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Avaliação in vitro da atividade anti-helmíntica de extratos vegetais sobre o nematoide
gastrintestinal de ovinos Haemonchus contortus
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Introdução
As nematodioses gastrintestinais caracterizam-se como a
principal problemática da ovinocultura brasileira. Os
antiparasitários comerciais são a forma de controle mais
utilizada, mas devido à resistência desenvolvida pelos
parasitas, a procura por métodos alternativos de controle,
incluindo a fitoterapia é cada vez mais incentivada. Este
trabalho teve por objetivo avaliar a atividade anti-helmíntica
in vitro de 17 extratos hexânicos de diferentes espécies
vegetais sobre Haemonchus contortus.

de inibição da eclodibilidade de ovos. Cordia abyssinica e
Annona muricata apresentaram uma redução percentual
média
da
eclodibilidade
de
96,6%
e
100%,
respectivamente. Considerando-se que a eficácia de um
anti-helmíntico é assegurada quando o percentual de
inibição da eclodibilidade de ovos é superior a 95%
(Horner & Bianchin, 1989), as espécies C. abyssinica e A.
muricata mostraram-se altamente eficazes ao inibir a
eclosão dos ovos de H. contortus (Figura 2).

Resultados e Discussão
Na avaliação in vitro foi realizado o teste de eclodibilidade
de ovos (TEO) (Coles et al., 1992) utilizando-se o isolado
de H. contortus Embrapa 2010 (Chagas et al., 2013),
mantido em hospedeiro ovino na Embrapa Pecuária
Sudeste. Todos os extratos foram testados na
concentração de 100 mg/mL, utilizando-se como controle
negativo 100% água e branco do solvente (Tween 80 a
2%). Cerca de 100 ovos foram incubados em placas de 24
poços a 27°C por 24h (Figura 1). Todos os tratamentos
foram avaliados em seis repetições.

Figura 2. Larvas de Haemonchus contortus.

Conclusões
Estudos fitoquímicos adicionais serão realizados com o
intuito de se isolar e caracterizar os metabólitos
secundários responsáveis pela atividade anti-helmíntica
observada nos extratos de A. muricata e C. abyssinica.
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Figura 1. Representação esquemática do ensaio de
eclodibilidade dos ovos de H. contortus: (a) recuperação
de ovos, (b) preparação das placas com ovos e extratos,
(c) extratos vegetais e (d) leitura das placas após 24h.
Os extratos hexânicos das espécies Spathodea nilotica,
Cucurbita pepo, Tecoma stans, Pachystroma longifolium,
Melia azedarach, Guarea guidonia, Schinnus mole,
Schinnus terebinthifolius, Croton floribundus, Annona
squamosa, Solanum aculeatissimum, Erythrina falcata,
Erythrina speciosa e Guazuma ulmifolia apresentaram 0%
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