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CAPÍTULO 1. 

PERSPECTIVAS DA FITOTERAPIA 
NA OVINOCAPRINOCULTURA

Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra
Michele Dalvina Correia da Silva

A criação de pequenos ruminantes foi introduzida no Brasil há mui-
tos anos, e a consolidação da atividade como complemento de ren-

da ao produtor rural pode ser observada em vários Estados brasileiros, 
com destaque para as regiões Nordeste e Sul, além de possibilidades de 
extensão para o Sudeste e o Centro-Oeste. A expansão do rebanho foi 
auxiliada diretamente pela fácil adaptação das espécies, caprina e ovina, 
à região de clima tropical, favorecida pelas características geoclimáticas 
do país (VIEIRA, 2008). Nesse contexto, como fatores predisponentes, 
destaque-se: adaptação dos pequenos ruminantes ao clima, além da 
baixa necessidade de capital inicial, capacidade de acúmulo de renda 
em pequena escala e a oferta de produtos em novos mercados.

Houve um interesse crescente dos criadores nos produtos derivados 
desses ruminantes em razão do aumento significante nas receitas ao 
longo dos anos, com a produção apresentando característica de uma 
atividade com grande importância cultural, social e econômica. Assim, 
a ovinocaprinocultura representa uma viável alternativa de trabalho e 
renda, principalmente em razão da produção de alimentos com elevado 
valor biológico, como o leite, a carne e as vísceras (ALMEIDA et al., 
2010), associada à utilização da pele comercializada para confecção de 
divergentes subprodutos, como calçados e vestuário.
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Com a expansão da cadeia produtiva dos pequenos ruminantes, 
dentro do agronegócio surgiu a necessidade de ajustes importantes para 
acompanhar as transformações da economia, mediante a utilização de 
novas tecnologias e a expansão dos mercados. Como consequência, 
verificou-se uma necessidade no desenvolvimento do setor de forma 
considerável com a modernização de algumas propriedades rurais e a 
implantação de abatedouros, frigoríficos, curtumes, além de indústrias 
de beneficiamento do leite (LEITE, 2010).

Porém, nas regiões em desenvolvimento, os desafios sustentáveis 
de políticas públicas ainda são fatores limitantes para a ovinocaprino-
cultura, com destaque para as dificuldades em suprir a atual demanda 
interna e a incapacidade de competição internacional. Assim, quando se 
observa o panorama da criação desses pequenos ruminantes no cenário 
nacional, verifica-se alta demanda por conhecimentos e tecnologias 
que contribuam para a eficiência dessa atividade em algumas regiões, 
como o Nordeste. O cenário acaba por causar graus de incertezas e 
riscos, com a pecuária nordestina, principalmente, demonstrando 
dependência de reformulações dos moldes convencionais de planeja-
mento e administrativo (COSTA et al., 2008). 

Reduzidos índices de produtividade da maioria dos rebanhos são 
decorrência de fatores como o pequeno tamanho das propriedades 
criadoras e, em regiões com chuvas irregulares, reduzida oferta de forra-
gem para os animais durante a estação seca em virtude do inadequado 
manejo alimentar, com insuficientes reservas de alimento (VIEIRA et 
al., 2010). Nessas condições, vários animais vêm a óbito ou apresen-
tam-se subnutridos, com produção destinada ao autoconsumo familiar 
e o pequeno excedente limitado a uma irregular oferta de produtos.

Outro entrave seriam os problemas sanitários, considerado uma 
realidade não só no Nordeste, mas também em diversas regiões do 
mundo, com diversos manejos propostos, com o objetivo primordial de 
associar o controle da população parasitária à redução da consolidação 

dos parasitas nas propriedades criadouras de caprinos e ovinos (SISSAY 
et al., 2006). Nesse contexto, o parasitismo por nematoides tem sido um 
dos principais problemas sanitários (COELHO et al., 2010) em razão 
das graves lesões causadas nos animais infectados, levando a perdas 
significativas para o produtor (MOLENTO et al., 2011).

As doenças parasitárias, ocasionadas por nematoides gastrintestinais, 
figuram entre as maiores preocupações dos produtores, técnicos do 
setor e indústria farmacêutica (DEMELER et al., 2014). Reconhecido 
em todo o mundo como um dos principais problemas para a criação 
de pequenos ruminantes, os parasitas gastrintestinais vêm ocasionando 
impactos consideráveis na economia do pequeno produtor. Assim, 
problemas econômicos significativos ocorrem em razão das patologias, 
as quais causam redução nos lucros devido a perdas diretas, como a 
mortalidade, e indiretas, como consequência da fraqueza, debilidade, 
prostração e débito nutricional (VERÍSSIMO et al., 2012).

A importância relativa das diferentes espécies de endoparasitos varia 
em função de combinações de fatores como: intensidade da infecção, 
prevalência, patogenicidade do parasito e resistência com base nesses 
fatores. Os principais nematoides gastrintestinais observados são dos 
gêneros Haemonchus sp, Trichostrongylus sp, Strongyloides sp, Cooperia 
sp, Bunostomum sp, Trichuris sp, Skrjabinema sp e Oesophagostomum 
sp (VIEIRA; CAVALCANTE, 1999). Destaca-se com importância eco-
nômica Haemonchus sp, Trichostrongylus sp, Oesophagostomum sp e 
Strongyloides sp (BRITO et al., 1996), com ênfase para  Haemonchus sp 
visto que, além da sua alta prevalência, apresenta grande patogenicidade 
(VERÍSSIMO et al., 2012), com Haemonchus contortus considerada a 
principal espécie que parasita pequenos ruminantes. 

Para tentar controlar as infecções parasitárias nos animais de 
produção ao longo de vários anos, desenvolveu-se o comércio e o 
uso de drogas anti-helmínticas com amplo espectro de atividade, as 
quais passaram a representar uma ferramenta consolidada no controle 
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parasitário em pequenos ruminantes. Porém, a utilização de fármacos 
de modo supressivo aliado às falhas de manejo contribuíram para o 
estabelecimento de parasitos resistentes aos químicos (ALMEIDA et 
al., 2010), tornando os métodos tradicionais de controle ineficazes, 
quando baseados unicamente na utilização de anti-helmínticos (VIEIRA 
et al., 2010).

A eficácia das drogas pode diminuir consideravelmente devido 
à sobrevivência de parasitos resistentes e há a transferência dos seus 
genes à prole, fazendo com que permaneça a população resistente e 
se eliminem os indivíduos suscetíveis (MOLENTO, 2005), sendo esse 
problema descrito há muitos anos. O primeiro relato de resistência 
envolveu o tiabendazol (DRUDGE et al., 1964), seguido de relatos ao 
mesmo princípio nos Estados Unidos (THEODORIDES et al., 1970) 
e Nova Zelândia (KETTLE et al., 1983). No Brasil, foi descrito pela 
primeira vez no Nordeste (VIEIRA, 1986), no Estado do Ceará. Assim, 
se por um lado a utilização dos anti-helmínticos tornou-se indispensável, 
propiciando aumento na produtividade dos rebanhos, por outro lado, 
seu uso contínuo teve como consequência a seleção de populações de 
helmintos resistentes (AMARANTE, 2009).

A resistência anti-helmíntica atinge a maioria das classes de 
drogas disponibilizadas atualmente, com destaque para as lactonas 
macrocíclicas (VERÍSSIMO et al., 2012), benzimidazóis (GHISI et 
al., 2007) e imidatiazóis (MARTIN & ROBERTSON, 2007). Dentre os 
endoparasitos com resistência múltipla, podemos destacar H. contortus 
como principal, com populações consideradas de alta variabilidade 
genética (BRASIL et al., 2012). Quando analisadas particularmente 
populações de H. contortus resistentes e sensíveis, encontra-se em seu 
ácido desoxirribonucleico (DNA) genômico nítidas diferenças, como a 
presença de mutações em distintas posições do gene da beta-tubulina 
(ELARD; HUMBERT, 1999).

Ao se avaliar a problemática atribuída pela resistência a uma de-
terminada droga, tem-se o fato de a mesma acontecer dentro de um 
prazo que contempla de cinco a oito gerações seguintes à aplicação do 
princípio ativo, correspondendo a um intervalo de aproximadamente 
um ano para que ocorra o estabelecimento da resistência em uma de-
terminada região (PRICHARD, 1990). Para diagnosticar a existência 
de animais resistentes aos tratamentos empregados no manejo dos 
rebanhos, diversos testes podem ser utilizados, como in vivo (redução 
da contagem de ovos nas fezes) e in vitro (eclosão de ovos, desenvolvi-
mento e migração larval, métodos moleculares) (ALVAREZ-SÁNCHEZ 
et al., 2005).

Ao longo do tempo, devido ao processo de resistência, tornaram-se 
necessárias pesquisas com adoção de alternativas de forma integrada 
que reduzam ou eliminem a dependência por compostos químicos, que 
sejam de baixo custo, pouco prejudiciais à saúde humana e ao meio 
ambiente (VIEIRA et al., 2010). Como métodos alternativos de controle, 
pode-se destacar: manejo do rebanho e das pastagens com finalidade 
de minimizar o contato entre as formas infectantes dos parasitas e os 
hospedeiros susceptíveis (CÉZAR et al., 2008); controle biológico, visto 
que estágios não-parasitários dos nematódeos gastrintestinais (ovos 
e larvas), no meio ambiente, sofrem a influência de vários inimigos 
naturais, denominados agentes antagonistas, como artrópodes, fungos, 
bactérias, besouros da ordem coleóptera e vírus (ARAÚJO, 2009); 
resposta imune do hospedeiro, através da seleção genética, nutrição e 
vacinação (CÉZAR et al., 2008); por fim, a fitoterapia, com o uso de 
plantas, sementes ou extratos de vegetais como alternativa no controle 
dos nematoides de ruminantes (CABARET et al., 2002). 

As plantas com efeito terapêutico apresentam princípios ativos 
que podem ser divididos em grupamentos químicos, como os ácidos 
orgânicos, alcaloides, compostos fenólicos, taninos, cumarinas, flavo-
noides, antraquinonas, óleos essenciais e saponinas, com destaque para 
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os taninos que, no controle de nematoides, têm apresentado resultados 
promissores (NERY et al., 2009). Outro grupamento bioquímico com 
potencial são as proteínas, como as lectinas, resultantes do metabo-
lismo de plantas, que podem conferir propriedades anti-helmínticas 
contra parasitos gastrintestinais (ÁLVAREZ et al., 2012). As lectinas 
são uma classe de proteínas com distribuição ubíqua na natureza, de 
origem não imune, capazes de se ligar de forma reversível e altamente 
específica a resíduos de carboidratos presentes em glicoconjugados em 
solução, em superfícies celulares ou intracelulares, interferindo em uma 
diversidade de processos celulares, como no crescimento, nutrição e 
sinalização (SANTOS et al., 2014). 

As plantas medicinais têm apresentado inúmeras propriedades 
biológicas em forma de extratos, frações proteicas ou biomoléculas 
isoladas, o que têm despertado, cada vez mais, o interesse para pesqui-
sas com aplicações biotecnológicas diversas, em especial com enfoque 
na saúde humana e animal. A utilização da fitoterapia foi estabelecida 
desde o início da civilização, quando se percebeu os efeitos curativos das 
plantas medicinais, com observação que, de alguma forma, sobre a qual 
o vegetal medicinal era administrado (pó, chá e banho) proporcionava 
a recuperação da saúde. Porém, a valorização e utilização de vegetais 
como fonte medicamentosa se estabeleceu a partir de 1980 (LAMEIRA 
et al., 2004). O notório aumento nas pesquisas e a valorização das plantas 
medicinais ocorreram em razão do aparecimento de efeitos colaterais 
pela utilização desordenada e frequente de medicamentos sintéticos e 
também pela possibilidade de descobertas de novos princípios ativos 
e medicamentos com preços mais acessíveis (COSTA et al., 2009). 

Para validação farmacológica dos fitoterápicos, algumas etapas 
pré-estabelecidas devem ser seguidas, como a seleção da planta, levan-
tamento bibliográfico, incluindo dados da utilização informal (popular), 
identificação botânica, testes de validação da eficácia e determinação 
da segurança na administração (CAMURÇA-VASCONCELOS et 

al., 2005). Um dos fatores que contribuem para a larga utilização da 
fitoterapia para fins medicinais no Brasil é o considerável número de 
espécies vegetais encontradas no país, o que tem resultado também no 
crescimento da produção científica a respeito das plantas medicinais 
nos centros de pesquisa. No entanto, a porcentagem da distribuição 
geográfica das florestas tropicais é inversamente proporcional aos 
países que mais isolam e testam substâncias ativas. O maior mercado 
encontra-se na Europa, com destaque para a Alemanha, com a América 
Latina representando apenas 5% (ALVES, 2013). 

No que se refere ao uso de produtos naturais de origem vegetal, a 
padronização de fitoterápicos mostra ser um ponto complexo, visto 
que, na maioria destes, a atividade terapêutica é devida a diferentes 
constituintes, alguns deles ainda não identificados. A padronização pode 
ser baseada na concentração de um princípio ativo único ou através de 
uma substância marcadora presente em um extrato concentrado. Outro 
método capaz de assegurar a uniformidade de ação de um fitoterápico, 
no qual a atividade pode ser devida a vários constituintes, é determinar 
a atividade de um dado extrato, através de métodos farmacológicos e 
clínicos e, em seguida, preparar um perfil químico qualitativo e quan-
titativo dos constituintes mais significantes (TYLER, 1999).

Quanto às perspectivas para o controle parasitário utilizando fi-
toterapia, é relevante a bioprospecção em países em desenvolvimento 
e com grande potencial em termos de biodiversidade. Além disso, 
atualmente, as indústrias farmacêuticas vêm amadurecendo quanto 
à aplicação de tecnologias genômicas, nas quais o enfoque passa a 
ser macromolecular (peptídeos, proteínas) (BINDSEIL et al., 2001), e 
quanto à criação de uma biblioteca de substâncias puras naturais para 
ensaios de Highthroughput screening (KATO, 2001), através do estudo 
das substâncias vegetais utilizando técnicas hifenadas ou técnicas 
acopladas (PINTO et al., 2002). As técnicas hifenadas consistem em 
técnicas analíticas que são ferramentas mais eficientes e rápidas que as 
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origem não imune, capazes de se ligar de forma reversível e altamente 
específica a resíduos de carboidratos presentes em glicoconjugados em 
solução, em superfícies celulares ou intracelulares, interferindo em uma 
diversidade de processos celulares, como no crescimento, nutrição e 
sinalização (SANTOS et al., 2014). 

As plantas medicinais têm apresentado inúmeras propriedades 
biológicas em forma de extratos, frações proteicas ou biomoléculas 
isoladas, o que têm despertado, cada vez mais, o interesse para pesqui-
sas com aplicações biotecnológicas diversas, em especial com enfoque 
na saúde humana e animal. A utilização da fitoterapia foi estabelecida 
desde o início da civilização, quando se percebeu os efeitos curativos das 
plantas medicinais, com observação que, de alguma forma, sobre a qual 
o vegetal medicinal era administrado (pó, chá e banho) proporcionava 
a recuperação da saúde. Porém, a valorização e utilização de vegetais 
como fonte medicamentosa se estabeleceu a partir de 1980 (LAMEIRA 
et al., 2004). O notório aumento nas pesquisas e a valorização das plantas 
medicinais ocorreram em razão do aparecimento de efeitos colaterais 
pela utilização desordenada e frequente de medicamentos sintéticos e 
também pela possibilidade de descobertas de novos princípios ativos 
e medicamentos com preços mais acessíveis (COSTA et al., 2009). 

Para validação farmacológica dos fitoterápicos, algumas etapas 
pré-estabelecidas devem ser seguidas, como a seleção da planta, levan-
tamento bibliográfico, incluindo dados da utilização informal (popular), 
identificação botânica, testes de validação da eficácia e determinação 
da segurança na administração (CAMURÇA-VASCONCELOS et 

al., 2005). Um dos fatores que contribuem para a larga utilização da 
fitoterapia para fins medicinais no Brasil é o considerável número de 
espécies vegetais encontradas no país, o que tem resultado também no 
crescimento da produção científica a respeito das plantas medicinais 
nos centros de pesquisa. No entanto, a porcentagem da distribuição 
geográfica das florestas tropicais é inversamente proporcional aos 
países que mais isolam e testam substâncias ativas. O maior mercado 
encontra-se na Europa, com destaque para a Alemanha, com a América 
Latina representando apenas 5% (ALVES, 2013). 

No que se refere ao uso de produtos naturais de origem vegetal, a 
padronização de fitoterápicos mostra ser um ponto complexo, visto 
que, na maioria destes, a atividade terapêutica é devida a diferentes 
constituintes, alguns deles ainda não identificados. A padronização pode 
ser baseada na concentração de um princípio ativo único ou através de 
uma substância marcadora presente em um extrato concentrado. Outro 
método capaz de assegurar a uniformidade de ação de um fitoterápico, 
no qual a atividade pode ser devida a vários constituintes, é determinar 
a atividade de um dado extrato, através de métodos farmacológicos e 
clínicos e, em seguida, preparar um perfil químico qualitativo e quan-
titativo dos constituintes mais significantes (TYLER, 1999).

Quanto às perspectivas para o controle parasitário utilizando fi-
toterapia, é relevante a bioprospecção em países em desenvolvimento 
e com grande potencial em termos de biodiversidade. Além disso, 
atualmente, as indústrias farmacêuticas vêm amadurecendo quanto 
à aplicação de tecnologias genômicas, nas quais o enfoque passa a 
ser macromolecular (peptídeos, proteínas) (BINDSEIL et al., 2001), e 
quanto à criação de uma biblioteca de substâncias puras naturais para 
ensaios de Highthroughput screening (KATO, 2001), através do estudo 
das substâncias vegetais utilizando técnicas hifenadas ou técnicas 
acopladas (PINTO et al., 2002). As técnicas hifenadas consistem em 
técnicas analíticas que são ferramentas mais eficientes e rápidas que as 



2322

técnicas convencionais para a avaliação de substâncias, com destaque 
para a cromatografia e a espectroscopia (RODRIGUES et al., 2006).

Na era pós-genômica, fitoterápicos apresentam-se como ferramen-
tas fundamentais para o entendimento dos mecanismos metabólicos 
(PINTO et al., 2002). Assim, a fitoterapia evidencia-se nos ensinamentos 
dos antepassados e no futuro do tratamento de animais, no qual haverá 
a substituição ou redução da administração dos fármacos sintéticos, 
possibilitando a existência de um meio ambiente em equilíbrio.
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CAPÍTULO 2

OVINOCAPRINOCULTURA E 
OS PRINCIPAIS HELMINTOS 

GASTRINTESTINAIS 

Breno de Holanda Almeida
Gizele Lannay Furtuna dos Santos

1 INTRODUÇÃO

A prática da criação de caprinos e ovinos, no Brasil e principalmente 
no Nordeste Brasileiro, é um costume que foi herdado desde o período 
da colonização, em especial pela questão de tais espécies serem mais 
integradas às condições ambientais e climáticas desfavoráveis do que a 
maioria das outras espécies (CAVALCANTE & BARROS, 2005). Para os 
pequenos criadores, por possuírem poucos recursos e conhecimentos 
sobre manejo, que vão da alimentação ao sanitário, torna-se comum 
a morte de mais de 20% dos animais nascidos e o desenvolvimento 
retardado dos que conseguem sobreviver (GUIMARÃES FILHO 
& ATAÍDE JÚNIOR, 2009), sendo as parasitoses gastrintestinais 
um grave problema sanitário, responsáveis pelas maiores perdas 
econômicas e de rebanhos. 

A helmintologia é o estudo dos helmintos, no qual estão 
enquadrados os filos Nemathelminthes e Platyhelminthes. Os 
integrantes do primeiro filo são classificados como vermes redondos, 
com parede do corpo chamada de cutícula, e no segundo filo se tem 
a classificação de vermes achatados, com parede do corpo chamada 
de tegumento. Ambos os filos possuem espécies que parasitam 




