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Introdução

A lactação é uma fase fundamental para o
adequado crescimento e sobrevivência dos recém-
nascidos . Embora o leite seja fonte de nutrição, muitas 
substâncias são secretadas por ele, podendo assim, 
alterar o desenvolvimento das crias, por isso a 
utilização de plantas medicinais na gestação e na 
lactação deve partir de conhecimentos prévios e ser 
extremamente cuidadosa [1]. 

A planta popularmente conhecida como nim
(Azadirachta indica A. Juss), pertence à família 
Meliacea e tem sido usada por séculos no oriente como 
planta medicinal no tratamento de inflamações, 
infecções virais, hipertensão, febre e mais 
recentemente como praguicida. [2].

As atividades farmacológicas e as aplicações 
medicinais tradicionais das várias partes do nim, como 
folhas, cascas e raízes são bem conhecidas. O óleo de 
sementes de A. indica, é utilizado na medicina 
tradicional devido as suas propriedades antidiabéticas, 
espermicidas, antifertilizantes, antibacterianas e 
cicatrizantes [3].

O objetivo deste trabalho foi estudar e avaliar os 
efeitos da administração oral do extrato etanólico das 
folhas do nim em ratas wistar durante o período da 
lactação e sobre a F1.

Material e métodos

Visando a obtenção do extrato, as folhas da 
planta foram desidratadas em estufa à temperatura de 
40°C, durante 72 horas, no laboratório de Patologia 
Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). O pó seco e pulverizado (1,0 kg) foi extraído 

com etanol (10 L) por três vezes. A solução extrativa 
foi evaporada em rotaevaporador a 55°C sob pressão 
reduzida e obteve-se então, o extrato etanólico bruto 
98,18g (rendimento 9,82%).

Foram preparadas “soluções estoque” para 
serem administradas nos grupos I, II e III. A solução 
estoque na concentração de 20 mg/ml foi realizada 
pesando-se 200 mg do extrato etanólico, adicionado de 
5 gotas de Cremophor e 1 ml de DMSO 
(Dimetilsulfóxido) a 10%. A solução estoque para o 
grupo controle foi formulada a partir de 5 gotas de 
Cremophor e 1 ml de DMSO a 10%. Em ambas as 
soluções o volume foi completado para 10 ml com 
água destilada. 

Foram utilizadas 15 ratas Wistar provenientes 
do biotério do Departamento de Morfologia e 
Fisiologia Animal (DMFA) da UFRPE. As ratas 
pesando entre 300 a 400 gramas, foram confinadas em 
gaiolas de prolipropileno, alimentadas com ração 
comercial e água ad libitum, temperatura de 22 0C.  A 
partir destes animais foram elaborados três grupo: 
Grupo I (grupo controle) - ratas tratadas com solução 
formulada contendo água destilada, Cremofhor e 
DMSO a 10%, grupo II - Ratas tratadas com 50 mg e 
grupo III - Ratas tratadas com 100mg/kg/PV do extrato 
etanólico das folhas do nim.

Resultados e discussão
Durante a realização do experimento não 

ocorreram mortes maternas e também não foram 
observados sinais compatíveis com toxicidade nas ratas 
tratadas durante a gestação, tais como, piloereção, 
alteração da atividade motora, além de perca de peso, 
diarréia, redução do consumo de ração e sangramento 



vaginal. Estes resultados sugerem ausência de 
toxicidade materna nas doses utilizadas. Estes 
resultados também se assemelham aos resultados 
obtidos por Srivastava & Raizada [4] que observaram 
durante a gestação ratas tratadas com azadiractina a 
12% nas doses de 500, 1000 e 1.500 mg/kg e não 
apresentaram sinais de doença ou toxicidade, assim 
como não demonstraram comportamento anormal.  

Com relação as variáveis reprodutivas 
expostas na tabela 1, comparando-se o grupo tratado 
com 50mg/kg (grupo II) e 100mg/kg (grupo III) 
observou-se diferença significativa em relação a 
variável duração da gestação, que se apresentou mais 
prolongada na grupo II. Mukherjee & Talwar [5],
afirmaram que a administração de óleo de A. indica
interfere na fertilidade e na duração da gestação em 
roedores. No presente estudo a dose de 50mg/kg 
promoveu maior interferência nesta variável indicando 
uma possível toxicidade. Contudo as demais variáveis 
reprodutivas não apresentaram diferenças estatísticas 
significativas.
            Ainda com relação às variáveis reprodutivas, o 
índice de lactação (sobrevida da prole do 4° ao 21° dia 
de lactação) mostrou variação (96,67%) no grupo II 
tratado com 50mg/kg, devido à ocorrência de uma 
morte ao sétimo dia de lactação, entretanto nos demais 
grupos analisados não ocorreram mortes. 
           Os parâmetros comportamentais apresentados 
na tabela 2 foram avaliados visando detectar possíveis 
alterações no desenvolvimento neurológico e 
comportamental das crias [6]. Por outro lado, não 
foram observadas diferenças significativas entre os 
grupos controle e os grupos tratados, com exceção do 
parâmetro erupção dos dentes incisivos que apresentou 
diferença estatística entre o grupo II e grupo III, 
diferindo dos parâmetros registrados para esta espécie 
conforme cita Maruo et al. [7], podendo ser indicativo 
de efeito tóxico do nim.

Na avaliação dos parâmetros comportamentais 
ambulação espontânea e reflexo postural, não foram 
observadas diferenças estatísticas significantes. Este 
resultado difere dos achados de Parshad et al. [8], que 
avaliaram a atividade motora espontânea em ratos por 
meio da administração do extrato bruto das folhas de 
nim (100mg), encontrando significativa redução da 
atividade motora, indicando um possível efeito 
sedativo do nim ao atuar sobre o Sistema Nervoso 
Central nos ratos estudados.

De acordo com a análise estatística em relação 
à média dos pesos corpóreos maternos e das crias 
expostas na tabela 3 durante o período de lactação, 
houveram diferenças estatísticas entre os grupos 
tratados e o grupo controle. Nos dias 1°, 14° e 21° de 
lactação ocorreram diferenças significativas entre o 
grupo III (100mg/kg) e os demais grupos, o que 
poderia indicar uma possível toxicidade do nim nas 
crias do grupo III, visto que as médias deste grupo se 
apresentaram sempre menores em relação aos demais 
grupos avaliados. Outra justificativa para o reduzido 
peso seria a quantidade de filhotes que no grupo 

tratado com 100mg foi superior aos demais grupos 
(tabela 1), reduzindo a oferta de leite a cada cria o que 
repercute no menor ganho de peso corpóreo. Ainda 
com relação ao peso das crias no 7° dia de lactação 
houve diferença estatística apenas entre o grupo III e o 
grupo controle. Wanderley [6], estudou os efeitos 
tóxicos do óleo das sementes de Carapa guianensis
(andiroba) planta pertencente à família Meliacea, 
mesma família da A. indica e avaliou a fertilidade e a 
gestação de ratas Wistar além do desenvolvimento da 
prole, contudo não observou diferença significativa no 
perfil de crescimento corporal dos filhotes do 1° ao 21° 
dia pós-nascimento. Estes resultados diferem dos 
encontrados nesta pesquisa, visto que os pesos 
corpóreos das crias mostraram diferenças significativas 
entre os grupos tratados e controle.

Já com relação ao peso corpóreo das mães 
houve diferença estatística no 14° dia de lactação entre 
os grupos controle e o grupo III. Este achado auxilia na 
confirmação dos efeitos tóxicos sofridos pelas crias e 
ratas pertencentes ao grupo tratado com a dose de 
100mg/kg. 

Conclui-se que a administração oral do extrato 
etanólico das folhas do nim (A.indica) não revelou 
sinais clínicos de toxicidade materna durante o período 
gestacional, entretanto o peso materno no 14° dia de 
lactação e os pesos das crias nos dias 1°, 14° e 21° 
mostraram diferença estatística entre o grupo III 
(100mg/kg) e os demais grupos, indicando possível
efeito tóxico do nim nos animais analisados.
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Tabela 1. Variáveis reprodutivas de ratas Wistar controle tratadas com solução contendo Cremophor (Fluka®), DMSO (Vetec®) e 

água destilada e de ratas tratadas com 50 e 100mg/kg do extrato etanólico das folhas do nim (A. indica) durante a gestação nos dias 4, 

5 e 6 e na lactação durante 15 dias.

Tabela 2. Média dos parâmetros comportamentais da prole de ratas controle tratadas com solução contendo Cremophor (Fluka®), 

DMSO (Vetec®) e água destilada e de ratas tratadas com 50 e 100mg/kg do extrato etanólico das folhas do nim (A. indica) durante a 

lactação.

                  Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam significância (p<0,05)

Tabela 3. Média dos pesos corporais das crias e das ratas controle tratadas com solução contendo Cremophor (Fluka®), DMSO 

(Vetec®) e água destilada e de ratas tratadas com 50 e 100mg/kg do extrato etanólico das folhas do nim (A. indica) durante a lactação.

             Pesos                                               Controle                     Grupo II                     Grupo III                    p

Peso das crias 1º dia                                  6,96 ± 0,77a                7,43 ± 0,68a                  6,09 ± 0,84b               0,0001
Peso das crias 7º dia                                15,89 ± 1,82a               14,74 ± 2,23ab             13,30 ± 3,55b              0.0037
Peso das crias 14º dia                               29,38 ± 2,89a               29,17 ± 3,73a               23,74 ± 6,16b              0,0001
Peso das crias 21º dia                               44,26 ± 4,93a               43,12 ± 3,58a               37,70 ± 9,00b              0.0005 
Peso das mães 1º dia                               312,27 ± 27,56             329,03 ± 30,25            330,46 ± 71,03           0.8460
Peso das mães 7º dia                                287,34 ± 15,76             315,74 ± 35,99            322,15 ± 22,38            0.1623
Peso das mães 14º dia                              292,18 ± 14,71a           331,32 ± 24,33b          324,61 ± 12,02b        0.0199
Peso das mães 21º dia                              291,24 ± 21,76             324,44 ± 48,82            305,27 ± 29,52            0.4287

                  Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam significância (p<0,05)

    Variáveis reprodutivas                         Controle                     Grupo II                 Grupo III                  p

   
   Duração da gestação                           22,6 ± 0,55ab               23,4 ± 0,89a              21,8 ± 0,45b            0,0081
   Relação feto/mãe                                   6,8 ± 1,64                  7,00 ± 3,67                10,2 ± 3,56               0,1670
   Índice de gestação                                      100                            96,67                          100
   (%) de fêmeas prenhes com 
   todos os fetos vivos                         
   Índice de viabilidade                                  100                            96,67                          100                     
   (%) de sobrevida após 4 dias                   
   Índice de lactação (%)                                100                            96.67                          100
   (%) de sobrevida do 4° ao 21°dia                                                                          
Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam significância (p<0

      Parâmetros comportamentais                   Controle                    Grupo II                Grupo III                  p

   
     Erupção dos incisivos                               11,25 ± 1,50ab              11,50 ± 1,73a             8,75 ± 0,50b               0.0190
    Crescimento piloso                                    11,75 ± 1,26                  11,50 ± 2,38              11,5 ± 0,58                  0.6424
    Andar adulto                                              13,25 ± 0,50                 12,25 ± 0,96              13,25 ± 0,50                0.1284
    Abertura dos olhos                                    14,25 ± 0,96                   13,5 ± 0,58                14,25 ± 0,96               0.3566
    Reflexo postural 1º dia                              19,39 ± 15,06                21,77 ± 6,34                6,08 ± 3,38                0.0971
    Reflexo postural 7º dia                                3,36 ± 1,79                   2,53 ± 1,94                 5,37 ± 6,18               0.5651
    Reflexo postural 14º dia                            0,64 ± 0,19                  0,53 ± 0,20                 0,76 ± 0,52                0.6509
    Ambulação 21º dia                                    15,06 ± 4,18                  11,54 ±1,72               11,76 ±2,07                 0.3536


