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Introdução 
 
No estado do Paraná, a ovinocultura vem crescendo gradativamente, de acordo com o IBGE 2012 a 
população é de aproximadamente 638.923 animais. Um dos principais entraves ao crescimento da 
criação de ovinos são as parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais, de todas as 
espécies que acometem os ovinos, o Haemonchus contortus é responsável por uma hematofagia 
importante na mucosa abomasal. As verminoses provocam uma diminuição no consumo de alimentos 
e da absorção de nutrientes, podendo ser observadas altas taxas de mortalidade (CUNHA FILHO, 
1999). Com um constante desafio dos ovinos aos nematódeos produtores utilizam indevidamente 
vários princípios ativos em pouco tempo selecionando os helmintos resistentes. Sendo necessário o 
uso estrategico de anti-helmínticos ou utiliza outro tipo de principio ativo. O Zolvix¿ é composto por 
monepantel, uma nova classe derivado acetonitriloamino (DAA) descoberto em 2000 com ação 
nematocida. (NOVART, 2000). 
 
Objetivos 
 
Geral: Avaliar a eficácia do anti-helmíntico monepantel em ovinos naturalmente infectados. 
Específico: Identificar os parasitos resistentes 
 
Material de Métodos 
 
O experimento será realizado em 20 propriedades dos municípios pertencentes as 10 mesoregiões 
do estado do Paraná. Os animais passarão por uma triagem baseada no número de ovos por grama 
de fezes (OPG) para selecionar os participantes do experimento no (D0), as fezes serão colhidas 
diretamente da ampola retal no mínimo 2 gramas 6 síbalos. Os animais serão separados em 2 grupos 
homogêneos pelo processo de randomização. O grupo tratado receberá monepantel (Zolvix®), na 
dosagem de 10 mg por via oral, e o grupo controle não receberá anti-helmíntico, o dia da 
administração do monepantel será o dia 0, A partir da OPG do dia 14, será realizado o teste de 
redução de contagem de ovos por gramas de fezes utilizando a formula FECR%= (1 -- T2/T1 x 
C1/C2) x 100, descrita por Boersema & Pandey (1997), para determinar a eficácia dos produtos 
(Taylor & Hunt, 1989). A coprocultura será realizada para obtenção de larvas infectantes L3 e 
parasitos resistentes. 
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Resultados e Discussão 
 
Ate o momento o monepantel demostrou-se eficaz nas propriedades estudadas, onde teve resultado 
de 100% na propriedade 1 (P1), 90% na propriedade 2 (P2), 95,6% na propriedade 3 (P3), 94,7% na 
propriedade 4 (P4) e 100% na propriedade 5 (P5), com uma media satisfatória de 96,06% de eficácia, 
na coprocultura o parasita mais incidente foi o Haemonchus contortus. A predominância pelo 
parasitismo por Haemonchus contortus relatada nesse estudo foi semelhante à encontrada por 
RAMOS et al. (2004). A resistência anti-helmíntica é um serio problema na ovinocultura e já foi o 
relatada no Paraná por Cunha filho et al (1999) que encontraram resistência a ivermectina e ao 
albendazol, o monepantel por ser uma molécula recém lançada apresentou eficácia elevada 
entretanto uma propriedade já apresenta parasitos resistente a molécula mais em pequeníssima 
porcentagem. 
 
Conclusão 
 
A eficácia do monepantel no controle da helmintose de ovinos no estado do Paraná, tivemos 
resultados parciais que nos permitem concluir que a molécula de monepantel foi eficaz no controle da 
helmintose dos ovinos no estado do Paraná 
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