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RESUMO 
Objetivou-se com este trabalho analisar a eficiência do alho como fitoterápico para 
animais de produção. O alho tem sido indicado por alguns autores e negado por 
outros no tratamento de ovinos infectados por helmintos. Esse vegetal é 
aconselhado no tratamento de carrapatos em bovinos, melhorando a alimentação de 
frangos e suínos. Estudos demonstram que a planta auxilia no controle de 
protozoários em ovos de peixes e endoparasitas de búfalo. Contudo, não parece 
eliminar nematoides em caprinos. Conclui-se que o alho consiste em um eficiente 
fitoterápico para o tratamento de doenças relacionadas aos animais de produção. 
Contudo, são necessários mais estudos relacionados à eficiência para caprinos. 
PALAVRAS-CHAVE: doenças, medicamento, plantas, principio ativo, produtor. 
 

GARLIC (Allium sativum Linn.) HERBAL HOW TO ANIMAL PRODUCTION 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to analyze the effectiveness of garlic as herbal 
medicine for livestock. Garlic has been shown by some authors and denied by others 
in the treatment of sheep infected with helminths. This plant is desirable in the 
treatment of ticks on cattle, improving the feed of poultry and swine. Studies show 
that the plant helps control protozoa in fish eggs and endoparasites buffalo. 
However, there seems to eliminate nematodes in goats. It is concluded that garlic is 
an efficient herbal treatment for related to livestock diseases. However, most studies 
related to efficiency are needed for goats. 
KEYWORDS: diseases, medicine, plants, active principle, producer 
 
 

INTRODUÇÃO 
Há muitos séculos o homem utilizava diversos tipos de plantas medicinais 

para o tratamento de doenças (GOMES, 2011), incluindo enfermidades que 
acometiam os animais. Dessa forma, o ser humano aprendeu sobre as propriedades 
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destinadas à cura e, por séculos vem transmitindo esse conhecimento as novas 
gerações (OLIVEIRA et al., 2009). 

Inicialmente, as plantas curativas foram sendo descobertas pelos homens 
através de observações do comportamento de animais que utilizavam os vegetais 
para curar as próprias enfermidades (SANTOS et al., 2011). Um exemplo dessa 
estratégia está relacionado aos chimpanzés que engoliam plantas com superfícies 
grossas sem mastigá-las, demonstrando intenção, não de alimentarem-se, mas sim, 
de automedicarem-se, inferindo a possibilidade do controle de endoparasitas, uma 
vez que os vegetais removem os microrganismos ao passarem pelo trato 
gastrointestinal (TEIXEIRA-SANTOS, 2010). 

As observações dos comportamentos dos animais e a análise científica do 
potencial curativo de várias plantas foram o pilar para o surgimento da fitoterapia 
que consiste em uma Ciência atualmente estudada e aplicada ao tratamento de 
doenças (NAZARENO et al., 2010). Dessa forma, entende-se por plantas medicinais 
aquelas utilizadas pela população como alternativa para o tratamento de 
enfermidades, servindo como matéria prima para a produção industrial de 
fitoterápicos, almejando eliminar os problemas de contaminação por microrganismos 
e padronizando quantidades e formas corretas de uso para a segurança do 
consumidor (ANVISA, 2011; CATALAN et al., 2012). 

As plantas possuem diversos princípios ativos produzidos e armazenados 
durante a fase de crescimento do vegetal (ALMEIDA, 2012), podendo ser 
encontrados em concentrações diferentes conforme o vegetal ou óleo extraído 
(BONA, 2010). Entre os princípios ativos, os mais comuns são os alcaloides, 
flavonoides, glucosídeos, fenóis, mucilagens, saponinas, taninos, terpenoides e 
óleos essenciais (ZACARÃO, 2012). Esses compostos podem ser utilizados como 
enriquecimento nutricional e para fins terapêuticos, favorecendo a redução do uso 
de compostos químicos e minimizando os impactos destes no meio ambiente e nos 
produtos derivados de animais (MARQUES et al., 2010; ROYER et al., 2013). Dessa 
forma, uma mesma planta pode ser utilizada para o tratamento de várias doenças ou 
várias plantas de espécies diferentes podem ser combinadas para tratar uma única 
doença (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2011). 

As plantas medicinais têm sido muito utilizadas para o tratamento de animais 
em função da exigência de consumidores cada vez mais preocupados com os 
aspectos ecológicos relacionados à conservação do planeta. Por essa razão, 
medicamentos com base nos princípios da criação animal orgânica são 
desenvolvidos visando atender ao público defensor de um mundo natural e o 
equilíbrio entre matéria e fluxo de energia (OLIVEIRA et al., 2009). 

O problema é que o produtor tem buscado alternativas capazes de solucionar 
de forma rápida os problemas relacionados à agropecuária e desta forma, utilizam 
de forma indiscriminada produtos químicos, ocasionando não somente problemas 
aos animais, mas a contaminação de alimentos e o desequilíbrio do ecossistema, 
como, por exemplo, surto de pragas e desenvolvimento de espécies resistentes, 
afetando diretamente o próprio produtor (OLIVEIRA et al., 2009). 

O uso de medicamentos a base de plantas medicinais acarreta diversos 
benefícios ao produtor rural, pois existem plantas cujos princípios ativos atuam na 
redução e controle de vermes, tornando os animais resistentes por um tempo 
prolongado. Além disso, os fitoterápicos controlam ectoparasitas, tais como, moscas 
e carrapatos, além de, aumentar a produtividade, minimizando o risco de intoxicação 
tanto para o animal, quanto para o individuo que manusear o produto (VIEIRA et al., 
1999). 
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Neste contexto, o alho é uma das espécies mais estudadas na medicina por 
ser considerado antifúngico, antiviral, antiprotozoário, atuando no sistema 
cardiovascular e imunológico, apresentando propriedades antioxidantes e 
antitumorais (SHRIVASTAVA & GANESCH, 2010; KYUNG, 2012). Além disso, o 
alho também apresenta potencial nutricional, sendo utilizado em diversas dietas por 
ser rico em amido e substâncias aromáticas (MOURA et al., 2013). Dessa forma, 
objetivou-se com esta revisão de literatura analisar a eficiência do alho (Allium 
sativum) como fitoterápico para animais de produção. 
 

CARACTERÍSTICAS DO ALHO ( Allium sativum) 
 O gênero Allium pertence à família Liliaceae e compreende mais de 600 

espécies, entre estas o Allium sativum L (GURIB-FAKIN, 2006), uma 
monocotiledônea conhecida popularmente como alho, sendo originária de clima 
temperado, porém cultivada em todo o mundo (MENEZES SOBRINHO, 1983). 

O alho é utilizado na composição de medicamentos em função de possuir 
propriedades antimicrobianas, favorecendo o coração e a circulação sanguínea. 
Além disso, possui diversas vitaminas, tais como: A, B2, B6, C, aminoácidos, ferro, 
silício, iodo, enzimas e a alicina, podendo ser utilizado no tratamento de doenças 
causadas por bactérias e fungos (BALBACH & BOARIM,1992). 

O alho é uma planta constituída por folhas escamiformes e um bulbo ou 
cabeça utilizada para fins medicinais e como tempero (BLOCK, 2010), por possuir 
sulfóxidos de cisteína, composto responsável pelo odor e paladar característicos 
(FRITSCH et al., 2006). Além disso, contém alicina, um líquido amarelado que 
aparece após a trituração ou o corte do alho, sendo responsável por parte das 
propriedades farmacêuticas da planta (SCHINEIDER, 1984). 

A planta de alho pode ser bem aproveitada, sendo que as folhas e as 
inflorescências devem ser consumidas ainda verdes e os bulbos devem ser 
destinados aos condimentos alimentares e para medicamentos fitoterápicos (KIK & 
GEBHARDT, 2001) em função dos efeitos atribuídos aos compostos sulfurados, 
abundantes nos tecidos desta espécie (LORENZI & MATOS, 2002),  

O alho é constituído por cerca de 30 substâncias de uso farmacêutico, sendo 
que o bulbo apresenta rendimento aproximado de 0,1 a 0,2% de óleo volátil 
(MILNER, 2001). Todavia, os compostos extraídos do alho, bem como a 
concentração destes, dependem do estágio de maturação do bulbo, da forma e do 
local que este foi cultivado, do manejo no processamento, manipulação e 
armazenamento (MARCHIORI, 2005). 

 
ALHO PARA OVINOS 

A ovinocultura consiste em uma atividade muito explorada no Brasil, 
enfrentando diversos problemas sanitários, principalmente com relação aos 
endoparasitas do sistema gastrointestinal (HOLSBACK et al., 2013), responsáveis 
pela redução na produção de carne e lã e o aumento da mortalidade (MOLENTO & 
PRICHARD, 1999). 

Em função dos efeitos causados pelo tratamento desses parasitas com anti-
helmínticos sintéticos, algumas alternativas na criação orgânica de animais vêm 
sendo apresentadas, entre estas, a utilização de fitoterápicos no controle de 
endoparasitas (NEVES et al., 2012). Entre as espécies vegetais utilizadas como anti-
helmíntica, o Allium sativum, popularmente conhecido como alho, mostra-se como 
sendo uma das mais eficazes (MICHELES, 2004).  

O alho vem sendo utilizado no tratamento de animais, como agente anti-
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helmíntico, controlando endoparasitas por meio da ação dos componentes presentes 
nessa planta e favorecendo a taxa de passagem dos alimentos no trato 
gastrointestinal devido à quantidade de óleo presente neste fitoterápico 
(MEHLHORN  et al., 2011).  Além de ser um bom parasiticida, o alho também tem 
sido utilizado como acaricida, vermífugo, fungicida, imunoestimulante, entre outras 
aplicações (TSAI et al., 2012). 

No início do tratamento de helmintos em ovinos, produtos comerciais como 
levamizol e ivermectina, ou a associação destes com o alho é mais eficiente que o 
tratamento com o vegetal, porém, com o passar do tempo, o alho mostra-se tão 
eficiente quanto os produtos químicos, podendo ser indicado para o tratamento de 
helmintos no sistema gastrointestinal de ovinos (SUNADA et al., 2011). 

Ovinos tratados com medicamentos naturais a base de alho apresentam 
maior tempo para atingir o peso de abate, quando comparados com animais tratados 
com produtos químicos, porém, as carcaças são semelhantes em ambos os 
tratamentos, sendo que os animais submetidos ao fitoterápico apresentam carne 
mais saudável e dentro dos padrões de sustentabilidade (ZEOLA et al., 2011). 

Um estudo demonstra que a utilização de uma dose de 60g e 90g de extrato 
de alho influencia no controle de endoparasitas no sistema gastrointestinal de 
ovinos, quando comparado com animais que não foram tratados com o fitoterápico 
(SANTOS et al., 2012). Todavia, o sumo de alho mostrou-se ineficiente quando 
aplicado oralmente em concentrações de 15g e 30g, em uma única dose (SANTOS 
et al., 2011). 

Outro estudo demonstra que o fornecimento de 2,5 mg/kg de alho in natura 
não foi capaz de reduzir a quantidade de ovos nas fezes de ovinos. Porém, quando 
esse fitoterápico é associado a larvas inativadas do gênero Haemonchus contribui 
para redução de 46% dos ovos dos parasitas encontrados nas fezes (HOLSBACK et 
al., 2013). 

Alguns autores defendem a eficiência do alho para ovinos, enquanto outros 
demonstram que o vegetal não funciona para determinadas enfermidades nesses 
animais. Estes diferentes resultados podem ser atribuídos à composição da planta, 
tempo de extração do produto, aspectos relacionados ao cultivo da espécie ou até 
mesmo procedimentos metodológicos que variam de um trabalho para o outro 
quanto aos métodos de extração, número de doses, tempo de duração do 
experimento, quantidade de parasitas a serem combatidos no animal e a resposta 
de cada animal ao tratamento (SANTOS & CARVALHO 2014). 

 
USO DE ALHO EM BOVINOS 

A ocorrência de mastite em vacas lactantes é um dos maiores problemas para 
a pecuária leiteira, acarretando tanto danos sanitários ao animal quanto econômicos 
ao produtor (BRITO & BRITO, 2004). O controle da doença tem sido apenas 
relacionado ao tratamento com compostos químicos, descartando as possibilidades 
de prevenção. Estes produtos, na maioria das vezes, apresentam custo elevado e 
acarreta problemas ambientais (NEVES & DE FÁTIMA RODRIGUÊS, 2013).  

Dessa forma, a utilização de alho (Allium Sativum) como fitoterápico é 
considerada uma alternativa, pois favorece a saúde do produtor, assim como a do 
animal e, por substituir os produtos químicos, atua positivamente na conservação da 
biodiversidade local. Um estudo demonstra a eficiência do alho quando manipulado 
a partir do bulbo da planta e óleo de soja, macerado e aquecido, no tratamento de 
mastite de vacas no período reprodutivo (NEVES & DE FÁTIMA RODRIGUÊS, 
2013). 
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No Brasil, uma questão importante a ser considerada é que os bovinos são 
parasitados por helmintos gastrintestinais o ano inteiro (COSTA, 2007), levando a 
necessidade da elaboração de produtos eficazes no controle desses parasitas. Os 
resultados de um estudo com novilhas da raça Holandesa apontam que o uso de 
120 g de extrato aquoso de alho é indicado para o controle parcial de nematódeos 
gastrintestinais, além disso, foi observada a facilidade na administração do extrato e 
pouca rejeição dos animais a este produto (PARRA et al., 2014). 

O alho também pode ser indicado para o tratamento de carrapatos em 
bovinos, atuando como inseticida sobre esses parasitas e, quando picado e 
misturado ao sal mineral, ajuda no controle da mosca-do-chifre (ALTIERI & 
NICHOLLS, 2000; CATALAN et al., 2012). 

Outro beneficio associado a esse fitoterápico é a garrafada de alho, 
preparada com três dentes de alho, 50 mL de aguardente e 500 mL de água para o 
tratamento de diarreia em bezerros. O alho também pode ser utilizado na 
cicatrização de feridas, antiinflamatório e vermífugo em bovinos (ALTIERI & 
NICHOLLS, 2000).   

AVES DE CORTE 
O Brasil apresenta-se como o terceiro produtor de carne de frango do mundo 

e maior exportador, o que o obriga a adequar a produção da ave às exigências do 
mercado cada vez mais preocupado com o bem-estar animal (AZEVEDO et al., 
2009; RIZZO et al., 2010). O consumo de frango no país é constante em função 
desta carne constituir-se em uma proteína animal de custo reduzido, saudável e 
nutritiva (UBABEF, 2012).  

Na produção de aves de corte é comum a utilização de antibióticos como 
promotores para absorção de nutrientes, beneficiando a microbiota do intestino. O 
problema é que o uso desses quimioterápicos podem tornar resistentes alguns 
microrganismos ocasionando diversos problemas (GUIMARÃES, 2006). Uma 
alternativa para substituição dos produtos sintéticos na produção de frangos consiste 
na utilização de compostos provenientes de produtos naturais (AZEVEDO et al., 
2009). 

O alho possui dois princípios ativos, sendo um deles denominado alcina que 
consiste em um composto orgânico sulfurado e volátil, atuando na redução dos 
níveis de colesterol, lipídios e fosfolipídios em aves (QURESHI et al., 1983) e o outro  
chamado garlicina, que juntamente com a alcina, apresentam ação bacteriostática 
contra bactérias gram-positivas e gram-negativas (LEITE et al., 2012). O extrato de 
alho adicionado à dieta apresenta resultados satisfatórios quando utilizados em 
torno de 0,1% e 0,25% (JIMOH et al., 2012) à 3% (ELAGIB et al., 2013), melhorando 
a produção de carcaça sem gordura, porém mantendo os parâmetros de 
desenvolvimento das aves (ASHAYERIZADEH et al., 2009).  

O alho adicionado à ração em níveis de 0,001 e 1% foi eficiente no ganho de 
peso de frangos de corte, durante os primeiros 21 dias de idade, demonstrando a 
possibilidade de utilizar o composto como promotor de crescimento (HORTON et al., 
1991). Todavia, outro estudo demonstra que a adição de alho em rações produzidas 
com milho e soja não favorece o crescimento de frangos alojados em baterias, mas 
que poderia ter influenciado o desenvolvimento de aves alojadas em cama 
(FREITAS et al., 2001). 

O macerado de alho descascado não apresentou diferença significativa para 
o ganho de peso, conversão alimentar e consumo de aves de produção quando 
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comparado a antibióticos sintéticos, tais como, bacitracina de zinco e lincomicina 
(FREITAS et al., 2001). Outro estudo demonstra que concentrações de alho entre 
0,20, 1 e 2% promoveu taxas menores de mortalidade, aumentando o consumo da 
ração e, consequentemente, o peso de frangos de corte (SHI et al., 1999). 

Outras alterações relacionadas à adição do alho na dieta de aves consistem 
no aumento da hemoglobina, linfócitos e colesterol, melhorando a imunidade inata, 
fagocitose e níveis de heterofilos, evidenciando que o fitoterápico não apresenta 
atividade imunomodulatória no organismo das aves, aumentando a taxa de 
fagocitose pelos macrófagos (HANIEH et al., 2010; EL-LATIF et al., 2013), enquanto 
a resposta imunológica humoral é melhorada reduzindo o aparecimento da doença 
de Newcastle (POURALI et al., 2010). 

ALHO PARA PEIXES 
A produção de peixes para consumo humano tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos (FAO, 2010), levando ao aumento do uso de 
aditivos na ração, visando controlar os agentes prejudiciais a saúde humana e 
animal e dessa forma, aumentar a produtividade (NUNES et al., 2012). O problema é 
que, na maioria das vezes, são utilizados aditivos com capacidade de 
bioacumulação nos organismos vivos, acarretando efeitos indesejáveis, tais como a 
resistência de bactérias (HARIKRISHNAN et al., 2011). 

Os fitoterápicos apresentam-se como uma alternativa eficiente quando 
comparados com os produtos químicos, pois possuem compostos ativos, tais como, 
alcaloides, fenois, polifenois, lectinas, quininas, polipeptideos e terpenoides 
(HARIKRISHNAN et al., 2011). Estes compostos fortalecem o sistema imune, 
aumentando a resistência ao estresse e diminuindo o acometimento por patógenos 
(HARIKRISHNAN et al., 2011). 

Neste contexto, o alho (Allium sativum L.) é uma planta rica em alicina, 
podendo ser utilizada no controle de diversas doenças que acometem os peixes, 
tendo a eficiência comprovada no tratamento de diarreia, doenças inflamatórias e 
virais, atuando como antiinflamatórios, antissépticos, antifúngicos, anticancerígeno, 
antioxidante hepático e renal e melhorando a imunidade (HEINERMAN, 1999). 

Alevinos de tilápia quando alimentados com extrato de alho, em diferentes 
concentrações, apresentaram elevada taxa de sobrevivência e aumento no conteúdo 
de proteína corporal (SHALABY et al., 2006). Os óleos essências de alho também 
ajudam a elevar a sobrevivência de peixes acometidos pela bactéria Aeromonas 
hydrophila, melhorando a imunidade desses organismos (SAHU et al., 2007). 

Tilápias tratadas com baixas concentrações de alho apresentaram alterações 
no metabolismo oxidativo, atividade e índice fagocítico e aumento na produção de 
leucócitos, melhorando, dessa forma, o sistema imunológico. Contudo, a dosagem 
correta na aplicação do fitoterápico é essencial porque as propriedades 
imunoestimulantes do vegetal desaparecem em altas concentrações (NDONG & 
FALL, 2011). Além disso, o alho deve ser utilizado na forma de extrato cru, pois 
temperaturas elevadas desnaturam a alicina, ocasionado perdas das propriedades 
antimicrobianas (MADSEN et al., 2000). 

Extratos de alho com concentrações de 200 mg/L são suficientes para 
controlar o protozoário  Trichodina spp. em ovos  de enguias (MADSEN et al., 2000), 
enquanto, banhos do fitoterápico em concentrações de 800 ppm combatem esse 
parasita em juvenis de tilápias do Nilo em apenas dois dias  (CHITMANAT et al., 
2005).  
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A adição de 3% de alho por kg de ração, durante três meses, influenciou na 
resistência de peixes à infecção causada por Pseudomonas fluorenscens em 91,3% 
(DIAB et al., 2008), sendo que a utilização de alho adicionado à ração durante 45 
dias reduziu em 95% a contaminação de Anacanthorus penilabiatus em pacus, não 
alterando as propriedades organolépticas da carne do animal (MARTINS et al., 
2002). 

USO EM SUÍNOS 
Por muitas décadas os antibióticos sintéticos foram utilizados com a finalidade 

de promover o crescimento e reduzir a diarreia após o desmame de suínos 
confinados, melhorando, dessa forma, o desempenho do animal (PARTANEN, 
2002). Contudo, nos últimos anos, esses medicamentos começaram a ser 
considerados  importantes para saúde humana em função de deixarem resíduos 
antimicrobianos na carne e induzirem a resistência de bactérias patógenas 
(MENTEN, 2001). 

Dessa forma, começaram a surgir pesquisas interessadas em identificar 
compostos naturais que substituam os antibióticos sintéticos, sem prejudicar o 
correto desenvolvimento do animal (FREITAS et al., 2001). Entre as alternativas 
naturais que já eram utilizadas na alimentação humana, encontra-se o alho 
(CAVALLITO & BAILEY, 1944). 

 A espécie vegetal Allium sativum possui propriedades que vem sendo 
pesquisadas por muitos anos (CAVALLITO & BAILEY, 1944), incluindo componentes 
organossulfurados que atuam como antimicrobianos, antiesclerosegências e 
antitóxicos (DELMING & KOCH, 1974). 

O alho pode ser utilizado na ração de leitões, pois favorece o 
desenvolvimento de secreções gástricas e consequentemente, aumenta a barreira 
de proteção contra os microrganismos, prevenindo o animal contra infecções 
gastrintestinais (DELMING & KOCH, 1974). 

Para suínos, em fase de crescimento, o alho melhora a eficiência alimentar, 
auxiliando no ganho de peso. Este fitoterápico pode ser utilizado por longos períodos 
sem afetar as características organolépticas da carne do animal (DONZELE et al., 
1978; PICOLLO et al., 1979). Contudo, o consumo de rações e o ganho de peso em 
leitões na fase de creche podem ser afetados pela presença do alho, sendo, 
portanto, não recomendado para este estágio de vida (LOVATTO et al., 2005). 

USO DE ALHO PARA BUBALINOS 
A bubalinocultura tem crescido no Brasil em função do valor atribuído ao leite, 

rico em sólidos totais e, a carne que possui teores elevados de proteína, 
aminoácidos, ácidos graxos essenciais, vitaminas e diversos minerais (OLIVEIRA, 
2005). A comercialização de produtos lácteos provenientes de búfalos cresce cerca 
de 20% ao ano no país, levando os produtores a buscarem técnicas que auxiliem no 
manejo, aumentando a produtividade desses animais (GONSALVES NETO et al., 
2009). 

Um problema na produção desses animais consiste na alta taxa de 
mortalidade em bezerros, ocasionados principalmente por bactérias, tais como 
Escherichia coli e Salmonella spp., por vírus, incluindo principalmente o rotavírus e 
coronavírus,  além de helmintos e protozoários dos gêneros Cryptosporidium spp., 
Eimeria spp. e Toxocara vitulorum (BRANDÃO et al., 2007).  
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A salmonelose, doença provocada pela Salmonella spp. presente em água e 
alimentos contaminados  chega a favorecer 13 a 14% do total de casos de diarreia 
em bezerros de búfalos, com mortalidade variando de 40 a 72% dos casos. Os 
principais sintomas da doença são febre, desidratação e diarreia com presença de 
muco e sangue. Caso ocorra a absorção de endotoxinas bacterianas, o animal 
desenvolve um quadro de diarreia acompanhada de febre, dores abdominais, 
magreza extrema, fraqueza e taquipneia, levando o animal à morte em cerca de 
quatro a sete dias (FAGIOLO et al., 2005). 

Contudo, os búfalos são animais que apresentam resistência a diversas 
doenças, quando comparados com bovinos (DAMÉ, 2005), apresentando, na 
maioria das vezes, apenas verminoses provocadas por endoparasitas que acarretam 
perdas na produtividade de leite e elevados índices de mortalidade, ocasionado 
prejuízos econômicos aos produtos (BARBOSA, 2009). 

Para tratar vermes causadores de problemas gastrointestinais em ruminantes, 
diversos produtores, utilizam o alho como medida terapêutica e profilática (BIANCHI 
et al., 1999). Um estudo com búfalas em lactação demonstrou que alho desidratado, 
associado a outros fitoterápicos, tais como torta de neem, apresenta eficiência no 
controle de ovoposição de vermes endoparasitas, não apresentando toxicidade para 
estes animais (LIPINSKI et al., 2011). 

ALHO PARA O CONTROLE DE HEILMINTOS EM CAPRINOS 
A caprinocultura tem crescido em função da produção de couro, leite e carne, 

que por ser considerada carne magra atrai um grande público interessado nesse tipo 
de alimento. Outro fator importante consiste no fato de a carne de caprinos ser mais 
saudável quando comparada a de outros animais de produção, tais como, ovinos, 
suínos e frango, contendo percentual menor de gordura e calorias, enquanto 
apresenta elevados níveis de proteína e ferro (SANTOS et al., 2010). 

Os caprinos estão sujeitos a contaminações por helmintos que alojam-se no 
sistema gastrointestinal afetando o crescimento dos animais e consequentemente, 
ocasionando a redução de carcaças e leite, podendo levar a morte, além de 
aumentar os gastos com medicamentos, acarretando prejuízos econômicos ao 
produtor (TAYLOR et al., 2007). 

O problema maior é que alguns nematoides, principalmente Haemonchus 
contortus, Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp. e Cooperia sp., tem se 
tornado cada vez mais resistentes a diversos tratamentos (KAPLAN et al., 2004). 
Esse fato é demonstrado em um estudo no qual o suco de alho não consiste em um 
fitoterápico eficiente no tratamento de caprinos infectados por nematoides 
gastrointestinais (HORNER & BIANCHIM, 1989) ou parece ter baixa eficiência no 
controle de Haemonchus Contortus quando utilizado sob a forma de suco contendo 
3g kg-1 de alho (VIEIRA et al., 1999).  

A ineficiência do produto no tratamento de caprinos também foi comprovada 
utilizando-se 1g kg-1 dia-1 durante oito dias. Neste estudo, a redução no número de 
ovos e larvas de Strongyloidea foi de 11,84% e 74,25%, sendo que a eficácia de um 
anti-helminto é comprovada quando a redução no número de ovos é superior a 95% 
(BATATINHA et al., 2004). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O alho (Allium sativum) consiste em um eficiente fitoterápico para o 

tratamento de diversas doenças relacionadas aos animais de produção. Contudo, 
são necessários  mais estudos relacionados à eficiência desse vegetal no tratamento 
de caprinos. 
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