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A verminose gastrintestinal e comum nos rebanhos caprinos, sendo a principal responsavel
pela diminuiyao da produtividade e morte de animais no estado do Piaui. Ocorre durante todo 0 ana e
em maior intensidade no periodo chuvoso e inicio do periodo seco (dezembro a junho). Os elevados
preyos dos anti-helminticos disponiveis no mercado, associados a falta de conhecimento dos criadores,
vem limitando 0 controle da verminose e elevando a taxa de mortalidade dos caprinos.

Muitas especies de plantas existentes no Piaui sac usadas pela populayao rural para 0 tratamento
de varias doenyas, entre as quais a verminose.

Este trabalho objetiva identificar as plantas medicinais conhecidas pelos criadores, avaliar a
atividade anti-helmintica dessas plantas e incrementar seu uso. Para isso foram aplicados questionarios
junto a criadores nos municipios de Monsenhor Gil, Campo Maior e Castelo do Piaui, PI, com 0
intuito de obter informayoes sobre 0 nome popular das plantas utilizadas, formas de preparayao, suas
indicayoes terapeuticas e especies de animais tratados.

As plantas indicadas pelos criadores para 0 tratamento de doenyas estao sendo coletadas e
identificadas botanicamente. A atividade anti-helmintica dessas plantas esta sendo avaliada in vitro,
atraves do teste de inibiyao da eclosao de ovos, em coproculturas, e in vivo, atraves da contagem do
numero de ovos por grama de fezes (opg), para verificar a reduyao no numero de ovos, e tambem por
coproculturas, para identificar os generos de nemat6deos presentes (larvas infectantes). Cada planta
esta sendo avaliada em concentrayoes diferentes, baseando-se nas informayoes dos produtores.

Foram relacionadas 54 especies de plantas utilizadas no tratamento de animais domesticos.
Destas, quinze foram citadas para 0 tratamento da verminose, quatorze para 0 controle de ectoparasitas,
principalmente piolhos, treze como cicatrizantes, doze como antiinflamat6rias, dez para problemas
gastrintestinais, nove para problemas de parto, onze para fraqueza e problemas respirat6rios e duas
para outras indicayaes (Tabela 1).
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As plantas citadas como anti-helminticas foram: ab6bora (Cucurbita moschata), bucha-paulista
(Luffa operculata), batata-de-purga (Operculina sp.), crista-de-galo (Heliotropium sp.), hortela (Mentha
sp.), mamoeiro (Carica papaya), mamona (Ricinus communis), maria-mole (Senna alata), mastruyo
(Chenopodium ambrosioides), meHio-de-sao-caetano (Momordica charantia), milome (nao identificada),
pau-de-Ieite (Plumeria sp.), pinhao-branco (Jatropha curcas), vassourinha (Scoparia dulcis) e velame
(Croton sp.).

o lirio (Melia azedarach) nao foi citado pelos produtores, mas foi incluido neste trabalho por ter
sido avaliado por Akhtar & Riffat (1984), que 0 consideraram eficaz no controle de Haemonchus
contortus, 0 helminto mais patogenico para caprinos no Nordeste. Esta especie e cultivada no Brasil
como ornamental e, alem de lirio, como e mais conhecida no Piaui, recebe outras denominayoes tais como
cinamomo, paraiso, viuvinha, flor-de-viuva, jasmim-de-soldado e jasmim-de-viuva (Braga, 1960).

Foram realizados testes in vitro utilizando-se seis das especies indicadas pelos criadores como
anti-helminticas: bucha-paulista (Luffa operculata), batata-de-purga (Operculina sp.), maria-mole
(Senna alata), pinhao-branco (Jatropha curcas), melao-de-sao-caetano (Momordica charantia) e
velame (Croton sp.). Nas concentrayoes estudadas (variando de 0,4 a 5g), por coprocultura,
verificou-se uma tendencia de diminuiyao no numero de larvas infectantes (L3) de nemat6deos,
principalmente do genero Haemonchus, quando se usaram 3g e 5g dessas plantas (frutos, raizes, flores,
sementes ou folhas), em forma de p6 seco, dissolvido em agua ou em forma de infusao, em relayao
a testemunha (agua destilada). Das plantas testadas, a batata-de-purga, 0 melao-de-sao-caetano, a
bucha-paulista e 0 velame apresentaram os melhores resultados na inibiyao da eclosao de ovos, nas
amostras tratadas.

Para a realizayao dos testes in vivo, foram utilizados caprinos machos, castrados, mestiyos, sem
raya definida (SRD), com 8 a 18 meses de idade, portadores de infecyoes naturais por nemat6deos
gastrintestinais. Nesses testes, as plantas foram administradas aos animais por via oral. Algumas, em
apenas urn dia ou dois dias seguidos e outras por tres dias seguidos. Essas plantas foram administradas em
forma de p6 seco ou p6 misturado a rayao (lirio), p6 dissolvido em agua (batata-de purga), ap6s cocyao (melao- ."""
de-sao-caetano) ou ap6s serem colocadas em agua (bucha-paulista).

Utilizou-se a batata-de-purga (Operculina sp.) em diferentes concentrayoes. Foram form ados
cinco gruPOSde dois animais. Os caprinos dos grupos I, II e III receberam, respectivamente, 2, 4 e 6
g/kg de peso vivo (kg PV) de batata-de-purga triturada; 0 grupo IV foi tratado com anti-helmintico
comercial (levamisole) eo grupo V serviu de testemunha (nao tratado). Verificou-se que nos caprinos
dos grupos I e II ( 2g e 4g/kg PV ) nao houve reduyao do numero de opg sete dias ap6s a aplicayao da
batata-de-purga, em relayao ao opg inicial, e sim urn aumento. Nos caprinos do grupo III (6g/kg PV)
verificou-se uma diminuiyao no opg de aproximadamente 47,0% em relayao ao opg inicial. Nos caprinos
do gruPO tratado com levamisole (grupo IV), a reduyao do opg foi de 88,0%. Nos caprinos do grupo
testemunha (grupo V) tambem houve diminuiyao no opg de 61,0% (Tabela 2).



o meHio-de-sao-caetano (ram as secas e trituradas) foi administrado por dois dias seguidos, no
periodo de julho a agosto de 1997, nas concentra~5es de 33g e 50g, em 200 ml de agua, para cada animal
(em coc~ao por ± 10 minutos) , em dois grupos de tres caprinos (grupo I ell). Urn terceiro grupo de
caprinos (grupo III) foi tratado com albendazole, e 0 grupo IV serviu de testemunha (nao tratado).
Verificou-se, sete dias apos 0 tratamento, uma redu~ao de 43,0% com a administra~ao de 33g/animal
(grupo II) e apenas 3,0% quando se administrou albendazole por via oral (dose indicada pelo fabricante).
Os caprinos do grupo testemunha tambem tiveram uma diminui~ao no numero de opg (26,0%). Na
segunda aplica~ao (18 e 19/08/97), verificou-se diminui~ao apenas nos caprinos tratados com albendazole
(30,0%) e nos caprinos testemunhas (51,0%) - Tabela 3 .

As buchas, apos a retirada das sementes e das cascas, pesando em media Ig cada, foram rasgadas
,~ e colocadas em agua por aproximadamente 18 a 24 horas, nas concentra~5es de uma a duas buchas por

100 ml . Posteriormente, 0 Hquido foi coado e administrado aos animais, em seringa dosadora automatica.
No periodo de 27 de agosto a 22 de setembro de 1997, foram formados quatro gropos de tres

caprinos, sendo que 0 gropo I recebeu 0 liquido filtrado de uma bucha/animal, 0 grupo II, 0 liquido filtrado
de duas buchas/animal, 0 gropo III foi tratado com levamisole e 0 grupo IV nao foi tratado (testemunha).
Verificou-se, sete dias apos a primeira aplica~ao (27 e 28/08/97) uma diminui~ao de 29,0% do opg,
quando se usou 0 liquido filtrado de duas buchas/ animal (gropo II). Nos caprinos do gropo tratado com
levamisole (grupo III), houve redu~ao no numero de opg de 89,0%. Os caprinos do grupo testemunha
(grupo IV) tambem apresentaram redu~ao no numero de opg (26,0%). Na segunda aplica~ao (15 e 16/09/
97), houve redu~ao de 51,0 , 69,0 e 50,0% para os gropos tratados com 0 liquido filtrado de uma bucha,
de duas buchas e com levamisole, respectivamente, enquanto que 0 nUmero de opg dos caprinos testemunhas
teve urn aumento de 20,0% (Tabela 4).

Segundo Braga (1960), esta especie e altamente toxica. Por isso, devem ser tomadas as devidas
precau~es na determina~ao das dosagens.

Foram formados quatro gropos de seis animais. 0 grupo I recebeu 6g/kg PV do fruto em po, 0

gropo II, 12g/kg PV, 0 grupo III foi tratado com anti-helmintico comercial (ivermectin) eo gropo IV nao
tratado (testemunha). Verificou-se, sete dias apos 0 tratamento, uma redu~ao de 45,0% do opg com a
utiliza~ao de 6g/kg PV do lirio em po. Nos caprinos do grupo tratado com ivermectin (de acordo com a
recomenda~ao do fabricante), a redu~ao foi de 54,0%. No gropo testemunha houve urn aumento de 35,0%
em rela~ao ao opg inicial (14 dias apes 0 tratamento) - Tabela 5.

Nos meses de junho e julho de 1997, 0 lirio foi novamente utilizado, desta vez durante tres dias
seguidos. Foram formados tres gropos de cinco animais , sendo que 0 grupo I recebeu 6g/kg de frutos do
lirio em po junto com urn pouco de ra~ao, no cocho; 0 grupo II foi tratado com levamisole e 0 gropo III,
nao tratado (testemunha). Verificou-se redu~ao no opg em todos os grupos de caprinos, inclusive, nos
animais do gropo testemunha (Tabela 6).+
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Os resultados obtidos com essas plantas apresentaram muitas flutua~5es. Paulo et al. (1990)
mencionaram que uma das dificuldades encontradas nos estudos de plantas medicinais e a repetibilidade
dos resultados de seus extratos. As plantas que fomeceram esses extratos podem ter crescido em diferentes
condi~5es ambientais, podendo ainda as partes colhidas terem sido obtidas em epocas e esbidios
vegetativos diversos. Entretanto, neste estudo, apesar das flutua~5es observadas, houve uma tendencia
de redu~ao do opg no setimo dia apes sua administra~ao.

Os resultados dos exames coprolegicos mostraram ovos da superfamilia Strongyloidea e do
genero Strongyloides (superfamilia Rhabdiasoidea ), ovos do genero Moniezia e oocistos de Eimeria,
sendo em maiar intensidade e freqiiencia ovos de Strongyloidea. As coproculturas revelaram larvas
infectantes dos generos Haemonchus, Oesophagostomum, Cooperia, Trichostrongylus e Strongyloides.
Nos testes in vitro realizados com as seis especies de plantas, observou-se uma tendencia de redu~ao
das larvas de Haemonchus em rela~ao it testemunha (agua destilada).

Considera-se necessaria a continuidade deste trabalho, visando a obten~ao de dados mais
conclusivos. ~

Os autores agradecem ao laboratorista Ozires Barbosa de Sousa, pela coleta, preparo das plantas
medicinais utilizadas e pelos exames parasitolegicos realizados; aos criadores dos municipios de
Monsenhor Gil, Campo Maiar e Castelo do Piaui, pelas informa~5es prestadas sobre 0 uso de plantas
para tratamento de animais, e aos tecnicos agricolas Carlos Ribeiro de Sousa, Benedito Inacio de Abreu
Neto e Francisco das Chagas Neves, pela colabora~ao no preenchimento dos questionarios.

AKHTAR, M.S., RIFF AT, S. Efficacy of Melia azedarach, Linn. (Bakain) and morantel against
naturally acquired gastrointestinal nematodes in goats. Pakistan Veterinary Journal, v. 4, n.3,
p.176 - 179,1984.

BRAGA, R. Plantas do Nordeste, especial mente do Ceara. 2. ed. Fortaleza: Imprensa Oficial, 1960.
540 p.

PAULO, M.de Q.; LIMA, E. S; RODRIGUES,W. A; KAPLAN, M. A. Alcaleides versus lignanas em
Rolliniapickelli ( Annonaceae). In: SIMPOSIO DE PLANTAS MEDICINAlS DO BRASIL, 11,
1990, loaD Pessoa. Livro de Resumos. loaD Pessoa: UFPB, 1990. p. 7. 01.



TABELA 1. Plantas indicadas por criadores de caprinos para tratamento de animais domesticos
nos municipios de Monsenhor GiI, Campo Maior e Castelo do Piaui, PI, 1995 -1997.

Nome popular Nome cientifico Indicayao

Ab6bora Cucurbita moschata Anti-helmintica

Ayoita-cavalo Luehea grandiflora Antiinflamat6ria

Algodao Gossipium herbaceum Infecyao uterina,
retenyao de placenta

Al ecrim -do-carn po Croton sp. M.a digestao, estimulante, des congestion ante,
Clcatnzante

Ameixa Ximenia americana Antiinflarnat6ria, cicatrizante

Angico-verdadeiro, Anadenanthera macrocarpa Gripe, pneumonia, fraqueza
angico-preto

Angico-de-bezerro, Piptadenia moniliformis Ma digestao, empanzinamento
rama-de-bezerro

Aroeira Astronium urundeuva Infecyao uterina, retenyaO de placenta

Bucha-paulista, cabacinha Luffa operculata Anti-helmintica, sinusite, piolhos,
empanzinamento

Batata-de- purga Operculina sp. Anti-helmintica, "broca"

Bamburral Hyptis sp. Tratamento de miiase

Canapum Physalis angulata Problemas renais

Cajueiro Anacardium occidentale Picada de cobra

Candeia Plathynemia reticulata Problemas respirat6rios
r\

Chapada Terminalia fagifolia El!1paI?-zinarnento, antiinflamat6ria,
Clcatnzante

Canela-brava nao identificada Antiinflamat6ria, sinusite

Crista-de-galo Heliotropium sp. Anti-helmintica, cicatrizante

Carnauba Copernicia prunifera Antiinflamat6ria

Catinga-de-porco,
catingueira Caesalpinia pyramidalis Problemas renais, hepaticos e diarreia

Criuli Mouriria sp. Antiinflamat6ria

Faveira, fava-de-bolota Parkia platycephala Fraqueza

Hortela Menthasp. Anti-helmintica

Jatoba Hymenaea sp. Fraqueza, tosse
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TABELA 1- Continua~ao

Nome popular Nome cientifico

Juazeiro Zizyphusjoazeiro

Juca, pau-ferro Caesalpiniaferrea

Limao Citrus limon

Indicayao

Parto dificil, infecyao uterina, caspa,
carrapatos.

Infecyao respirat6ria, fraqueza

Empanzinamento

Retenyao de placenta, " esponja", anti-
helmintica

Maria-mole, mata-pasto- Senna a/ata
de-Iagoa

Anti-helmintica, problemas respirat6rios
(gripe)

Mastruyo

Melao-de-sao-caetano

Pau-para-tudo,
fruta-de-raposa

Pinhao-branco, pinhao-
de-purga

Anti-helmintica, piolhos,
retenc;ao de placenta, cicatrizante



Enterolobium Antiinflamat6ria, piolhos
contortisiliquum

Anti-helmintica, antiinflamat6ria,
piolhos

TABELA 2. Caprinos tratados com batata-de-purga triturada na dosagem de 2, 4 e 6g1 kg PV,
em apenas uma administra~ao, no periodo de 14/08 a 17/09/96. Teresina, PI.

0 Resultado do opg (media)

Grupo N No dia do 7 dias ap6s
tratamento tratamento Redw;ao(%) Aumento(%)

G I (2g/kg PV) 2 2.200 3.300 50,0

G II (4g/kg PV) 2 2.000 4.150 108,0

G III (6g/kg PV) 2 4.650 2.450 47,0

G IV (levamisole) 2 850 100 88,0

G V (testemunha) 2 2.050 800 61,0

opg = numero de ovos por grama de fezes.
g/kg PV = gramas da planta por kg de peso vivo do animal tratado.
N = numero de animais por grupo.



PESQUISA EM ANDAMENTO
PA/78, Embrapa Meio-Norte, out.l98, p.8

TABELA 3. Caprinos tratados com meHio-de-sio-caetano, por dois dias seguidos, no periodo de
03/07 a 19/08/97. Teresina, PI.

No dia do
tratamento

Resultado do opg (media)

7 dias ap6s
tratamento

a) Tratamento aplicado em 03 e 04 dejulho de 1997
G I (50g/animal) 3 1.533 1.800

G II (33g/animal) 3 1.467 833

GIll (albendazole) 3 1.267 1.233

G IV (testemunha) 3 1.400 1.033

- 17,0

43,0 -
3,0 -

26,0 -

b) Tratamento aplicado em 18 e 19 de agosto de 1997

G I (50g/animal) 3 500 533 - 7,0 .~

G II (33g/animal) 3 300 533 - 78,0

G III (albendazole) 3 1.567 1.100 30,0 -
G IV (Testemunha) 3 1.300 633 51,0 -

opg numero de ovos por grama de tezes.
g/kg PV = gramas da planta por kg de peso vivo do animal tratado.
N = numero de animais por grupo.

TABELA 4. Caprin os tratados com bucha-paulista, por dois dias seguidos, no perodo de 27/08 a
22/09/97. Teresina, PI

Resultado do opg (media)

Grupo N No dia do 7 dias ap6s
tratamento tratamento Reduyao(%) Aumento(%) ~.

a) Tratamento aplicado em 27 e 28 de agosto de 1997

G I (lbucha/animal) 3 1.933 2.566 - 33,0

G II (2 buchas/animal) 3 1.366 966 29,0 -
G III (levamisole) 3 1.833 200 89,0 -
G IV (testemunha) 3 1.900 1.400 26,0 -

b) Tratamento aplicado em 15 e 16 de setembro de 1997

G I (lbucha/animal) 3 3.733 1.833

G II (2buchas/animal) 3 1.300 400

GIll (levamisole) 3 267 133
G IV (testemunha) 3 833 1.000

opg = numero de ovos por grama de fezes.
g/kg PV = gramas da planta por kg de peso vivo do animal tratado.
N = numero de animais por grupo.
1buchapesaaproximadamente 19.

51,0

69,0

50,0



TABELA 5. Caprinos tratados com frutos de Iirio em po (6 e 12g/kg PV), em apenas uma
administra~ao, no periodo de 14 a 28/11/96. Teresina, PI.

No dia do
tratamento

Resultado do opg (media)

7 dias apes
tratamento Reduyao(%)

Tratamento aplicado em 14 de novembro de 1996

G I (6g/kg PV) 6 2.700 1.480 45,0

G II (12g/kg PV 6 1.917 2.416 26,0

GIll (ivermectin) 6 617 283 54,0

G IV (testemunha) 6 1.100 35,01

opg = numero de ovos por grama de fezes
(' glkg PV = gramas da planta por kg de peso vivo do animal tratado.

N = nlimero de animais por grupo
... exame de opg nao realizado
1= ap6s 14 dias

TABELA 6. Caprinos tratados com frutos de Iirio em po (6g/kg PV) durante tres dias seguidos,
no periodo de 12/06 a 12/07/97. Teresina, PI.

Resultado

No dia do
tratamento

do opg (media)

7 dias apes
tratamento

a) Tratamento aplicado em 12, 13 e 14 de junho de 1997

G I (6g/kg PV) 5 3.260 3.140

r'< G II (levamisole) 5 4.060 760

GIll (testemunha) 5 4.800 2.840

4,0

81,0

41,0

G I (6g/kg PV)

G II (levamisole)

GIll (testemunha)

3.320

960

6.000

1.800

340

1.700

46,0

65,0

72,0

opg = numero de ovos por grama de fezes
glkg PV = gramas da planta por kg de peso vivo do animal tratado
N = numero de animais por grupo


