
o alho (A/lium sativum) tem sido utilizado por milhares de 

anos na culinária, na medicina e com propósitos espirituais. 

Na medicina humana há uma extensa bibliografia sobre as 

atividades do alho como estimulante do apetite, 

antilipêmico, anti-hipertensivo, antiateroesclerótico e 

antimicrobial. A ação do alho tem sido também descrita 

como imunoestimulante, anticancerlgena, hepatoprotetora, 

antioxidante, antiviral, antifúngica e antiparasitária (Kemper, 

2000) _ Embora seja recomendado no tratamento de 

parasitoses intestinais em humanos, há poucos estudos 

sobre essa atividade do alho. A atividade anti parasitária in 

vitro da alicina, principal constituinte do alho, em 

protozoários parasitas do homem e de animais tem sido 

encontrada contra Entamoeba histo/itica, Ascaris 

/umbricoides, Giardia /ambria, Trypanosoma brucei brucei, 

T. b. rhodesiense, T. b. gambiense , T. evansi, T. 

congo/ense e T. equiperdum (Kalyesa, 1975; Biasi et aI., 

1990; Lun et aI., 1994; Ankri & Mirelman, 1999). A 

eficiência do extrato de alho no tratamento de crianças 

infectadas com Hymino/epis nana e Giardia /ambria foi 

reportada, em estudos de casos, no Egito (Soltar & 

Morhtar, 1991) e na China (Bensky et aI., 1993) sobre 

ameblase e oxiurlase . No Brasil, entretanto, também em 

estudo de casos, Campos et ai. (19901 não verificaram 

efeito do alho em crianças infectadas com Ascaris 
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/umbricoides tratadas com 8 g/dia, por cinco dias. Na 

alimentação animal , o alho tem sido utilizado como estimu

lante do crescimento em sulnos, aves, eqüinos e ovinos 

(Donzele, 1977; Samanta & Dey, 1991; Horton et aI., 

1991a, 1991 b) . 

Como vermlfugo para animais, Bastidas (1 969) tratou um 

cão infectado com Ancy/ostoma caninum e Necator 

americanus, com 20 g/dia de alho cru e não encontrou 

efeito na eliminação de ovos, mas verificou diminuição 

significativa no número de larvas recuperadas nas 

coproculturas . Martins et aI. (2002) verificaram redução 

significativa de Anacanthorus peni/abiatus na guelra de 

pacus (Piaractus mesopotamicus) tratados com alho desidra

tado na ração por 15 a 45 dias. Além disso, observaram 

aumento significativo no número de eritrócitos, na taxa de 

hemoglobina, no hematócrito e no número de plaquetas. 

Bianchin et aI. (1999), em ensaio em campo, avaliando a 

eficiência do alho desidratado, adicionado à mistura mineral, 

na concentração de 2%, fornecido ad /ibitum, no controle 

de parasitos de bovinos de corte, não observaram nenhum 

efeito sobre a mosca-dos-chifres e carrapatos e redução 

média de 47,3% no número de ovos por grama de fezes 

(OPG) no grupo tratado, em relação ao grupo-controle. 
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2 Avaliação zootécnica e funcional de touros na fazenda 

Esses autores consideraram essa redução pequena para ser aproximadamente 20 e 12 vezes mais elevadas 1166 e 100 

considerada eficiente, mas salientaram a necessidade de se mg/kg peso vivo/dia nos tratamentos T1 e T2), não se 

obterem mais informações sobre o efeito de dose e modo de verificou melhora na redução do OPG . Nas coproculturas 

ação, se vermllugo/vermicida ou diminuindo a ovopostura observou-se que as porcentagens de larvas infectantes, de 
dos nematódeos. Este trabalho foi realizado com o objetivo modo geral, S9 mantiveram constantes, exceto de 

de responder a essas questões . Oesophagostomum flJdiatum que, independente do trata-
mento, teve queda acentuada nos últimos dias do estudo. 

A metodologia aplicada foi baseada nas sugestões da World No tratamento T2 observou-se também aumento relativo na 

Association for Advancement of Veterinary Parasitology porcentagem de larvas de Cooperia e diminuição na de 

(Wood et ai., 1995) e nas recomendações contidas na Haemonchus. 

Portaria N' 48, publicada no Diário Oficial N' 92, de 16 de 

maio de 1997, que aprova o Regulamento Técnico para 

licenciamento e/ou Renovação de licença de Produtos 

Antiparasitários de Uso Veterinário . 

Dezoito novilhas da raça Nelore, recém-desmamadas com 

aproximadamente sete meses de idade e peso entre 92 e 

132 kg, foram separadas em seis grupos pelo número 

decrescente de OPG. De cada grupo, aleatoriamente, um 

animal foi distribuldo nos tratamentos: Tl - tratado diaria

mente com 20 g de alho desidratado adicionado à ração; T2 

- tratado diariamente com 10 g de alho desidratado adicio

nado à ração e, T3 - controle. Ao término da formação dos 

lotes experimentais, os pesos médios das novilhas foram: 

T1 = 120; T2 = 102 e T3 = 102 kg. Cada animal foi 

identificado com brinco e estabulado em baia individual. As 

novilhas receberam água ad /ibitum e foram arraçoadas com 

silagem e ração protéica de boa qualidade, livres de larvas 

infectantes. Foram retiradas, semanalmente, fezes direta

mente do reto de todos os animais para contagem de ovos 
por grama de fezes (OPG) pela técnica modificada de 

Gordon e Whitlock (Whitlock, 19481. Coproculturas e 

identificação de larvas infectantes foram realizadas utilizan

do a técnica de Roberts e Sullivan (1950) e as chaves de 

Keith (19531. Os resultados de OPG, transformados em Log 

1 + x, visando a normalizar a distribuição, foram submetidos 

6 análise de variancia utilizando o procedimento GLM do 

SAS (SAS, 1985). A percentagem de redução semanal do 

OPG foi calculada pela seguinte fórmula: {Imédia de OPG 

grupo-controle - média de OPG grupo tratado/média de OPG 

grupo-controlei X 100}. Animais dos grupos tratados e 

controle seriam necropsiados, caso se observassem diferen
ças significativas no OPG, para elucidar o modo de atuação 

do alho, se vermlfugo/vermicida ou se sobre a ovopostura 
dos nematódeos. 

A diferença no número médio de ovos entre tratamentos 

não foi significativa durante todo o perlodo experimental 

(P>0,05J, e a redução média nos tratamentos T1 e T2 em 

relação ao grupo-controle foi de 23,62% e 50,02%, 

respectivamente, nunca ultrapassando 67% , Bianchin et aI. 

(1999), avaliando a eficiência do alho desidratado, adicio

nado 6 mistura mineral na concentração de 2% (aproxima
damente 8 mg/kg peso vivo/dia), observaram a reduçao 

média de 47,3% no OPG, No presente estudo, com doses 

Nas condições em que foi realizado este estudo e nas doses 

utilizadas não se observou, portanto, redução no OPG 

aceita pelo menos como moderadamente eficiente conforme 

normas estabelecidas na Portaria n' 48/97 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, tampouco, o 

tratamento modificou significativamente a porcentagem 

relativa dos gêneros nas coproculturas. 
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