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RESUMO  

Objetivou-se com este estudo, determinar a eficácia de duas diferentes formulações 

comerciais de eprinomectina no controle do ectoparasita Bovicola caprae em cabras leiteiras, 

infestadas naturalmente. O experimento foi conduzido no Setor de Caprinocultura da 

Universidade Federal de São João del-Rei/MG, no período de abril a junho de 2016. Sendo 

utilizadas 21 cabras da raça Saanem divididas em três grupos, ranqueados alternadamente de 

acordo com o nível de infestação; o grupo I, denominado controle não recebeu nenhum 

fármaco; os animais do grupo II, foram tratados com eprinomectina por via injetável e grupo 

III, tratados com eprinomectina via Pour-on, seguindo a dose recomendada pelo fabricante 

para bovinos. Semanalmente cada animal foi inspecionado e teve seu número de piolhos vivos 

quantificado. O grupo I, tratado com eprimectina injetável, apresentou eficácia piolhicida 

variando entre 92,59 e 69,28% para os dias +7 e +56, respectivamente. O grupo II, medicado 

com eprinomectina Pour-on apresentou eficácia de 100% durante os 56 dias de 

experimentação. Pode-se concluir que o tratamento com eprinomectina por via Pour-on 

apresentou um resultado superior, ao a formulação injetável para cabras leiteiras infestadas 

com o piolho mastigador Bovicola caprae.  

  

Palavras-chave: Bovicola caprae, cabras, Pour-on, eficácia  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the efficacy of two different commercial 

formulations of eprinomectin in the control of ectoparasite Bovicola caprae in naturally 

infested dairy goats. The experiment was conducted in the Caprinocultura Sector of the 

Federal University of São João del-Rei / MG, from April to June 2016. Twenty-one Saanem 

goats were divided into three groups, alternated according to the level of infestation; group I, 

called control, received no drug; the animals of group II were treated with injectable 

eprinomectin and group III, treated with Pour-on eprinomectin, following the dose 

recommended by the manufacturer for cattle. Each animal was inspected weekly and had its 

live lice number quantified. Group I, treated with injectable eprimectin, presented pyrolicidal 

efficacy varying between 92.59 and 69.28% for days +7 and +56, respectively. Group II, 

medicated with pour-on eprinomectin showed 100% efficacy during the 56 days of 

experimentation. It can be concluded that Pour-on treatment with eprinomectin presented a 

superior result to the injectable formulation for dairy goats infested with Bovicola caprae 

chewing lice.  

 

Keywords: Bovicola caprae, goats, Pour-on, effectiveness 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A criação de cabras está ligada ao ser humano desde o princípio da civilização, 

onde foram importantes para o surgimento dos assentamentos fixos, fornecendo carne, 

pele e leite.   

A carne caprina é uma ótima opção nutritiva devido aos baixos teores de 

colesterol, calorias e gorduras, por seu sabor peculiar, maciez e suculência. Seu couro e 

pelos são de qualidade diferenciada e servem de matéria-prima nas indústrias de 

calçados e vestuário de elevado padrão. Já o leite caprino possui mais cálcio e  menos 

colesterol que o leite bovino, possuindo menor teor de açúcar e teores semelhantes de 

proteínas e vitaminas.  

Um dos principais entraves para melhoria dos índices zootécnicos dos 

rebanhos caprinos, é a prevalência elevada de certos parasitos.   

Dentre as ectoparasitoses que acometem os caprinos e ovinos, as mais 

importantes são a pediculose, sarna e miíases. A pediculose causada por piolhos 

mastigadores é a mais frequente, e embora se tenha progressos tecnológicos no seu 

controle, o comprometimento da qualidade do couro e pelos continua ocorrendo, 

marcados pela intensa descamação da pele, rompimento das fibras dos pelos e 

possibilidade de parasitismo misto, pelos tipos hematófagos. O rebanho caprino 

brasileiro é mais frequentemente acometido pelos piolhos, dentre eles Bovicola caprae 

(=Damalinia caprae), conhecido vulgarmente como o piolho mastigador das cabras de 

pelo curto.  

O zootecnista sempre deve considerar que para um rebanho expressar o seu 

potencial genético é indispensável que esteja em ambiente favorável, receba 

alimentação adequada e que garanta a sanidade do mesmo, ou todo o investimento se 

perde ou será diluído. Portanto, os estudos faunisticos ecológicos, etológicos e de 

controle, baseados na parasitologia animal, com ênfase econômica sanitária são 

relevantes para a produção animal.  

Em relação ao controle dos piolhos, geralmente se faz pelo uso dos piretróides 

ou da ivermectina na formulação oral, porém, o abate só pode ser realizado com no 

mínimo 21 dias pós tratamento e animais em lactação não podem ser tratados.   

Sendo a eprinomectina um endectocida sem restrição para uso animais em 

lactação, objetivou-se com esse estudo, determinar a eficácia de duas formulações 
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dessa lactona macrocíclica no controle de B. caprae, em cabras leiteiras infestadas 

naturalmente.  

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

  

2.1 Panorama da Caprinocultura  

Os caprinos estão distribuídos por todos os continentes do planeta. Em 2014, o 

rebanho mundial de caprinos era da ordem de 1,06 bilhão de cabeças. No entanto, 

percebe-se uma maior concentração de caprinos nos países em desenvolvimento. 

Analisando-se a evolução do rebanho caprino mundial nos últimos 5 anos, observa-se 

uma taxa de crescimento anual da ordem de 1%, apontando para pequenas mudanças 

deste cenário em 2016 (FAO, 2016).   

O Brasil concentra o 22o rebanho mundial de caprinos, em 2013, a produção 

mundial de carne caprina alcançou 5,4 milhões de toneladas. Nos últimos cinco anos, a 

produção de carne caprina no mundo teve uma taxa de crescimento de 1,4% ao ano, 

embora a taxa de crescimento do rebanho tenha sido em torno de 1% (FAO, 2016).  

  Segundo Hoste et al, (2011), o sucesso atual das cabras parece estar relacionado 

a duas características: (1) sua capacidade de converter eficientemente forragens de baixa 

qualidade em fontes de proteínas de alta qualidade, isto é, leite e carne, em países em 

desenvolvimento e (2) sua capacidade para produzir commodities para nichos de 

mercado valiosos em países desenvolvidos.  

 A primeira observação é que o rebanho caprino do Brasil é basicamente o 

efetivo do Nordeste somado a pequenas participações de outros estados, Minas Gerais 

detém 1% do efetivo nacional (IBGE, 2016).   

Tal fato está intimamente relacionado à circunscrição regional do rebanho que 

limita a dinâmica da atividade, mas também não se limita a isso. Ao longo prazo, o 

aumento na produção e consumo dos produtos dessas cadeias é algo que deve ocorrer 

em função de alguns fatores, seja pelo crescimento natural da população e da renda, 

seja pela organização desses setores que consiga expandir seu mercado, dado o seu 

potencial (IBGE, 2016).   
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O mercado de produtos de origem caprina, carne, leite, peles tem aumentado 

consideravelmente no Brasil nos últimos anos, exigindo dos produtores um cuidado 

maior com a qualidade da criação (BRITO et al., 2005).  

Questões culturais precisam ser superadas, ao mesmo tempo em que os aspectos 

organizacionais precisam ser equacionados e nesses aspectos despontam fortemente a 

questão da formalização do abate e da inspeção sanitária dos produtos (IBGE, 2016).   

  

2.2. As Ectoparasitoses dos Caprinos  

Um dos principais entraves para a melhoria da caprinocultura é a presença de 

pragas nos rebanhos, que afeta de forma grave os negócios. Os principais ectoparasitos 

que parasitam os animais domésticos são: ácaros, moscas carrapatos, pulgas, piolhos e 

bernes (SANAVRIA, 2017).   

  Os ectoparasitos, em sua maior parte, são um incômodo aos animais e podem 

causar queda de produção simplesmente porque o animal gasta mais tempo e energia 

combatendo-os do que na alimentação. As consequências da infestação podem ser 

danos à pele, redução da produção de leite, lesões abertas, miíases, ganhos de peso 

reduzidos ou perda de peso, infestação com larvas de mosca. Os efeitos da infecção 

parasitária podem ser influenciados pelo estado nutricional do hospedeiro. Também é 

verdade que os parasitas interferem na capacidade do hospedeiro de usar nutrientes de 

forma eficiente (SOLAIMAN, 2010).   

  Os ácaros comumente encontrados são os ácaros do folículo (Demodex caprae), 

os ácaros da sarna (Sarcoptes scabei), os ácaros da orelha psoróptica (Psoroptes 

cuniculi) e os ácaros da coxa corioptica (Chorioptes bovis) (SOLAIMAN, 2010).   

  O ácaro do folículo causa nódulos devido à obstrução do folículo piloso que 

aprisiona os ácaros e produz o inchaço. Nódulos geralmente são vistos na cara, pescoço, 

região axilar e úbere. Estes nódulos podem se romper e os ácaros exsudados podem ser 

transmitidos para outros animais. Os ácaros da sarna entram na pele causando 

diferentes graus de dermatite causando lesões crostosas e perda de pelo, geralmente ao 

redor do focinho, olhos, orelhas, coxa interna, peito, abdômen, região axilar e escroto. 

Os ácaros da orelha, psoróptica causam lesões crostosas e descarga do canal auditivo 

externo. A sarna chorióptica vista principalmente nas pernas e nos pés é muito comum 

em cabras (SOLAIMAN, 2010).  
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Os piolhos podem ser parasitos mordedores (se alimentam de descamações 

epiteliais) ou sugadores (se alimentam de sangue), dependendo da espécie 

(ANDERSON et al., 2005).  

Existem os piolhos hematófagos podem causar anemia nos animais (Anoplura) e 

os piolhos os mastigaores causam  irritação, prurido e lesões na pele (Mallophaga) 

(SOLAIMAN, 2010).  

A pediculose é uma doença comum nos caprinos, esses parasitos afetam o 

mercado de lã, peles e carne, além de prejudicar a produção de leite devido a doenças 

que essas pragas acarretam aos animais (LEITE, 2002).  

Linognathus africanus denominado como o piolho hematófago azul das ovelhas 

e cabras, pode ser confundido com L. stenopsis, mas, com base em coletas, descobriu-se 

que L. africanus é mais comum em cabras na África ao Sul do Sahara (PRICE & 

GRAHAM, 1997; SEDDON, 1967). Quando em infestação severa pode resultar em 

anemia grave, edema e se não for controlado, pode ser fatal, especialmente em filhotes 

(PRICE; GRAHAM, 1997).  

      Horak et al. (2001) indicaram que animais recém nascidos podem ser 

afetados desde apenas uma semana de idade. A presença de piolhos resultou em 

irritação severa da pele, fazendo com que os hospedeiros se coçassem e esfregassem 

danificando sua pele (PRICE & GRAHAM, 1997; SEDDON, 1967). Murray (1982) 

também reportou anemia em cabritos e cabras jovens logo após o desmame, em 

decorrência de pediculose.   

  Bovicola caprae é conhecido como o piolho vermelho das cabras, ocorrendo 

principalmente no inverno, esse evento pode estar relacionado a qualidade ruim da 

pastagem nesse período do ano, o que resulta na redução da resistência e aumento a 

infestação por piolhos (ZUMPT, 1970).   

  A fêmea de B. caprae coloca seus ovos nos pelos da cabra no ponto próximo à 

pele, local também preterido para alimentação. O período de incubação varia de 7 a 14 

dias, dependendo dos fatores ambientais. As ninfas ingerem escamações epidérmicas e 

outros detritos da pele e crescem pelo processo de metamorfose gradual. As cabras 

ficam infestadas através do contato direto com animais infestados. No entanto, o fato de 

que alguns estágios de piolhos possam sobreviver por curtos períodos de tempo fora do 

hospedeiro, torna possível que as cabras se infestem ocupando camas, transportes, baias 
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e outras instalações que anteriormente foram ocupadas por outros animais infestados. O 

principal hospedeiro de B. caprae é a cabra de pelos curtos (ZUMPT, 1970).   

Esses piolhos se espalham por todo o corpo do animal de maneira rápida, têm 

comportamento inquieto, causando irritação na pele do animal. Tal comportamento, 

provoca a diminuição do apetite do hospedeiro, acarretando perda de peso e anorexia, 

além de acarretar a formação de feridas e nódulos na pele (SERTSSE & WOSSENE, 

2007).   

Segundo Garg et al. (1998), quando os caprinos estão muito infestados por B. 

caprae , sofrem com o prurido e irritação, se esfregam e se arranham, a alimentação e o 

sono são afetados, os pelos tornam-se ásperos e desgastados e até mesmo lesões podem 

ocorrer e a produção do animal diminuir. As áreas com maior concentração de pelos 

são as que mais apresentam ocupação pelos piolhos (BRITO et al., 2005).  

Souza et al. (2001) ressaltaram que apesar dos danos causados por B. caprae, 

poucos são os estudos realizados, sobre essa espécie, demonstrando com isso a falta de 

interesse técnico científico na exploração desta enfermidade.   

Kusiluka et al. (1998) ao estudarem causas de morbidade e mortalidade e a 

influência dos sistemas de criação em cabras em distrito de Morogoro, Tanzânia, 

afirmaram que a pediculose caprina era das ectoparasitoses mais comum no rebanho da 

região nos diversos sistemas de criação com prevalência entre 77 e 95%, sendo 

significativamente mais alta a infestação mista, com pulgas e carrapatos, em caprinos 

criados nos planaltos tropicais.   

Santos e Faccini (1996) num estudo seccional em caprinos, de sexos e idades 

diferentes, na região semi-árida da Paraíba, constataram uma infestação de 72,3% por 

D. caprae, onde todas as propriedades estavam positivas com prevalência de 40 a 

100%. Neste sentido, as fêmeas caprinas apresentaram maior positividade do que os 

machos nas faixas etárias estudadas, ≤ e > 1 ano, embora tenham sido significativos 

somente na faixa etária acima de 1 ano.   

Em estudo desenvolvido no Ceará se identificou B. caprae com prevalência de 

62,17%, distribuição anual e com maior nível de infestação no período seco (COSTA & 

VIEIRA, 1984).   

  Outra espécie de piolho mastigador muito comum em caprinos é B. limbata 

(=Damalinia limbata), conhecido vulgarmente como piolho da cabra Angorá. Por causa 

da aparência semelhante e ocorrência frequente no mesmo hospedeiro, B. limbata é 
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frequentemente confundido com B. caprae (=Damalinia caprae). Sua distribuição é 

cosmopolita, na África do Sul é muito comum o parasitismo por B. limbata em cabras 

Angorá, inclusive em cabritos (HORAK et al., 2001; PRICE & GRAHAM, 1997).   

Para se determinar a enfermidade pediculose, deve-se realizar a inspeção da 

pele e pelos, bem como a espécie de parasitas presentes, coleta de amostra e 

identificação em laboratório com auxílio de chave dicotômica especializada 

(ANDERSON et al., 2005).  

Dentre os sintomas mais evidentes nos animais com pediculose, observa-se 

coceira constante, também conhecida como prurido, queda de pelo e perda de peso 

(ANDERSON et al., 2005).   

  

2.3. Controle de Ectoparasitos em Pequenos Ruminantes  

Para combater os ectoparasitos que ameaçam o rebanho e a produção, os 

criadores utilizam uma série de quimioterápicos. Mas é importante que o produtor 

escolha o produto correto, e que tenha as seguintes características fundamentais: baixo 

índice tóxico, custo acessível, aplicação facilitada, eficácia nos resultados, poucos 

efeitos colaterais e residuais e ampla gama de proteção para os animais (SANAVRIA, 

2017).  

  Existem muitos inseticidas e acaricidas que podem ser usados para controle 

quando necessário em animais de produção. Estes são classificados como 

organofosfatos (coumaphos, diazinon, diclorvos, famphur, fenthion, malathion, etc.), 

carbamatos (carbaril e propoxur), piretrinas / piretróides sintéticos (cipermetrina, 

deltametrina, fenvalerato, flumethrin, permetrina, etc.), lactonas macrocíclicas 

(avermectinas e milbemicinas), formamidinas (amitraz), cloronicotinilos 

(Imidacloprid), Spinosinas (Spinosad) e reguladores de crescimento de insetos 

(benzoilfenilureias, derivados de triazina / pirimidina, Diflubenzuron e flufenoxuron) 

(SOLAIMAN, 2010).   

Há diversas formulações de ectoparasiticidas disponíveis no mercado, em 

animais de produção é comum a pulverização, banho de imersão, “pour-on”, “spot-

on”, brincos, saco de pó suspenso, spray e injetável. Além disso, os produtos 

apresentam diferenças quanto ao seu espectro de ação, início do efeito, período de 

atividade, efeito residual, toxicidade, apresentação comercial, forma de aplicação, custo 

e disponibilidade no mercado (SANAVRIA, 2017).  



7  

  

No tratamento para a pediculose são utilizados banhos por aspersão ou imersão 

com produtos fosforados ou piretróides, que são repetidos após sete a dez dias, para 

abranger todas as formas evolutivas eclodidas após o primeiro banho, tendo em vista 

que, os inseticidas normalmente usados não atuam sobre os ovos. No caso de 

Linognathus stenopsis podem ser utilizados inseticidas sistêmicos (injetáveis) como as 

avermectinas, que agem sobre o piolho através do sangue ingerido do hospedeiro 

(VIEIRA et al., 1997, ALMEIDA, 2005).   

  Os medicamentos tópicos são muito utilizados dependendo do tipo que 

infestação, porém podem desenvolver resistência, deixar resíduos na carne e leite, até 

mesmo no ambiente, bem como desenvolver manifestação tóxica nos animais 

(HOUGHTON, 1995).  Os endectocidas são hoje uma das famílias mais importantes 

para o controle de parasitos de animais de produção e seu uso está aumentando em 

cabras devido à alta frequência de resistência dos nematódeos ao benzimidazol nessa 

espécie. Os caprinos possuem parâmetros farmacológicos (absorção e eliminação) 

específicos para os endectocidas em comparação com ovinos ou bovinos. O 

comportamento do fármaco no organismo, representado por parâmetros 

farmacocinéticos, é afetado de várias maneiras, incluindo a via de administração, 

formulação do medicamento e animal hospedeiro (nutrição, parasitismo, estado 

fisiológico, quantidade de tecido adiposo) (LESPINE et al., 2012).   

Além da facilidade no tratamento, outra grande vantagem das formulações 

pour on é que a aplicação do fármaco resulta em um gradiente de concentração ao redor 

do local de deposição da droga, que dispersa no estrato córneo da epiderme através de 

canais intercelulares que são permeados pelo sebo e pelo suor (MCEWAN 

JENKINSON et al., 1986; JOHNSON et al., 1990).   

  Assim, primeiramente, a formulação pour-on de piretróides sintéticos tornou-se 

mais popular e aceitável devido à elevada importância, facilidade de aplicação e 

distribuição rápida no corpo (MCEWAN JENKINSON et al., 1986). Posteriormente, 

devido o desenvolvimento de resistência dos parasitos aos piretróides ou baixa eficácia, 

outros fármacos se destacaram na formulação pour-on, principalmente os endectocidas, 

por serem capazes de controlarem ecto e endoparasitos (LESPINE et al, 2012).   

  Dentre os endectocidas de destaque na produção animal estão a ivermectina, 

abamectina e doramectina e a eprinomectina todas inseridas no grupo químico das 

lactonas macrocíclicas. O mecanismo de ação desta classe é especialmente nos canais 
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de cloro, controlados pelo ácido glutâmico e, secundariamente, naqueles canais de cloro 

controlados pelo GABA (ácido gama-aminobutírico). O potencial de ação associado à 

formulações inovadoras e ao amplo espectro de atuação de formulações contendo 

avermectinas mantêm a relevância dessas formulações no controle dos ecto e 

endoparasitos (SHOOP & SOLL, 2002).  

  O controle bem sucedido dos piolhos em pequenos ruminantes depende do 

método correto de aplicação do inseticida, da distribuição do produto no corpo do 

animal e da redistribuição para as partes não tratadas do corpo. Um resultado ruim após 

aplicação de um inseticida pode ser atribuído a aplicação incorreta ou desenvolvimento 

de resistência (JOHNSON et al., 1990; MORCOMBE et al., 1992; JAMES et al., 1993; 

KEYS et al., 1993).  

  

2.4. Eprinomectina  

A eprinomectina é um princípio ativo existente em diversos produtos para o 

combate a pragas em animais, sobretudo, artrópodes parasitas. Trata-se de uma 

molécula ativa contra endoparasitas e ectoparasitas, cuja ação se dá nas células 

nervosas dessas criaturas. O neurotransmissor GABA (Ácido Gama-Aminobitírico), 

contido na substância, age de modo a paralisar o parasita até sua erradicação 

(CLARION, 2017).  

A substância não afeta, contudo, o neurotransmissor acetilcolina, presente nos 

mamíferos, garantindo a sua segurança e a eficácia no tratamento. É importante que o 

produto aplicado seja utilizado de acordo com suas especificações, já que há diferentes 

variantes para cada tipo de gado, bem como para o combate a diferentes pragas 

(SHOOP & SOLL, 2002).  

Lançada no ano de 1996, a eprinomectina é uma substância semissintética, 

possui as mesmas propriedades de outras substâncias de combate a parasitas, mas 

deixando uma quantidade menor de resíduos no animal, como no leite, por exemplo, o 

que garantiu seu uso no gado leiteiro, ao contrario de das outras avermectinas 

(HOLSTE et al. 1997; FURLONG et al. 2007).  

Formulações pour-on de eprinomectina, têm a vantagem de possuírem 

carência mínima. Isso quer dizer que os efeitos colaterais deixam de se manifestar nos 

animais de corte no mesmo dia de aplicação e nos animais de leite um dia apenas. Isso 
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permite que a produção não seja comprometida, evitando que o criador não tenha que 

esperar para realizar o abate ou a ordenha dos animais (AGRON, 2017).  

Existe também, apresentações injetáveis de eprinomectina que se destacam no 

mercado por se manterem cerca de 150 dias no plasma sanguíneo do animal após a 

aplicação. Tal período é suficiente para quebrar o ciclo de vida e reprodução dos 

parasitas, reduzindo a infestação de maneira satisfatória. O pico de concentração 

plasmática ocorre a partir do 70º dia após a aplicação, promovendo uma longa proteção 

para o animal (MERIAL, 2017).  

  Por ser pouco excretada no leite, a eprinomectina é o medicamento eleito para 

cabras em lactação (GAWOR et al., 2000). Eficácias de 100% contra os nemátodeos do 

abomaso H. contortus e T. circumcincta e de 98% contra T. colubriformis foram 

obtidas quando utilizada eprinomectina pour-on na dose 0,5 mg.kg-1 em cabras 

(CHARTIER et al., 1999).   

 A eficácia total de 100% foi obtida e mantida durante 7 dias contra T. colubriformis em 

cabra para eprinomectina na dose de 1 mg.kg-1 (CHARTIER & PORS, 1994). Além 

disso, observou-se uma eficácia de 100% com a eprinomectina tópica a 0,5 mg.kg-1 

contra uma infecção natural por Muellerius capillaris em cabras leiteiras adultas, 

demonstrando que a eprinomectina aplicada é uma alternativa prática ao tratamento 

com benzimidazol contra os vermes pulmonares em cabras leiteiras (GEURDEN & 

VERCRUYSSE, 2007). No entanto, foi relatada uma ineficácia da eprinomectina 

percutânea a 0,85 mg.kg-1 contra nematódeos gastrointestinais em cabras Anglo 

Nubianas no Brasil (DE SOUZA CHAGAS et al., 2007).   Lifschitz et al (2008), ao 

empregarem a eprinomectina pour-on nas doses de 0,5; 1,0 e 1,5mg.kg-1 no controle de 

Amblyomma parvum em cabras Anglo Nubianas, obtiveram eficácia muito baixa. Isso 

pode ser explicado por meio de informações farmacocinéticas. Uma alta eficácia contra 

Rhipicephalus microplus foi relatada em bovinos tratados com eprinomectina (EPN) a 

0,5 e 1mg.kg-1 (AGUIRRE et al., 2005).   

  No entanto, a disponibilidade sistêmica de EPN administrada com a dose mais 

alta utilizada (1,5mg.kg-1) em cabras nesse teste foi de apenas 57,3 ng dia.mL-1, o que 

pode explicar claramente a falta de qualquer efeito acaricida. Ou seja, a absorção 

percutânea limitada de EPN em cabras não permitiu alcançar concentrações de 

fármacos sistematicamente disponíveis capazes de matar as teleóginas de A. parvum, 

mesmo no nível de dosagem mais elevada (LIFSCHITZ et al., 2008).     
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  A integração entre informação parasitológica e farmacológica é relevante para 

melhorar a compreensão da relação entre farmacocinética e eficácia do compostos 

contra endo e ectoparasitas e otimizar seu uso prático em condições de campo 

(LIFSCHITZ et al., 2008).  

  

2.5. Controle Químico de Bovicola sp em caprinos   

  Em um estudo conduzido por Fourie et al (1995), caprinos Angorá foram 

banhados com uma solução com o regulador de crescimento de insetos diflubenzuron, 

na dose de 0,625g.l-1 para controle de B. limbata, tal tratamento foi eficaz por mais de 4 

e 4,5 meses para ninfas e adultos, respectivamente.  

  Garg et al (1998) avaliaram a eficácia do pitetroíde flumetrina na dose de 

1mg.kg-1 na formulação pour-on no controle de B. caprae em caprinos da raça Barberi, 

infestados naturalmente. A flumetrina 1% foi 100% eficaz por 42 dias de 

experimentação, os autores ainda sugeriram o uso do tratamento como preventivo e 

curativo com o intervalo de 42 dias e ressaltaram a praticidade da apresentação pour-

on, e sua conveniência também para animais de pelame longo.  

  Brown et al., (2005),  na África do Sul reportaram eficácia de 100% até o dia 

+56 pós tratamento, ao empregarem o piretróide deltametrina nas formulações pour-on 

e spray, nas doses de respectivamente, no controle de B. limbata em cabras Angorá.   

  Lakshmanan et al (2013), obtiveram 100% de eficácia no controle in vitro de B. 

caprae, ao utilizarem soluções alcoólicas de 100mg.mL-1 e 50 mg.mL-1  de Allium 

sativum com 32 e 48 horas de exposição, respectivamente.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

  

3.1. Local de Experimentação  

O estudo foi realizado no período compreendido entre abril e junho de 2016, no 

Setor de Caprinocultura da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus 

Tancredo Neves, localizado na microrregião de São João del-Rei, região sudeste do 

estado de Minas Gerais.  

A cidade apresenta altitude de 898m a nível do mar, sua localização geográfica 

21º 08' 00" S e 44º 15' 40"W, na classificação de Koppen é caracterizada por apresentar 

verões quentes e úmidos apresentando média anuais em torno d 19°C.  

  

3.2. Delineamento Experimental  

Foram utilizadas 21 fêmeas da raça Saanen, infestadas naturalmente por 

Bovicola caprae, 15 adultas e seis com idade entre cinco e oito meses.   

Os animais foram pesados, identificados e a contagem dos piolhos de cada 

caprino foi feita. Para facilitar a contagem dos parasitos tomou-se como parâmetro a 

proposta de setorizar o corpo do animal em: cabeça, pescoço, membros posteriores, 

membros anteriores, vertebras lombares e vertebras sacras (ANEXO I) (CRESPILHO, 

2017).  

Após a contagem dos ectoparasitas, os animais foram separados de forma igual 

por nível de infestação de maneira que a média de infestação fosse similar entre os 

grupos. Foram distribuídos em três grupos de sete animais cada, sendo eles: grupo I – 

controle (sem receber tratamento), grupo II - tratado com eprinomectina via injetável e 

grupo III- tratado com eprinomectina via pour on (aplicação de produto entre as 

escápulas e linha dorsolombar), o Quadro 1 resume os tratamentos realizados no dia 0 

experimental.   

  

Grupos  
Nº de 

animais  

Tratamentos e 

formulações  
Doses  Dosagens  

I  7  Controle  -  -  

II  7  
Eprinomectina 

Injetável*  
200µg.kg-1. PV  1mL.50 kg-1. PV  

III  7  
Eprinomectina 

Pour-on**  
500 µg.kg-1.PV  1mL.10 kg-1. PV  
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* VOSS - Ouro Fino® ; ** Eprinex  - Merial®  

Quadro 1. Resumo da formação de grupos, tratamentos, formulações, doses e dosagens 

de eprinomectinas administradas no dia 0 de experimentação.  

  

Além dos animais estarem separados em baias diferentes de acordo com o grupo 

experimental para evitar contato com resíduos de fármacos, por envolver animais de 

faixas etárias distintas, cinco adultos e dois jovens, os animais ficaram separados 

também de acordo com a faixa etária.  

Após os tratamentos no Dia 0, as contagens dos piolhos presentes no corpo de 

cada animal, foram realizadas mediante inspeção táctil-visual, nos dias +7, +14, +21, 

+28, +35, +42, +49 e +56  pós tratamento (DPT), seguindo protocolo da W.A.A.V.P 

(2006) para estudos de ectoparasitos de ruminantes.  

  

3.3. Análise dos Dados  

Da quantificação dos ectoparasitas obtidas de cada animal, foram calculados os 

percentuais de eficácia terapêutica dos compostos avaliados, em cada uma das datas de 

contagens, estabelecendo como parâmetro os resultados das contagens do Grupo 

Controle. Para tanto, foi utilizada a fórmula preconizada pela Portaria no. 48, de 

12/05/97, da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, publicada na seção I, no. 92, 

p. 10165 a 10169, do Diário Oficial da União de 16/05/97:  

Percentual de eficácia =

a
−b

x 100 a Em que:  

a: número médio de ectoparasitas vivos hospedeiros no grupo controle.  

b: número médio de ectoparasitas vivos hospedeiros no grupo tratado.  

Por meio de médias aritméticas e geométricas, os percentuais de eficácia foram 

obtidos, em cada data de contagem.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Na Tabela 1 encontram-se os resultados referentes às contagens médias de 

piolhos nas cabras durante o experimento, bem como os percentuais de eficácia (médias 

geométricas).  

  

Tabela 1. Número médio de Bovicola caprae e eficácia piolicida das formulações pour-

on 1% e injetável 0,5% de eprinomectina em caprinos Saanen, São João Del-Rei/MG.  

  

Dias Pós 

tratamento  

Nº médios de ectoparasitas hospedeiros  Eficácia (%)  

  Controle  Pour-on  Injetável  Pour-on  Injetável  

+7  140,71  0  10,43  100  92,59  

+14  503,43  0  44,14  100  91,23  

+21  203,43  0  20,86  100  89,75  

+28  236,43  0  25,71  100  89,12  

+35  268,43  0  30,86  100  88,50  

+42  283,57  0  31,57  100  88,87  

+49  252,14  0  32,00  100  87,31  

+56  255,14  0  78,43  100  69,28  

  

Como demonstrado também pela Figura 1, as contagens médias de piolhos nos 

grupos, variaram entre 140,71 e 503,43 no controle; 10,43 e 78,43 no Injetável e nula 

no pour-on,  caracterizando que sete dias após o tratamento nenhum piolho foi 

encontrado sobre os hospedeiros durante os 56 dias experimentais neste último grupo, o 

que lhe conferiu eficácia de 100% durante todo o período experimental.   

A superioridade da formulação pour-on em relação a injetável pode ser 

justificada pelo hábito alimentar de B. caprae, por se tratar de um piolho mastigador de 

pelos e escamações de pele, o contato do piolho com o produto percutâneo foi maior do 

que com a droga injetável.  
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Como explicitado por Almeida (2005), o produto injetável seria mais 

recomendado para os piolhos sugadores, porém os resultados foram bons até o dia +49 

para formulação injetável, mesmo não sendo a eficácia preconizada pelo MAPA 

(1997).  

A Figuras 1 permite melhor visualização das contagens de ectoparasitas 

hospedeiros e dos percentuais de eficácia terapêutica obtidos pelas formulações. 

Verificou-se que houve diferenças expressivas entre os tratamentos. Os resultados das 

contagens de ectoparasitas hospedeiros nos caprinos pertencentes ao grupo controle 

demonstram que houve um razoável desafio por este ectoparasito ao longo de todo o 

experimento.  

A Portaria 48 da SDA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), exige o mínimo de 90% de eficácia contra, no período máximo de sete dias 

após o tratamento (DTP), para um produto ser considerado eficaz no controle 

determinada espécie parasitária e poder receber registro (MAPA, 1997). No caso do 

presente estudo as duas formulações de eprinomectina foram eficazes, porém a  a pour-

on 1% foi superior, pois apresentou uma persistência maior de atuação, injetável a 0,5% 

foi eficaz apenas até o dia +14 (Figura 2).  

  

  

Figura 1. Número médio de Bovicola caprae vivos em caprinos Saanen dos grupos 

controle e tratados pós tratamento, São João del-Rei/MG.  
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Figura 2. Eficácia piolicida da eprinomectina nas fomulações pour-on a 1% e injetável 

a 0,5% em cabras leiteiras, São João del-Rei/MG.   

  

Os resultados da eprinomectina 1% pour-on neste estudo superaram os achados 

de Garg et al (1998), que reportaram eficácia de 100% até o dia +42 ao empregarem o 

piretróide flumetrina na dose de 1mg.kg-1 no controle de B. caprae. Esses 14 dias de 

vantagem na eficácia entre os trabalhos são economicamente significativos, ademais a 

flumetrina não pode ser utilizada em animais em lactação, diferente da eprinomectina 

(Gawor et al., 2000).  

  Brown et al., (2005),  também obtiveram 100% de eficácia por 56 dias no 

controle de piolho mastigador ao usarem o piretróide deltametrina nas formulações 

pour-on e spray, em cabras Angorá. A eficácia conferida por esses autores foi 

equivalente a encontrada no presente trabalho, mas vale ressaltar que os piretróides 

devem ser utilizados em caprinos somente quando o leite não for comercializado. Por 

isso são amplamente utilizados no controle do piolho das cabras Angorás, onde o 

principal produto não é o leite, também pode ser utilizado nas demais categorias do 

rebanho, exceto fêmeas em lactação (GARG, 1998; FOURIE, 1995).  

  Lakshmanan et al (2013), em estudo in vitro com B. caprae, em contato com 

soluções alcoólicas de 100mg.mL-1 e 50 mg.mL-1 de Allium sativum  relatou eficácias 

de 100%. Neste caso dos fitoterápicos, estudos a campo precisam ser realizados, e no 

caso do alho, é importante evitar o seu uso em animais e instalações de animais em 

lactações por conta do odor e impregnação no leite.  
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  A eprinomectina pour-on como uma opção no controle de piolhos mastigadores 

na caprinocultura, é bastante interessante para o produtor, já que é um método de 

aplicação conveniente e simples, pois os inseticidas de formulação injetável, oral ou 

imersão necessitam de manejo mais trabalhoso, possui ação residual prolongada (56 

dias), uso terapêutico seguro sem qualquer efeito adverso para cabras e no caso de 

cabras em lactação evita o descarte do produto (JOHNSON et al., 1990).   

  Como foi preconizado por Lifschitz et al (2008), é necessário integrar os 

conhecimentos em ecologia parasitária e farmacologia de maneira a melhorar a eficácia 

das moléculas parasiticidas. Dessa forma, os animais expressarão melhor seu potencial 

produtivo e a atividade terá êxito.   

  Mais pesquisas são necessárias, são escassos os trabalhos sobre eficácia da 

eprinomectina e outras lactonas macrocíclicas no controle de piolhos de caprinos e seus 

resíduos no leite.  
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5 CONCLUSÃO 

  

  A formulação pour-on de evermectina 1% foi eficaz até 56 dias após o 

tratamento no controle do piolho mastigador de caprinos. 
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7 ANEXO I  

ESTUDO CONTROLE Bovicola caprae  

  

Dia Experimental: ___________                                Grupo:_________________  

Animal: __________________________  

Idade: _______________  

  

 

Observações:  

______________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________ 

UFSJ, _____/_____/________ .  

  

  

  

  


