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Eficácia in vitro de extratos aquosos de plantas  
no controle de nematódeos gastrintestinais de bovinos*

In Vitro Efficacy of Aqueous Plants Extracts in the Control of Gastrointestinal Nematodes of Cattle

Leydiana Duarte Fonseca1, Thallyta Maria Vieira2, Sirlene Fernandes Lázaro3,  
Maria Luíza França Silva4, Adriano Vinícius de Paiva Ferreira5, Gabriela Almeida Bastos5,  

Franciellen Morais-Costa2, Ernane Ronie Martins5 & Eduardo Robson Duarte5

ABSTRACT

Background: Gastrointestinal helminthes in cattle had prejudge performance and productivity of animals. Affect beef cattle 
and dairy, generating huge economic losses. Commercial anthelmintics have been administered improperly, promoting 
the selection of resistant populations, in addition to increasing production costs and waste accumulate in animal products 
and the environment. It is therefore of great importance to find new alternatives as control. In this quest, was aimed with 
this study to evaluate the in vitro efficacy of plant aqueous extracts in the inhibition of larval development assay (ILDA) 
and inhibition of hatchability assay (IHA) of gastrointestinal nematodes of cattle.
Materials, Methods & Results: The ILDA was performed by quantitative coproculture , with aqueous extracts of the leaves 
of Acrocomia aculeata, Anacardium occidentale, Caryocar brasiliense, Cymbopogon citratus, Mangifera indica var. Ubá 
and Musa spp. cv. Prata-anã on the concentration of 100 mg/mL. In the IHA was evaluated the aqueous extracts of leaves 
and fruit peels of C. brasiliense, at the concentrations 15.00, 7.50, 3.75 and 1.88 mg/mL. The controls of assays were 
ivermectin (16 μg/mL) and levamisole phosphate solution (15 mg/ml), respectively, and water in both tests. Efficiencies 
were calculated and count data submitted to analysis of variance and the means were compared by Tukey test (P < 0.01). 
With the probit regression analysis, we determined the lethal concentration for inhibition of 50 and 90% hatchability (LC

50
 

and LC
90

). Still, the levels of condensed tannins from aqueous extracts of the leaves and fruit peels of C. brasiliense were 
quantified. In ILDA, the extract of C. brasiliense showed efficacy of 91.29% and did not differ from ivermectin (P < 0.01). 
The other extracts did not obtain satisfactory efficacy and were similar to water (P < 0.01). In IHA the efficacy was over 
90% for the extracts of the fruit peels and the three largest concentrations did not differ levamisole phosphate. The greater 
efficacy of leaf extract was 89.15%, to 15.00 mg/mL. The LC

50
 and LC

90
 were 0.37 and 1.70 mg/mL for the aqueous extract 

of the fruit peels, respectively, and 0.043 and 15.88 mg/mL for the aqueous extract of leaves of C. brasiliense. The levels 
of condensed tannins expressed as cyanidin chloride were 2.7 and 8.3 mg/g of extract for crude extract of the fruit peels 
and leaves of C. brasiliense, respectively.
Discussion: The results shows that of the extracts evaluated only the leaves and fruit peels of C. brasiliense have great 
potential in the control of gastrointestinal nematodes of cattle. Many research have reported the nematicidal, larvicidal and 
ovicidal effects of the plants. In general, this anthelmintic activity is due to secondary compounds. Several studies have 
demonstrated the potential of condensed tannins, saponins, flavonoids, alkaloids, among other metabolites in controlling 
parasitosis in many animal species. However, the effectiveness of plant extracts can vary with the bioavailability of these 
metabolites in different parts of the plant, season and sampling period, beyond the specificity of the parasite, producing 
divergent results between the same plant species. In the case of C. brasiliense, it is believed that anthelmintic potential is 
consequence of association between condensed tannins and other metabolites, since the extract of the fruit  peels showed 
better efficacy and content of condensed tannins was higher in the leaf extract.

Keywords: anthelmintic, development inhibition, hatchability inhibition, medicinal plants.
Descritores: anti-helmíntico, inibição do desenvolvimento larval, inibição da eclodibilidade, plantas medicinais.
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INTRODUÇÃO

As verminoses gastrintestinais são um dos 
maiores problemas sanitários na bovinocultura de 
corte e leiteira em diversas regiões. Ocasionam re-
dução no ganho de peso, crescimento, desempenho e 
produtividade dos rebanhos [4], além dos custos com 
tratamentos profilático e curativo [18]. Assim, o soma-
tório desses prejuízos gera grandes perdas econômicas 
para o setor.

Os anti-helmínticos comerciais têm sido admi-
nistrados inadequadamente, de forma frequente e sem 
aguardar o período indicado entre tratamentos, sele-
cionando populações resistentes [26]. O uso abusivo 
dos fármacos ainda eleva os custos e provoca danos 
ambientais pela toxicidade, além de deixar resíduos 
nos alimentos de origem animal. A sociedade atual tem 
buscado produtos saudáveis e ambientalmente susten-
táveis, fazendo com que a bovinocultura se adeque às 
suas exigências. 

Tratamentos alternativos têm sido difundidos 
para minimizar os impactos das helmintoses. A fito-
terapia, por sua vez, tem se configurado como forma 
eficaz de controle de diversas doenças em humanos 
e animais por séculos [3]. Muitas pesquisas têm re-
portado resultados promissores com extratos vegetais 
no controle de nematódeos de pequenos ruminantes. 
Entretanto, poucos têm observado esses efeitos em 
nematódeos de bovinos.

Assim, objetivou-se com o presente trabalho 
avaliar a eficácia in vitro dos extratos aquosos das fo-
lhas de Acrocomia aculeata, Anacardium occidentale, 
Caryocar brasiliense, Cymbopogom citratus, Mangi-
fera indica variedade (var.) Ubá, Musa spp. cultivar 
(cv.) Prata-anã na inibição do desenvolvimento larval 
e das cascas do fruto e das folhas de C. brasiliense na 
inibição da eclodibilidade dos nematódeos gastrintes-
tinais de bovinos. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Escolha das espécies vegetais e obtenção dos extratos 
vegetais

Os critérios para escolha das espécies vegetais 
consistiram primeiramente em selecionar plantas que 
já apresentavam referências na literatura com efeitos 
antiparasitários. Além disso, procurou-se por plantas 
com distribuição e disponibilidade em regiões tropi-
cais. Foram utilizadas as seguintes espécies vegetais, 

identificadas e armazenadas no Herbário Montes 
Claros, da Universidade Estadual de Montes Claros, 
Minas Gerais-Brasil, com seus respectivos números 
de exsicatas: folhas de A. aculeata (Jacq.) Lodd. ex 
Mart. (Arecaceae), nº 1.175; A. occidentale L. (Ana-
cardiaceae) nº 1.864; C. citratus (DC) Stapf. (Poaceae), 
nº 4.484; M. indica L. (Anacardiaceae) var. Ubá, nº 
4.485; Musa spp. (Musaceae) cv. Prata-anã, nº 4.486 
e folhas e cascas do fruto de C. brasiliense Cambess. 
(Caryocaraceae), nº 338.

As amostras vegetais foram selecionadas, 
eliminando-se materiais com lesões ou deteriorados. 
Após foram desidratadas em estufa com circulação de 
ar forçada a 40°C ± 5, por 72h, trituradas, identificadas 
e armazenadas em freezer a -4º C até o preparo dos ex-
tratos. Os extratos aquosos foram obtidos por decocção 
[16,19], onde o material seco e moído foi submerso 
em água purificada estéril, homogeneizado e incuba-
do em banho-maria a 60ºC, por 60 min. Em seguida 
filtrou-se em funil com gaze e algodão, obtendo-se os 
extratos aquosos.

Para o teste de inibição do desenvolvimen-
to larval esses extratos foram padronizados para a 
concentração de 100 mg/mL, após diluição em água 
purificada estéril. Para o teste de inibição da eclodi-
bilidade e quantificação dos taninos condensados, os 
extratos aquosos das cascas do fruto e das folhas de 
C. brasiliense foram desidratados em estufa com cir-
culação forçada de ar a 40°C ±5 até obtenção de peso 
constante, consistindo no extrato bruto. Subamostras 
desses extratos foram submetidas à determinação de 
matéria seca, a 105ºC, para cálculo das concentrações 
a serem testadas. 

Coleta de fezes e exames parasitológicos

Amostras de fezes foram coletadas diretamente 
da ampola retal de três bezerros mestiços (Nelore x 
Holandês) com aproximadamente sete meses de idade 
e naturalmente infectados por nematódeos gastrintes-
tinais. Um pool das amostras fecais foi utilizado para 
os testes. A quantificação de ovos por grama de fezes 
(OPG) foi realizada pela técnica de flutuação de ovos 
[30], obtendo-se OPG médio de 1250.

Para identificação dos gêneros dos nematódeos, 
foram preparadas coproculturas para a obtenção de 
larvas infectantes [30]. Foram confeccionadas lâmi-
nas coradas com lugol e os gêneros diferenciados, 
utilizando-se a chave de Keith [15], após a visualização 
em microscopia óptica com objetiva de 40x.
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Teste de inibição do desenvolvimento larval

Este teste foi realizado pelo método adaptado 
de coprocultura quantitativa [8,19]. Distribuiram-se 3 
g de fezes homogeneizadas em copos descartáveis e 
3 mL dos extratos aquosos das folhas de A. aculeata, 
A. occidentale, C. citratus, M. indica, Musa spp. e  
C. brasiliense na concentração de 100 mg/mL. Como 
controles utilizaram-se 3 mL de solução de ivermec-
tina1 (16 μg/mL) e 3 mL de água purificada estéril. 
Assim, foram oito tratamentos com cinco repetições 
cada, em delineamento inteiramente casualizado. As 
coproculturas foram mantidas à temperatura ambiente 
por 2h e depois foram adicionados 3 g de serragem 
(lavada e esterilizada). Após homogeneização foram 
incubados a 34°C por sete dias.

Após o período descrito, as larvas infectantes 
foram coletadas e inativadas com lugol para quan-
tificação em microscópio óptico na objetiva de 10x, 
em câmara de Sedgewick2. O número total de larvas 
foi dividido por três e o resultado expresso em larvas 
desenvolvidas por grama de fezes (LDPG). A fórmula 
adaptada de Borges [8] foi utilizada para determinar 
a porcentagem de redução do número de larvas por 
grama de fezes:

% Eficácia = 100 – [(LDPG grupo tratado / 
LDPG grupo controle negativo) x 100]

Teste de inibição da eclodibilidade 

Foi utilizada a metodologia in vitro adaptada 
para a detecção de resistência anti-helmíntica [9].  Os 
ovos foram recuperados pelo método de flutuação, se-
dimentação e filtração de Coles et al. [9] adaptado por 
Bizimenyera et al. [7]. Os extratos brutos das cascas do 
fruto e das folhas de C. brasiliense foram diluídos em água 
purificada estéril para obtenção das concentrações 15,00; 
7,50; 3,75 e 1,88 mg/mL. Foram realizadas oito repetições 
em delineamento inteiramente casualizado. Em placas 
de microdiluição foram adicionados 150 μL de solução 
fecal com aproximadamente 200 ovos e 150 μL de cada 
extrato, ou 150 μl de controle com solução de fosfato de 
levamisol1 (15 mg/mL) ou com água purificada estéril. 
As placas foram homogeneizadas e incubadas a 28ºC por 
72h. Após, foram adicionados 100 μL de formaldeído 
10% e as placas armazenadas a 4ºC para posterior con-
tagem de ovos blastomerados, ovos larvados e larvas de 
primeiro estágio (L1). A fórmula abaixo [9] foi utilizada 
para determinar a eficácia média na IE.

% Eficácia = 100 x [1 – (L1 / número inicial 
de ovos)]

Análise por CLAE-FR e teor total de proantocianidinas 
dos extratos de C. brasiliense

Foram avaliados os extratos brutos das cascas 
do fruto e das folhas de C. brasiliense. A análise foi 
pelo sistema de cromatografia líquida de alta eficiência 
em fase reversa (CLAE-FR) Waters3. Pesaram-se cerca 
de 10 mg de cada extrato em microtubo plástico do tipo 
safe-lock, e adicionou-se 1,0 mL de água. Procedeu-se 
à solubilização das amostras, com banho de ultrassom, 
por 20 min e, em seguida, centrifugou-se a 10191 g, 
por 10 min. O sobrenadante (10 μL) foi empregado 
nas análises. Para obtenção dos perfis cromatográficos 
utilizou-se coluna LiChrospher4 100 RP-18, detecção 
no UV

210nm
, fluxo de 1 mL/min e temperatura de 40oC. 

Utilizou-se gradiente de eluição de água e acetonitrila, 
ambas contendo 0,1 % de ácido fosfórico. Em todas 
as etapas, foram empregados solventes grau CLAE e 
água destilada, filtrada em sistema Milli-Q4. Fez-se um 
branco para o MeOH utilizado nas análises. Espectros 
no UV, na faixa de 200 a 400 nm, foram registrados 
on-line para cada pico.

Quantificou-se ainda o teor total de taninos 
condensados (proantocianidinas) [13], utilizando-se 
solvólise catalisada por ácido com n-BuOH/HCl 37% 
(95:5). A leitura da absorbância foi realizada a 540 nm 
e os valores expressos como cloreto de cianidina. Para 
os resultados, obteve-se a média de três determinações, 
seguida do desvio-padrão.

Análise estatística

Os valores de LDPG foram transformados 
em log (x + 10) e os números de L1 convertidos em 
valores relativos ao número total de ovos e larvas em 
cada repetição. Os dados foram submetidos à análise 
de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (1%). Com a regressão probit determinaram-se 
as concentrações para inibir 50% (CL50) e 90% (CL90) 
da eclodibilidade. Para estas análises foi utilizado o 
software Saeg® 9.1 [28].

RESULTADOS

Identificação dos gêneros larvais

Nas amostras avaliadas foi constatada in-
fecção mista por nematódeos gastrintestinais sendo 
que os gêneros identificados foram Trichostron-
gylus (37,75%), Cooperia (28,57%), Haemonchus 
(24,50%), Bunostomum (6,12%) e Oesophagostomum 
(3,06%). 
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Inibição do desenvolvimento larval

O extrato aquoso das folhas de C. brasiliense 
demonstrou eficácia de 91,29% e não diferiu estatis-
ticamente do antiparasitário ivermectina (P < 0,01), 
que apresentou eficácia esperada para um produto 
comercial (100%). Os extratos das demais plantas não 
apresentaram eficácias anti-helmínticas satisfatórias, 
sendo semelhantes à água (Tabela 1). 

Inibição da eclodibilidade

O extrato aquoso das cascas do fruto e das fo-
lhas de C. brasiliense apresentaram eficácias relevantes 
na inibição da eclodibilidade. Contudo, as eficácias 
verificadas para todas as concentrações do extrato das 
cascas do fruto foram superiores à observada para a 
maior concentração do extrato das folhas e, a partir da 
concentração de 3,75 mg/mL, não diferiram do controle 
com fosfato de levamisol (P < 0,01), indicando melhor 
ação. Para todas as concentrações de ambos os extratos 
a média de L1 eclodidas diferiu da água (Tabela 2).

Para os dois extratos avaliados nesta pesquisa, 
houve aumento da porcentagem de inibição da eclosão, 
com elevação das concentrações, indicando resposta 
dose-dependente. As CL

50
 e CL

90
 foram, respectiva-

mente, 0,37 e 1,70 mg/mL para o extrato aquoso das 
cascas do fruto e 0,043 e 15,88 mg/mL para o extrato 
das folhas de C. brasiliense.

Perfil cromatográfico dos extratos aquosos das cascas do 
fruto e das folhas de C. brasiliense

O teor de taninos condensados, expresso como 
cloreto de cianidina, do extrato aquoso das cascas do 
fruto de C. brasiliense foi 0,27% ±0,03. No extrato 
aquoso das folhas, foi de 0,83% ±0,05. As figuras 
1 e 2 ilustram os perfis cromatográficos obtidos por 
CLAE-FR para o extrato aquoso das cascas do fruto 
e das folhas de C. brasiliense, respectivamente. Ob-
servaram-se padrões cromatográficos diferentes para 
esses extratos indicando que o extrato das cascas dos 
frutos apresentou maior diversidade de substâncias.

Tabela 1. Inibição do desenvolvimento larval de nematódeos gastrintestinais de bovinos submetidos a tratamentos com extratos vegetais aquosos a 
100 mg/mL, ivermectina (16 μg/mL) e água purificada estéril.

Tratamento
MS (mg/mL) LDPG* ± dp Eficácia (%)

Nome científico Nome popular

Acrocomia aculeata Macaúba 17,45 34,67 ± 21,81 b 26,97

Anarcadium ocidentale Caju 20,32 48,93 ± 31,48 b 0,0

Caryocar brasiliense Pequi 16,84 4,13 ± 3,35 a 91,29

Cymbopogom citratus Capim cidreira 16,38 62,60 ± 17,70 b 0,0

Mangifera indica Manga 13,99 47,47 ± 34,70 b 0,00

Musa spp. Banana 10,44 71,93 ± 25,94 b 0,0

Ivermectina .. 0,00 ± 0,00 a 100,00

Água .. 47,47 ± 30,00 b ..
MS: matéria seca; LDPG: larvas desenvolvidas por gramas de fezes; dp: desvio padrão. *Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P < 0,0001). Coeficiente de variação: 12,83%.

Tabela 2. Inibição da eclodibilidade de nematódeos gastrintestinais de bovinos submetidos a tratamentos com extratos aquosos das cascas do 
fruto e das folhas de Caryocar brasiliense, fosfato de levamisol e água purificada estéril.

Tratamento Concentração (mg/mL) OB OL L1* ± dp Eficácia (%)

Cascas do fruto

15,00 5,9 141,0 0,3 ± 0,5 a 99,81
7,50 5,0 139,0 0,5 ± 0,5 a 99,61
3,75 6,9 119,1 3,1 ± 3,4 a 97,87
1,88 16,9 101,8 11,3 ± 4,7 b 91,28

Folhas

15,00 3,4 99,4 14,0 ± 4,8 bc 89,15
7,50 5,3 103,8 16,6 ± 2,4 cd 87,11
3,75 4,9 84,6 19,8 ± 7,7 d 84,70
1,88 5,8 94,0 28,8 ± 2,5 e 77,67

Água .. 0,8 0,0 128,3 ± 18,9 f ..
Fosfato de levamisol 15,00 84,4 62,0 0,3 ± 0,5 a 99,81

OB: ovos blastomerados; OL: ovos larvados; L1: larvas de primeiro estágio; dp: desvio padrão.*Médias seguidas por letras diferentes na mesma 
coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P < 0,0001). Coeficiente de variação: 15,47%.
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Figura 1. Perfil cromatográfico obtido para o extrato aquoso das cascas do fruto de Caryocar brasiliense.

Figura 2. Perfil cromatográfico obtido para o extrato aquoso das folhas de Caryocar brasiliense.

DISCUSSÃO

As espécies Trichostrongylus axei, Hae-
monchus placei, Cooperia oncophora, C. pectinata,  
C. punctata, Oesophagostomum radiatum e O. venu-
losum são relatadas como os nematódeos mais preva-
lentes em bovinos, corroborando com os dados obtidos 
na presente pesquisa [29]. García et al. [10] também 
observaram prevalência dos gêneros Trichostrongylus 
e Haemonchus em cultivos de fezes de bovinos jovens.

O fato das demais espécies vegetais avalia-
das não terem apresentado eficácias relevantes pode 
consistir em que a concentração utilizada pode ser 
considerada baixa para um produto fitoterápico e por 
isso futuros estudos podem considerar concentrações 
superiores para verificar um possível efeito anti-hel-
míntico dessas plantas. Em estudo similar as eficácias 
na inibição do desenvolvimento larval de nematódeos 
de ovinos foram superiores a 90% para o extrato aquoso 
de frutos imaturos de M. indica var. Ubá a partir de 50 
mg/mL e para o suco fresco dos frutos imaturos nas 
concentrações 44,4 e 59,2 mg/mL [20]. Resultados 
diferentes também foram observados para o extrato 
aquoso de C. citratus no controle de helmintoses em 
caprinos, na concentração de 224 mg/mL, onde foi 

obtida redução superior a 95% do número de larvas 
da superfamília Strongyloidea [2].

Ainda, para os extratos aquosos das folhas de 
Musa spp. cv. Prata-anã a concentrações iguais ou su-
periores a 75 mg/mL registraram-se  eficácias a partir 
de 98,5% na inibição do desenvolvimento larval de  
H. contortus [24]. O potencial anti-helmíntico do extrato 
aquoso de Musa spp. cv. Prata-anã também foi avaliado na 
inibição da eclodibilidade de nematódeos de ovinos, onde 
verificaram eficácias superiores a 92% para o pseudocaule 
a partir da concentração 0,62 mg/mL, sendo as CL50 e 
CL90 de 0,19 e 0,84 mg/mL, respectivamente [22].

A eficácia do extrato aquoso das cascas do fruto 
de C. brasiliense também foi avaliada na inibição do 
desenvolvimento larval de nematódeos gastrintestinais 
de ovinos, com eficácias a partir de 99% para concen-
trações iguais e superiores a 40 mg/mL e na inibição 
da eclodibilidade, com eficácias superiores a 90%, nas 
concentrações 15,0 e 7,5 mg/mL [21]. A ação anti-
-helmíntica in vivo do pó das folhas de C. brasiliense 
misturadas com as folhas de Eugenia dysenterica foi 
estudada em ovinos Santa-inês. Esta mistura reduziu 
81% do OPG no 14º dia de avaliação, sem perda de 
peso significativa dos animais [11].
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A ação anti-helmíntica das plantas tem sido 
atribuída aos compostos secundários. Pesquisas 
identificaram efeito anti-helmíntico em substâncias 
bioativas, a partir de fontes de taninos condensados 
[12,17]. Em nematódeos de ovinos e caprinos, a 
atividade anti-helmíntica dos taninos condensados 
das plantas é bem descrita e os efeitos são variáveis, 
em função das diferentes espécies de nematódeos 
gastrintestinais [14]. Em bovinos, os extratos com 
taninos condensados de Onobrychis viciifolia, Lo-
tus pedunculatus e L. corniculatus demonstraram 
resultados satisfatórios na inibição da alimentação 
larval e na eliminação da cutícula larval de C. on-
cophora e Ostertagia ostertagi, concluindo que os 
taninos presentes nessas plantas atuaram contra esses 
nematódeos [23].

Além dos taninos, outros metabólitos se-
cundários também podem apresentar ação anti-
-helmíntica. Extratos fracionados de O. viciifolia 
foram estudados na inibição da migração de larvas 
de terceiro estágio de H. contortus e, além dos 
taninos, os flavonois glicosídeos também  foram 
responsáveis por propriedade nematicida [5]. Em 
nematódeos gastrintestinais de bovinos, os extratos 
de Morus alba resultaram em mortalidade de larvas 
infectantes de 96%  para o extrato aquoso fracionado 
e 92%  para o extrato aquoso bruto, após 120 minu-
tos de avaliação, onde foi constatado que compostos 
polifenólicos como flavonoides, cumarinas e fenois 
simples, presentes em M. alba, eram os responsáveis 
pela atividade larvicida [10]. O efeito anti-helmíntico 
de frações da biosseparação do extrato etanólico da 
casca de Khaya senegalensis decorre, por sua vez, da 
atividade sinérgica entre os compostos secundários 
taninos totais e condensados, saponinas, flavonoides, 
alcaloides e terpenoides [1].

No extrato aquoso da casca dos frutos de  
C. brasiliense, além dos taninos condensados, já foram 
identificados taninos totais, taninos catequéticos, sapo-
ninas, flavonoides, catequinas, esteroides e xantonas 
[21,27].  Nas folhas também foram relatados taninos 
hidrolisáveis, flavonoides, terpenoides e saponinas 
[6,25].  Assim, é possível que os elevados potenciais 
larvicida e ovicida verificados nesta pesquisa decor-
ram da associação entre os diversos metabólitos e não 
apenas dos taninos condensados. Pois, apesar de teor 
de taninos condensados inferior ao extrato das folhas, 
o extrato aquoso das cascas do fruto demonstrou maior 
eficácia na inibição da eclodibilidade.

CONCLUSÃO

Entre os extratos aquosos inicialmente avalia-
dos, somente as folhas de C. brasiliense apresentam 
eficácia in vitro na inibição do desenvolvimento larval 
de nematódeos gastrintestinais de bovinos. Os extratos 
aquosos tanto das cascas do fruto como das folhas de 
C. brasiliense promovem redução na eclodibilidade 
de L1 de nematódeos gastrintestinais de bovinos. 
Futuros estudos avaliando a toxicidade e a eficácia in 
vivo poderão indicar esses extratos como alternativas 
promissoras para o controle desses parasitos.

SOURCES AND MANUFACTURERS 
1VALLÉE, Montes Claros, Minas Gerais, Brazil.
2EIKONAL, São Paulo, São Paulo, Brazil.
3WATERS CORPORATION, Milford, Massachusetts, United States.
4MERCK KGaA, Darmstadt, Hessen, Germany.

Acknowledgements. We would like to acknowledge the finan-
cial support of the FUNDECI - Banco do Nordeste, FAPEMIG, 
CNPq, CAPES, PRPq/UFMG and PET-SESU.

Declaration of interest. The authors report no conflicts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.

REFERENCES

1 Ademola I.O., Fagbemi B.O. & Idowu S.O. 2009. Bioseparation and activity of Khaya senegalensis fractions against 
infective larvae of Haemonchus contortus. Veterinary Parasitology. 165(1-2): 170-174.

2 Almeida M.A.O., Botura M.B., Santos M.M., Almeida G.N., Domingues L.F., Costa S.L. & Batatinha M.J.M. 
2003. Efeitos dos extratos aquosos de folhas de Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (capim-santo) e de Digitaria insu-
laris (L.) Fedde (capim-açu) sobre cultivos de larvas de nematódeos gastrintestinais de caprinos. Revista Brasileira de 
Parasitologia Veterinária. 12(3): 125-129.

3 Almeida M.A.O., Domingues L.F., Almeida G.N., Simas M.M.S., BOTURA M.B., Cruz A.C.F.G., Silva A.V.A.F., 
Meneses T.P. & Batatinha M.J.M. 2007. Efeitos dos extratos de folhas de Mentha piperita L. e de Chenopodium 
ambrosoides L. sobre cultivos de larvas infectantes de nematóides gastrintestinais de caprinos. Revista Brasileira de 
Parasitologia Veterinária. 16(1): 57-59.



7

                                                                                                           L.D. Fonseca, T.M. Vieira, S.F. Lázaro, et al. 2014. Eficácia in vitro de extratos aquosos de plantas no controle de nematódeos 
gastrintestinais de bovinos.                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 42: 1216.

4 Araújo J.V., Guimarães M.P., Campos A.K., Sá N.C. & Assis R.C.L. 2004. Control of bovine gastrointestinal nematode 
parasites using pellets of the nematode-trapping fungus Monacrosporium thaumasium. Ciência Rural. 34(2): 457-463.

5 Barrau E., Fabre N., Fouraste I. & Hoste H. 2005. Effect of bioactive compounds from Sainfoin (Onobrychis viciifolia 
Scop.) on the in vitro larval migration of Haemonchus contortus: role of tannins and flavonol glycosides. Parasitology. 
131(4): 531-538.

6 Bezerra J.C.B., Silva I.A., Ferreira H.D., Ferri P.H. & Ferri S.C. 2002. Molluscicidal activity against Biomphalaria 
glabrata of Brazilian Cerrado medicinal plants. Fitoterapia. 73(5): 428-430.

7 Bizimenyera E.S., Githiori J.B., Eloff J.N. & Swan G.E. 2006. In vitro activity of Peltophorum africanum Sond. 
(Fabaceae) extracts on the egg hatching and larval development of the parasitic nematode Trichostrongylus colubri-
formis. Veterinary Parasitology. 142(3-4): 336-343.

8 Borges C.C.L. 2003. Atividade in vitro de anti-helmínticos sobre larvas infectantes de nematódeos gastrintestinais de caprinos, 
utilizando a técnica de coprocultura quantitativa (Ueno, 1995). Parasitología Latinoamericana. 58(3-4): 142-147.

9 Coles G.C., Bauer C., Borgsteede F.H., Geerts S., Klei T.R., Taylor M.A. & Waller P.J. 1992. World Association for 
the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) – methods for detection of anthelmintic resistance in nematodes 
of veterinary importance. Veterinary Parasitology. 44(1-2): 35-44.

10 García D.E., Soca M. & Medina M.G. 2005. Acción anti-helmíntica de seis extractos de morera em la viabilidade 
de larvas infestantes (L3) de nemátodos gastrointestinales. Pastos y Forrajes. 28(4): 319-328.

11 Gaspar A.T., Henrique R.G., Araujo A.H., Aguiar F.G.L., Zils T., Silva B.V., Barros E.L.E., Oliveira Q.M.L., 
Molica M.E. & Melo R.F. 2010. Haemonchus contortus: in vivo anthelmintic activity of Eugenia dysenterica DC. and 
Caryocar brasiliense Cambess leaves in sheep. Planta Medica. 76(1): 636.

12 Githiori J.B., Athanasiadou S. & Thamsborg S.M. 2006. Use of plants in novel approaches for control of gastroin-
testinal helminths in livestock with emphasis on small ruminants.  Veterinary Parasitology. 139(1): 308-320.

13 Hiermann A., Kartnig T.H. & Azzam S. 1986. Ein beitrag zur quantitativen bestimmung der procyanidine in Cra-
taegus. Science Pharmacology. 54(1): 331-337.

14 Hoste H., Jackson F., Athanasiadou S., Thamsborg S.M. & Hoskin S.O. 2006. The effects of tannin-rich plants on 
parasitic nematodes in ruminants. Trends in Parasitology. 22(6): 253-261.

15 Keith R.K. 1953. The differentiation of infective larvae of some common nematode parasites of cattle. Australian 
Journal of Zoology. 1(2): 223-235.

16 Krychak-Furtado S., Negrelle R.B., Miguel O.G., Zaniolo S.R., Kapronezai J., Ramos S.J. & Sotello A. 2005. 
Efeito de Carica papaya L. (Caricaceae) e Musa paradisiaca Linn. (Musaceae) sobre o desenvolvimento de ovos de 
nematódeos gastrintestinais de ovinos. Arquivos do Instituto Biológico. 72(2): 191-197.

17 Minho A.P., Bueno I.C.S., Gennari S.M., Jackson F. & Abdalla A.L. 2008. In vitro effect of condensed tannin extract from 
acacia (Acacia mearnsii) on gastrointestinal nematodes of sheep. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology. 17(1): 144-148.

18 Mota M.A., Campos A.K. & Araújo J.V. 2003. Controle biológico de helmintos parasitos de animais: estágio atual 
e perspectivas futuras. Pesquisa Veterinária Brasileira. 23(3): 93-100.

19 Nery P.S., Nogueira F.A., Martins E.R. & Duarte E.R. 2010. Effects of Anacardium humile leaf extracts on the 
development of gastrointestinal nematode larvae of sheep. Veterinary Parasitology. 171(3-4): 361-364.

20 Nery P.S., Nogueira F.A., Oliveira N.J.F., Martins E.R. & Duarte E.R. 2012. Efficacy of extracts of immature mango 
on ovine gastrointestinal nematodes. Parasitology Research. 111(6): 2467-2471.

21 Nogueira F.A., Fonseca L.D., Silva R.B., Ferreira A.V.P., Nery P.S., Geraseev L.C. & Duarte E.R. 2012. In vitro 
and in vivo efficacy of aqueous extract of Caryocar brasiliense Camb. to control gastrointestinal nematodes in sheep. 
Parasitology Research. 111(1):325-330. 

22 Nogueira F.A., Oliveira L.N., Silva R.B., Nery P.S., Virgínio Júnior G.F., Geraseev L.C. & Duarte E.R. 2012. 
Anthelminthic efficacy of banana crop residues on gastrointestinal nematodes of sheep: in vitro and in vivo tests. Para-
sitology Research. 111(1): 317-323.

23 Novobilsky´ A., Mueller-Harvey I. & Thamsborg S.M. 2011. Condensed tannins act against cattle nematodes. Vet-
erinary Parasitology. 182(2-4): 213-220.

24 Oliveira L.N., Duarte E.R., Nogueira F.A., Silva R.B., Faria Filho D.E. & Geraseev L.C. 2010. Eficácia de resíduos 
da bananicultura sobre a inibição do desenvolvimento larval em Haemonchus spp. provenientes de ovinos. Ciência 
Rural. 40(2): 488-490. 



8

                                                                                                           L.D. Fonseca, T.M. Vieira, S.F. Lázaro, et al. 2014. Eficácia in vitro de extratos aquosos de plantas no controle de nematódeos 
gastrintestinais de bovinos.                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 42: 1216.

www.ufrgs.br/actavet
1216

25 Paula-Júnior W., Rocha F.H., Donatti L., Fadel-Picheth C.M.T. & Weffort-Santos A.M. 2006. Leishmanicidal, 
antibacterial, and antioxidant activities of Caryocar brasiliense Cambess leaves hydroethanolic extract. Brazilian 
Journal of Pharmacognosy. 16(Suppl 1): 625-630.

26 Rangel V.B., Leite R.C., Oliveira P.R. & Santos Júnior E.J. 2005. Resistência de Cooperia spp. e Haemonchus spp. 
às avermectinas em bovinos de corte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. 57(2): 186-190.

27 Roesler R., Catharino R.R., Malta L.G., Eberlin M.N. & Pastore G. 2008. Antioxidant activity of Caryocar bra-
siliense (pequi) and characterization of components by electrospray ionization mass spectrometry. Food Chemistry. 
110(3): 711-717.

28 Saeg. 2007. Sistema para Análises Estatísticas. Versão 9.1. Viçosa: Fundação Arthur Bernardes - UFV.
29 Sutherland I.A. & Leathwick D.M. 2011. Anthelmintic resistance in nematode parasites of cattle: a global issue? 

Trends in Parasitology. 27(4): 176-181.
30 Ueno H. & Gonçalves P.C. 1998. Manual para diagnóstico das helmintoses de ruminantes. 4. ed. Salvador: Japan 

International Cooperation Agency, 143 p.


