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Em todo o mundo é crescente o número de pesquisas com fitoterápicos que apresentam
atividade contra vírus, bactérias, fungos e parasitos, objetivando a redução de problemas
sanitários e no controle de várias doenças que comprometem a saúde.
Em países tropicais, onde a criação de caprinos e ovinos é uma atividade largamente
explorada para a produção de carne, leite e peles, as endoparasitoses gastrintestinais são
um dos principais problemas para a produção desses animais, ocasionando grandes
prejuízos econômicos.
O controle das verminoses nos animais é realizado, geralmente, sem base técnica, pois a
maioria dos produtores não tem o conhecimento básico de biologia e epidemiologia dos
endoparasitas, e com isso não realizam programas estratégicos de controle de verminose, e
não realizam anualmente, a alternância dos grupos químicos utilizados (VIEIRA, 2007). Em
resposta, os nematódeos desenvolvem resistência às drogas disponíveis no mercado,
interferindo diretamente na produção animal, sendo considerado um dos principais
problemas na realização de programas estratégicos de controle de verminose.
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Além de sérias consequências para a produção animal, há também os níveis consideráveis
de resíduos que os antiparasitários deixam na carne, no leite e no meio ambiente, que após
uso considerável poderão afetar a saúde humana (WALLER, 1999).
A combinação de fatores tem estimulado à procura de estratégias alternativas para o
controle de nematódeos gastrintestinais, a fim de diminuir a dependência de tratamentos
químicos (TORRES-ACOSTA e HOSTE, 2008). Dentre essas, os anti-helmínticos
produzidos a partir de plantas podem oferecer uma alternativa para minimizar alguns destes
problemas (VIEIRA et al., 1999; MELO et al., 2003).
Apesar de muitas plantas terem sido descritas com atividade anti-helmíntica, poucas foram
testadas cientificamente, necessitando então de novas pesquisas para se definir alguns
aspectos ligados à planta.
A Chenopodium ambrosioides, popularmente conhecida como Mastruço, Ambrósia,
Anserina, Chá-do-méxico, Mastruz, Mentruz e Erva formigueira, que pertence à família
Chenopodiaceae, é uma planta aromática arbustiva perene de 40 a 80 cm de comprimento,
apresentando folhas alternadas, alongadas, lanceoladas, pilosas e pecíolo curto. As flores
são muito pequenas e esverdeadas. O cálice persistente inclui o fruto e as sementes pretas
(Figura 1).

Fonte: www.jardimcor.com.br
Figura 1 - Chenopodium ambrosioides
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São atribuídas pela população, várias propriedades terapêuticas, sendo a mesma utilizada
como

agente

antiinflamatório,

antifúngico,

antitumoral,

anti-helmíntico,

cicatrizante,

analgésico, antirreumático e antiulceroso, porém poucos estudos científicos que comprovam
algumas de suas propriedades como a ação anti-helmíntica, antitumoral e antifúngica foram
realizados.

No Brasil, as folhas de C. ambrosioides são muito utilizadas como suco no tratamento de
várias enfermidades. O chá das folhas desta planta é indicado no tratamento de humanos
para o controle das nematodioses, gripe, tosse e catarro (TÔRRES et al., 2005).

Trabalhos realizados no tratamento da verminose em caprinos, a ação anti-helmíntica do
extrato aquoso de folhas C. ambrosioides em teste "in vitro" sobre o cultivo de larvas
infectantes de nematoides gastrintestinais de caprinos em diferentes concentrações, foi
demonstrado por Almeida et al. (2007), onde ocorreu a redução no número de larvas
infectantes nos cultivo. Em outro estudo, Silva (2008) relata que o extrato aquoso de C.
ambrosioides não apresentou eficácia anti-helmíntica quando utilizou concentrações
variando de 12,5 a 100 mg mL-1 concluindo que o extrato não apresenta ação sobre a
eclosão de ovos de nematódeos gastrintestinais de caprinos.

Pesquisadores da APTA Regional do Polo Alta Sorocabana da Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios (APTA), juntamente com acadêmicos do curso de Ciências
Biológicas, da Universidade do Oeste Paulista, avaliaram a ação anti-helmíntica de
Chenopodium ambrosioides, sobre nematódeos gastrintestinais de ovinos. O extrato foi
obtido de amostras de Mastruz coletadas na área experimental do Polo Regional Alta
Sorocabana. Para a avaliação foi realizado o teste "in vitro" de inibição da eclosão de ovos
(Figura 2), baseado no método descrito por Von Samson-Himmelstjerna, Coles e Jackson
(2009).
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Figura 2 - Teste "in vitro" para avaliação da eficácia do Mastruz na inibição da eclosão de ovos (2A).
Larvas e ovos não eclodidos (2B) (Foto: Eidi Yoshihara)

O extrato aquoso de Mastruz inibiu a eclosão de ovos de nematódeos gastrintestinais de
ovinos, naturalmente infectados no teste "in vitro", demonstrando ação anti-helmíntica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os efeitos anti-helmínticos das plantas bioativas, demonstrados nos animais de produção,
sustentam o potencial uso de extratos de plantas bioativas no controle parasitário
ecologicamente sustentável em ovinos.
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