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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da torta de Nim no controle de 

nematóides gastrointestinais de ovinos. Foram utilizados 15 animais distribuídos em 

3 tratamentos, sendo: Controle (sal mineralizado), Torta de Nim (2% no sal 

mineralizado) e Ivermectina. Realizou-se o teste de ovos por grama, escore de 

coloração da mucosa (método Famacha), hematócrito, consumo médio diário de sal 

e ganho de peso médio diário, durante 75 dias. Os animais foram alocados em 

piquetes de Brachiaria brizanta cv. Piatã sendo submetidos aos respectivos 

tratamentos das 8:00 às 17:00 horas. 

INTRODUÇÃO 

 A infecção por endoparasitas está entre os principais fatores que afetam o 

desempenho de ovinos criados a pasto sendo com maior ocorrência em fêmeas 

recém-paridas e cordeiros (SOTOMAIOR et al., 2009). 

 A elevada prevalência, associada à redução da produtividade, faz do 

Haemonchus contortus um dos principais parasitas dos ovinos. Esse parasita é 

hematófago podendo causar anemia nos animais (AMARANTE, 2005). 

 O controle de nematódeos gastrointestinais com a utilização de anti-

helmínticos é amplamente utilizado, porém, como consequência do uso contínuo e 

sem critérios técnicos ocorre o desenvolvimento de resistência aos princípios ativos 

mais utilizados (AMARANTE et al.,1992)  

 Devido a essa resistência criada pelos parasitas aos anti-helminticos, é 

notória a necessidade da busca de novos princípios ativos eficazes no controle de 

endoparasitas, sendo a fitoterapia uma alternativa, entre eles destaca-se o Neem 

(Azadirachta indica), planta esta originária da Índia e bastante estudada a partir de 

seus componentes biológicos (BISWAS et al., 2002).  

 Através de diferentes processos, como moagem dos frutos ou desidratação 

das folhas, podem ser extraídos diversos compostos, entre eles a azadiractina 

(encontrada nas folhas e sementes) é a substância que mais tem recebido atenção 

por apresentar isoladamente efeito anti-helmíntico (HOWATT, 1994).  

OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da utilização da torta de Nim no 

controle de nematóides gastrointestinais em cordeiros durante o período de 

transição água – seca. 
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METODOLOGIA  

 O experimento foi conduzido na fazenda São João no distrito de Sousas no 

município de Campinas-SP, iniciado em 05 de junho de 2013 e finalizado em 19 de 

agosto de 2013, computando 75 dias. A área destinada aos animais em avaliação é 

constituída por 3 piquetes de 1.044 m² cada, formado com pastagem de Brachiaria 

brizanta cv. Piantã, providos de cochos cobertos para sal, bebedouros e área 

coberta por sombrite de 3,1 m². 

 Foram utilizados 15 ovinos mestiços (Santa Inês x Texel) entre machos e 

fêmeas com idade e peso médio de 6 meses e 32,42 kg, respectivamente. Foram 

divididos 3 lotes contendo 5 animais, distribuídos em 3 tratamentos, sendo: Controle 

(sal mineralizado), Torta de Nim (concentração de 2% no sal mineralizado) e 

Ivermectina, sendo esta última, realizada uma única aplicação via oral no primeiro 

dia da avaliação em dosagem recomendada pelo fabricante. O sal mineralizado e sal 

mineralizado + torta de Nim ficaram disponíveis para consumo ad libitum nos em 

seus respectivos piquetes. 

 As variáveis, ganho de peso médio diário, hematócritos e Famacha foram 

avaliadas quinzenalmente, enquanto que o consumo médio de sal, semanalmente. 

Já para a contagem de ovos por grama utilizando-se a técnica de Gordon Whithlock, 

as fezes foram coletadas por 3 dias consecutivos a cada 15 dias, utilizando-se a 

média dos resultados em função da variabilidade na eliminação de ovos 

 Os dados serão analisados por meio de análise de variância e para 

comparação entre médias será adotado o teste de Tukey. 

DESENVOLVIMENTO 

 Com o objetivo de reduzir as possíveis variações entre a disponibilidade e 

qualidade de forragem realizou-se  a rotação dos animais entre os piquetes 

experimentais a cada 15 dias, coincidindo com os períodos de coleta de dados. 

  O sal mineralizado é fornecido à vontade com quantidade conhecida dentro 

de cada unidade experimental, decorrido uma semana, o sal restante é pesado para 

mensuração média do consumo animal/dia. Este procedimento será realizado 

durante todo o período experimental. 

 A pesagem dos animais foram realizadas a cada 15 dias após jejum alimentar 

de 12 horas em balança digital. Neste momento são coletados: sangue em tubo com 

EDTA realizando em seguida o hematócrito através da centrifugação em capilar; 
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coleta de fezes para realização do OPG através do método Gordon Whithlock 

modificado, procedimento repetido no dia anterior e posterior totalizando 3 coletas, 

adotado o valor médio; além desses, a avaliação das mucosas pelo método 

Famacha, sendo comparado a tabela estabelecida por ele. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os dados ainda não passaram por análise estatística, porém há de se 

perceber que houve uma tendência de controle dos helmintos gastrointestinais, 

utilizando-se a torta de Nim a 2% no sal mineral. 
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