
Avaliação da Eficácia Anti-Helmíntica da Formulação 
Emodepsida/Praziquantel em Felinos

Fabíola Nascimento de Barros1; Maria Luciana Menezes Wanderley Neves2; Leucio Câmara Alves3, Maria 
Aparecida da Gloria Faustino3



________________
1. Primeira Autora é Médica Veterinária. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, 
s/n, Dois Irmãos, Recife-Pernambuco-Brasil, CEP 52171 – 900. E-mail: Fabiola.veterinaria@gmail.com
2. Segunda autora é Médica Veterinária. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife-Pernambuco-Brasil, CEP 52171 – 900.
3. Terceiro e quarto autores são Professores Associados 1 do Departamento de Medicina Veterinária, UFRPE. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife-Pernambuco-Brasil, CEP 52171 – 900.

Introdução

De todos os animais domésticos o cão e o gato são 
aqueles que mantêm maior contato físico com o 
homem. Portanto, o controle sanitário destes animais é 
imprescindível para a saúde humana [1]. Os gatos são 
hospedeiros de uma série de parasitos, principalmente 
helmintos gastrintestinais e, por seus hábitos e 
comportamentos peculiares, podem contribuir para a 
disseminação de determinados parasitos, como por 
exemplo, Ancylostoma sp. e Toxocara sp. [2]. Esses 
endoparasitas podem ser responsáveis por apatia, 
diminuição da performance, perda de peso, vômitos, 
diarréia, ou ainda, anemias, lesões cutâneas e pêlos 
escassos, convulsões, retardo no crescimento, 
obstrução intestinal (Toxocara sp.) e prurido anal 
(cestóides). Nestes casos, além da ação direta do 
parasito, o hospedeiro pode adquirir severas enterite e 
pneumonia, devido a infecções bacterianas secundárias 
[1]. Além da patogenicidade direta ao hospedeiro 
podendo levá-lo à morte, os parasitos representam 
riscos à saúde humana por serem zoonoses. É o caso da 
larva migrans visceral e da larva migrans cutânea, 
causadas, respectivamente, por larvas de Toxocara sp. 
e Ancylostoma sp., quando atingem os órgãos e a pele 
do homem, respectivamente [3].

O controle de helmintos parasitos em animais 
domésticos é amplamente baseado no emprego de 
drogas anti-helmínticas. Os anti-helmínticos em geral 
são usados de duas maneiras, terapeuticamente, para 
tratar de infecções existentes ou, profilaticamente, onde 
o tempo de tratamento baseia-se no conhecimento da 
epidemiologia. Um anti-helmíntico ideal deve ser 
eficaz contra todos os estádios parasitários, ser atóxico 
para o hospedeiro, ser rapidamente metabolizado e 
excretado pelo hospedeiro, ser de fácil administração, e 
de preço razoável [4]. 

A emodepsida pertence à categoria dos 
ciclodepsipeptídeos, como um octadepsipeptídeo, um 
composto semi-sintético derivado de um metabólito de 
Mycelia sterilia, um fungo encontrado nas folhas da 
Camelia japonica. A molécula atua por estimulação 
dos receptores na junção neuromuscular causando uma 
paralisia flácida no parasita, inibindo três importantes 
funções fisiológicas: locomoção, alimentação e a 
reprodução, resultando na morte dos mesmos [5]. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia anti-
helmíntica de uma formulação comercial de emodepsida e 
praziquantel em felinos.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Doenças 
Parasitárias dos Animais Domésticos - Área de Medicina 
Preventiva - Departamento de Medicina Veterinária-
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Foram utilizados no experimento doze animais, de ambos 
os sexos, sendo oito fêmeas e quatro machos, SRD, 
inteiros, de idades variadas, pertencentes a um domicílio 
localizado no bairro de Jordão, onde eram submetidos a um 
sistema de criação, alojados individualmente em casas 
apropriadas, com piso cimentado ou em gaiolas metálicas. 

As fezes foram colhidas individualmente, do piso de 
cada gaiola ou alojamento, acondicionadas em potes 
plásticos, mantidas sob refrigeração e encaminhadas ao 
referido laboratório onde foram processadas no mesmo dia 
da coleta, pela técnica de flutuação direta, segundo Willis 
[6]. 

Os animais positivos foram divididos em dois grupos, o 
grupo controle e o grupo de tratamento, cada um contendo 
seis felinos. Em cada grupo 50% (3/6) apresentavam 
infecções simples e 50% (3/6) infecções mistas. No grupo 
tratado utilizou-se uma formulação comercial de 
emodepsida e praziquantel, aplicados topicamente, na 
forma de spot on, conforme indicação do fabricante e de 
acordo com o peso de cada felino. O exame parasitológico 
de fezes foi realizado no dia do tratamento (dia zero) e, 
posteriormente, a cada sete dias até 21 dias após o 
tratamento (dias +7, +14 e +21), confeccionando-se duas 
lâminas por amostra, contando-se todos os ovos 
encontrados nas mesmas. 

Resultados e Discussão

Nas análises realizadas no dia 0, foram detectados ovos 
de Ancylostoma sp. em 91,67% (11/12) das amostras e 
Toxocara cati em 58,33% (7/12). Esta elevada freqüência 
de Ancylostoma sp. está de acordo com os dados 
encontrados por outros autores, como Campos et al. [7] e 
Silva et al. [8], em estudos realizados em São Paulo, e 
como Mundim et al. [2], em Minas Gerais, onde esse 
parasito foi o mais freqüentes nos felinos pesquisados. Por 



outro lado, esses resultados diferem daqueles obtidos 
por Ogassawara [9] que apresentaram maiores 
freqüências de ocorrência de Toxocara cati em gatos.

Entre os animais infectados, 50% (6/12) 
apresentaram infecções simples e os outros 50% 
apresentaram infecções mistas por Toxocara cati e 
Ancylostoma sp., concordando com os dados 
registrados por Gennari et al. [10] e Ragozo et al. [11], 
que observaram associação semelhante. 

No 7° dia após o tratamento, o grupo tratado 
apresentou negatividade de 66,67% (4/6). No 14°, 
100% dos animais tratados apresentaram-se negativos, 
permanecendo desta maneira ao 21° dia (Tabela 1). 
Esses resultados concordam com vários estudos de 
eficácia da emodepsida em animais naturalmente ou 
experimentalmente infectados, de acordo com o Emea 
Europa [12]. Em gatos, a eficácia da emodepsida tem 
sido demonstrada contra nematódeos adultos e formas 
imaturas, tanto em formulações isoladas ou associadas 
com o praziquantel, sendo bem tolerado pelos animais 
[5].

A evolução do grupo controle pode ser acompanhada 
pela Tabela 2, que revela o aumento na produção de 
ovos durante o desenvolvimento do experimento.

Os resultados obtidos nesse experimento evidenciam 
a ocorrência natural de helmintos gastrintestinais nos 
animais de companhia, concordando com vários 
estudos realizados, em diferentes regiões do Brasil, 
demonstrando a ampla distribuição desses parasitos 
pelo país, conforme Silva et al. [8].

Os resultados do teste anti-helmíntico indicam a 
eficácia do produto emodepsida/praziquantel para o 
controle de helmintos gastrintestinais em felinos na 
amostra analisada.
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Tabela 1. Acompanhamento da eficácia anti-helmíntica da formulação emodepsida/praziquantel no grupo de felinos tratados, 

durante o período experimental.

Tabela 2. Acompanhamento da infecção helmíntica nos felinos do grupo controle durante o período experimental.

Animais Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21

Animal 1 3 ovos de Ancylostoma sp. 1 ovo de Ancylostoma sp. Negativo Negativo

Animal 2 3 ovos de Ancylostoma sp. Negativo Negativo Negativo

Animal 3 13 ovos de Ancylostoma sp. Negativo Negativo Negativo

Animal 4
4 ovos de Ancylostoma sp. 

+ 32 de Toxocara cati
Negativo Negativo Negativo

Animal 5
3 ovos de Ancylostoma sp.

+ 61 de Toxocara cati
Negativo Negativo Negativo

Animal 6
1 ovo de Ancylostoma sp. 

+ 12 de Toxocara cati
1 ovo de Ancylostoma sp. Negativo Negativo

Animais Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21

Animal 1
11 ovos de Toxocara cati
+ 3 de Ancylostoma sp.

13 ovos de Toxocara cati
+ 3 de Ancylostoma sp.

11 ovos de Toxocara cati
+ 3 de Ancylostoma sp.

25 ovos de Toxocara cati
+ 8 de Ancylostoma sp.

Animal 2 1 ovo de Ancylostoma sp. 3 ovos de Ancylostoma sp. 3 ovos de Ancylostoma sp. 3 ovos de Ancylostoma sp.

Animal 3 1 ovo de Ancylostoma sp. 7 ovos de Ancylostoma sp. 6 ovos de Ancylostoma sp.
6 ovos de Ancylostoma sp. 

+ presença de adultos

Animal 4
30 ovos de Toxocara cati
+ 14 de Ancylostoma sp

35 ovos de Toxocara cati
+ 12 de Ancylostoma sp

38 ovos de Toxocara cati
+ 13 de Ancylostoma sp

51 ovos de Toxocara cati
+ 12 de Ancylostoma sp

Animal 5 117 ovos de Toxocara cati 130 ovos de Toxocara cati 170 ovos de Toxocara cati 179 ovos de Toxocara cati

Animal 6
3 ovos de Toxocara cati
+ 2 de Ancylostoma sp.

4 ovos de Toxocara cati
+ 3 de Ancylostoma sp.

4 ovos de Toxocara cati
+ 3 de Ancylostoma sp.

5 ovos de Toxocara cati
+ 5 de Ancylostoma sp.


