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Introdução

A caprinovinocultura sofre grandes perdas 
econômicas devido ao parasitismo por nematódeos 
gastrintestinais [1]. O controle das helmintoses 
gastrintestinais no Brasil é realizado com o uso de anti-
helmínticos pertencentes a diferentes grupos químicos 
o que eleva o custo da produção. O uso inadequado de
anti-helmínticos pode selecionar nematódeos com 
capacidade hereditária de resistência a uma ou mais 
drogas [2].

A fitoterapia aparece como uma alternativa para o 
controle de parasitoses, reduzindo custos com a 
produção e adiando o aparecimento da resistência anti-
helmíntica. Vários estudos comprovam os efeitos 
inseticidas e anti-helmínticos de plantas da família 
Meliaceae [3,4]. Os extratos de Melia azedarach
(Cinamomo) apresentam várias atividades biológicas,
entre elas destacam-se a inseticida e anti-helmíntica [5].

Nesta pesquisa, objetivou-se avaliar a atividade anti-
helmíntica “in vitro” de extratos aquosos e 
hidroalcoólicos de Melia azedarach.

Material e métodos

A. Obtenção dos extratos
Amostras de folhas de Melia azedarach foram 

obtidas junto ao Herbário do Instituto de Pesquisas 
Agropecuárias – IPA, e a árvore tombada sob o nº 
63321. Após coletadas, as folhas foram encaminhadas 
ao Laboratório de Doenças Parasitárias - DMV -
UFRPE, onde foram desidratadas em estufa durante 48 
horas a 40°C, processadas em triturador elétrico e 
armazenadas em recipiente de vidro com tampa até o 
momento da preparação dos extratos.

O extrato aquoso foi obtido adicionando-se 300 ml 
de água destilada a 50g do pó vegetal. A mistura foi 
mantida em frascos fechados durante 24 horas, para 
extração dos compostos hidrossolúveis, sendo então 
filtradas em tâmis forrados com gaze. Para obtenção 
das diferentes diluições, adicionou-se água destilada.

O extrato alcoólico foi obtido pela adição de álcool 
metílico (70%) ao pó vegetal, numa proporção de 300 
ml de álcool para 50 g de folhas trituradas. A mistura 
foi armazenada em recipientes fechados durante 24
horas, sendo filtrada em tamis forrado com gaze. A 

diluição da solução foi realizada pela adição de água 
destilada às amostras de extrato.

B. Obtenção e processamento das fezes

As amostras de fezes foram coletadas diretamente da 
ampola retal de caprinos do rebanho do Departamento 
de Zootecnia - UFRPE, naturalmente infectados por 
helmintos gastrintestinais, sendo encaminhadas ao 
Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais 
Domésticos, onde foram processadas para 
determinação do número de ovos por grama de fezes 
(OPG) [6], interpretando o grau de infecção segundo 
Ueno e Gonçalves [7]. Para realização do teste de 
eclodibilidade, macerou-se 10g de fezes, acrescentou-
se solução saturada de açúcar para obtenção de uma 
pasta, a qual foi filtrada com o uso de tâmis forrado 
com gaze. Realizou-se coprocultura utilizando-se 3g de 
fezes, homogeneizadas com vermiculita, em 3 
repetições para cada tratamento.

C. Testes de eficácia
1) Teste de eclodibilidade
Foram utilizadas placas de ELISA, em três 

repetições por grupo, segundo Batista [8]. Utilizaram-
se seis grupos experimentais, sendo um controle 
negativo (G1) com água destilada, um controle positivo 
utilizando-se anti-helmíntico à base de oxifendazole
(G2) e quatro grupos do extrato de M. azedarach, 
sendo o extrato puro (G3) e as diluições de 1:1 (G4), 
1:2 (G5) e 1:4 (G6) em água destilada. 

Para realização do teste, foram utilizadas alíquotas 
de 50µl amostra fecal para cada poço da placa de 
ELISA, utilizando-se igual volume da solução a ser 
testada, utilizando três repetições por grupo. As placas 
foram mantidas em temperatura ambiente, no referido 
laboratório. A leitura foi realizada 24 e 48 horas após a 
inoculação das amostras, colocando-as em lâminas de 
microscopia, cobrindo com lamínula e observando-se
em microscopia óptica. Os resultados foram obtidos 
através da comparação dos percentuais de ovos 
desenvolvidos nos grupos tratados e controle. 

2) Teste de redução de número de larvas por grama 
de fezes.

Foram instituídos 11 grupos a serem testados, em 
três repetições. Cada cultivo foi submetido a 



inoculação de 4 ml, cada um com uso de uma das 
quatro concentrações dos extratos aquoso e alcoólico 
de Cinamomo, sendo eles assim definidos: Puro aquoso 
(T1), aquoso 1:1 (T2), aquoso 1:2 (T3), aquoso 1:4 
(T4), puro alcoólico (T5), alcoólico 1:1 (T6), alcoólico 
1:2 (T7) e alcoólico 1:4 (T8). Instituiram-se, ainda, três 
grupos controles, sendo dois negativos, um com água 
destilada (C1) e outro com álcool metílico a 70% (C2) 
e, ainda um controle positivo (Cp), para o qual se 
utilizou anti-helmíntico a base de oxifendazole. Após a 
inoculação , as culturas foram mantidas em temperatura
ambiente durante nove dias, após esse período foram 
coletadas em tubos de ensaio as larvas infectantes de 
nematóides gastrintestinais e armazenadas sob 
refrigeração até a sua identificação por gênero. Para 
contagem e identificação das larvas, com auxílio de 
uma pipeta foram coletadas alíquotas de 0,25µl, 
colocando-as em lâmina de microscopia, adicionando-
se uma gota de lugol e cobrindo-se com lamínula, 
totalizando 5 lâminas para cada cultura de fezes, 
examinando-as em microscopia óptica, à objetiva de 
10x. Para o cálculo dos percentuais de redução de 
larvas por grama de fezes (LPG), utilizou-se a fórmula
descrita por Vizard e Wallace [9]. A atividade “in 
vitro” foi classificada de acordo com o índice de 
eficácia proposto pela Associação Mundial Para 
Avanço da Parasitologia Veterinária (W. A. A. V. P.), 
considerando-se eficaz o anti-helmíntico com 
percentual de redução de larvas acima de 95% [10].

Resultados e discussão

A. Eficácia ovicida “in vitro”

O resultado do teste de eclodibilidade “in vitro” 
encontra-se na Tabela 1. O maior percentual de ovos 
normais no grupo controle com água destilada (G1) 
demonstra o desenvolvimento embrionário normal, cuja 
eclosão larval ocorreu no prazo de 48 horas.

B. Teste de redução de larvas por grama de fezes 
(LPG)

Os resultados do teste de redução de larvas por 
grama de fezes encontram-se na Tabela 2.

No teste ovicida, o grupo controle G2 com anti-
helmíntico à base de oxifendazole, provocou
mortalidade larval antes da eclosão o que pode ser 
evidenciado pela presença de 100% de ovos larvados, 
porém deformados. Nos grupos onde se utilizou o 
extrato aquoso de cinamomo, os resultados quando 
comparados aos do grupo controle, demonstraram 
também haver ação sobre os ovos dos nematóides 
gastrintestinais, pois houve uma porcentagem maior de 
ovos com deformidades das estruturas, o que poderia 
impedir a eclosão da larva.

No LPG, todos os extratos aquosos se mostraram 
pouco eficazes, assim como os resultados encontrados 
por  Souza [11], ao testar a eficácia ovicida de extratos 
aquosos de Melia azedarach sobre ovos de Bemisia 

tabaci (mosca branca), encontrando resultados entre
19,34% e 35,23%. Nos testes realizados com o extrato 
alcoólico, os resultados se mostraram satisfatórios, 
concordando Maciel [12] que, testando a atividade 
ovicida do extrato etanólico de cinamomo sobre os 
ovos de Haemonchus contortus, verificou que a 
eficácia foi de 98,27% com as folhas e de 100%, com 
as sementes. Porém, no presente estudo, o controle 
álcool (C2) apresentou elevada mortalidade, o que 
indica que a presença do álcool metílico pode ter 
interferido no resultado. Portanto, outros estudos 
devem ser conduzidos para verificar a real eficácia dos 
extratos alcoólicos, assim como avaliar mais 
aprofundadamente a viabilidade, doses e diferentes 
formas de uso terapêutico dos extratos da M. 
azedarach.
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Tabela 1. Freqüência relativa (%) de ovos de nematóides de caprinos recuperados de amostras fecais caprinas submetidas a 
tratamento “in vitro” com extrato de Melia azedarach



GRUPO TRATAMENTO OMN OLN OMD OLD TOTAL

G1 Água destilada 29,6 63,0 7,4 0,0 100

G2 Oxifendazole 0,0 0,0 0,0 100 100

G3 Extrato Puro 0,0 0,0 41,7 58,3 100

G4 Diluição (1:1) 0,0 0,0 33,3 66,7 100

G5 Diluição (1:2) 0,0 0,0 31,8 68,2 100

G6 Diluição (1:4) 0,0 0,0 23,3 76,7 100

OMN = Ovos Morulados Normais, OLN = Ovos Larvados Normais, OMD = Ovos Morulados Deformados, OLD = Ovos Larvados Deformados.

Tabela 2. Percentual de redução do número de larvas de 3º estágio de nematóides gastrintestinais de caprinos após o tratamento de 
coproculturas com extratos aquosos e alcoólicos de folhas de Melia azedarach em relação ao controle negativo.

Gêneros

Tratamento Haemonchus Oesophagostomum Trichostrongylus Total

T1 36,81 88,77 22,53 62,16

T2 7,48 81,28 13,50 53,85

T3 33,80 15,01 24,94 31,55

T4 44,43 89,47 23,01 42,93

T5 99,82 89,47 94,80 99,48

T6 99,82 89,47 94,80 99,48

T7 99,80 89,15 94,80 99,47

T8 88,84 89,47 94,63 89,05

Cp 99,82 94,80 89,47 99,48

C2 99,82 89,47 94,80 99,48

T1 - Extrato Puro Aquoso, T2 - Aquoso 1: 1, T3 - Aquoso 1:2, T4 - Aquoso 1:4, T5 - Puro alcoólico, T6 - Alcoólico 1:1, T7 - Alcoólico 1:2, T8 -
Alcoólico 1:4, Cp - controle positivo (oxifendazole), C2 - Álcool metílico 70%.


