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CAPÍTULO 4 

CONTROLE ALTERNATIVO DE 
NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS 

DE PEQUENOS RUMINANTES

Mário Luan Silva de Medeiros
Larissa Barbosa Nogueira Freitas

Karina Maia Paiva

1 INTRODUÇÃO

A utilização indiscriminada dos anti-helmínticos químicos sintéticos 
acarretou uma desordem na funcionalidade desses fármacos (em 
termos de farmacocinética e farmacodinâmica), como também uma 
nova organização bioquímica e molecular nos nematoides, os quais se 
tornaram resistentes aos principais grupos químicos de anti-helmínti-
cos existentes (benzimidazóis, imidatiazóis e lactonas macrocíclicas) 
(MOLENTO, 2004; FORTES; MOLENTO, 2013). 

O mecanismo de perda da sensibilidade dos parasitas às classes de 
químicos sintéticos causa danos irreversíveis nos rebanhos infectados, 
com consequente aumento de custos no sistema econômico que envolve 
a ovinocaprinocultura mundial (COLES et al., 2006).

Estratégias alternativas estão sendo desenvolvidas e aplicadas, na 
perspectiva de promover a prevenção e o tratamento contra nema-
toides gastrintestinais, buscando principalmente minimizar o uso 
dos anti-helmínticos sintéticos. Nesse contexto, técnicas adequadas 
de manejo de animais e de pastagens (HOSTE; TORRES-ACOSTA, 
2011), controle biológico dos parasitas (CEZAR et al., 2008), méto-
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dos de desenvolvimento da imunidade animal (RÍOS-DE ÁLVAREZ, 
2009), bem como a fitoterapia (HOSTE et al., 2006) são exemplos de 
estratégias atualmente aplicadas como controle alternativo parasitário. 
Tais estratégias continuam sendo alvos de pesquisas que visam aper-
feiçoa-las para o combate de parasitas nos seus diversos estágios de 
vida, desde o ovo até o estágio adulto.

2 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE ALTERNATIVO

2.1 Manejo de rebanhos e pastagens

As práticas adotadas de manejo requerem planejamento e visam prin-
cipalmente à manutenção de um nível seguro de larvas infectantes 
nas áreas de pastagens, resultando em baixos níveis de helmintoses 
gastrintestinais em animais de produção, sem causar danos à saúde e 
à produção desses animais (CEZAR et al., 2008). Algumas técnicas de 
manejo empregadas no Brasil são: pastejo rotacionado, descontami-
nação prévia das pastagens e pastejo com alternância de categorias e/
ou espécies de hospedeiros (HOSTE; TORRES-ACOSTA, 2011).

No pastejo rotacionado, a área de pastagem é dividida em piquetes 
que são utilizados em períodos alternados de pastejo e descanso. Essa 
técnica tem a vantagem de proporcionar um controle nutricional sobre 
o pasto e, como consequência, permite a manutenção de um controle 
parasitário caso o período de pastagem seja inferior ao de desenvolvi-
mento das larvas de helmintos em estágio infectante (L3) (CEZAR et 
al., 2008). O período de descanso dos piquetes deve durar o suficiente 
para que as larvas, provenientes das fezes, se tornem inviáveis para 
causar novas infecções (BARGER, 1999).

Para estabelecer o período de pastejo e descanso, deve-se considerar 
a influência que as condições climáticas têm sobre o desenvolvimento 

embrionário e larval dos helmintos (CATTO, 1987). Em regiões de cli-
ma tropical úmido, a eclosão dos ovos e o desenvolvimento das larvas 
em L3 ocorrem mais rápido; entretanto, o período de vida da larva 
infectante é mais curto, pois há um aumento nos seus gastos energé-
ticos, fazendo com que a larva gaste suas reservas mais rapidamente 
(BARGER, 1999). Assim, em regiões com tais condições climáticas, o 
tempo de pastejo deve ser curto para evitar a infecção em um mesmo 
piquete (BARGER, 1999). Em climas temperados, pode demorar cerca 
de 3 a 9 meses para haver declínio nos níveis de contaminação nos 
pastos. Isso ocorre porque as fezes infectadas eliminadas no período 
seco oferecem condições apropriadas para a sobrevivência das larvas 
infectantes, sendo uma fonte de contaminação na pastagem por até 6 
meses, devido à frequência de chuvas (CATTO, 1987).

O processo de descontaminação prévia das pastagens visa a reduzir 
os riscos de contaminação parasitária, evitando o contato de helmintos 
gastrintestinais com seus hospedeiros; porém, essa falta ou redução de 
contato reduz também o desenvolvimento de uma resposta imunológica 
no animal, especialmente nos animais mais jovens (KUMAR et al., 2012). 
A descontaminação da pastagem pode ser realizada através de pastejo 
alternado com diferentes espécies de herbívoros, manutenção do pasto 
em descanso por um período de tempo que inviabilize os ovos dos 
helmintos e o desenvolvimento larval, ou ainda adotando-se sistemas 
de rotação com atividades pecuárias e agrícolas (AMARANTE, 2004).

Os animais encaminhados a essas áreas com pastagens livres de 
parasitas podem receber pré-tratamento com anti-helmínticos. Essa 
combinação de estratégias tem como finalidade aumentar ao máximo 
a produção e reduzir o número de tratamentos com fármacos anti-
helmínticos (STUEDEMANN et al., 2004). Além disso, é indicado que 
os animais recém-nascidos sejam transferidos para essas áreas livres 
de contaminação junto com as fêmeas, logo após o parto, por serem 
mais susceptíveis a infecções parasitárias (WALLER, 2003). 
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No caso do pastejo com alternância de categorias, faixa etária e/ou 
espécies de hospedeiros, o contato do parasita com o hospedeiro mais 
susceptível é reduzido (CEZAR et al., 2008). Animais jovens e adul-
tos, quando em um mesmo pasto, reduzem a contaminação do local. 
Isso ocorre porque os adultos possuem maior imunidade parasitária 
e, consequentemente, eliminam menor quantidade de ovos nas fezes, 
reduzindo a concentração de larvas na pastagem (RIBEIRO et al., 2014). 
Essa alternância da faixa etária mantém a taxa de contaminação do 
pasto em níveis seguros, porque os animais jovens e adultos competem 
na ingestão das larvas em estágio L3 no pasto (COLES, 2002). 

Na pastagem com diferentes espécies, a redução de infecções é 
consequência da especificidade parasitária ao hospedeiro. Muitas das 
espécies de helmintos não parasitam animais de espécies diferentes. 
Quando as larvas infectantes são ingeridas por um animal que não 
seja seu hospedeiro preferencial, as chances de infecção são reduzidas 
(HOSTE; TORRES-ACOSTA, 2011). Quando há infecções parasitárias 
nessas condições, elas são leves e eliminadas rapidamente pela resposta 
imunológica do hospedeiro (AMARANTE, 2004).

2.2 Controle biológico

Entre as formas de controle alternativo dos nematoides gastrintestinais, 
destaca-se o uso dos fungos nematófagos e dos besouros coprófagos 
(CEZAR et al., 2008), organismos conhecidos como antagonistas na-
turais das infecções quando presentes no ambiente onde se encontram 
os parasitos infectantes (LARSEN, 2002). Esse controle biológico é uma 
forma de controle sustentável que, por muitas vezes, reduz a utilização 
dos produtos químicos nos rebanhos (FONTENOT et al., 2003).

Os principais gêneros de fungos utilizados de modo experimental 
para o controle de helmintos são: Arthrobotrys, Monacrosporium e 

Duddingtonia, sendo este último o de maior eficácia, quando formu-
lado para essa finalidade, atuando sobre ovos e larvas, principalmente 
nos primeiros estágios larvais (CEZAR et al., 2008). Assim, há uma 
redução satisfatória no total de parasitos no ambiente e no sistema 
gastrintestinal do animal hospedeiro (MOTA et al., 2003).

Apesar dos benefícios e de não haver prejuízo para outros inver-
tebrados continuamente presentes no ambiente, o uso de fungos ne-
matófagos no controle de nematoides gastrintestinais é limitado pela 
ausência de comercialização significativa dos fungos, pela necessidade 
do emprego contínuo na dieta dos animais hospedeiros e pela forma de 
administração em longo prazo (BUSKE et al., 2012; LARSEN, 2002). 
Portanto, há necessidade de mais estudos e investimentos nesse campo 
de controle biológico com fungos, com a perspectiva de intensificar a 
aplicação dessa estratégia de controle.

A utilização de besouros coprófagos para o controle parasitário 
baseia-se na aplicação desses organismos sobre o material fecal dos 
animais hospedeiros, onde os besouros podem promover o controle dos 
nematoides na fase de vida livre e infectante (BERTONE et al., 2005). A 
espécie Digitonthophagus gazela, por exemplo, tem ação anti-helmíntica 
cientificamente comprovada; porém a presença de resíduos químicos 
de anti-helmíntico nas fezes de animais hospedeiros ocasiona efeitos 
nocivos aos besouros (FLOATE, 2006). 

2.3 Imunidade do hospedeiro

A presença de provedor imunogênico no organismo dos hospedeiros 
pode ser essencial e válido para desencadear resposta imunológica 
contra nematódeos gastrintestinais. Essa característica faz com que os 
animais respondam positivamente à infecção causada pelos nematoi-
des (MELO; BEVILAQUA, 2005). Tal forma de controle alternativo 
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caracteriza-se pelo uso de compostos que promovam ação adjuvante 
no sistema imune do animal, com o intuito de que a imunidade se 
torne capacitada a atuar contra os nematoides nocivos ao organismo 
(RÍOS-DE ÁLVAREZ, 2009). Nesse contexto, estimular o sistema 
imunológico tornou-se uma alternativa viável no controle parasitário 
(CEZAR et al., 2008). 

Existem algumas estratégias que auxiliam no desenvolvimento imu-
nogênico dos rebanhos. A primeira estratégia caracteriza-se pela seleção 
genética dos animais já expostos aos nematoides e que desenvolveram 
no sistema imunológico, a capacidade adaptativa em reconhecê-los e 
expulsá-los do organismo (VIEIRA, 2005). O método de contagem 
de ovos por grama de fezes é a principal ferramenta metodológica 
para verificar essa resposta de resistência nos animais hospedeiros 
(VANIMISETTI et al., 2004). A ausência de perdas produtivas e de 
contaminação da pastagem, bem como a diminuição dos custeios são 
os principais benefícios desse método de controle alternativo (GRAY, 
1997). Porém, a estratégia é pouco difundida e há necessidade de mais 
estudos genéticos que validem a existência da resistência animal aos 
parasitos (DOMINIK, 2005).

Outra estratégia de controle parasitário baseia-se no uso de 
determinados compostos na nutrição animal, capazes de desencadear 
uma melhoria na resposta imune (CEZAR et al., 2008). Uma alimentação 
constituída de maior carga proteica, por exemplo, pode ser capaz de 
promover uma diminuição na carga parasitária animal e uma melhor 
resposta imunológica frente a novas infecções (PHENGVICHITH; 
LEDIN, 2007). Porém, apesar de comprovado efeito nocivo sobre 
diversos estágios de vida de parasitos gastrintestinais (RÍOS-DE 
ÁLVAREZ, 2009), para se fazer uso da suplementação nutricional 
proteica como estratégia de controle parasitário, ainda são necessárias 
pesquisas quanto à associação proteína/sensibilidade a nematoides 
(CEZAR et al., 2008)

2.4 Fitoterapia

A fitoterapia é caracterizada pela utilização de plantas (ou preparações 
obtidas a partir de plantas) com propriedades medicinais. Baseia-se 
inicialmente no conhecimento popular para elucidação de espécies 
vegetais que apresentem potencial para o tratamento de patologias 
(REZENDE; MONTEIRO-COCCO, 2002). As plantas medicinais 
apresentam diversas substâncias bioativas responsáveis pelas funções 
biológicas, sendo utilizadas, por exemplo, como alternativa ao uso de 
agrotóxicos e anti-helmínticos sintéticos por demonstrarem potencial 
biológico eficiente e por serem biodegradáveis (CORRÊA; SALGADO, 
2011). Assim, como forma de controle, a fitoterapia é uma alternativa 
sustentável e eficaz no tratamento de parasitoses e outras doenças 
animais (LIMA et al., 2012), área de aplicação onde vem ganhando 
destaque principalmente com o surgimento da resistência aos antipa-
rasitários sintéticos (ALMEIDA et al., 2010). 

Pesquisas sobre a atividade biológica de plantas podem ser consi-
deradas promissoras para o desenvolvimento de bioprodutos na forma 
comercial, pois revelam as potenciais aplicações biotecnológicas de 
preparações obtidas a partir dessas plantas. Nessa perspectiva, vários 
autores em todo o mundo têm descrito a atuação de plantas no controle 
parasitário. No Brasil, as investigações do potencial farmacológico dos 
fitoterápicos têm revelado espécies biologicamente ativas contra os mais 
diversos tipos de parasitas, apresentando, por exemplo, ação antiviral 
(CECÍLIO et al., 2012), antifúngica e leishmanicida (BRAGA et al., 
2007), moluscicida e larvicida (LUNA et al., 2005). Embora diversas 
plantas já tenham sido descritas por suas propriedades medicinais 
com ação anti-helmíntica, poucas foram validadas cientificamente. No 
Brasil, em um estudo realizado por KRYCHAK-FURTADO (2006), 
106 espécies foram consideradas anti-helmínticas, sendo algumas 



8382

caracteriza-se pelo uso de compostos que promovam ação adjuvante 
no sistema imune do animal, com o intuito de que a imunidade se 
torne capacitada a atuar contra os nematoides nocivos ao organismo 
(RÍOS-DE ÁLVAREZ, 2009). Nesse contexto, estimular o sistema 
imunológico tornou-se uma alternativa viável no controle parasitário 
(CEZAR et al., 2008). 

Existem algumas estratégias que auxiliam no desenvolvimento imu-
nogênico dos rebanhos. A primeira estratégia caracteriza-se pela seleção 
genética dos animais já expostos aos nematoides e que desenvolveram 
no sistema imunológico, a capacidade adaptativa em reconhecê-los e 
expulsá-los do organismo (VIEIRA, 2005). O método de contagem 
de ovos por grama de fezes é a principal ferramenta metodológica 
para verificar essa resposta de resistência nos animais hospedeiros 
(VANIMISETTI et al., 2004). A ausência de perdas produtivas e de 
contaminação da pastagem, bem como a diminuição dos custeios são 
os principais benefícios desse método de controle alternativo (GRAY, 
1997). Porém, a estratégia é pouco difundida e há necessidade de mais 
estudos genéticos que validem a existência da resistência animal aos 
parasitos (DOMINIK, 2005).

Outra estratégia de controle parasitário baseia-se no uso de 
determinados compostos na nutrição animal, capazes de desencadear 
uma melhoria na resposta imune (CEZAR et al., 2008). Uma alimentação 
constituída de maior carga proteica, por exemplo, pode ser capaz de 
promover uma diminuição na carga parasitária animal e uma melhor 
resposta imunológica frente a novas infecções (PHENGVICHITH; 
LEDIN, 2007). Porém, apesar de comprovado efeito nocivo sobre 
diversos estágios de vida de parasitos gastrintestinais (RÍOS-DE 
ÁLVAREZ, 2009), para se fazer uso da suplementação nutricional 
proteica como estratégia de controle parasitário, ainda são necessárias 
pesquisas quanto à associação proteína/sensibilidade a nematoides 
(CEZAR et al., 2008)

2.4 Fitoterapia

A fitoterapia é caracterizada pela utilização de plantas (ou preparações 
obtidas a partir de plantas) com propriedades medicinais. Baseia-se 
inicialmente no conhecimento popular para elucidação de espécies 
vegetais que apresentem potencial para o tratamento de patologias 
(REZENDE; MONTEIRO-COCCO, 2002). As plantas medicinais 
apresentam diversas substâncias bioativas responsáveis pelas funções 
biológicas, sendo utilizadas, por exemplo, como alternativa ao uso de 
agrotóxicos e anti-helmínticos sintéticos por demonstrarem potencial 
biológico eficiente e por serem biodegradáveis (CORRÊA; SALGADO, 
2011). Assim, como forma de controle, a fitoterapia é uma alternativa 
sustentável e eficaz no tratamento de parasitoses e outras doenças 
animais (LIMA et al., 2012), área de aplicação onde vem ganhando 
destaque principalmente com o surgimento da resistência aos antipa-
rasitários sintéticos (ALMEIDA et al., 2010). 

Pesquisas sobre a atividade biológica de plantas podem ser consi-
deradas promissoras para o desenvolvimento de bioprodutos na forma 
comercial, pois revelam as potenciais aplicações biotecnológicas de 
preparações obtidas a partir dessas plantas. Nessa perspectiva, vários 
autores em todo o mundo têm descrito a atuação de plantas no controle 
parasitário. No Brasil, as investigações do potencial farmacológico dos 
fitoterápicos têm revelado espécies biologicamente ativas contra os mais 
diversos tipos de parasitas, apresentando, por exemplo, ação antiviral 
(CECÍLIO et al., 2012), antifúngica e leishmanicida (BRAGA et al., 
2007), moluscicida e larvicida (LUNA et al., 2005). Embora diversas 
plantas já tenham sido descritas por suas propriedades medicinais 
com ação anti-helmíntica, poucas foram validadas cientificamente. No 
Brasil, em um estudo realizado por KRYCHAK-FURTADO (2006), 
106 espécies foram consideradas anti-helmínticas, sendo algumas 
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delas utilizadas no tratamento de doenças gastrointestinais causadas 
por nematoides em pequenos ruminantes. 

Em um estudo utilizando teste in vivo em ovinos, tratamentos com 
Syzygium cumini, Genipa americana e Anacardim humile promoveram 
significativa atividade ovicida sobre nematoides, comprovada pela 
redução do número de ovos por grama de fezes (OLIVEIRA, 2013). 
Em outra pesquisa, extratos aquosos de Mangifera indica apresentaram 
atividade larvicida sobre Strongyloides stercolaris (EL-SHERBINE, 
2014). Foi demonstrado também o efeito anti-helmíntico de extratos 
aquosos de plantas tropicais, como Gliricidia sepium, Trichanthera 
gigantean e Leucaena leucocephala, sobre a forma larval (L1) de H. 
contortus (RIOS DE ALVAREZ et al., 2011). No Zimbabwe, pesquisa-
dores revelaram que houve redução significativa no número de ovos 
em caprinos artificialmente infectados com larvas de H. contortus, 
quando esses animais foram nutridos com plantas medicinais, como 
Acacia karoo (KAHIYA et al., 2003).

A validação científica dos fitoterápicos é uma etapa fundamental 
e necessária para a utilização correta das plantas medicinais e de seus 
compostos bioativos. Essa validação pode ser realizada pela imple-
mentação de testes in vitro com extratos naturais (COSTA et al., 2002), 
pela caracterização bioquímica dos extratos e pela identificação dos 
compostos ativos responsáveis por sua ação biológica, objetivando-se 
aplicar biomoléculas (constituintes desses extratos) como ferramentas 
biotecnológicas (GARCIA, 1995). 
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