol, logo, 

podem considerar-se resistentes as larvas que se desenvolvam (Coles et al., 2006; Fortes e 

Molento, 2013).  

Ao contrário do TEO, a idade dos ovos recolhidos não tem influência nos resultados, e 

no final do teste as larvas do grupo controlo e as que sobreviveram aos anti-helmínticos devem 

ser observadas de forma a determinar a espécie a que pertencem (Coles et al., 2006). 

 

4.4.2.3. Teste de motilidade, migração e paralisia larvar 

 

Os testes de motilidade e migração larvar permitem detetar resistências aos fármacos 

que causam paralisia da musculatura somática. A motilidade e a migração das larvas pode ser 

medida por observação direta, meios eletrónicos ou por migração das larvas através de redes 

finas (Fortes e Molento, 2013). 

O teste de migração larvar é realizado incubando larvas de estádio 3 em diversas 

concentrações de anti-helmíntico durante 30 minutos, sendo depois transferidos para câmaras 

de migração equipadas com redes finas pelas quais as larvas podem migrar. Após 30 minutos 

observa-se a separação das larvas móveis e imóveis nas várias concentrações (Taylor et al., 

2002; Fortes e Molento, 2013). 
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No teste de paralisia larvar, as L3 são incubadas por 24 horas em várias diluições de 

anti-helmíntico. Após este tempo, a percentagem de larvas paralisadas é determinada. Este teste 

permite assim diferenciar entre parasitas suscetíveis e resistentes (Taylor et al., 2002; FAO, 

2004). Está também descrita uma modificação deste teste para detetar resistências aos 

benzimidazóis (Taylor et al., 2002). 

A motilidade das larvas e adultos pode também ser estimada utilizando um medidor de 

micromotilidade, após estes terem sido incubados em benzimidazóis ou levamisol. O medidor 

funciona através da medição da refração da luz, pois o movimento larvar altera o ângulo da luz 

refletida (FAO, 2004; Fortes e Molento, 2013). 

Apesar de existir uma boa concordância entre estes testes e o TRCOF, ainda são 

necessários estudos para que estes possam ser aplicados em campo, onde frequentemente as 

infeções são mistas (Fortes e Molento, 2013). Os resultados podem também ser alterados pela 

altura em que se adiciona o anti-helmíntico: muito cedo e não há desenvolvimento larvar; muito 

tarde o fármaco não exerce o seu efeito (FAO, 2004). 

 

4.4.2.4. Teste de ligação à ꞵ-tubulina 

 

Baseado no mecanismo de resistência dos benzimidazóis, ou seja, na redução da 

afinidade destes para a ꞵ-tubulina, este estudo consiste na incubação de uma extrato de tubulina 

das L3 (no entanto também podem ser obtidos de ovos ou parasitas adultos) com um carbamato 

tritiado de benzimidazol até que se atinja um equilíbrio. O benzimidazóis que não se liga é 

removido com carvão ativado e as ligações de benzimidazóis à ꞵ-tubulina são quantificadas por 

espetrofotometria. Os resultados baseiam-se no facto de os extratos de tubulina dos parasitas 

resistentes formarem ligações substancialmente mais fracas que os extratos de parasitas 

suscetíveis (Taylor et al., 2002; FAO, 2004).  

Este é um teste rápido, fácil de reproduzir e sensível, conseguindo detetar baixas 

frequências de resistência parasitária. Contudo, apresenta um custo elevado e necessita de um 

grande número de amostras, o que dificulta a sua prática rotineira (Lacey e Snowdon, 1988). 
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4.4.2.5. Testes moleculares 

 

Recentemente têm-se criado novas técnicas de deteção de resistências aos anti-

helmínticos, nomeadamente a criação de testes moleculares. Estas permitem uma identificação 

das espécies parasitárias, possibilitando um diagnóstico de resistência ao mesmo tempo. 

Contudo, apenas é conhecido o mecanismo molecular de resistência aos benzimidazóis, pelo 

que ainda só existem testes para esta classe de anti-helmínticos (Humbert et al., 2001; Fortes e 

Molento, 2013). 

Como referido no ponto 3.4.1, a resistência aos benzimidazóis é sobretudo devida ao 

polimorfismo de um único nucleótido, que pode ser utilizado como marcador em parasitas 

resistentes (Fortes e Molento, 2013).  

Usando o protocolo de PCR alelo-específico é possível determinar o genótipo de 

parasitas adultos e de L3, podendo diagnosticar-se a resistência ou suscetibilidade da população 

parasitária através da estimativa da proporção de cada genótipo (Humbert et al., 2001).   

Para determinar a resistência associada ao codão 200 pode utilizar-se protocolos de 

PCR-RFLP (“restriction fragment length plymorphism”, ou polimorfismo de comprimento de 

fragmentos de restrição), que permitem obter o genótipo e identificar a espécie parasitária de 

uma única L3 (von Samson-Himmelstjerna, 2006).  

Também é possível utilizar a PCR em tempo real para determinar a frequência dos alelos 

para o isótopo 1 da ꞵ-tubulina em amostras de ADN parasitário, sendo esta uma técnica sensível 

e com resultados fidedignos (von Samson-Himmelstjerna, 2006; Fortes e Molento, 2013).  

 

4.5. Controlo estratégico de parasitoses  

 

Com o aparecimento de resistências aos anti-helmínticos surgiu também a necessidade 

de se criarem métodos alternativos de lidar com as parasitoses numa tentativa de manter a 

eficácia remanescente destes antiparasitários. As estratégias mais eficazes têm como objetivo 

minimizar o impacto das parasitoses nos ovinos, evitando uma exposição exagerada aos 

fármacos anti-helmínticos (Besier e Love, 2003). Para isto é necessários optar por métodos não 

farmacológicos. Contudo, deve aplicar-se uma combinação dos mesmos pois utilizando apenas 
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um dos métodos é pouco provável que se obtenham resultados favoráveis (Besier e Love, 2003; 

FAO, 2004).  

 

4.5.1. Uso sustentável de anti-helmínticos 

 

De forma a promover um uso sustentável e de proteger o uso futuro dos anti-helmínticos, 

criaram-se dois conceitos para a utilização destes, o tratamento direcionado e o tratamento 

direcionado seletivo. Estes têm como objetivo tratar eficazmente as parasitoses e os impactos 

que estas causam nas explorações, preservando ao mesmo tempo a eficácia anti-helmíntica, 

mantendo para isso um certo número de parasitas em refugia (Charlier et al., 2014).  

 

4.5.1.1. Tratamento direcionado 

 

O tratamento direcionado consiste em tratar todo o rebanho, tendo conhecimento prévio 

das espécies parasitárias envolvidas e da sua epidemiologia, de forma a saber quais os períodos 

de tempo em que o risco de parasitose é mais elevado, fazendo assim os tratamentos nestas 

alturas, e também nas alturas mais suscetíveis para o hospedeiro, tal como o parto (Charlier et 

al., 2014). Também se pode optar por um tratamento direcionado quando existem contagens 

fecais de ovos elevadas, permitindo que os tratamentos sejam adaptados às mudanças nas 

populações parasitárias (Charlier et al., 2014).  

 

4.5.1.2. Tratamento direcionado seletivo 

 

Os tratamentos direcionados seletivos consistem em tratar apenas os indivíduos que 

necessitam de tratamento anti-helmíntico, baseando-se em indicadores de tratamento, sejam 

estes indicadores de produção, parasitológicos ou fisiopatológicos. Preferencialmente utilizam-

se os indicadores de produção pois são mais fáceis de observar a nível do indivíduo (Charlier 

et al., 2014). Contudo, estes tratamentos requerem que haja um maior controlo dos animais, o 

que pode levar a dificuldades na aceitação por parte dos produtores, principalmente em 

explorações em que apenas existem parasitoses subclínicas ou onde não existem casos de 

resistência reportados. Para uma maior aceitação é também conveniente que o valor monetário 
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poupado em anti-helmínticos seja superior ao gasto em testes coprológicos (Valcárcel et al., 

2015). 

 

4.5.1.3. Associação de anti-helmínticos 

 

O princípio da associação de anti-helmínticos pressupõe o aumento do espetro de 

eficácia contra os nematodes, o que permite um melhor controlo das parasitoses, bem como 

retardar o desenvolvimento de resistências, mantendo assim a eficácia dos fármacos. No entanto, 

estas combinações apenas apresentam resultados quando não partilham o mesmo mecanismo 

de resistência, ou seja, classes diferentes (Geary et al., 2012). Existe também a possibilidade de 

surgirem resistências aos vários anti-helmínticos associados, o que leva a casos ainda mais 

preocupantes, contudo, parasitas que inicialmente apresentam alelos distintos de resistência, ou 

seja, resistência a vários fármacos, são bastante raros (Geary et al., 2012). 

 

4.5.2. Vacinas anti-helmínticas 

 

Devido ao aparecimento das resistências aos anti-helmínticos, que levam a limitações 

na sua utilização, surgiu um maior interesse no desenvolvimento de vacinas contra os 

nematodes, vacinas essas eficazes na proteção dos animais e que não apresentem efeitos 

indesejáveis (Charlier et al., 2017). Contudo, o desenvolvimento destas é uma situação 

complexa que envolve as respostas inflamatória, dos anticorpos e respostas mediadas pelas 

células, bem como reações de hipersensibilidade (FAO, 2004). 

Atualmente existe apenas uma vacina contra nematodes gastrointestinais, mais 

especificamente contra H. contortus, disponível somente na Austrália e África do Sul, e que 

necessita de ser administrada uma vez por mês para que a proteção se mantenha (Charlier et al., 

2017; Vercruysse et al., 2017).  

As vacinas antinematodes que apresentam resultados mais promissores em ovinos, 

nomeadamente contra H. contortus, são as que utilizam antigénios “escondidos”, ou seja, 

moléculas que se encontram à superfície do lúmen intestinal dos parasitas que não são detetadas 

pelo hospedeiro aquando da infeção (FAO, 2004). Estes antigénios são administrados sob a 

forma de vacina ao hospedeiro, havendo uma produção de anticorpos. Quando o parasita se 

alimenta do sangue do hospedeiro, vai ingerir os anticorpos, que vão atacar as células alvo do 
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intestino do parasita e consequentemente afetar a sua capacidade de processar os nutrientes 

absorvidos, o que leva à morte. Apesar dos bons resultados, o maior inconveniente é o elevado 

número de vacinas que devem ser aplicadas para que haja um bom combate das parasitoses e 

para que o título de anticorpo se mantenha elevado (Shalaby, 2013).  

Recentemente, testes com vacinas recombinantes obtiveram bons resultados na proteção 

dos hospedeiros. Contudo, ainda é necessária muita pesquisa nesta área até que se obtenham 

vacinas com resultados semelhantes aos dos fármacos anti-helmínticos (Charlier et al., 2017). 

 

4.5.3. Refugia  

 

Refugia é o termo utilizado para definir a proporção de parasitas que não é exposta aos 

anti-helmínticos, tais como os parasitas que se encontram nos estádios de vida livre ou nos 

indivíduos não tratados, escapando assim à seleção para a resistência (Sangster, 2001; Van Wyk, 

2001). Estes parasitas podem, mais tarde, conseguir estabelecer-se com sucesso no hospedeiro, 

dando origem a uma descendência viável e que não apresenta resistência aos fármacos (Dobson 

et al., 2012). 

Os refugia é essencial para que se possa prolongar o uso de anti-helmínticos, pois 

diminui o desenvolvimento de resistências ao permitir a conservação de parasitas suscetíveis 

aos fármacos, reduzindo assim a descendência de parasitas que sobrevivem aos tratamentos 

(Van Wyk, 2001; Pech et al.,2009). Assim sendo, qualquer tratamento efetuado deve manter 

uma população em refugia (FAO, 2004). 

 

4.5.4. Controlo das pastagens  

 

Sabendo que as formas parasitárias livres se encontram nas pastagens, uma redução da 

exposição dos hospedeiros, principalmente dos mais suscetíveis, às pastagens contaminadas, é 

uma peça fundamental no controlo das parasitoses, assegurando que estes não ingerem grandes 

quantidades de larvas parasitárias (Besier e Love, 2003; Shalaby, 2013). Considera-se uma 

pastagem segura quando esta não teve animais em pastoreio nos últimos 6 meses de tempo frio, 

ou nos últimos 3 meses de tempo quente e seco (Shalaby, 2013).  
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Um dos métodos de controlo é a rotação de pastagens. Consiste em dividir as pastagens 

em parcelas, nas quais os animais são colocados durante um curto período de tempo, deixando-

as depois a repousar por um período de tempo mais longo. Os animais mais suscetíveis às 

parasitoses devem ser colocados primeiro nas pastagens, de forma a não serem parasitados por 

parasitas excretados pelos adultos (FAO, 2004; Shalaby, 2013). Este método promove uma 

melhor utilização das pastagens, o que permite reduzir de forma contínua a carga parasitária 

nestas. Permite também que haja uma menor utilização de fármacos anti-helmínticos (FAO, 

2004).  

Fazer uma rotação alternada de espécies também permite controlar o número de 

parasitas nas pastagens. Esta consiste em colocar outros animais nas pastagens, como bovinos 

e equinos, que são parasitados por espécies parasitárias diferentes e cujo parasitismo cruzado é 

mínimo (Besier e Love, 2003; FAO, 2004). 

O controlo das pastagens também se pode aplicar através da criação de pastagens 

seguras, que consiste em retirar todos os animais e fazer um descanso das pastagens nas alturas 

de recontaminação, tal como o início da primavera e a altura das chuvas, o que possibilita uma 

redução do número de parasitas (FAO, 2004). Nestas alturas também se deve optar por realizar 

uma desparasitação para remover das pastagens larvas recentemente eclodidas ou que se 

encontram em hipobiose, bem como desparasitar os hospedeiros para eliminar parasitas 

adquiridos recentemente (Shalaby, 2013).  

Apesar de estas técnicas serem vantajosas, é necessário que se conheça bem a ecologia 

e epidemiologia dos parasitas envolvidos, principalmente as variações no número de larvas e 

no seu desenvolvimento consoante o ambiente do local onde estas se encontram (Besier e Love, 

2003, FAO, 2004). 

 

4.5.5. Suplementos nutricionais 

 

As parasitoses gastrointestinais estão relacionadas com o grau de subnutrição dos 

hospedeiros, pelo que uma melhoria da alimentação dos animais leva a uma redução das perdas 

económicas e dos índices de morbilidade/mortalidade associados a estas. Assim sendo, o uso 

estratégico de suplementos, principalmente nos animais mais suscetíveis, pode apresentar 

benefícios no controlo parasitário (FAO, 2004). 
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O consumo de proteína é o mais associado à resistência dos parasitas, pois os nematodes 

gastrointestinais aumentam a utilização de aminoácidos endógenos por parte dos hospedeiros 

(Shalaby, 2013). Sinais clínicos tais como hiporexia e anorexia são dos mais frequentemente 

observados em animais parasitados, sendo que os níveis de proteína endógenos são os mais 

afetados (Knox et al., 2006). Posto isto, a utilização de suplementos de proteína pode ser 

benéfica em animais parasitados pois leva a um aumento da imunidade do hospedeiro bem 

como a uma certa resistência a reinfeções (Besier e Love, 2003). Nestes casos deve fazer-se 

uma suplementação com azoto não proteico, que permite aumentar o consumo por parte do 

hospedeiro bem como a produção de proteínas por parte dos microrganismos ruminais, o que 

leva a uma maior absorção intestinal de proteína (FAO, 2004; Knox et al., 2006). 

Existem também outros minerais cuja deficiência pode afetar a resistência dos 

hospedeiros às parasitoses (Besier e Love, 2003). Estudos demonstram que uma suplementação 

de fósforo previne que as larvas parasitárias se consigam estabelecer nos órgãos. Também a 

suplementação com cobalto pode beneficiar a imunidade do hospedeiro (Shalaby, 2013). 

Uma deficiência em cobre no hospedeiro também pode ser observada aquando da 

presença de uma parasitose, sendo que a sua suplementação pode aumentar a imunidade aos 

nematodes gastrointestinais. Também se observa uma diminuição da carga parasitária quando 

os hospedeiros são suplementados com este mineral, sendo possível que este apresente efeitos 

tóxicos nos parasitas (Sangster, 2001; Shalaby, 2013). 

  

4.5.6. Forragens bioativas 

 

As forragens bioativas contêm, para além de benefícios nutricionais, propriedades anti-

helmínticas devido à presença de metabolitos secundários das plantas tais como proteases 

cisteinicas, taninos condensados e flavonoides, podendo assim ser considerados nutracêuticos 

(Charlier et al., 2017; Vercruysse et al., 2018).  

Ainda são necessários mais estudos para perceber os diferentes modos de ação dos 

metabolitos secundários contra as várias espécies de nematodes gastrointestinais, no entanto, 

sabe-se que os taninos apresentam a capacidade de melhorar a resposta imunitária dos ovinos 

aos nematodes (Charlier et al., 2017). Sabe-se também que os taninos aumentam a absorção de 

proteína digestível ao formarem complexos com as proteínas no rúmen, que se dissociam 

aquando do contacto com o pH baixo do abomaso (Shalaby, 2013). 
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Existem também efeitos sinergéticos entre metabolitos, havendo evidências que a 

associação entre taninos condensados e alguns flavonoides leva a uma inibição do 

desembainhamento das L3, possivelmente pela acumulação de produtos do metabolismo 

parasitário e posterior toxicidade celular. A exposição a extratos de plantas contendo tanto 

taninos como outros flavonoides leva também à degenerescência muscular e desorganização 

intracelular nos parasitas, o que demostra os efeitos anti-helmínticos destes metabolitos bem 

como as vantagens que estes podem apresentar para o controlo não farmacológico das 

parasitoses (Klongsiriwet et al., 2015; Vercruysse et al., 2018). 

 

4.5.7. Controlo biológico  

 

O uso de fungos nematofagos têm sido estudados como método de controlo biológico 

de nematodes. Este método tem como objetivo controlar as formas parasitárias livres, reduzindo 

o nível de larvas infetantes nas pastagens (FAO, 2004; Shalaby, 2013). 

A espécie de fungos mais utilizada para controlo biológico de nematodes é o 

Duddingtonia flagrans. Os fungos desta espécie produzem clamidosporos de paredes espessas 

e bastantes resistentes, que passam com facilidade pelo trato gastrointestinal dos pequenos 

ruminantes e sobrevivem nas fezes. Estes germinam e formam estruturas micelares quando na 

presença de nematodes, espalhando-se rapidamente nas fezes. Estes capturam as L3 (Figura 9), 

penetrando na sua cutícula e provocando a sua destruição antes que se dispersem nas pastagens. 

Os metabolitos e outros compostos produzidos pelos fungos também apresentam algumas 

propriedades contra os nematodes (FAO, 2004; Charlier et al., 2017). 
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Contudo, para que se obtenham os efeitos desejados é necessário que os animais sejam 

alimentados com os clamidosporos regularmente (cada 2/3 dias), o que acarreta um custo 

elevado, sendo este o maior obstáculo à aplicação deste método. Atualmente tem sido estudadas 

técnicas para que estes sejam administrados regularmente, como a incorporação nas rações, em 

bolus de libertação lenta ou em blocos de minerais (Shalaby, 2013; Charlier et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Duddingtonia flagrans. aprisionando uma larva de nematode. Retirado 
de https://www.duddingtonia.com. Acedido a 18/09/2019. 

https://www.duddingtonia.com/
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Capítulo II – Componente experimental 
 

1. Introdução  
 

Os dados apresentados neste estudo foram recolhidos durante o estágio realizado na clínica 

CapVéto Bellac, em Bellac, França, tendo este estágio tido uma duração total de dois meses, 

durante os quais foram desenvolvidas diversas atividades médico-veterinárias. Esta clínica 

recebe anualmente vários estagiários, tanto de medicina como de enfermagem veterinária, 

dando a oportunidade e a autonomia aos mesmos de realizar as várias tarefas inerentes à 

profissão, sempre com a supervisão de um médico veterinário.  

Este estágio foi realizado em clínica mista, mas com principal enfoque na clínica de 

pequenos ruminantes. Foi possível acompanhar os médicos veterinários nas saídas de campo 

para consultas em animais de produção e visitas a explorações, bem como acompanhar as 

consultas realizadas na clínica tanto em animais de companhia como em animais de produção. 

Também foi possível assistir e auxiliar em várias cirurgias, bem como prestar apoio no pré e 

pós-operatório. Durante o estágio foi também possível realizar várias coprologias, visto que 

todas as explorações apoiadas por esta clínica enviavam amostras de fezes para análise antes 

das desparasitações, o que permitiu aprofundar os conhecimentos na área da parasitologia.  

A opção pelo tema das resistências aos anti-helmínticos surgiu após discussão com o Dr. 

Pierre Autef, médico veterinário na clínica em questão, que me fez perceber a importância deste 

tema para a saúde humana e animal, e para a viabilidade económica das explorações. A 

possibilidade de realizar este trabalho deveu-se também a uma suspeita prévia de uma possível 

resistência à moxidectina numa das explorações apoiadas pela clínica, a mesma onde foram 

recolhidos os dados apresentados.  

Apesar de a resistência aos anti-helmínticos ser alvo de estudo, especialmente em pequenos 

ruminantes, não é um assunto muito divulgado, principalmente no nosso país, ao contrário do 

que acontece com a resistência aos antibióticos, o que me levou a ter um especial interesse nesta 

temática.   
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2. Objetivos  
 

O presente estudo teve como principais objetivos: 

a)  Deteção de casos de resistência aos antiparasitários; 

b) Identificação dos fármacos anti-helmínticos e dos nematodes para os quais existem mais 

casos de resistências.  

Estes objetivos permitiram alargar e consolidar conhecimentos sobre a elevada distribuição 

e prevalência da resistência aos anti-helmínticos a nível mundial. 

 

Com este estudo pretende-se: 

a)  Consolidar e aplicar os conhecimentos sobre a execução de exames coprológicos; 

b)  Visualizar e identificar formas parasitárias; 

c) Acompanhar e participar nas diversas atividades médico veterinárias, tais como 

consultas, cirurgias e apoio às várias explorações. 
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3. Material e métodos 
 

3.1. Nota prévia 

 

O presente estudo foi realizado após uma suspeita anterior de casos de resistência aos anti-

helmínticos. Um determinado lote de animais, mesmo após a desparasitação com moxidectina, 

apresentou sinais de infeção parasitária, principalmente diarreias. Procedeu-se então à 

realização da contagem de ovos fecais para observar e quantificar a presença de estrongilídeos 

nas fezes. Observou-se que existia uma média de OPG de estrongilídeos de 486. Fez-se um 

novo tratamento, realizando-se uma nova contagem 14 dias depois, sendo nesta a média de 

OPG de 192. Foi aplicada a fórmula TRCOF3 obtendo-se os seguintes resultados: 

𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹 = 100 (1 − (
192

486
)) ≈ 60,5% 

É possível observar que a percentagem de redução é de 60,5%, logo, está abaixo dos 95%, 

o que nos permitiu suspeitar da existência de resistência à moxidectina devido à redução da 

eficácia do fármaco, tendo-se assim optado pela realização de um estudo de resistência na 

exploração.   

 

3.2. Caracterização da área de estudo 

 

A região de Bellac é uma pequena localidade localizada na zona ocidental da França 

(Figura 11). Nesta região predomina a paisagem pastoral e de floresta, sendo ainda uma zona 

de natureza bem preservada. Existem também vários cursos de água, o que permite manter as 

várias zonas verdes. Em termos climatéricos caracteriza-se por um clima oceânico, tendo 

invernos frios e chuvosos, sendo que a pluviosidade se mantem durante grande parte do ano, e 

verões agradáveis, em que as temperaturas se situam normalmente entre os 20 e os 25ºC, 

podendo ser ligeiramente mais elevadas no pico do verão (Weather Spark, 2019).  
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Sendo uma localidade pequena, Bellac possui também poucos habitantes, contudo, 

grande parte deles dedica a sua atividade profissional à agricultura, existindo inúmeras 

explorações de bovinos e ovinos para produção de carne. É também uma localidade bastante 

ligada à produção de ovinos, existindo durante o ano várias feiras e exposições dedicadas a esta 

espécie animal.  

Figura 11 - Mapa do departamento Alto Vienne, onde se encontra a localidade de 
Bellac (seta azul), e a sua localização na França. Adaptado de 

https://france.comersis.com/carte-cantons-communes.php?dpt=87. Acedido a 

15/10/2019 

https://france.comersis.com/carte-cantons-communes.php?dpt=87
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Todos os ovinos presentes no estudo pertenciam a uma exploração cujo apoio é prestado 

pela clínica CapVéto Bellac. A exploração possuía no seu efetivo cerca de 300 ovinos e 

encontrava-se em regime semiextensivo (Figura 12). Sendo que Bellac é conhecida como a 

cidade do cordeiro, esta exploração, como tantas outras, dedica-se principalmente à criação de 

cordeiros para carne.  

 

3.3. Animais e amostras 

 

Os animais em estudo eram todas fêmeas adultas, de raça cruzada, com uma boa 

condição corporal e uma média de peso de 70kg. A exploração apresentava níveis de 

mortalidade reduzidos. 

A época de partos ocorre normalmente entre fevereiro e março, tendo contudo, no ano 

de 2019, sido um pouco adiantada. Na exploração os cordeiros não são desparasitados e 

acompanham as progenitoras no exterior a partir das 3 semanas de vida. 

 

3.3.1. Recolha e conservação das amostras  

 

Foram recolhidas 70 amostras de fezes diretamente da ampola retal dos animais, 

utilizando-se uma luva diferente para cada recolha de forma a não existir contaminação de 

amostras. Os animais incluídos no estudo encontravam-se num cercado, fazendo-se a contenção 

Figura 12 - Ovinos em pastoreio na região de Bellac, sendo este 

cenário facilmente observável durante os meses de verão. Foto 

original. 
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de cada animal individualmente. Após a colheita da amostra cada animal foi marcado com uma 

cor, sendo que para cada fármaco utilizado se utilizou uma cor diferente. O mesmo aconteceu 

aos animais do grupo controlo. No final contavam-se sete grupos, cada um com um total de 10 

ovelhas.  

As amostras foram posteriormente acondicionadas individualmente em frascos plásticos 

de boca larga e identificadas tanto com o número do animal como com o grupo ao qual 

pertenciam. Foram depois transportadas para o laboratório de parasitologia da Universidade de 

Veterinária de Toulouse em malas térmicas devidamente refrigeradas.  

 

3.4. Diagnóstico parasitológico  

 

3.4.1. Processamento de amostras 

 

As amostras foram analisadas três dias após a recolha, tenho sido no entretanto 

refrigeradas a temperaturas não superiores a 4ºC. Estas foram analisadas de forma agrupada, ou 

seja, uma mistura das amostras por grupo de animais, através da técnica de McMaster descrita 

por Thienpont et al. (2003) procedendo-se da seguinte forma: 

 

i. Colocar 2g de fezes em suspensão em 60 ml de solução saturada de cloreto de 

sódio (NaCl) e homogeneizar.  
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ii. Coar o conteúdo da suspensão através de uma rede fina, de forma a remover as 

partículas de maior tamanho (Figura 13); 

 

iii. Usando uma pipeta de Pasteur, encher ambos os compartimentos da câmara de 

McMaster (Figura 14). Esperar cerca de 5 minutos para que as formas 

parasitárias flutuem, ficando aderidas à face interna da lâmina superior da 

câmara de McMaster; 

 

Figura 13 - Suspensão homogeneizada das fezes com solução de NaCl (esquerda) e coação do 

conteúdo da suspensão usando uma rede fina (direita). Fotos originais. 

Figura 14 - Enchimento da câmara de McMaster para contagem 

de ovos ao microscópio. É possível observar o retículo em cada 

uma dos compartimentos da câmara. Retirado de 

https://www.vettimes.co.uk/article/using-faecal-worm-egg-

counts-to-reduce-anthelmintic-use-in-horses/. Acedido a 

15/10/2019. 
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iv. Proceder à contagem de ovos presentes em ambos os compartimentos, usando a 

amplificação de 100x. Deve contar-se todos os ovos dentro do retículo de cada 

compartimento da câmara (Figura 14), ignorando aqueles que se encontram no 

exterior do retículo. Caso os ovos se sobreponham às linhas do retículo, devem 

apenas contar-se em duas destas linhas e contíguas (por exemplo linhas superior 

e da direita). 

 

 

v. Multiplicar o número de ovos contados em cada compartimento por 200 de 

forma a obter o número de ovos por grama de fezes (OPG). A Figura 15 mostra 

um ovo do tipo estrongilídeo.  

 

3.4.2. Teste de redução fecal  

 

Para determinar uma potencial resistência aos anti-helmínticos na exploração, 

realizou-se o teste de redução da contagem de ovos fecais (TRCOF). Este foi realizado 

de acordo com as normas orientadoras da “World Association for the Advancement of 

Veterinary Parasitology” (W.A.A.V.P.), e processou-se da seguinte forma (Coles et al., 

1992): 

 

i. Distribuiu-se aleatoriamente 70 ovelhas em 7 grupos, contendo cada um 10 

indivíduos.  

 

Figura 15 - Ovo de estrongilídeo observado pela técnica de 

McMaster. Foto original 
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ii. Recolheu-se as amostras de fezes diretamente da ampola retal.  

 

iii. Realizou-se a contagem dos ovos fecais utilizando a técnica de McMaster, 

como descrito anteriormente. Se a contagem for inferior a 150 OPG, os 

resultados das fórmulas TRCOF não podem ser considerados viáveis; 

 

iv. Realizou-se o tratamento dos animais com o anti-helmíntico escolhido para 

cada grupo, usando uma dose oral para um peso ligeiramente superior à 

média de peso do grupo (neste caso, para 80Kg). Um dos grupos foi tratado 

com água, tratando-se do grupo de controlo. Cada grupo foi marcado com 

uma cor diferente para que fosse possível fazer a sua distinção 

posteriormente (Tabela 4); 

 

Tabela 4 - Anti-helmíntico e dosagem utilizadas por grupo de animais em estudo. 

 

Cor do grupo 
Anti-helmíntico 

(principio ativo) 
Dose 

Verde Grupo controlo – Água  10ml 

Roxo Fenbendazol 
16ml 

(2ml/10Kg)  

Vermelho  Levamisol 
10ml  

(10ml/50Kg - stop dose) 

Azul  Ivermectina  
20ml  

(2,5ml/10Kg) 

Laranja  Moxidectina 
16ml 

(1ml/5Kg) 

Rosa 
Associação de closantel e 

mebendazol 

16ml 

(1ml/5Kg) 

Preto Monepantel 
8ml 

(1ml/10Kg) 
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Catorze dias após o primeiro TRCOF voltou a realizar-se uma nova colheita de amostras de 

fezes e a sua análise através da técnica de McMaster, de forma a observar a redução da 

contagem dos ovos fecais. Realiza-se após os catorze dias pois testaram-se vários anti-

helmínticos, permitindo que haja tempo para todos exercerem o seu efeito e impedindo assim a 

obtenção de dados incorretos (Coles et al., 1992).  

Após a realização da contagem dos ovos, realizou-se a análise e interpretação dos dados 

obtidos, fazendo-se o cálculo da média aritmética (preferível à geométrica por ser mais fácil de 

calcular e fazer uma melhor estimativa dos ovos por grama de fezes) e da percentagem de 

redução (Coles et al., 1992).  

Para se calcular a percentagem de redução pode usar-se uma das seguintes fórmulas, em 

que T1 e T2 representam o grupo tratado pré e pós-tratamento, respetivamente, e C1 e C2 

representam o grupo controlo pré e pós-tratamento (McKenna, 2006; Bentounsi et al., 2007): 

 

 𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹1 = 100 (1 − (
�̅� 𝑇2

�̅� 𝐶2
)) 

 𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹2 = 100 (1 − (
�̅� 𝑇2

�̅� 𝑇1
) (

�̅� 𝐶1

�̅� 𝐶2
)) 

 𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹3 = 100 (1 − (
�̅� 𝑇2

�̅� 𝑇1
)) 

 𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹4 = 100 (1 − (
�̅� 𝑇2

�̅� 𝐶1
)) 

 

Existe uma potencial resistência se a percentagem de redução for inferior a 95% (Coles et 

al., 1992). 
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4. Resultados  
 

Os resultados obtidos pelo Método de McMaster para cada grupo de animais estão descritos 

na Tabela 5. 

Tabela 5 - Número de ovos por grama de fezes (OPG), obtidos pelo Método de McMaster, para 
cada grupo de animais incluídos no estudo. 

Anti-helmíntico OPG 

Dia 0 

OPG 

Dia 14 

Grupo controlo 200 100 

Fenbendazol 0 0 

Levamisol 350 100 

Ivermectina 50 0 

Moxidectina 300 0 

Closantel + Mebendazol 50 400 

Monepantel 50 0 

 

Atendendo a que valores inferiores a 150 OPG antes do tratamento devem ser descartados, 

por não serem considerados viáveis, apenas os resultados obtidos para o levamisol e a 

moxidectina foram utilizados para estudo de resistência.  

Aplicando a fórmula TRCOF3, obteve-se os seguintes resultados: 

 

𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹3(𝐿𝑒𝑣𝑎𝑚𝑖𝑠𝑜𝑙) = 100 (1 − (
100

350
)) ≈ 71,5% 

𝑇𝑅𝐶𝑂𝐹3(𝑀𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎) = 100 (1 − (
0

300
)) = 100% 
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É possível observar que a percentagem de redução para a moxidectina é de 100%, indicando 

uma elevada eficácia do anti-helmíntico na eliminação dos parasitas. Já o levamisol apresenta 

apenas uma percentagem de redução de 71,5%, o que é indicativo da existência de uma 

potencial resistência dos estrongilídeos a este anti-helmíntico.   
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5. Discussão  
 

Considerando as normas orientadoras da W.A.A.V.P. (Coles et al., 1992), podemos concluir 

que na exploração na qual este estudo foi realizado existe uma diminuição da eficácia do 

levamisol, considerando que a percentagem de redução é de apenas de 71,5%. Estes dados estão 

em concordância com os resultados obtidos por Rose et al. (2015), na região ocidental de França, 

que mostram prevalências de resistência ao levamisol na ordem dos 50%, sendo os valores mais 

elevados no caso dos benzimidazóis.  

Também nos países mediterrânicos encontram-se reportados casos de resistência aos anti-

helmínticos. Nos resultados obtidos por Martínez-Valladares et al. (2013), em Espanha, a 

prevalência de resistência apresentava valores de 59% ao levamisol, observando-se uma 

prevalência de 63,6% de resistência independentemente do anti-helmíntico utilizado. Também 

em Itália se observaram vários casos de resistência ao levamisol, contudo, muitas das 

explorações ainda mantinham a eficácia a este fármaco (Geurden et al., 2014). Em Portugal 

existem ainda poucos estudos sobre a existência de resistências aos anti-helmínticos. Contudo, 

os resultados obtidos num estudo preliminar de Mateus et al. (2018) realizado no Norte de 

Portugal demostram a presença de resistência em ovinos, especialmente aos benzimidazóis, o 

que demonstra que também no nosso país podem existir várias explorações com casos de 

resistência aos fármacos anti-helmínticos sem que estes estejam detetados.  

O presente trabalho pode ser considerado preliminar, sendo necessários vários estudos para 

se poder afirmar com segurança que existe resistência a determinados anti-helmínticos, ou até 

mesmo uma resistência a múltiplos fármacos. Uma das limitações do presente estudo foi a não 

obtenção de níveis mínimos de excreção de ovos para quatro dos fármacos (fenbendazol, 

ivermectina, monepantel e associação de closantel e mebendazol), o que não permitiu fazer uma 

análise correta da eficácia destes fármacos, podendo uma possível resistência não ter sido 

detetada. A realização de mais estudos em diferentes épocas/estações do ano em que a excreção 

de ovos seja mais elevada poderá ser uma opção para que esta limitação possa ser ultrapassada.  

A maioria dos casos de resistência estão associados aos benzimidazóis, visto serem a classe 

de fármacos anti-helmínticos mais antiga, ou seja, utilizada há mais tempo. Segundo os dados 

obtidos por Chartier et al. (1998), 83% das explorações de ovinos analisadas na França 

Ocidental apresentavam resistência para o fenbendazol, sendo este número superior em 

explorações de caprinos, em que apenas uma das explorações não apresentou resistência ao 
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fenbendazol (prevalência de 93%). Noutro estudo de Geurden et al. (2014) em explorações 

francesas, todas as dez explorações analisadas demostraram resistência ao fenbendazol, o que 

demostra que esta se encontra bastante disseminada no país. No entanto, no presente estudo não 

foi possível observar a eficácia deste fármaco devido à inexistência de níveis de excreção de 

ovos parasitários tanto no dia 0 como no dia 14. Contudo, e apesar de a resistência aos 

benzimidazóis ser a mais prevalente tanto na Europa como em outras regiões do Mundo, não é 

a mais prevalente em todos os países europeus (Kaplan e Vidyashankarb, 2012). Em Espanha, 

em amostras analisadas por técnicas in vitro, os valores de resistência aos benzimidazóis foram 

inferiores, sendo a prevalência de resistência de 35,3% (Martínez-Valladares et al., 2013).  

Em países não europeus, encontram-se reportados vários casos de resistência aos 

benzimidazóis. Na Austrália, onde surgiram os primeiros casos de resistência, sabe-se que 

existem valores de prevalência de cerca de 90%, tendo estes sempre tendência a aumentar 

(Besier e Love, 2003). Estudos realizados nos Estados Unidos e no Brasil reportaram também 

prevalências elevadas, cerca de 98%, de resistência aos benzimidazóis em explorações de 

pequenos ruminantes (Kaplan e Vidyashankarb, 2012). 

No presente trabalho, a contagem dos ovos foi realizada em amostras agrupadas. Rinaldi et 

al. (2014) verificaram que os resultados da contagem de ovos fecais em amostras agrupadas 

estão positivamente correlacionados com a média da contagem de ovos fecais em amostras 

individuais, o que demostra que este método de agrupamento de amostras (realização de 

“pools”) é igualmente fiável na contagem dos ovos. A análise de amostras agrupadas é também 

um procedimento mais rápido e menos dispendioso (Kenyon et al., 2016), sendo este um dos 

principais motivos que levaram à escolha deste método para o presente estudo. 

A realização da técnica de McMaster para a realização do TRCOF é a mais acertada e a 

aconselhada pelas normas orientadoras da W.A.AV.P., sendo este o método mais utilizado em 

avaliações do número de OPG em ovinos devido à facilidade de execução e rapidez na obtenção 

de dados (Fernandes et al., 2006). 

Neste estudo optou-se por utilizar a fórmula para o TRCOF3. McKenna (2006) realizou 

comparações entre os parasitas resistentes identificados por necropsia e os dados obtidos no 

TRCOF, determinando assim os valores de sensibilidade e especificidade para cada fórmula, 

concluindo que o TRCOF3 e TRCOF4 apresentam uma maior sensibilidade, apesar de 

estatisticamente não existirem diferenças significativas. Estes resultados levam também à 
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conclusão que as contagens de ovos no pré-tratamento são as que permitem identificar 

corretamente a eficácia (McKenna, 2006; Dobson et al., 2012). Porém, os resultados obtidos 

com o TRCOF podem não ser corretamente estimados pois a excreção de ovos, a composição 

da infeção parasitária ou a resistência natural do hospedeiro às parasitoses podem interferir na 

excreção de ovos e posteriormente na contagem (McKenna, 1981). Sabe-se que a relação entre 

a excreção de ovos e a carga parasitária no hospedeiro é influenciada pela espécie parasitária 

presente, estando também esta relacionada com a imunidade natural do hospedeiro (Cabaret et 

al., 1998). Assim sendo, devem realizar-se necropsias parasitológicas de forma a correlacionar 

os dados obtidos e obter resultados fidedignos (McKenna, 2006). 

Ao contrário do estudo preliminar que levou à suspeita de uma resistência à moxidectina no 

rebanho, esta não se veio a verificar no presente estudo. Uma das razões que pode explicar estes 

resultados é que, apesar de o estudo ter sido realizado na mesma exploração, os animais 

amostrados não foram os mesmos, podendo existir diferenças na sensibilidade dos animais aos 

parasitas e estes aos fármacos. O primeiro estudo preliminar foi também realizado com o 

objetivo de perceber a razão da presença de sinais clínicos mesmo após a desparasitação dos 

animais, onde posteriormente se observou uma redução da eficácia da moxidectina. As 

desparasitações realizadas neste trabalho foram executadas pelo proprietário dos animais, 

podendo ter sido administrada um dose menor que a necessária para os animais em questão, 

não se verificando a eficácia total do fármaco. Podem também ter ocorrido erros no 

processamento das amostras, tais como falhas na refrigeração das amostras durante o envio e 

no laboratório, bem como erros na elaboração dos métodos de diagnóstico.   

No presente estudo não se procedeu à identificação dos géneros e, eventualmente, das 

espécies parasitárias presentes, não se obtendo assim dados sobre quais os parasitas presentes 

no animal nem quais os géneros ou espécies que desenvolveram resistência aos anti-helmínticos, 

ao contrário do que aconteceu na primeira contagem dos ovos fecais, em que se identificaram 

os géneros presentes, tendo-se obtido 75% de Ostertagia e 25% de Cooperia, com resistência 

à moxidectina. Esta identificação seria um ponto essencial para se diagnosticar mais 

corretamente a existência de parasitas resistentes.  

Todos os géneros de estrongilídeos gastrointestinais dos ovinos, particularmente os géneros 

Teladorsagia, Trichostrongylus e Haemonchus, apresentam casos de resistência reportados, 

sendo que em França grande parte das resistências surgem em vários géneros ao mesmo tempo 

(Chartier et al., 1998; Papadopoulos et al., 2012). Contudo, em espécies como H. contortus, 
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esta resistência é mais preocupante devido a à maior virulência deste nematode e dos sinais 

clínicos causados nos hospedeiros, sendo assim muito vantajoso conhecer o género de 

estrongilídeo envolvido na infeção (McKenna, 1995; Prichard, 2001). Conhecendo o fármaco 

e o género de parasita que desenvolveu a resistência, podemos optar por um anti-helmíntico 

com um curto espetro de ação, que seja eficaz contra este género (McKenna, 1995).  

No presente estudo também não foi possível determinar os mecanismos que conduziram à 

redução da eficácia ao levamisol que foi observada, incluindo a presença de mecanismos que 

potenciam o aparecimento de mutações genéticas que aumentam a pressão de seleção para a 

resistência aos anti-helmínticos, podendo-se apenas especular quais as possíveis causas para 

esta perda de eficácia. Apesar de as desparasitações na exploração em questão serem 

normalmente realizadas após exames coprológicos, e escolhendo-se o anti-helmíntico mais 

adequado para os géneros parasitários presentes, estas são realizadas pelo proprietário, o que 

pode levar a falhas na administração, como por exemplo, parte do fármaco ser mal administrado 

por má colocação da seringa na boca do animal ou por este não engolir toda a dose de fármaco, 

subdosagem por subestimação do peso dos animais ou a desparasitações excessivas por não se 

observar de imediato melhorias em todos os animais da exploração, sendo este um dos possíveis 

motivos para a existência de resistência ao levamisol. Sendo o levamisol um anti-helmíntico 

que atua contra os vários géneros de estrongilídeos gastrointestinais, bem como contra 

estrongilídeos pulmonares, este fármaco é frequentemente uma opção de tratamento, e na 

clínica CapVéto Bellac, este é normalmente associado com o triclabendazol, usado para o 

tratamento de Fasciola hepatica, sendo assim extensamente utilizado pelo seu grande espetro 

de ação nas várias explorações cujo apoio é prestado pela clínica, onde se inclui assim a 

exploração em estudo, o que pode justificar a presença de resistência ao levamisol na mesma.  

Como referido anteriormente, nesta exploração os cordeiros não são desparasitados, 

acompanhando os adultos para o exterior desde cedo, existindo assim a hipótese de serem 

facilmente parasitados, visto serem mais suscetíveis, completarem o ciclo parasitário e 

contaminarem as pastagens, aumentando assim a carga parasitária no meio ambiente e o risco 

de infeção para os animais adultos.  

O papel do médico veterinário da exploração é dos mais importantes para a prevenção do 

aparecimento de resistências aos anti-helmínticos. Consultas regulares para avaliar a saúde do 

rebanho devem ser realizadas, e as desparasitações devem ser corretamente planeadas para que 

não se realizem de forma excessiva, e para que sejam realizadas de acordo com as necessidades 
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do rebanho, ou seja, quando este necessita realmente de ser desparasitado e adequadas aos 

géneros parasitários presentes, sendo para isto necessário a realização de testes de redução da 

contagem de ovos fecais. O médico veterinário deve também aconselhar e demonstrar aos 

proprietários das explorações as consequências da resistência aos anti-helmínticos, tentando 

assim promover um uso sustentável dos fármacos antiparasitários. Deve também instruir o 

proprietário da exploração a realizar uma boa desparasitação dos animais, usando a dose correta 

para cada animal ou grupo de animais e uma correta aplicação do fármaco (Abbott et al., 2009). 

De modo a prevenir a redução da eficácia dos fármacos anti-helmínticos na exploração em 

estudo devem adotar-se medidas de controlo estratégico das parasitoses, diminuindo assim a 

dependência dos fármacos anti-helmínticos. Como referido anteriormente, os animais jovens 

não são desparasitados antes de saírem para as pastagens, sendo mais facilmente parasitados e 

aumentando a contaminação das pastagens. Assim sendo, uma desparasitação dos animais antes 

de serem libertados para as pastagens leva a uma diminuição da excreção de ovos de parasitas, 

havendo uma menor contaminação dos animais jovens bem como uma menor demonstração de 

sinais de doença por parte dos animais adultos. Estas desparasitações devem ser realizadas após 

uma avaliação prévia da carga parasitária, através de uma contagem dos ovos fecais excretados. 

Considera-se normalmente que os animais só devem ser desparasitados quando as taxas de 

excreção de ovos de parasitas são iguais ou superiores a 300 OPG (Valcárcel et al., 2015). No 

entanto, em vez de aplicar limites estritos para o tratamento, é mais vantajoso determinar o nível 

base de excreção de ovos na exploração através de contagens regulares de ovos fecais 

excretados de forma a detetar aumentos nos níveis de excreção esperados (Charlier et al., 2014). 

Deve também fazer-se uma observação regular do estado físico dos animais, de forma a detetar 

sinais de doença, permitindo assim que se faça o isolamento destes para tratamento e para que 

não parasitem os restantes nem as pastagens (FAO, 2004). 

Sendo esta uma exploração em regime semiextensivo, e estando localizada numa região 

com invernos rigorosos, as pastagens tem um período de repouso durante os meses de inverno, 

o que contribui para a diminuição da carga parasitária nestas. Contudo, é também um local com 

muitas chuvas, mesmo nos meses com temperaturas mais quentes, o que promove o 

desenvolvimento das formas parasitárias, principalmente dos géneros Teladorsagia e 

Trichostrongylus (O’Connor et al., 2006). Assim sendo, uma descontaminação das pastagens 

antes da libertação das animais para estas mesmas seria uma medida benéfica para o controlo 
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das infeções parasitárias, bem como para a manutenção da eficácia dos fármacos anti-

helmínticos (Shalaby, 2013).  

Outra medida facilmente aplicável e sem um grande aumento de custos para o produtor 

seria a introdução de suplementos nutricionais, principalmente para os animais mais suscetíveis, 

tais como os jovens ou fêmeas prenhas, de forma a aumentar a imunidade do hospedeiro contra 

os parasitas. Deve então optar-se por realizar uma suplementação com azoto não proteico bem 

como com minerais de baixo custo tais como o fósforo, o cobalto e o cobre (FAO, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Conclusão  
 

O presente trabalho, mesmo sendo um estudo preliminar, demonstra a existência de falta 

de eficácia dos anti-helmínticos, nomeadamente do levamisol e, comparando-o com outros 

estudos, podemos concluir que as resistências aos anti-helmínticos por parte dos estrongilídeos 

gastrointestinais são um problema cada vez mais disseminado, que ocorre a nível mundial e que 

abrange todas as classes de anti-helmínticos, sendo assim imperativo que se comecem a tomar 

medidas de forma a controlar a perda de eficácia destes fármacos.  

Estes resultados vêm também demonstrar que os atuais métodos profiláticos de 

desparasitação, apesar dos bons resultados iniciais, não são os mais adequados para o controlo 

dos parasitas a longo prazo, sendo necessário adotar outras estratégias. 

Existe atualmente a necessidade de conhecer a situação real em termos de resistência 

aos anti-helmínticos nas explorações de pequenos ruminantes a nível mundial, principalmente 

nos países em que a produção de ovinos é uma grande componente da economia nacional. O 

conhecimento desta realidade irá permitir adotar medidas de controlo estratégico das 

parasitoses adequadas à situação real das explorações, o que possibilita que se mantenha a 

restante eficácia dos anti-helmínticos existentes. O conhecimento da existência de resistências 

numa exploração também evita a que se propague esta resistência a outras explorações, por 

exemplo, através da venda de animais, o que limita a situação e facilita o seu controlo.  

Quanto às medidas de controlo estratégico de parasitoses, apesar de já existirem vários 

estudos sobre a sua aplicabilidade e as suas vantagens, esta é uma informação que deve ser 

transmitida ao proprietário, sendo o papel do Médico Veterinário que apoia a exploração 

essencial, de forma a dar a conhecer os riscos de uma desparasitação sistemática e as vantagens 

das várias medidas de controlo seletivo, não só para os animais mas também para a viabilidade 

da exploração.  
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