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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi analisar a

atividade antiparasitária de plantas medicinais

frente a parasitas patogênicos do trato

gastrointestinal.
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Antiparasitária Helmintos

Antiparasitária Protozoários

O uso de plantas com a finalidade curativa é

reportado desde o início da humanidade.

Através das inovações tecnológicas, por

intermédio das pesquisas cientificas, foi

possível desenvolver inúmeros fármacos para o

tratamento das doenças que assolam

principalmente as populações mais carentes.

Infecções intestinais causadas por helmintos e

protozoários afetam anualmente no mundo por

volta de 450 milhões de pessoas. Essas

enfermidades podem proporcionar quadros de

desnutrição, anemia, aumento da

susceptibilidade de outras infecções e

complicações agudas. (SILVA, 2018)

CONCLUSÃO 

A falta de saneamento básico facilita a exposição desses

patógenos que provocam um grande impacto na população,

principalmente em crianças e idosos, devido à fragilidade do

seu sistema imunológico. A utilização de infusões de plantas

medicinais pode demonstrar eficácia no tratamento dessas

parasitoses, desde que, consumidos na concentração

adequada capaz de eliminar todos os microrganismos. O maior

problema acaba sendo, a não aplicação de ações preventivas

resultando em reinfecções que por sua vez acaba

comprometendo a homeostase humana.


