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Doenças parasitárias apresentam-se como a principal causas de óbito entre 
pequenos ruminantes no mundo, agravados pela resistência parasitária aos 
antiparasitários químicos. Medidas alternativas de controle vem sendo 
utilizadas como os compostos fitoterápicos, dentre esses os extratos, que são 
compostos naturais, obtidos de plantas apresentando metabólitos secundários 
com as mais variadas atividades. Nesse contexto, esse estudo teve por 
objetivo testar o extrato bruto aquoso das folhas de Zizyphus joazeiro Mart, 
planta típica da região semiárida, na inibição da eclosão de ovos de parasitos 
gastrintestinais de caprinos. Foram realizadas cinco coletas de fezes em 
caprinos naturalmente infectados para: diagnóstico de positividade através do 
teste de ovos por grama de fezes, com posterior recuperação dos ovos e 
realização do testes in vitro de eclosão, tendo como controle positivo 32μg/ml 
de Tiabendazol – Sigma AldrichTM e negativo cloreto de sódio a 0,15M, seguido 
da quantificação dos ovos não eclodidos e larvas de primeiro estágio presentes 
em cada poço. Como resultado verificou-se que o extrato bruto aquoso obteve 
um média de inibição da eclosão de 99% dos ovos. A inibição observada pode 
este relacionada a presença de metabólitos secundários da planta, dentre 
esses os taninos já relatos em análises fitoquímicas sua presença em caule, 
folha e frutos. Concluiu-se que o extrato aquoso das folhas de Z. joazeiro 
testado obteve efeito na eclosão de ovos de parasitas gastrintestinais em 
caprinos naturalmente infectados.  
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