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CAPÍTULO 6

METODOLOGIAS DE TRIAGEM DE 
ANTI-HELMÍNTICOS NATURAIS

Karina Maia Paiva
Larissa Barbosa Nogueira Freitas

1 INTRODUÇÃO

Parasitas gastrintestinais afetam a saúde e a produtividade de reba-
nhos ovinos e caprinos em todas as regiões produtoras do Brasil e do 
mundo. O controle desses nematoides tem sido realizado com o uso 
estratégico de anti-helmínticos químicos; entretanto, a propagação de 
populações de nematoides com resistência múltipla às drogas sintéticas 
tornou indispensável a busca por novas alternativas para o seu contro-
le (MINHO et al., 2014). Nesse contexto, a utilização de plantas que 
contenham moléculas bioativas (metabólitos primários e secundários) 
no controle de helmintos gastrintestinais tem sido foco de pesquisas, 
uma vez que os fitoterápicos contribuem para o desenvolvimento de 
aproximadamente 25% dos medicamentos modernos, representando 
uma fonte viável e promissora de biomoléculas de interesse farmaco-
lógico (OMS, 2012).

A etnoveterinária tem fornecido informações de grande interesse 
científico a respeito de plantas com potenciais atividades anti-helmín-
ticas. Esse termo se refere à ciência que analisa e valida o conhecimen-
to popular e suas técnicas empregadas no controle da saúde animal 
(ANTONIO et al., 2015).

Utilizar dados científicos sobre a composição bioquímica de vegetais 
é uma forma eficaz de selecionar novas plantas com potenciais proprie-
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dades antiparasitárias, já que a presença de metabólitos primários e/
ou secundários está relacionada a essa atividade. Dessa forma, o relato 
científico da presença de compostos com atividade anti-helmíntica (tais 
como os taninos e, atualmente, as lectinas) em espécies vegetais ainda 
não avaliadas quanto a essa ação biológica é um ótimo indicativo de 
que tais espécies podem servir como formas alternativas no controle 
parasitário (HOSTE et al., 2008).

2 VALIDAÇÕES CIENTÍFICAS DE 
PLANTAS ANTI-HELMÍNTICAS

A busca por tratamentos alternativos para infecções causadas por 
helmintos gastrintestinais em animais tem aumentado, principalmente 
devido ao desenvolvimento de resistência pelos nematoides, justificando 
a utilização de plantas (ou seus derivados) no controle desses parasitas. 
Entretanto, são necessárias análises científicas que validem a atividade 
antiparasitária dessas plantas, a fim de estabelecer a eficácia, o grau de 
toxicidade, a dose correta e a sua melhor via de administração, assim 
como ocorre na avaliação dos produtos sintéticos. Os testes realizados 
podem ser in vitro e in vivo (McGAW; ELOFF, 2008). 

2.1 Testes in vitro

Os ensaios in vitro são utilizados para iniciar a pesquisa e fazer uma 
triagem de plantas com potencial biológico, reduzindo os custos 
experimentais e o tempo de pesquisa, bem como evitando o uso 
indiscriminado de animais de experimentação (HOSTE et al., 2008). 
Para a determinação do potencial anti-helmíntico de plantas, podem 
ser realizados testes com diferentes alvos e/ou diferentes fases do ciclo 
de vida parasitária (ovo ou larva), como os testes de eclosão de ovos, 

de motilidade, de desenvolvimento larval, de alimentação larval e de 
desembainhamento larval, com o intuito de detectar o potencial anti-
parasitário de preparações vegetais (JACKSON; HOSTE, 2010, p. 55). 

2.1.1  Teste de eclosão de ovos

Nesse ensaio, são utilizados ovos de helmintos obtidos de fezes de 
animais infectados. As fezes são coletadas diretamente da ampola retal 
dos animais para evitar a contaminação das fezes por nematoides de 
vida livre (COLES et al., 1992). 

Após a coleta, é realizada uma contagem de ovos de helmintos por 
gramas de fezes (OPG) (CHAGAS et al., 2011). Nessa etapa, são pe-
sados 4 g de fezes maceradas e, em seguida, são homogeneizadas com 
solução hipersaturada de cloreto de sódio (para facilitar a submersão 
dos ovos) e passadas por uma peneira comum para a separação dos 
resíduos fecais. Um pequeno volume dessa mistura é adicionado em 
duas células da câmara de McMaster e lido em microscópio óptico de 
luz para se fazer a contagem total de ovos de helmintos para indicar o 
grau de infecção do hospedeiro. As etapas subsequentes só são realizadas 
em casos em que haja infecção (CHAGAS et al., 2011).

Após a OPG, as fezes são processadas para recuperação dos ovos e 
diminuição dos detritos fecais para que estes não interfiram no mecanismo 
de ação de metabólitos vegetais. Em seguida, os ovos são submetidos 
aos ensaios in vitro (HUBERT; KERBOEUF, 1992; JACKSON; HOSTE, 
2010). Para obtenção de resultados mais significativos e confiáveis, após 
a coleta, as amostras devem ser processadas em um prazo de até três 
horas, em razão do rápido desenvolvimento embrionário dos helmintos 
(COLES et al., 1992; CAMURÇA-VASCONCELOS et al., 2005).

O processo de recuperação dos ovos consiste em passar as fezes, 
homogeneizadas com água da torneira, por uma sequência de peneiras 
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com poros de 0,15mm, 0,10mm, 0,036mm e 0,02mm de abertura, para 
retenção dos ovos e separação de contaminantes. O material retido na 
última peneira (com diâmetro do poro de 0,02mm) deve ser lavado com 
água destilada e, em seguida, submetido a uma centrifugação em tubos 
Falcon de 15 mL (por 5 min, a 3.000rpm, em temperatura ambiente). 
O sobrenadante é descartado, o pellet é ressuspendido com solução 
hipersaturada de cloreto de sódio (para que haja a suspensão dos ovos) 
e centrifugado novamente (por 5min, a 3.000rpm, em temperatura 
ambiente). O sobrenadante obtido após centrifugação é filtrado em 
uma peneira com poros de 0,02mm e o material retido é lavado com 
água destilada para a recuperação dos ovos. 3 alíquotas de 40 μL desse 
lavado (material recuperado) são lidas em microscópio óptico de luz, 
a fim de verificar a quantidade de ovos presentes e, por fim, calcular 
a média da quantidade total de ovos (HUBERT; KERBOEUF, 1992).

Os ovos recuperados são colocados em placas de cultivo, em con-
tato com as preparações que estão sendo testadas quanto ao potencial 
anti-helmíntico, tais como os extratos vegetais (bem como o controle 
positivo e negativo). Os ensaios são incubados por 48 horas, a 27°C. 
Após o período de incubação são adicionadas duas gotas de lugol em 
cada poço, para promover a paralisação do desenvolvimento dos pa-
rasitas e se realizar a contagem de ovos e de larvas eclodidas, através 
de microscópico óptico de luz (COLES et al., 1992). 

2.1.2  Teste de motilidade larvar

Esse ensaio tem o objetivo de avaliar o efeito de potenciais anti-hel-
mínticos capazes de causar a paralisia na musculatura somática de 
larvas no terceiro estágio (L3), obtidas a partir de coproculturas 
(UENO; GONÇALVES, 1998; FORTES et al., 2013). As L3 são in-
cubadas junto às preparações que estão sendo testadas (bem como o 

controle positivo e negativo) por um período variável de tempo (24, 
48 ou 72 horas). Após período de incubação, é avaliada a motilidade 
das larvas L3. Essa avaliação é realizada através da observação das 
larvas L3 que foram capazes (ou não) de atravessar o gel de ágar e 
peneiras; a separação de larvas que migram e larvas que não migram 
(não atravessam o ágar e a peneira) resulta em uma quantificação 
confiável (DEMELER et al., 2010).

2.1.3  Teste de desenvolvimento larval

Esse teste é utilizado para avaliar o potencial anti-helmíntico de materiais 
(vegetais ou não) sobre o desenvolvimento larval. São necessários ovos 
recuperados de nematoides, assim como no teste de eclosão de ovos. Os 
ovos são cultivados em placas por um determinado período de tempo 
para a obtenção de larvas infectantes. O cultivo dos ovos é realizado em 
presença de Escherichia coli liofilizada (fonte nutricional para as larvas 
que irão eclodir), antifúngico (para o controle de crescimento fúngico, 
impedindo a contaminação) e meio nutritivo (por 48h, a 27°C), até a 
eclosão dos ovos em larvas de primeiro estágio (L1) (BIZIMENYERA et 
al., 2006). Após o período de incubação, são adicionadas as preparações 
que estão sendo testadas (bem como o controle positivo e negativo). 
O ensaio é incubado novamente (por 5 dias, a 27°C). Em seguida, o 
lugol é adicionado e é realizada a leitura em microscópio óptico de luz 
para se determinar o percentual de larvas em suas diferentes fases de 
desenvolvimento (L1 e L3) e, assim, avaliar a preparação (vegetal ou 
não) quanto ao potencial de inibição do desenvolvimento larval para 
L3 (HUBERT; KERBOUEF, 1992; BIZIMENYERA et al., 2006).
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2.1.4  Teste de alimentação larval

Esse ensaio é utilizado para avaliar o efeito de preparações no compor-
tamento de alimentação de larvas de nematoides no primeiro estágio 
(L1). As larvas são expostas em contato com o produto em teste (por 
exemplo, preparações vegetais, bem como o controle positivo e nega-
tivo) por um determinado período e, posteriormente, são alimentadas 
com E. coli liofilizada, marcada com isotiocianato de fluoresceína. 
Após um período de incubação, as larvas que se alimentaram podem 
ser observadas em microscópio de fluorescência invertido, através da 
detecção da fluorescência de E. coli marcando o  intestino das larvas 
(JACKSON; HOSTE, 2010).

2.1.5  Teste de inibição do desembainhamento larval

Com o objetivo de analisar o efeito de um produto em teste (por exem-
plo, preparações vegetais, bem como o controle positivo e negativo) 
sobre a inibição do desembainhamento larval, esse teste utiliza larvas L3 
recuperadas de coproculturas. Em tubos Falcon de 15 mL, adiciona-se 
1,5 mL de uma solução contendo larvas L3 e adiciona-se também 10 
mL do produto em teste; após homogeneização, o material é incubado a 
22 °C, por 3 h. Após a incubação, o material é centrifugado (por 2 min, 
a 3000 rpm, em temperatura ambiente) e o sobrenadante (produto em 
teste) é descartado. Ao pellet obtido é adicionado PBS (tampão fosfato 
de sódio, pH 7,2) e o material é submetido a uma nova centrifugação 
(a fim de remover o produto em teste que ainda possa estar em contato 
com as larvas). Essa etapa de lavagem com PBS deve ser realizada três 
vezes e, ao final da última lavagem, é descartado o sobrenadante e as 
larvas são recuperadas (1,5 mL de solução larval em PBS) (MINHO 
et al., 2014).

Em placas de cultivo (placas de 24 poços), o produto em teste é 
avaliado. Geralmente, utilizam-se as fileiras da placa para avaliar o 
produto em teste em diferentes concentrações, enquanto as colunas 
representam o tempo de reação que ocorre entre as larvas e a solução 
de hipoclorito (solução de desembainhamento). A cada poço, são 
adicionados 100 µL de solução larval homogeneizada e também 1,4 
mL de solução de desembainhamento. Após 10 min de incubação, são 
adicionadas duas gotas de lugol nos poços da primeira coluna do en-
saio; após 20 min, o lugol é adicionado nos poços da segunda coluna, e 
assim por diante, até que todas as colunas tenham recebido o lugol. Em 
seguida, as larvas são examinadas em microscópio invertido, quanto 
à presença ou ausência da cutícula para determinar a porcentagem de 
inibição do desembainhamento larvar (MINHO et al., 2014).

2.2  Testes in vivo

A validação científica de plantas medicinais com atividade anti-hel-
míntica exige a realização de testes in vitro e também in vivo para a 
determinação da sua eficácia. A eficácia das amostras com potencial 
anti-helmíntico pode ser determinada pelo teste da redução de con-
tagem de ovos nas fezes (TRCOF), o qual fornece uma estimativa da 
diminuição na excreção de ovos, comparando-se dados obtidos antes 
e após o tratamento do animal com a preparação em teste (TAYLOR et 
al., 2002). O diagnóstico obtido pelo TRCOF proporciona informações 
relevantes para a orientação e a validação quanto ao uso de preparações 
com atividade antiparasitária (EMBRAPA, 2009).

Após a obtenção de resultados através dos testes in vitro, é possível 
realizar a seleção inicial da atividade anti-helmíntica das preparações 
avaliadas (como extratos e frações proteicas, por exemplo). Dessa for-
ma, parte-se para a validação através da aplicação experimental in vivo, 
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ma, parte-se para a validação através da aplicação experimental in vivo, 



133132

primeiramente utilizando animais de laboratório (testes pré-clínicos e 
toxicológicos) e, em seguida, utilizando testes específicos em espécies de 
interesse econômico, para indicação terapêutica (HOSTE et al., 2008).

2.2.1 Testes pré-clínicos de eficácia in vivo

Os testes pré-clínicos são aqueles realizados em animais experimentais 
de laboratório, enquanto os testes clínicos são os realizados direta-
mente na espécie alvo de interesse. A avaliação clínica dessas espécies 
deve ser realizada após a realização de testes toxicológicos, nos quais 
é definida a dose mínima necessária de um determinado produto para 
causar a letalidade de 50% do número total de animais submetidos 
ao tratamento com o referido produto, chamada de DL50. Os testes 
pré-clínicos eficazes são os que utilizam animais naturalmente ou 
artificialmente infectados. Os resultados desses testes são avaliados 
comparando em percentuais os grupos de animais tratados (com um 
determinado produto em teste) com grupos de animais não tratados 
(CAMURÇA-VASCONCELOS et al., 2005).

2.2.1.1 Animais de experimentação

Os roedores são os animais mais utilizados como modelos experimentais, 
por apresentarem diversas vantagens operacionais e por permitirem o 
uso de maior número de animais por grupo. Assim, pode-se confirmar 
a possível atividade antiparasitária in vivo, de acordo com os resultados 
dos testes in vitro, bem como se torna mais fácil a determinação da dose 
de um produto em teste a ser aplicado in vivo, nos animais de interesse. 
Os animais mais utilizados para essa finalidade são os roedores das 
espécies Nippostrongylus brasiliensis e Heligmosomoides polygyrus, por 

demonstrarem grande eficácia na elucidação da atividade biológica de 
um produto em teste (ROJAS et al., 2006). 

Outro tipo de roedor utilizado para testes parasitários é o tipo 
mutante nude, o qual possui um gene modificado que provoca carac-
terísticas, tais como ausência de pelos e deficiência no sistema imune 
(ocasionada pela diminuição de células T CD4+ e CD8+), o que torna 
esses animais alvos de pesquisas científicas, como aquelas envolvendo 
testes de resistência a nematoides gastrintestinais (GILL; WATSON; 
BRANDON, 1993; FOSTER et al., 1983). 

No entanto, a fisiologia desses animais difere da maioria dos peque-
nos ruminantes, o que pode vir a comprometer os resultados obtidos 
em pesquisas envolvendo ensaios parasitários, uma vez que a metaboli-
zação das partículas no rúmen dos pequenos ruminantes é específica e 
pode ocorrer também uma interação diferenciada entre as preparações 
avaliadas como anti-helmínticas (por exemplo, preparações de origem 
vegetal) e seus parasitas gastrintestinais (HOSTE et al., 2008). 

2.2.2 Testes toxicológicos

Os testes toxicológicos são importantes para determinar a segurança 
na utilização de plantas para o controle parasitário em animais. A 
avaliação de toxicidade envolve a verificação dos efeitos que se obtém 
após a administração direta no animal (toxicidade aguda) ou após 
administrações consecutivas (toxicidade crônica). Alguns estudos 
toxicológicos, como os reprodutivos, neurotóxicos, teratogênicos, 
mutagênicos e carcinogênicos permitem uma avaliação minuciosa da 
toxicidade de amostras de origem vegetal (CAMURÇA-VASCONCELOS 
et al., 2005). Os estudos toxicológicos, quando aplicados em animais 
experimentais e sob condições controladas de laboratório, permitem 
a elucidação dos efeitos de determinadas substâncias, as quais podem 
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causar efeitos similares em seres humanos ou em outras espécies de 
interesse (BARROS; DAVINO, 1996).

2.2.3 Testes clínicos de eficácia in vivo

Após a realização dos testes pré-clínicos, se comprovada a não toxici-
dade das amostras avaliadas como anti-helmínticas, em seguida são 
realizados os testes clínicos de determinação da eficácia do produto, 
utilizando-se a espécie-alvo para determinar o efeito anti-helmíntico 
das amostras obtidas de plantas medicinais sobre o animal de interesse. 
Os testes, em sua maioria, são desenvolvidos com o intuito de avaliar 
a resistência adquirida por nematoides ao uso de anti-helmínticos sin-
téticos comercializados.  Esses testes procuram determinar a eficácia 
das amostras vegetais contra os nematoides em animais de produção, 
dentre eles, os mais comumente utilizados são o TRCOF e o teste 
controlado (CAMURÇA-VASCONCELOS et al., 2005).

O TRCOF demonstra a estimativa da eficácia anti-helmíntica de uma 
amostra através da comparação da contagem de ovos nas fezes antes e 
após o tratamento com determinada preparação. Testes anteriormente 
realizados demonstraram uma boa correlação na redução de ovos de 
Haemonchus contortus pelo TRCOF. Já o teste controlado é realizado 
por meio da recuperação dos parasitas que foram excretados nas fezes, 
após o tratamento com determinada preparação, comparando-se esses 
parasitas com os presentes no trato gastrintestinal do animal, através 
de necropsia. Embora seja um teste mais reprodutível e confiável, os 
altos custos e exigência de mão de obra qualificada inviabilizam o teste 
na maioria dos casos (TAYLOR et al., 2002).

3 UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS

Existem dois métodos para utilização de plantas no controle parasitário, 
nos quais as plantas podem ser classificadas como plantas nutracêuti-
cas e plantas medicinais. Essa distinção se refere ao método de uso e 
caracterização dos recursos naturais, assim como se refere também à 
eficácia na validação científica contra os nematoides gastrointestinais 
e aos seus potenciais efeitos negativos sobre os mesmos (GITHIORI; 
ATHANASIADOU; THAMSBORG, 2006). Considerando que a defi-
nição de nutracêutico é mais relacionada ao conceito de alimentação 
ou produtos considerados aditivos alimentares, a utilização de plantas 
medicinais (como fitoterápicos) se aproxima do conceito de um medi-
camento passível de comercialização (HOSTE et al., 2008). 

3.1 Nutracêuticos

Os nutracêuticos são alimentos com funções medicamentosas que em 
sua composição possuem substâncias capazes de trazer benefícios ao 
organismo. Na alimentação animal, os nutracêuticos são geralmente 
utilizados na forma de plantas cruas para elaboração de forragens 
(SANDOVAL-CASTRO et al., 2012). Devido à ampla utilização de 
plantas medicinais na medicina tradicional, essas espécies podem ser 
consideradas seguras; porém, os nutracêuticos são geralmente consi-
derados tóxicos aos animais, devido a possuírem em sua composição 
moléculas que podem promover toxicidade ao animal, dependendo 
de sua cinética e distribuição no organismo (ZEISEL, 1999).  Portanto, 
não devem ser utilizados como forma eficaz de controle de doenças. 
Dessa forma, recomenda-se a utilização de medicamentos oriundos 
de plantas consideradas medicinais e a elucidação de biomoléculas 
ativas responsáveis pela atividade antiparasitária (HOSTE et al., 2008).
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3.2 Plantas medicinais

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma planta 
medicinal é todo e qualquer espécime vegetal que possui substâncias 
terapêuticas ou que possam atuar como princípio ativo na síntese 
de fármacos. Tais substâncias devem estar presentes em um ou mais 
órgãos da planta (OMS, 2002). A utilização de plantas medicinais para 
o tratamento de enfermidades, a fitoterapia, tem despertado grande 
interesse na área médica, mostrando-se bastante promissora também na 
medicina animal em avaliações de atividade antiparasitária (CHAGAS 
et al., 2008). 

A validação de substâncias fitoterápicas como anti-helmínticas 
inicia-se com a obtenção de extratos provindos das plantas, com pro-
priedades bioativas e com a realização de diversos testes qualitativos 
(HOSTE et al., 2011). Além dos fatores ambientais e das plantas se-
lecionadas, deve-se considerar os fatores intrínsecos relacionados ao 
animal de interesse. Em se tratando especialmente dos ruminantes, 
o sistema ruminal desses animais pode influenciar na metabolização 
de substâncias vegetais administradas oralmente, de forma que com-
postos ativos que apresentaram bons resultados in vitro podem sofrer 
variações estruturais devido ao ambiente do rúmen, perdendo assim 
sua atividade in vivo (SANTOS et al., 2012). A pesquisa envolvendo 
plantas medicinais tem revelado essas plantas como fontes ricas em 
substâncias bioativas para o controle parasitário, apresentando-as como 
uma alternativa ao uso dos anti-helmínticos sintéticos utilizados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A boa análise na seleção de uma planta medicinal, o delineamento de 
protocolos adequados para obtenção de amostras que podem ser admi-

nistradas em animais (considerando a correta forma de administração 
e a definição de doses eficientes a serem empregadas), bem como a 
correta avaliação de atividade antiparasitária e de eficiência por testes 
adequados conduzem aos resultados confiáveis na validação de testes 
anti-helmínticos. Os resultados da eficácia desses experimentos devem 
ser aproveitados para orientar a escolha de plantas mais adequadas 
ao controle parasitário que se mostrem eficazes para a aplicação em 
animais ruminantes de produção, evidenciando a fitoterapia como 
uma alternativa segura e promissora no combate aos nematoides gas-
trintestinais que acometem esses animais. 
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CAPÍTULO 7

PLANTAS DO SEMIÁRIDO COM 
AÇÃO ANTIPARASITÁRIA

Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra
Michele Dalvina Correia da Silva

No Estado do Rio Grande do Norte, a ovinocaprinocultura se tornou 
uma alternativa para aumentar a renda na região (ANDRÉ JÚNIOR, 
2013). Porém, erros de manejo associados ao parasitismo por nematoides 
gastrintestinais têm sido um dos principais problemas sanitários 
responsáveis por grandes perdas econômicas devido à redução na 
produtividade, mortalidade de animais e gastos com vermífugos 
(AMARANTE, 2009).

Uma diversidade anti-helmíntica foi utilizada nos caprinos e ovi-
nos da região com o intuito de amenizar as perdas. Porém, a utili-
zação indiscriminada dos medicamentos químicos encontrados na 
área comercial promoveu a disseminação da resistência parasitária. 
Assim, com o intuito de realizar um diagnóstico dessa resistência, o 
Laboratório de Imunologia e Parasitologia Molecular, localizado no 
Bloco de Laboratórios da Ecologia e Biotecnologia da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), iniciou em 2010, em parceria 
com a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos em Mossoró 
(ASCCOM), pesquisas de diagnóstico de resistência in vivo através 
da contagem da redução do número de ovos nas fezes para realizar 
mapeamento e dimensão da resistência na região. 

Os resultados não foram divergentes das outras regiões do mundo, 
diagnosticando um quadro generalizado da resistência antiparasitária 




