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Introdução

As endoparasitoses gastrintestinais se constituem no 
principal fator limitante para a produção de pequenos 
ruminantes em todo o mundo, especialmente nas 
regiões tropicais onde os prejuízos econômicos são 
mais acentuados [1].  O controle destas verminoses 
gastrintestinais tem sido realizado com uso de 
importantes famílias de antiparasitários de amplo 
aspecto e poder residual [2]. A grande maioria destes 
compostos químicos resulta na liberação de resíduos 
tóxicos no animal e no meio ambiente, além da 
elevação dos custos de produção [1]. O que conduz à 
necessidade de serem desenvolvidas novas estratégias 
de controle das infecções dos pequenos ruminantes por 
helmintos gastrintestinais [3].

Neste contexto, a Azadirachta indica, popularmente 
chamada de neem no Brasil [4], tem sido uma planta 
muito estudada quanto às suas propriedades anti-
helmíntica e quanto ao seu potencial como fitoterápico 
[5].

Objetivou-se com este trabalho avaliar a atividade 
anti-helmíntica de folhas de Azadirachta indica (neem) 
no controle da verminose caprina.

Material e métodos

A. Atividades de campo e Rebanho

As atividades de campo foram realizadas no Grupo 
II do Assentamento Casinhas, Sobral, CE. O rebanho 
caprino era composto por dois grupos de animais com 
oito caprinos cada, todos mestiços da raça Anglo-
Nubiana, machos e explorados de forma extensiva. No 
tratamento I os animais receberam 30g/animal/dia de 
folhas de neem (Azadirachta indica). Já os do 
tratamento II constituíram o grupo testemunha, sendo 
vermifugados a cada três meses com anti-helmíntico 
convencional à base de closantel. 

B. Análises clínicas

As análises laboratoriais como contagens de ovos nas 
fezes (OPG) [6], determinação do volume globular (VG) 
[7] e coproculturas [8] foram realizadas no Laboratório de 
Parasitologia da Embrapa Caprinos em Sobral, CE. Na 
oportunidade também foi utilizado o método Famacha para 
controle da verminose, da seguinte forma: a medicação 
anti-helmíntica era realizada seletivamente com base no 
exame da mucosa ocular, medicando-se apenas os animais 
de cada grupo que apresentarem anemia clínica por 
verminose (Graus IV e V) [9].

Resultados

Em relação ao Grupo T1 (neem), os animais obtiveram 
uma média de 1.511,5 OPG (Tabela 1). No entanto, os 
animais apresentaram VG médio de 24,84, Famacha médio 
de 2,43, peso médio de 18,97kg com um ganho de peso 
médio de 7,04kg (Tabela 1) evidenciando a boa condição 
clínica dos animais do Grupo T1.    À análise estatística não 
se observou diferença significativa entre o OPG nos dois 
grupos de animais do experimento, o mesmo ocorrendo 
com os demais parâmetros.

Já os cultivos de larvas de nematóides gastrintestinais 
nos animais do experimento revelaram larvas infectantes do 
gênero Haemonchus, Trichostrongylus e 
Oesophagostomum (Tabela 2 e 3) com predominância do 
gênero Haemonchus, estando de acordo com os mais 
freqüentes obtidos por Farias (2007) [10]  e Ahid et al. 
(2007) [11] em um rebanho caprino naturalmente infectado 
por helmintos gastrintestinais nos estados de Pernambuco e 
Alagoas, respectivamente.

Discussão

Experimentos in vivo com o neem geralmente 
apresentam baixa eficácia anti-helmíntica, pois suas folhas 
possuem gosto amargo o que causa a recusa de ingestão por 



parte dos animais, além disso, suas folhas possuem 
somente 0,59%/100g24 de AZ-A, o isômero de maior
potencial parasiticida de azadirachtina, enquanto que 
suas sementes possuem aproximadamente 24,8 [5].  
Estudos realizados com folhas secas da árvore em 
caprinos, apresentaram eficácia de 88,6% a 240.000 
ppm em culturas de fezes com ovos de helmintos 
gastrintestinais em caprinos, no entanto, essa 
concentração é muito elevada para ser utilizada na 
prática [5].

Sendo assim, os tratamentos estudados mostram-se 
semelhantes em relação à redução da infecção, 
merecendo, portanto, maiores estudos para a 
comprovação da eficácia e viabilidade destes métodos 
no controle das helmintoses gastrintestinais nos 
pequenos ruminantes.
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Tabela 1. Valores médios dos parâmetros clínicos segundo cada tratamento.

TRATAMENTOS

PARÂMETROS Neem Controle

OPG 1150,47a 1276,67a

VG 24,84a 23,75a

Famacha 2,43a 2,28a

Peso (Kg) 18,97a 18,35a

Ganho de peso 7,04a 9,10a

Nº de vermifugações 05 06

Tabela 2- Percentual dos gêneros de larvas de nematóides gastrintestinais dos  caprinos no mês de agosto de 

2008

Tabela 3- Percentual dos gêneros de larvas de nematóides gastrintestinais dos caprinos no mês de setembro de 

2008

Gêneros (%)
Tratamento Haemonchus Oesophagostomum Trichostrongylus

T1 48 45 7
T2 42 45 13
T3 40 43 17
T4 44 41 15

Gêneros (%)
Tratamento Haemonchus Oesophagostomum Trichostrongylus

T1 38 40 22
T2 15 59 26
T3 25 04 71
T4 42 28 30


