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Resumo:
Introdução: A etnoveterinária é uma forma de se resgatar o conhecimento tradicional a respeito
do tratamento de afecções de animais. A fitoterapia, um dos ramos da etnoveterinária,
fundamenta-se no uso de plantas medicinais no controle de enfermidades que acometem os
animais de produção, tais como as infestações por endoparasitas, ectoparasitas e a mastite, que
determinam queda na produção de leite. Objetivos: Finalizar o fracionamento biomonitorado dos
extratos brutos promissores das espécies selecionadas e relacionar os resultados encontrados
com a utilização popular dessas plantas, validando alternativas autossustentáveis na pecuária
leiteira. Métodos: Os extratos metanólicos promissores de Stryphnodendron adstringens,
Ageratum conyzoides, Plantago australis, Furcraea selloa e Polygonum hydropiperoides foram
fracionados por partição líquido-líquido (v/v), fornecendo as frações semi-purificadas em hexano,
diclorometano, acetato de etila e resíduo aquoso. Para o extrato hexânico de Chenopodium
ambrosioides utilizou-se coluna filtrante em sílica gel e para o extrato aquoso de P.
hydropiperoides partição água/acetato de etila (v/v). A análise antimicrobiana foi realizada por
microdiluição em caldo, seguindo metodologia do CLSI (2012) contra ATCCs de Staphylococcus
aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Os extratos e fraçõessemipurificadas que tiveram melhores resultados foram avaliados contra isolados clínicos da
mastite das espécies S. aureus e E. coli da Embrapa Gado de Leite. O efeito sobre a viabilidade
de células MCF7 e 3T3 das frações foi verificado pelo teste MTT segundo metodologia de
Mosmann (1983). As análises químicas dos extratos brutos foram realizadas por CCD, CLAE-UV
e ou CG-EM. Resultados: As frações em acetato de etila de S. adstringens, A. conysoides, P.
australis e o óleo de Copaifera sp. destacaram-se na análise contra os isolados clínicos da mastite
e não foram tóxicas às células 3T3. A análise química sugere a presença de metabólitos
secundários, dentro os quais taninos, arilpropanoides, flavonoides e sesquiterpenos. Conclusão:
O presente estudo permitiu confirmar indicações populares e selecionar frações promissoras a
partir do biomonitoramento pelos testes in vitro.
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