
0 parasitismo POT nemaroides gastrintestinais provoca elevadas perdas economicas
em pequenos ruminantes. Haemonchus contortus e responsavel pela diminuiyio da
produtividade e elevada mortalidade dos animais. 0 controle de nematoides de pequenos
ruminantes e realizado pot meio de drogas anti-helminticas. Porem, os usos
indiscriminados desses medicamentos provocaram resist&cia desses parasitos, 0 que
dificulta na maioria das vezes a vennifugayao completa levando a perda economica
significativa para 0 produtor. Pesquisas de bioativos vegetais buscam a disponibilizayao de
antiparasit8rios menos roxicos e que produzam menos residuos nos animais e tambem no
meio ambiente. Portanto, 0 uso de fitorerapico e uma alternativa na atividade ovicida de
helmintos. Este estudo teve pot objetivo investigar as a'(Oes de extfayoes isoladas de
plantas sobre a eclodibilidade dos ovos de nemaroides gastrintestinais, testaram-se tres
isolados comerciais no laborat6rio de Sanidade Animal da Embrapa PeCuaria Sudeste:
Terpinoleno (85%, GC, Fluka@), Acetato de geranila (97%, GC, Fluka@), Mentha piperita
(oleo essencial). A valiaram-se estas substancjas in vitro em tres repetiyOes sobre os ovos
em concentrayOes que variam de 0.156 a 80 mg/mL, utilizou-se 0 controle negativo
contendo agua destilada eo controle contendo emulsificante Tween 80 a 0,03%, utilizado
na solubilizayao dos isolados vegetiis. No teste de eclodibilidade, lavaram-se as fezes de
ovinos pot meio de uma sequencia de peneiras, assim os ovos foram recuperados e
depositaram-se 100 ovos em carla poyO contendo os extratos vegetais sendo que apos 24
horns de inCubayao na BOD a 27°C realizou-se a leitura do teste de eclodibilidade. 0
acetato de geranila, Mentha piperita e terpinoleno apresentam CLso de 193,36; 2,70; 2,20 e
a C~de 443; 8,49; 31,26, respectivamente. De todos os dados isolados, a Mentha piperita
apresentou melhor resultado nesse teste em relayao aos outros extratos e ainda demonstrou
potencial para ser investigado quanto a sua ayao parasitaria, co~ posteriores testes in vivo.
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