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as Ciências Biológicas e Biomédicas, a Farmacologia, a Medicina Ve-
terinária, a Agronomia e muitas outras. 
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Prefácio

A proposta de desenvolver esta obra é fruto de uma pesquisa em 
colaboração, desenvolvida pelos grupos de pesquisa “Diagnóstico, 

Controle e Epidemiologia de Parasitos no Semiárido do Nordeste” e 
“Lectinas com Potencial Biotecnológico”. O trabalho experimental con-
duzido tem como foco a problemática dos nematoides gastrintestinais 
resistentes a anti-helmínticos que infectam intensamente pequenos 
ruminantes e busca desvendar plantas do Semiárido, potencialmente 
aplicáveis como nematicidas naturais, avaliando a correlação entre a 
ação biológica e a constituição de proteica dessas plantas. 

Este livro tem por objetivo tornar mais acessível o conhecimento 
científico atualizado a respeito das questões cruciais que permeiam 
a difícil realidade dos criadores de pequenos ruminantes frente ao 
problema das doenças parasitárias, bem como a respeito do potencial 
biológico da flora brasileira como uma fonte de produtos naturais in-
teressantes para o desenvolvimento de estratégias alternativas viáveis 
ao controle parasitário de forma mais natural, mais eficiente e menos 
agressiva aos animais e ao meio ambiente. Com a possibilidade do 
envolvimento da biotecnologia e suas ferramentas, a atual realidade 
desfavorável das parasitoses em descontrole, do ponto de vista farma-
cológico, pode ser modificada.
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