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RESUMO: Os Rhipicephalus (boophilus) microplus, carrapatos bovinos são hematófagos e
vetores de agentes patogênicos (bactéria Anaplasma marginale e protozoários do gênero
Babesia sp.) aos animais e seres humanos. São ectoparasitos causadores de prejuízos
econômicos na produção de leite, na produção de carne e mortalidade dos animais. Os bovinos sofrem com reações alérgicas, estresse, ferimentos causados no couro e por outras
doenças relacionadas. A perda de peso e a diminuição leiteira das matrizes podem ocorrer
devido ao agravo ocasionado. A doença Tristeza Parasitária correlaciona duas patogenias a
Babesiose e a Anaplasmose. A resistência destes vetores para a Tristeza Parasitária nos
rebanhos se deu, devido ao uso abusivo de acaricidas no tratamento químico. Este tratamento além de não ser garantia de cura aos bovinos, seu efeito agride os animais e o meio
ambiente através de resíduos deixados. Os fitoterápicos utilizados como carrapaticidas
oferecem menores danos aos animais e ao meio ambiente. Os fitoterápicos: Óleo de Neen
(Azadirachta indica), Citronela de Java (Cymbopogon winterianus) e Citronela de Ceilão
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(Cymbopogon nardus L.), Hortelã ou Mentha piperita, Eucalipto (Eucalyptus spp.), Extrato de
Jenipapo (Genipa americana), Alho orgânico (Allium sativum L.), Fumo em corda (Nicotiana
tabacum), Melaleuca alternifólia, apresentaram um controle eficiente aos parasitos e repeliram também, outras doenças oportunistas recorrentes. Além de contribuírem para a saúde
dos bovinos, bem como para a preservação do meio ambiente, e um impacto econômico de
menor custo aos criadores. O objetivo deste trabalho é salientar o efeito dos fitoterápicos
sobre essa classe de agentes patogênicos causadores da Tristeza Parasitária em Bovinos.
Palavras-chave: Fitoterápicos. Rhipicephalus. Babesiose. Anaplasmose.
ABSTRACT: Rhipicephalus (boophilus) microplus, bovine ticks, are hematophagous and
vectors of pathogens (Anaplasma marginale bacteria and Babesia sp. protozoa) to animals
and humans. They are ectoparasites that cause economic losses in milk production, meat
production and animal mortality. Cattle suffer from allergic reactions, stress, wounds to
the leather and other related diseases. The loss of weight and the reduction of milk in the
dams can occur due to the damage caused. The Parasitic Tristeza disease correlates two
pathogens, Babesiosis and Anaplasmosis. The resistance of these vectors to Parasitic Sadness in herds was due to the abusive use of acaricides in chemical treatment. This treatment, in addition to not being a guarantee of cure for cattle, its effect harms animals and
the environment through the leftovers. Herbal medicines used as ticks offer less damage
to animals and the environment. Herbal medicines: Neen oil (Azadirachta indica), Java
citronella (Cymbopogon winterianus) and Ceylon citronella (Cymbopogon nardus L.),
Mint or Mentha piperita, Eucalyptus (Eucalyptus spp.), Jenipapo extract (Genipa americana), Garlic Organic (Allium sativum L.), Rope tobacco (Nicotiana tabacum), Melaleuca
alternifolia, presented an efficient control to the parasites and also repelled other recurrent
opportunistic diseases. In addition to contributing to the health of cattle, as well as to the
preservation of the environment, and a lower cost economic impact for the breeders. The
aim of this work is to highlight the effect of herbal medicines on this class of pathogens
that cause Parasitic Sadness in Cattle.
Keywords: Herbal Medicines. Rhipicephalus. Babesiosis. Anaplasmosis.
RESUMEN: Rhipicephalus (boophilus) microplus, garrapatas bovinas, son hematófagas y
vectores de patógenos (bacterias Anaplasma marginale y protozoos del género Babesia sp.)
Para animales y humanos. Son ectoparásitos que provocan pérdidas económicas en la producción de leche, producción de carne y mortalidad animal. El ganado vacuno sufre reacciones alérgicas, estrés, heridas en el cuero y otras enfermedades relacionadas. La pérdida de
peso y la reducción de leche en las presas puede ocurrir debido al daño causado. La enfermedad parasitaria de Tristeza correlaciona dos patógenos, Babesiosis y Anaplasmosis. La
resistencia de estos vectores a la Tristeza Parasitaria en los rebaños se debió al uso abusivo
de acaricidas en el tratamiento químico. Este tratamiento, además de no ser garantía de
cura para el ganado, su efecto perjudica a los animales y al medio ambiente a través de las
sobras. Las medicinas a base de hierbas utilizadas como garrapatas ofrecen menos daño a
los animales y al medio ambiente. Hierbas medicinales: aceite de Ne-en (Azadirachta indica), citronela de Java (Cymbopogon winterianus) y citronela de Ceilán (Cymbopogon
nardus L.), menta o Mentha piperita, eucalipto (Eucalyptus spp.), Extracto de jenipapo
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(Genipa americana), ajo orgánico ( Allium sativum L.), tabaco de cuerda (Nicotiana tabacum), Melaleuca alternifolia, presentó un control eficiente a los parásitos y también repelió otras enfermedades oportunistas recurrentes. Además de contribuir a la salud del ganado, así como a la preservación del medio ambiente, y un impacto económico a menor costo
para los ganaderos. El objetivo de este trabajo es resaltar el efecto de las medicinas a base
de hierbas sobre esta clase de patógenos que causan Tristeza Parasitaria en el Bovino.
Palabras-clave: Medicamentos a base de hierbas. Rhipicephalus. Babesiosis. Anaplasmosis.
INTRODUÇÃO
Os carrapatos são considerados importantes vetores de agentes patogênicos para
animais e seres humanos. Por serem hematófagos adaptam-se a resposta imune do hospedeiro; afetam a saúde dos animais em geral e devido a sua capacidade de transmissão patogênica por longos períodos de parasitismo, garantem seu desenvolvimento (SCHOOL et
al, 2016).
Nativos da Ásia, sua amplificação ocorreu devido às viagens de embarcações citadas
na literatura, com a transição de animais e artigos de compra e venda (KESLLER, 1998).
Há relatos de sua representação em um sepulcro 1.500 A.C no antigo Egito (MORAIS et al,
2013). Situa-se atualmente Ásia, Austrália, México, América Central, América do Sul e
África (KESLLER, 1998).
No Brasil foram catalogadas 66 espécies de ectoparasitas, sendo 45 da família Ixodidae e 21 da família Argasidae (BASTOS et al, 2016).
Causadores de infestações em bovinos leiteiros se desenvolvem no Brasil praticamente o
ano todo, devido ao clima tropical favorável (NEPOMOCENO et al, 2018).
Estes parasitos pertencem ao Filo Arthropoda, Classe Aracnida, Ordem Parasitiforme, Família Ixodidae e Gênero Boophilus (MORAIS et al, 2013).
Para a pecuária brasileira o Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um ectoparasito
considerável (CRUZ; 2017), devido aos prejuízos econômicos que somam mais de três bilhões de dólares anuais nos requisitos de queda na produção de leite, carne e mortalidade
dos animais (SANTOS et al, 2018).
Os carrapatos ocasionam ferimentos no couro dos animais, seguidos de reações
alérgicas e estresse. Comprometem o desenvolvimento de bezerros com a perda de peso.
Em matrizes ocorre a diminuição da produção leiteira, e em ambos os casos devido ao
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agravo de outras doenças por ser transmissor de agentes patogênicos, pode ocorrer a morte
do animal (BISPO et al, 2020).
A bactéria Anaplasma marginale e protozoários do gênero Babesia sp., transmitem
aos bovinos a Tristeza Parasitária Bovina, (TURETA et al, 2020).
O uso abusivo de acaricidas em rebanhos promoveu a resistência destes vetores,
contudo há a necessidade da busca por novas tecnologias a partir de extratos vegetais que
apresentem menor resistência por parte dos carrapatos, menor efeito residual na carne e no
leite dos animais (BISPO et al, 2020).
O objetivo deste trabalho é salientar o efeito dos fitoterápicos sobre essa classe de
agentes patogênicos causadores da Tristeza Parasitária em Bovinos.
METODOLOGIA
Este estudo foi baseado em artigos publicados em bases eletrônicas de dados disponíveis na mídia virtual, por conterem um acervo fidedigno e de amplo aspecto.
REVISÃO DE LITERATURA
TRISTEZA PARASITARIA
A Tristeza Parasitária é causada por um conjunto de agentes patológicos, transmitidos pelos ectoparasitas (carrapatos) que acometem bovinos e bubalinos. Apresenta sintomatologia e epidemiologia similares que correlacionam duas patogenias a Babesiose e a
Anaplasmose (SILVA et al, 2021).
O principal vetor biológico é o Rhipicephalus (Boophilus) microplus porém outra
forma de transmissão ocorre pelo contato com insetos hematófagos e ou substâncias, objetos que estiveram em contato com sangue contaminado (SANTOS et al, 2017).
A Babesiose bovina refere-se ao gênero Babesia, ao filo Apicomplexa, classe Piroplasma, ordem Piroplasmida e família Babesiidae, são protozoários que parasitam os eritrócitos e podem infectar também outras classes de animais e seres humanos. As espécies
que infectam bovinos são: Babesia bigemina, Babesia bovis, Babesia divergens e Babesia
major (MENDES, 2019).
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A Anaplasmose refere-se ao gênero Anaplasma, ao filo Proteobacteria, classe Alphaproteobacteria, ordem Rickettsiales, família Anaplasmataceae e Rickettsiaceae, são bactérias
gram negativas que acometem os eritrócitos. A espécie Anaplasma marginale é mais patogênica aos bovinos. Também existem a Anaplasma centrale, utilizada na fabricação de
vacinas; Anaplasmose ovis e Anaplasmose phagocytophilum (SILVA et al, 2021).
Os sinais clínicos em bovinos de ambas patologias podem se apresentar como: anorexia, tremores, taquicardia, taquipneia, redução dos movimentos ruminais, prostração,
redução da lactação, anemia, icterícia, hemoglobinúria, acometimento da coordenação motora, agressividade e morte (BAHIA et al, 2020).
O diagnóstico se faz através de métodos diretos com esfregaço sanguíneo com a observação dos protozoários, capa leucoplaquetária e esfregaço de orelha (ALMEIDA et al,
2019).
O tratamento ocorre com a administração de medicamentos antiparasitário (dipropionato de imidocarb), anti-histaminicos, analgésicos, antibióticos e outros suplementos
(SILVA et al, 2021).
A vacinação é uma forma de prevenção assim como o controle de vetores (SILVA
et al, 2021).
A utilização de produtos químicos para controlar a infestação de carrapatos, além de
causar uma alta resistência do parasito, ocasiona prejuízos em relação a qualidade da carne
e leite produzidos pelos animais e avarias ao meio ambiente. Devido a necessidade de um
manejo mais natural e menos agressivo, a utilização de fitoterápicos como carrapaticidas é
um método seguro de aplicação para os animais e para o meio ambiente (SEBOLD et al,
2017).
FITOTERÁPICOS UTILIZADOS NO CONTROLE DO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS CAUSADOR DA TRISTEZA PARASITÁRIA ÓLEO DE
NEEN (AZADIRACHTA INDICA)
O Neem (Azadirachta indica) pertence à família Meliaceae (PAES et al, 2015), foi inserido no Brasil através de sementes pelo Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, no ano
de 1986 para estudos da ação inseticida desta planta. De origem indiana apresenta-se em
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forma de árvore onde pode ser utilizada para construção ou sombreamento (BATISTA et
al, 2016).
Pesquisas botânicas apontam o Neem com ação antimicrobiana e alta ação antiparasitária carrapaticida com menor efeito residual. Sua apresentação é oleosa e sua aplicação
ocorre através da pulverização no animal bovino. Seu efeito de controle dos ectoparasitos é
eficiente (SEBOLD et al, 2017) (BATISTA et al, 2017) e não oferece toxicidade às pessoas,
aos animais e ao meio ambiente (COELHO et al, 2019).
CITRONELA DE JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS) E CITRONELA DE
CEILÃO (CYMBOPOGON NARDUS L.)
Essas plantas medicinais apresentam mais de 100 espécies em áreas tropicais, pertencem a família Poaceae (RAUBER et al, 2020), suas características sensoriais são de aromas
cítricos, frutais e refrescantes, sua composição oleosa atua na ação repelente larvicida e
suas propriedades químicas apresentam controle na infestação de carrapatos (AVILA et al,
2020).
HORTELÃ OU MENTHA PIPERITA
A hortelã ou Mentha são cultivadas em diversas regiões por serem plantas de fácil
adaptação geográfica, originadas da Europa pertencem a família Lamiaceae, são reconhecidas pelo forte aroma e por suas propriedades medicinais (FIGUEIREDO et al; 2016).
O óleo destas herbáceas mostrou-se eficiente carrapaticida, cultivado como um híbrido
no mundo todo, possui também efeitos anti-sépticos, antibacteriano, fungicida, antiespasmódico (PROENÇA, 2018).
EUCALIPTO (EUCALYPTUS SPP.)
O Eucalipto possui características aromáticas marcantes próprias de cada espécie;
pertence à família Myrtaceae; é cultivado no mundo todo com algumas espécies hibridas.
Reconhecido farmacologicamente com efeito antibacteriano, fungicida, acaricida e outros
(JAIME, 2019).
O extrato hidroalcóolico e o óleo de eucalipto puro possuem ação repelente e inseticida no combate aos artrópodes bovinos, sua ação pode ocorrer na fase de ovoposição bem
como na fase larval (OLIVEIRA et al, 2017) (GALLI et al, 2018).
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EXTRATO DE JENIPAPO (GENIPA AMERICANA)
O Jenipapo possui grande importância no meio econômico por ser utilizado na produção de bebidas e alimentos. Seu efeito acaricida é bem semelhante aos efeitos dos organofosforados e carbamatos comercializados. Pertencente à família Rubiaceae pode colaborar
significativamente com a conservação do meio ambiente sem causar danos por não proporcionar resíduos tóxicos como os produtos convencionais (BISPO et al, 2020).
ALHO ORGÂNICO (ALLIUM SATIVUM L.)
O alho é um condimento muito utilizado no mundo todo, originário da Ásia pertence à
família Liliaceae, foi inserido na nutrição animal através da medicina veterinária (AVILA
et al, 2020).
Apresenta importante ação acaricida, repelente e anti- parasitário. A oferta é realizada
aos bovinos a uma concentração entre 1 a 2%, acrescido de ração ou concentrado mineralizado (SILVEIRA et al, 2014).
FUMO EM CORDA (NICOTIANA TABACUM)
O fumo em corda (Nicotiana tabacum) pertence à família das Solanáceas, utilizado desde 1690 como inseticida biológico na Inglaterra, foi difundido pelo mundo com função
promissora de combate e controle de parasitas (SILVA et al, 2017); utilizado no combate
aos parasitas dos bovinos é um tipo de fotoquímico muito eficiente. Aplicado em forma de
extrato age no controle de parasitos e parasitoses recorrentes nos animais (SILVEIRA et
al, 2014) (SILVA, 2018).
MELALEUCA ALTERNIFÓLIA
A Melaleuca alternifólia pertence à família Myrtaceae, é originária da Austrália e
está associada a 230 espécies, atualmente é cultivada no Brasil com produção de matéria
prima limitada, sendo o óleo muito utilizado em bovinos no controle carrapaticida (Nepomoceno et al, 2020).
Suas formulações compreendem efeitos larvicida, repelente, aromática, inseticida,
antimicrobiana, biocida e antifúngica (ASSIS et al, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na literatura podemos observar vários estudos sobre a ação positiva dos fitoterápicos sobre o controle dos carrapatos, e assim foi possível anular a evolução dos agentes patogênicos causadores da Tristeza Parasitária.
Os fitoterápicos contribuem para a saúde dos bovinos, bem como para a preservação
do meio ambiente impactando em um menor custo aos criadores.
Novos estudos em busca de descobertas sobre o tema serão necessários, uma vez
que a natureza é ampla e parte dela ainda desconhecida.
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