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Avaliação do extrato etanólico de Achyrocline satureoides sobre o nematódeo 
Haemonchus contortus e o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus
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As doenças parasitárias representam um grande

entrave à produção animal. Haemonchus

contortus é o endoparasita de maior incidência em
ovinos e o carrapato Rhipicephalus (Boophilus)

microplus é predominante em bovinos. Tais
parasitoses são controladas por produtos
químicos, porém, a resistência parasitária tem

incentivado a busca por novas altenativas como Fig. 1. Inflorescências  da Macela
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biopesticidas botânicos. Achyrocline satureoides, conhecida como “macela”

(Fig. 1), possui potencial anti-inflamatório e anti-helmíntico (Ritter et al.,
2002). O presente teve como objetivo avaliar sua ação in vitro esses
parasitas de grande importância veterinária.

D E
Fig. 3. A) Coleta de fezes do animal doador infectado com a cepa H. contortus Embrapa2010,  B)  
Recuperação dos ovos de H. contortus, C) Plaqueamento dos ovos, meio nutritivo e extrato, D) Placas 
com o extrato em diferentes concentrações,  E) Leitura em microscopio invertido, F) L1 e ovos. 
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As inflorescências foram fornecidas pelo CPQBA/UNICAMP. O extrato

etanólico foi obtido por maceração e concentrado em rotaevaporador. Para
R. (B.) microplus foi realizado o Teste de imersão de fêmeas ingurgitadas
(Drummond et al., 1973) coletadas de bovinos. Elas foram separadas em

grupos de 10, pesadas e imersas no extrato nas concentrações de 100 a
1,56 mg/mL em 3 repetições e incubadas a 27ºC para posterior avaliação
da postura e eclosão dos ovos (Fig. 2). Para H. contortus foi realizado o

Teste de eclosão de ovos (Coles et al., 1992). Cerca de 100 ovos
recuperados das fezes dos animais infectados foram distribuídos em cada
poço de microplacas contendo o extrato nas concentrações de 100 a 0,75

mg/mL e incubados a 27ºC por 24h para posterior contagem. Foram feitas 6
repetições (Fig. 3). Em ambos os testes utilizou-se dois controles: água
destilada e branco do solvente (Tween 80 a 2%).
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O solvente utilizado não apresentou efeito tóxico sobre os parasitas e,
portanto, não interferiu na eficácia do extrato vegetal. No Teste de

imersão das fêmeas do carrapato, as CL50 e CL90 calculadas via Probit

foram de 2,1 mg/mL e 39,7 mg/mL, respectivamente. Em relação ao
parâmetro de redução de postura das fêmeas, as CL50 e CL90 foram de 3,0
mg/mL e 59,3 mg/mL, respectivamente. A concentração de 100 mg/mL

apresentou o melhor resultado, inibindo 100% da eclosão dos ovos dos
carrapatos, indicando que a postura estava infértil. No Teste de eclosão de
ovos de H. contortus, obteve-se a maior porcentagem de inibição a 100

mg/mL, ficando próximo de 85% de inibição e as CL50 e CL90 encontradas
foram de 37,7 mg/mL e 706,6 mg/mL, respectivamente.

A concentração de 100 mg/mL foi a mais eficaz em ambos os testes. O

extrato de macela apresentou efeito sobre os parasitas avaliados e será
submetido a estudo fitoquímico para identificação de seus componentes
majoritários e futuramente também será avaliado sobre outros estágios de

vida destes e de outros parasitas.
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Fig. 2. A) Fêmeas ingurgitadas do carrapato R. (B.) microplus, B) Extrato em diferentes concentrações, C) 
Teste de imersão das fêmeas ingurgitadas, D) Redução da postura das fêmeas. 
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