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verminose em bovinos de corte na fase de recria no 
Brasil Central.
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Introdução
A pecuária de corte brasileira está se 
tornando cada vez mais produtiva e 
eficiente, proporcionando maior pro-
dutividade e rentabilidade ao pecua-
rista. No Brasil, a maioria dos bovi-
nos é criada em regime extensivo e, 
por isso, está exposta a uma ampla 
gama de agentes etiológicos causa-
dores de enfermidades, dentre elas, 
a verminose gastrintestinal. Pode-se 
dizer que a verminose é uma doença 
silenciosa e extremamente perigosa, 
pois, na maioria dos casos, os ani-
mais acometidos não apresentam sin-
tomas clínicos. Desta forma, diante de 
sua característica subclínica de infec-
ção, o impacto da verminose em bo-
vinos (Hawkins, 1993) é observado 
através de perdas produtivas (menor 
ganho de peso).

Principais helmintos de 
bovinos no Brasil
Os helmintos gastrintestinais perten-
cem, principalmente, ao Filo Nema-
thelminthes, que é subdividido em seis 
classes, porém, a classe nematoda 
contém vermes de maior importância 
econômica em parasitologia animal. 
Algumas espécies de nematodas 
apresentam potenciais patogênicos 
reduzidos, enquanto outras podem 
causar óbito de animais antes mes-
mo que os primeiros sinais clínicos 
sejam observados. De maneira geral, 

as principais espécies que parasitam 
bovinos no Brasil, mais prevalentes e 
com maior intensidade de infecção, 
pertencem aos gêneros Haemonchus 
e Cooperia (Santos et al., 2010). 
Todavia, é importante ressaltar que 
outros gêneros menos prevalentes 
como Ostertagia, Trichostrongylus e  
Oesophagostomum, também podem 
ser causa de surtos ocasionais em di-
versas regiões do Brasil, e não podem 
ser negligenciadas, visto que, em con-
dições de campo, o que ocorre são 
infecções mistas que potencializam 
os efeitos indesejáveis (Torres et al., 
2010).

Influência de fatores 
climáticos sobre a 
contaminação ambiental 
por larvas infectantes de 
nematodas gastrintestinais 
de bovinos 
Os fatores que interferem na epide-
miologia dos helmintos são influencia-
dos diretamente por fatores climáticos 
(Callinan e Westcott, 1986) como 
chuva, temperatura, umidade, pres-
são barométrica, incidência de luz 
solar (Crofton, 1949). 
Baseado em dados observados por 
Honer e Bianchin (1987), no Brasil, 
país com verões quentes e úmidos e 
invernos frios e secos, a contamina-
ção ambiental por larvas infectantes 
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geralmente atinge níveis máximos na estação chuvo-
sa, enquanto que na estação seca, a população de 
helmintos sobreviventes está quase que exclusivamen-
te no hospedeiro, pois, neste momento, as condições 
para manutenção das fases de vida livre no ambiente 
são desfavoráveis. 

Controle da verminose gastrintestinal 
em bovinos de corte com foco na região 
central do Brasil 
No Brasil central, a verminose gastrintestinal nos bo-
vinos de corte raramente é vista como causadora de 
surtos, de sinais clínicos ou como responsável por ele-
vados índices de mortalidade animal. A raça bovina 
mais utilizada e abrangente nessas regiões é a Nelo-
re (Bos indicus), que apresenta elevada rusticidade e 
capacidade de adaptação ao clima tropical e maior 
resistência natural contra os nematodas gastrintesti-
nais, quando comparada com raças europeias (Bos 
taurus). Desta forma, o ganho de peso pode ser uma 
importante ferramenta de monitoramento da vermino-
se gastrintestinal. Por isso, o entendimento de alguns 
pontos críticos, como a relação entre nutrição e imu-
nidade, fatores que sofrem influência direta da dimi-
nuição ou aumento sazonal da oferta de forragem 
e consequente aporte proteico aos animais, passa a 
ser uma importante estratégia para definir medidas 
de controle de parasitos em ruminantes. Todavia, um 
programa nutricional adequado pode não ser sufi-
ciente para impedir a ocorrência de reduções drás-
ticas na produtividade, visto que, animais parasita-
dos mesmo com infecções subclínicas, podem sofrer 
distúrbios no metabolismo proteico e reduzido apro-
veitamento de minerais, especialmente fósforo (Coop 
and Kyriasakis, 2001). Não há como controlar de 
forma eficiente as nematodioses sem uma estratégia 
química de controle, porém, bons resultados só são 
observados quando a aplicação de conhecimento 
epidemiológico é aplicada (Barger, 1997). 
No Brasil Central, as condições climáticas e ambien-
tais são muito semelhantes, o que permite a adoção 
da mesma estratégia de controle. Segundo Bianchin 
et al. (1995), as dosificações devem ser concentradas 
nos meses de maio, julho e setembro, com maiores 
prejuízos observados em animais da desmama até 
18 e 24 meses de idade. Alguns estudos comprovam 
que há aumento no ganho de peso dependendo da 
escolha do momento da dosificação. De acordo com 
Catto et al. (2009), que avaliaram diferentes esque-
mas de tratamentos contra endo e ectoparasitos de 

bovinos, foi observado que três dosagens de endecto-
cidas na estação seca do ano e três tratamentos com 
acaricidas, podem aumentar o ganho de peso em 23 
kg. Resultado semelhante também foi observado por 
Bianchin et al. (1995), fortalecendo a recomendação 
estratégica de três tratamentos anuais, que avaliou o 
ganho de peso de bovinos da raça Nelore em pique-
tes compostos por Brachiaria brizantha, e observa-
ram um incremento de 41 kg de peso vivo, quando 
comparado com animais controle. É importante sa-
lientar que existe uma estreita relação entre carga pa-
rasitária e ganho de peso. Em algumas situações nas 
quais a carga parasitária é baixa, o ganho de peso 
pode não ser tão expressivo após tratamentos anti-hel-
mínticos ou até mesmo não diferir significativamente 
de animais que não recebem tratamentos (Catto e  
Furlong, 1982). 

Principais métodos de controle da 
verminose gastrintestinal de bovinos  
no Brasil 
Seletivo:
Uma boa estratégia de controle da verminose em bo-
vinos de corte seria o tratamento apenas dos animais 
que apresentam comprovada carga parasitária, ge-
ralmente com contagem de ovos por grama de fezes 
(OPG) acima de 200 (Ueno e Gonçalves, 1998). Este 
esquema de tratamento, denominado tratamento sele-
tivo, poderia auxiliar na redução da quantidade de 
parasitos expostos aos anti-helmínticos, reduzindo a 
pressão de seleção de parasitos resistentes, prolon-
gando a vida útil da formulação antiparasitária (van 
Wyk et al.,2006) e aumentando a possibilidade de 
disponibilizar a refugia na pastagem (Besier, 2012), 
todavia, devido à dificuldade de realização e alto 
custo da técnica laboratorial (OPG) para selecionar o 
animal a ser tratado, essa estratégia torna-se imprati-
cável como rotina de manejo.

Tático:
Situações específicas como período pré-parto ou aqui-
sição de novos animais, podem aumentar a quanti-
dade de larvas na pastagem. Nestas situações, há a 
necessidade de tratamentos pontuais, que são os cha-
mados tratamentos táticos. A utilização eficiente des-
tes tratamentos táticos (Costa e Borges, 2010) podem 
fornecer elevados índices produtivos, porém, apenas 
se utilizados juntamente com o tratamento estratégico.
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Estratégico:
O tratamento estratégico é a prática profilática que 
considera as características epidemiológicas de cada 
região, com tratamentos concentrados em épocas 
desfavoráveis ao desenvolvimento do parasita no 
ambiente e favorecimento no hospedeiro (Bianchin, 
1991). As variáveis ambientais podem influenciar 
diretamente a escolha do momento das vermifuga-
ções. Por isso, os programas de controle estratégico 
preconizados no Brasil não podem ser extrapolados 
para áreas que apresentem condições epidemiológi-
cas distintas, como por exemplo, regiões temperadas 
ou mais frias, como a região Sul do país, tornando a 
proposta de controle estratégico diferente (Almería e 
Uriarte, 1999). 
Em suma, o conhecimento da epidemiologia das 
nematodioses gastrintestinais é o pilar para o de-
senvolvimento de programas de controle estratégico 
de verminose. Sem essa informação, não é possível 
utilizar anti-helmínticos e obter benefícios ótimos no 
controle dos parasitas presentes no ambiente de pas-
tejo (Stromberg e Averbeck, 1999). A utilização do 
esquema estratégico de tratamento atualmente reco-
mendado, mesmo com comprovada eficiência no ga-
nho de peso e na relação custo benefício (Bianchin, 
1991), ainda pode trazer inconvenientes relaciona-
dos ao manejo e mão-de-obra, pois a frequência de 
dosificação anti-helmíntica (maio, julho e setembro) 
não coincide com épocas de manejo já programa-
das, como a vacinação contra febre aftosa, com ex-
ceção do mês de maio. Por isso, a Zoetis, de posse 
de produtos de alta tecnologia, alta eficácia e perío-
do de ação prolongado, em parceria com a Univer-
sidade Federal do Mato Grosso do Sul, propôs que 
se estudasse uma forma de controle estratégico que 
fosse eficiente e que levasse em consideração o ma-
nejo já realizado de vacinação contra febre aftosa, o  
Controle 5-8-11 Zoetis. 

Material e Métodos 
Local do experimento
O experimento foi realizado na Fazenda Escola da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FAMEZ/
UFMS), localizada na cidade de Terenos, Mato Gros-
so do Sul. A região é caracterizada pelo clima tropical 
de savana, quente e semi-úmido, com verões quentes e 
úmidos e invernos frios e secos. A precipitação anual 
do estado é de aproximadamente 1.500 mm.

Delineamento experimental
O experimento foi conduzido em dois períodos expe-
rimentais, com duração de um ano cada. O primeiro 
período iniciou-se em maio de 2013 com término em 
abril de 2014 e o segundo iniciou-se em maio de 
2014 com término em abril de 2015. O delineamen-
to empregado no estudo foi o de blocos ao acaso, 
ficando cada um dos dois blocos (dois períodos expe-
rimentais) com duas repetições de área por tratamen-
to. Cada unidade experimental foi composta por oito 
animais (oito réplicas) mantidos num mesmo piquete 
durante todo período experimental.

Animais
Foram utilizados, no total, 192 bovinos machos, intei-
ros, recém-desmamados, da raça Nelore, com idade 
inicial entre oito e dez meses, naturalmente infecta-
dos por nematodas gastrintestinais e sem histórico de 
tratamentos anti-helmínticos. No primeiro e segundo 
períodos experimentais, os animais eram oriundos de 
propriedades que realizavam monta natural e insemi-
nação artificial em tempo fixo (IATF), respectivamente.

Grupos experimentais
Foram avaliados os seguintes protocolos de  
tratamentos:

T1 (controle) – maio, julho e setembro, com solução 
fisiológica;
T2 – maio e novembro, com doramectina;
T3 – maio (doramectina), julho (fosfato de levamisol) 
e setembro (doramectina);
T4 – maio (doramectina), julho (moxidectina) e  
setembro (doramectina);
T5 – maio (doramectina), agosto (fosfato de  
levamisol) e novembro (doramectina);
T6 – maio (doramectina), agosto (moxidectina) e  
novembro (doramectina).

Utilizou-se doramectina 3,5% (Treo® Ace - Zoetis Bra-
sil), na dose de 700 μg/kg (1 mL/50 kg de peso 
vivo), fosfato de levamisol (Ripercol®L 150F- Zoetis 
Brasil), na dose de 4,7 mg/kg (1 mL/40 kg de peso 
vivo), moxidectina 1% (Cydectin – Zoetis Brasil), na 
dose de 200 μg/kg (1 mL/50 kg de peso vivo) e so-
lução salina 0,9% (Isofarma Industrial Farmacêutica 
Ltda.), na dose de 1 mL/50 kg de peso vivo. Todas 
as formulações foram administradas pela via subcutâ-
nea, sempre do lado esquerdo do animal.
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Pastagem
Em cada período experimental, os animais (n=96) 
foram mantidos em 12 piquetes (oito animais por pi-
quete) compostos por Brachiaria brizantha c.v. Ma-
randu com 4 ha cada, numa área total de 48 ha. Os 
piquetes utilizados no segundo período experimental 
foram os mesmos utilizados no primeiro. O sorteio 
casual dos tratamentos pelos piquetes foi feito ape-
nas no primeiro período experimental, ficando cada 
piquete no segundo período com o mesmo tratamento 
designado no primeiro período. A taxa de lotação 
inicial foi de 0,68 UA/ha no primeiro período e de 
0,84 UA/ha no segundo período experimental.

Manejo
Todos os bovinos tinham acesso à suplementação mi-
neral (Zoorecria 60), água potável ad libitum durante 
todo estudo e suplementação proteica (Suplemax 45 
R, consumo diário de 100g para cada 100 kg de 
peso vivo) com 45% de proteína bruta, durante os 
períodos mais secos do ano (julho a outubro e agosto 
a dezembro no primeiro e segundo ciclos experimen-
tais, respectivamente).
Em julho do primeiro período experimental, foi reali-
zado um único tratamento tópico, com fluazuron, a 
fim de controlar a infestação por Rhipicephalus (B.) 
microplus. 
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FA-
MEZ/UFMS), para uso de animais, identificado pelo 
protocolo 200/2013.

Análise estatística 

Utilizou-se o nível de significância de 5% para to-
das as análises realizadas. Os dados de peso foram 
submetidos à aplicação do teste de normalidade de  
Shapiro-Wilk. A análise de variância foi aplicada 
previamente ao teste Duncan nos dados de peso. Mo-
delos de regressão foram estimados a partir dos resul-
tados das pesagens e testados pelo método dos poli-
nômios ortogonais. A comparação entre os modelos 
de cada tratamento foi feita pelo teste t de Student. 
Todas as análises estatísticas estão conforme Zar 
(2010) e foram realizadas utilizando-se o programa 
computacional Statistical Analysis System (SAS Institu-
te, 2002).

Resultados
Foi possível verificar que todos os tratamentos  
anti-helmínticos propostos, com exceção do grupo 

T2, proporcionaram uma superioridade de peso final, 
quando comparado com o grupo testemunha (T1). 
Foi observado que o protocolo de tratamento do gru-
po T6, com dosificações nos meses maio (doramecti-
na), agosto (moxidectina) e novembro (doramectina), 
apresentou um incremento significativo (p<0,05) no 
ganho de peso final (140,9 kg), quando comparado 
com o protocolo de tratamento do grupo T2 (120,8 
kg), com duas dosificações anuais de doramectina 
em maio e novembro. Já entre os tratamentos T2, T3, 
T4 e T5, não houve diferença significativa (p>0,05) 
no ganho de peso final (diferença entre a primeira e 
a última pesagem) (gráfico 1).
Nos resultados das coproculturas, observou-se a 
presença dos gêneros Haemonchus, Cooperia,  
Oesophagostomum e Trichostrongylus.

Gráfico 1. Ganho de peso final de bezerros 
Nelore naturalmente infectados por 
nematodas gastrintestinais. Fazenda Escola 
– UFMS, Terenos, MS.

Ganho de peso (kg) seguido por letras iguais não diferem estatisticamente. 
T1 - solução fisiológica em maio, julho e setembro.
T2 - doramectina em maio e novembro.
T3 - doramectina em maio, levamisol em julho e doramectina em setembro.
T4 - doramectina em maio, moxidectina em julho e doramectina em setembro.
T5 - doramectina em maio, levamisol em agosto e doramectina em novembro.
T6 - doramectina em maio, moxidectina em agosto e doramectina em novembro.

Conclusão
Este estudo apresentou uma abordagem prática de 
como solucionar um dos principais entraves no con-
trole estratégico da verminose em bovinos de corte 
criados extensivamente. Conclui-se que o protocolo 
de tratamento com dosificações anti-helmínticas nos 
meses maio, agosto e novembro, utilizando-se anti-
-helmínticos de longo período residual, pode propor-
cionar um aumento no ganho de peso de até 34,2 
kg (31,9%), quando comparado com animais sem 
tratamento. Além disso, tratamentos anti-helmínticos 
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aproveitando o manejo da vacinação contra a febre 
aftosa nos meses maio e novembro, não refletiram em 
aumento no ganho de peso final e, por isso, para a 
obtenção de elevados índices produtivos (maior ga-
nho de peso), é necessário uma dosificação interme-
diária adicional no período da seca. Os resultados 
deste estudo poderão subsidiar recomendações prá-
ticas para o controle da verminose em bovinos de 
corte criados no Brasil Central, com tratamentos con-
centrados nos meses maio, agosto e novembro, quan-
do comparado à atual recomendação técnica (maio, 
julho e setembro) e os usualmente realizados pelos 
produtores rurais (maio e novembro).
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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