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RESUMO 

CARDOSO, C. A. Avaliação de danos induzidos em ratos Wistar expostos 

ao extrato aquoso de neem (Azadirachta indica) em mesmas 

concentrações utilizadas na lavoura de milho (Zea mays) para o controle 

da lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda). 2018. 92 f. Tese (Doutorado) 

– Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos,  

 

As dificuldades técnicas atuais para o manejo e controle de pragas que atacam 
as lavouras em nosso país, vêm incentivando a busca por métodos de controle 
alternativos e/ou complementares aos convencionais, destacando-se o potencial 
dos inseticidas botânicos. O Neem é uma planta nativa da Índia pertencente à 
família Meliaceae, conhecida popularmente como Nim ou Neem e tem sido 
usada por séculos no Oriente como: planta medicinal no tratamento de 
inflamações, infecções virais, hipertensão e febre, planta sombreadora, 
repelente, material para construção, combustível, lubrificante, adubo e mais 
recentemente como praguicida natural. Mesmo alavancada pela produção 
orgânica de alimentos, o uso de bioinseticidas ainda carece de mais pesquisas 
acerca de cada formulação principalmente sua ação sobre os organismos, sendo 
assim esta pesquisa visou avaliar os efeitos do extrato aquoso das folhas de 
Neem (Azadiractha indica) em ratos Wistar machos em idade reprodutiva, 
objetivando avaliar quais possíveis danos induzidos a exposição por oito dias ao 
extrato da planta pode resultar e também avaliar sua capacidade contraceptiva 
trazendo respostas importantes afim de se conhecer esta importante alternativa 
ao uso de agrotóxicos sintéticos.  Para este estudo foram utilizados 20 ratos 
Wistar que foram divididos em 4 grupos compostos por 5 animais cada, sendo: 
G1 - 10.000ppm, G2 - 7.500ppm, G3 - 5.000 ppm e G4 - controle com água 
destilada. O volume administrado foi padronizado em 1 ml para cada animal e a 
administração deu-se por gavagem, por oito dias. Para se estudar as reações 
ocasionadas pelo tratamento realizamos nos animais após a administração das 
diferentes doses do composto o reconhecimento de sinais clínicos de toxicidade, 
a investigação das alterações fisiológicas, análise da qualidade do sêmen e 
avaliação macro e microscópicas dos órgãos alvo fígado, rins e testículos. 
Nossos resultados apontam que o extrato aquoso de Neem administrado por oito 
dias, via oral, nas doses empregadas apresentou baixa toxicidade, uma vez que 
não foi revelada nenhuma alteração nos quesitos avaliados, contudo apresentou 
resultados que levam a considerar sua capacidade contraceptiva, por terem 
alterando de forma negativa a motilidade e viabilidade espermática nas maiores 
doses administradas. 

 

Palavras-Chave: bioinseticida, espermatogênese, histologia, motilidade. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

CARDOSO, C. A. Evaluation of induced damages in Wistar rats exposed to 

neem (Azadirachta indica) aqueous extract at the same concentrations 

used in corn (Zea mays) plantation for control fall armyworm (Spodoptera 

frugiperda). 2018. 92 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

The current technical difficulties for the management and control of pests that 

attack the crops in our country have been encouraging the search for alternative 

and / or complementary control methods to conventional ones, highlighting the 

potential of the botanical insecticides. Neem is a plant native to India belonging 

to the family Meliaceae, popularly known as Nim or Neem and has been used for 

centuries in the East as: medicinal plant (in the treatment of inflammation, viral 

infections, hypertension and fever), shading plant, repellent, building material, 

fuel, lubricant, fertilizer and more recently as natural pesticide. Even though the 

use of bio-insecticides is still underpinned by organic food production, there is still 

a need for more research on each formulation, especially its action on organisms. 

This research aimed to evaluate the effects of the aqueous extract of Neem 

leaves (Azadiractha indica) on Wistar rats males of reproductive age, aiming to 

evaluate which possible induced damages the exposure for eight days to the 

extract of the plant can result and also to evaluate its contraceptive capacity 

bringing important answers in order to know this important alternative to the use 

of synthetic agrochemicals. For this study 20 Wistar rats were divided into 4 

groups composed of 5 animals each, being: G1 - 10.000ppm, G2 - 7,500ppm, G3 

- 5,000 ppm and G4 - control with distilled water. The volume administered was 

standardized in 1 ml for each animal and administration was given by gavage for 

eight days. In order to study the reactions caused by the treatment, the clinical 

signs of toxicity were confirmed in the animals after administration of the different 

doses of the compound, investigation of physiological changes after 

administration of the extract, analysis of the semen quality and macro and 

microscopic evaluation of the organs target liver, kidneys and testicles. After 

analysis of the results obtained it can be considered that the aqueous extract of 

Neem administered for eight days, orally, in the doses used presented low 

toxicity, since no changes were revealed in the evaluated items, however 

presented results that lead to consider its contraceptive capacity, because it has 

negatively altered motility and sperm viability at the highest doses administered. 

Keywords: bio-insecticide, spermatogenesis, histology, motility.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As dificuldades técnicas atuais para o manejo e controle de pragas que 

atacam as lavouras em nosso país, vêm incentivando a busca por métodos de 

controle alternativos e/ou complementares aos pesticidas convencionais, 

destacando-se o potencial dos inseticidas botânicos (BÉLO, et al., 2009). 

Bioinseticidas originados de plantas, por serem ricos em moléculas 

bioativas, podem ser utilizados como uma forma alternativa aos agrotóxicos 

sintéticos no controle de pragas na atividade agrícola. Possuem também a 

capacidade de biodegradação, importante característica, uma vez que os 

inseticidas químicos deixam resíduos originando problemas ambientais 

(BEZERRA, CARNEIRO e MARCIANO DE PAULA, 2015). Mesmo alavancada 

pela produção orgânica de alimentos, o uso de bioinseticidas ainda carece de 

mais pesquisas acerca de cada formulação e sua possibilidade de deposição de 

resíduos e ação sobre os organismos (MORANDI FILHO, et al., 2006. ) 

Um exemplo de uma importante lavoura que requer uso de inseticida 

para garantir produção em nosso país é a de milho, importante no aspecto social 

sendo fonte alimentar entre a camada mais pobre da população e econômico 

com uma produção de 14,0 milhões de hectares (MELO FILHO e ALCEU 

RICHETTI, 1990; GARCIA, et al., 2004).  

Um dos grandes incentivos à pesquisa por novos inseticidas naturais tem 

sido a percepção de que os produtos naturais podem, na maioria das vezes, 

trazer grandes vantagens em relação aos inseticidas sintéticos, como em relação 

ao custo e no que se refere a danos ao meio ambiente e saúde humana e animal 

por serem, muitas vezes, biodegradáveis (BÉLO, et al., 2009). 

A espécie Azadirachta indica da família Meliaceae popularmente 

denominada Neem no Brasil, espécie esta originária da Índia e adaptada no 

Brasil tem sido muito estudada quanto às suas propriedades terapêuticas e, 

quanto ao seu potencial como inseticida natural, seus extratos vem 

apresentando tão potentes propriedades inseticida quanto os inseticidas 

comerciais (PRATES, VIANA e WAQUIL, 2003; MOURÃO, et al., 2004). A planta 

Neem tem como um dos principais metabólitos secundário a azadirachitina, que 

pode ser obtido através de processos relativamente simples, como a destilação 
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com vapor ou extração com solventes aquosos ou orgânicos (SOUZA CHAGAS, 

2004). 

Os metabólitos secundários produzidos pelas plantas representam uma 

interface química entre os vegetais e o ambiente circundante, portanto, sua 

síntese é frequentemente afetada por condições ambientais. A época em que 

uma planta é coletada, a idade do vegetal, o desenvolvimento, a temperatura, a 

disponibilidade hídrica e radiação ultravioleta no local, nutrientes, altitude, 

poluição atmosférica, indução por estímulos mecânicos ou ataque de patógenos, 

são fatores importantes, uma vez que a quantidade e, às vezes, até mesmo a 

natureza dos princípios ativos não é constante durante o ano (GOBBO-NETO e 

LOPES, 2007).  

Mimetizar a toxicidade e possível atividade terapêutica do extrato 

aquoso de uma planta adaptada no Brasil em organismo de mamífero em 

mesmas concentrações e no mesmo tempo indicados para uso em lavouras de 

milho se faz de suma necessidade uma vez que seu uso está sendo indicado 

para lavouras em todo o país.  

A definição da concentração do extrato aquoso empregada neste 

presente estudo foi baseada no trabalho desenvolvido pela Embrapa Milho e 

Sorgo acerca das doses que se mostraram eficazes para uso na lavoura de milho 

para controle da lagarta do cartucho publicados por Viana e Aquino Ribeiro 

(2010). A fixação do tempo de tratamento foi baseada em circular técnica 88 

publicada pela Embrapa, onde a eficiência da aplicação do extrato foliar de Neem 

(Azadirachta indica) demonstrou maior eficácia até o oitavo dia após o início do 

tratamento no controle da lagarta do milho (S. frugiperda) (VIANA, PRATES e 

RIBEIRO, 2006). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 A questão do uso de agrotóxicos no Brasil 

Desde a década de 70 pode ser observado no Brasil uma queda 

significativa da população que habita e trabalha em áreas rurais, no estado de 

São Paulo, por exemplo, pode-se notar que desde os anos 1970 a 1996, 90% da 

população residiam nas áreas urbanas. A situação da população das áreas rurais 

também estimularam esse êxodo exacerbado, não é incomum ainda encontrar 

locais como esse sem saneamento básico, transporte público, água potável, etc. 

(MOREIRA, et al., 2002).  

Tal situação mais o desprezo por parte dos governos fizeram com que um 

número cada vez maior de produtores rurais, na maioria das vezes 

despreparados e mal orientados fizesse uso de agrotóxicos para garantir uma 

produtividade cada vez mais elevada. Levantamentos do final da década de 90 

apontaram para o uso de 2,5 á 3 milhões de toneladas por ano de agrotóxicos 

nas lavouras em todo o mundo, sendo o Brasil responsável pelo uso de 50% do 

consumo de toda a América Latina. Dados mais recentes apontam para o uso 

de mais 1 milhão de toneladas de agrotóxicos ao ano no país, o que equivale a 

um consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola por habitante (MOREIRA, et 

al., 2002 e BRASIL, 2005). 

Os dados de intoxicação humana e de contaminação ambiental 

provocadas pelo uso generalizado de agrotóxicos são alarmantes, o emprego 

massivo de agrotóxicos por conta da expansão do agronegócio está 

contaminando os alimentos, as águas e o ar. Pesquisas recentes encontraram 

resíduos de agrotóxicos em amostras de água da chuva em escolas públicas no 

Estado de Mato Grosso, e também no sangue e urina de moradores locais 

(LONDRES, 2011). A intoxicação aguda por agrotóxicos é a mais comum e 

causa danos, principalmente, em indivíduos expostos no ambiente de trabalho 

(exposição ocupacional) (BRASIL, 2005).  

A intoxicação crônica, por sua vez, pode afetar toda uma população, uma 

vez que ocorre em razão da exposição múltipla aos agrotóxicos, ou seja, da 

presença de resíduos de agrotóxicos no ambiente e em alimentos, geralmente 

em doses baixas.  Dentre os efeitos associados à exposição crônica a 

ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser citados infertilidade, impotência, 
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abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre 

o sistema imunológico, câncer, doença do fígado e dos rins, doenças 

respiratórias, efeitos no desenvolvimento da criança, entre outros. Efeitos 

adversos decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer 

muito tempo após a exposição, dificultando assim a correlação com o agente 

tóxico (LONDRES, 2011; INCA, 2015). 

No Estado do Ceará uma pesquisa realizada entre agricultores que 

trabalhavam com agrotóxicos demonstrou que este grupo apresentou maior risco 

de ter câncer de pênis (6,44% mais chances de desenvolver a doença), 

leucemias (6,35% mais chances), testículo (5,77%), bexiga urinária (1,88%), 

mieloma múltiplo (1,83%), mama masculina (1,6%7), linfomas (1,63%), tecido 

conjuntivo (1,62%),olhos e anexos (1,58%), esôfago (1,40%), cólon - junção reto 

sigmóide (1,31%), rim (1,30%), laringe (1,30%), próstata (1,17%) e tireoide 

(1,12%); vale ressaltar que não somente os aplicadores correm tal risco, mas 

ainda as mulheres que lavam as roupas e as crianças que brincam por entre as 

lavouras (LONDRES, 2011).   

 

2.2 Inseticidas Sintéticos X Inseticidas Naturais e as implicações e usos 

na produção de alimentos afim de combater a escassez  

 

A grande maioria dos países reconhecem a necessidade do 

desenvolvimento sustentável, e de práticas denominadas verdes, que tenham 

por resultado menos resíduos e evitem desperdício. Principalmente Europa e 

Japão, visam a produção de produtos de maneira menos agressiva para o meio 

ambiente (GUARATINI, et al., 2008). Uma saída em franca expansão para tal 

situação é a utilização de bioinseticidas. Alternativas para o controle de pragas 

na produção orgânica dizem respeito ao uso de plantas inseticidas, com 

destaque para o neem (Azadirachta indica), o piretro natural extraído das flores 

do Chrysanthemum cinerariaefolium, além do emprego da bactéria Bacillus 

thuringiensis (MORANDINI FILHO, et al., 2006). 

Os inseticidas naturais normalmente não apresentam problemas de 

contaminação ambiental, resíduos tóxicos nos alimentos, efeitos prejudiciais a 

organismos benéficos e seleção de insetos resistentes, contudo autores têm 

demonstrado uma resposta diferenciada dos inimigos naturais em função da 
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aplicação de tais inseticidas, levando à necessidade de se gerar informações 

específicas para cada formulação, inimigo natural e sistema de produção 

(MORANDINI FILHO, et al., 2006). 

Estudo comparando a qualidade de sêmen entre 171 agricultores 

convencionais expostos aos agrotóxicos e 85 que trabalham com a produção 

orgânica, foi observado que houve uma porcentagem estatisticamente 

significativa para o número de espermatozoides mortos para aqueles mais 

expostos aos agrotóxicos. Entretanto, para parâmetros como concentração de 

espermatozoides, morfologia e motilidade foram encontradas diferenças apenas 

secundárias ou estatisticamente não significativas (DAROLT, 2003). 

Em pesquisas realizadas com cultura rasteira que dependendo da fase 

da cultura há uma variação de 14 a 73% do agrotóxico que é perdido para o solo 

e como consequência de tal fato, pode-se ter também a contaminação da água 

pois, uma vez que o solo esteja contaminado pode ser levado pela água das 

chuvas para rios, lagos. O contaminante presente no solo pode chegar até 

mesmo a fonte subterrânea de água através das áreas de recarga pelas águas 

superficiais e também pela lixiviação. Foi detectada por exemplo, a presença de 

traços de dois agrotóxicos usados comumente na cana-de-açúcar no Aquífero 

Guarani no município de Ribeirão Preto e Rio Pardo no interior do estado de São 

Paulo (MATA e FERREIRA, 2013). 

No Programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos – 

(PARA) relatório de atividades de 2013 a 2015 da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), foi detectado 2.371 amostras insatisfatórias, 452 delas 

apresentaram como único motivo de irregularidade a presença de resíduos de 

agrotóxicos não autorizados para a cultura em concentrações inferiores a 0,01 

mg/kg, o que representa 19,1% do número de amostras insatisfatórias e 3,75% 

do número total de amostras analisadas. 

Quando uma planta recebe a aplicação de um produto forma-se uma 

camada que recobre as folhas, frutos ou raízes e tal camada, deve ser 

considerada apenas como um depósito de material. Essa camada deve sofrer a 

ação dos fatores do clima como, chuva, vento, etc., e apenas o que é absorvido 

em maior ou menor quantidade nas plantas deve ser verdadeiramente 

considerado como resíduo, podendo variar de acordo com a característica 

química do produto utilizado (GIANNOTTI, 1983).  
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A intoxicação aguda por exposição a resíduos de agrotóxicos na dieta é 

bem documentada, como exemplo, tem-se os casos de intoxicação ocorridos 

nos Estados Unidos na década de 80, pelo consumo de pepino e melancia 

contendo aldicarbe, e na Irlanda, no início dos anos 90, pelo consumo de pepino 

cultivado hidroponicamente, também devido à presença de aldicarbe. Nos dois 

casos, as intoxicações foram decorrentes de aplicação indevida do produto 

nessas culturas (ANVISA, 2016).  

Muitos sintomas clínicos decorrentes da intoxicação aguda por 

determinados agrotóxicos são similares aos oriundos de intoxicação alimentar 

de caráter microbiológico. Nesse caso, os sintomas podem ser facilmente 

confundidos pelos indivíduos, atribuindo o efeito ao fato de o alimento poder 

estar deteriorado e, consequentemente, resultando em um quadro de 

subnotificação desses eventos (ANVISA, 2016).  

A partir de tais fatos, verificou-se que inúmeros agrotóxicos apresentam 

toxicidade aguda que podem representar risco dietético, e o parâmetro DRfA 

(Dose de referência aguda) passou a fazer parte da rotina regulatória no 

processo de autorização do uso de agrotóxicos em culturas agrícolas em vários 

países e na União Europeia (ANVISA, 2016).  

Na agricultura brasileira um dos maiores desafios é desenvolver 

sistemas agrícolas sustentáveis, que possam produzir alimentos em quantidade 

e qualidade suficientes para alimentar toda a população.  No sentido de reduzir 

os problemas enfrentados com os inseticidas químicos, o uso de produtos 

naturais extraídos de plantas apresenta-se como uma alternativa viável devido a 

sua baixa toxicidade e eficiência contra várias espécies de insetos-praga (SILVA, 

et al., 2009; MACIEL, et al., 2010). 

Vale ressaltar que no mesmo intuito de buscar soluções para a escassez 

de alimentos que pode também ser impulsionada pela expansão demográfica 

desordenada, são utilizados muitos métodos contraceptivos, em sua grande 

maioria de uso feminino. Contudo a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem 

incentivando as pesquisas com espécies vegetais com potencialidade 

contraceptiva masculina (SOUSA, et al., 2013). 

Uma lacuna importante que deve ser preenchida pela pesquisa é a 

análise de resíduos de produtos naturais, permitidos pela agricultura orgânica. 

Esses produtos naturais (inseticidas e fungicidas biológicos a base de rotenona, 
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piretro, enxofre e cobre, por exemplo) utilizados para o combate de pragas e 

doenças, tendem a se degradar rapidamente no meio ambiente, porém devem 

ser usados em ocasiões especiais com a supervisão das certificadoras. Mesmo 

não havendo nenhuma evidência objetiva que estes resíduos ofereçam perigo 

de contaminação aos consumidores, é preciso que estes elementos também 

sejam avaliados em testes de resíduos (DAROLT, 2003).  

O Neem (Azadirachta indica) é uma árvore milenar, nativa da Índia, que 

vem sendo utilizada há séculos para os mais variados fins dentre eles: planta 

medicinal no tratamento de inflamações, infecções virais, hipertensão e febre, 

planta sombreadora, repelente, material para construção, combustível, 

lubrificante, adubo e mais recentemente como praguicida natural. A planta 

fornece grande número de metabólitos secundários com atividade biológica, 

sendo a azadiractina considerada de maior importância ecológica (MOSSINI e 

KEMMELMEIER, 2005). 

Apesar dos compostos bioativos presentes no Neem serem encontrados 

em toda a planta, aqueles presentes primeiramente nas sementes e folhas são 

os que possuem compostos mais concentrados e acessíveis, facilmente obtidos 

por meio de processos de extração em água e solventes orgânicos como 

hidrocarbonetos, alcoóis, cetonas ou éteres, assim sendo suas atividades 

medicinais e praguicidas têm sido fonte de grande interesse na pesquisa 

científica (MOSSINI e KEMMELMEIER, 2005).  

Entretanto a grande maioria dos trabalhos publicados tem como base de 

estudo o óleo ou o pó obtido das sementes do Neem (Azadirachta indica), 

também conhecido como lilás indiano, muito embora exista nas sementes maior 

quantidade de princípios ativos quando comparado as demais partes da planta, 

em uma região onde o vegetal por condições edafoclimáticas possa produzir 

poucas sementes, seu uso seria significativamente limitado (VIANA e AQUINO 

RIBEIRO, 2010; CHAUDHARY, et al., 2017). 

Deve-se considerar também que a extração do óleo das sementes seria 

inviável em pequenas quantidades uma vez que requer tecnologia especifica e 

equipamentos onerosos para tal, este fato inviabilizaria seu uso tanto na lavoura, 

quanto para finalidades terapêuticas, uma vez que uso medicinal também é 

relatado principalmente por populações de seu local de origem (SUBAPRIYA e 

NAGINI, 2005; VIANA e AQUINO RIBEIRO, 2010).  
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2.3  Neem  

 

Planta cujo nome cientifico é Azadirachta indica, nativa da Índia 

pertencente à família Meliaceae, como o mogno da Amazônia, o cedro, a Melia 

Azedarach  (santa-bárbara ou cinamomo). O Neem é característico de clima 

tropical, seu florescimento é dos meses de fevereiro a maio sendo que seus 

frutos amadurecem de junho a agosto em área de ocorrência natural. Trata-se 

de uma planta que propaga com facilidade, tanto sexualmente quanto 

vegetativamente, podendo ser plantado por meio de sementes, mudas, árvores 

novas, brotos de raiz ou tecido de cultura. No entanto, seu crescimento se mostra 

melhor em áreas com chuvas anuais de 800 - 1800 mm, solos arenosos, 

profundos e bem drenados, com pH entre 6,5 e 7,5 e temperaturas de 20 °C 

(MOSSINI e KEMMELMEIER, 2005; BARROS BRASIL, 2013).   

As folhas especificamente apresentam usos medicinais como: 

Antifúngico, Agente Anticoagulante, Anti-helmíntico, Antituberculosa, 

Antitumoral, Antisséptico, Antiviral, contraceptivo, Cosméticos, Fertilizantes, 

Inseticidas, Nematicidas, Repelentes de Insetos, Dor de ouvido, Icterícia, 

Queimaduras, Diabetes, Catapora, Varíola, Verruga, Caspa, Tumores 

gandulares (BARROS BRASIL, 2013).  

Assim como outras meliaceaes, possuem compostos limonóides como a 

azadiractina, salanina, melantriol e nimbina, contudo muitos compostos ativos 

pode ser extraídos das diferentes partes da árvore do Neem incluindo 

tetraterpenóides, carotenoides, compostos fenólicos, cetonas e esteroides. Tais 

compostos apresentam baixa toxicidade aos vertebrados, dentre os mais de 40 

terpenóides já identificados na planta que possuem ação contra insetos, a 

azadiractina é o composto mais eficiente. A azadiractina é uma molécula muito 

extensa e ainda não pode ser sintetizada, sendo assim todos os produtos que a 

contém são produzidos por extração da planta (SILVA, 2010).  

A azadiractina se encontra nas folhas, frutos e sementes do Neem, em seu 

óleo foram isoladas substâncias como Nemola (C15H30O3S), Margosin 

(C28H48O10), glicosídeo, ácido palmítico, ácido tetradecóico e um ácido 

denominado D do Neem, Nimbim, Nimbinim, e Nimbidim. Das flores do Neem 

Na, K, Ca, Cl, CO2, SO4 e SiO2, além do Nimbosterol (C20H34O), glicosideo 
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Nimbosterim, flavonóide, Nimbicetim (C15H6O2(OH)) e sesquiterpenos (BARROS 

BRASIL, 2013).  

Produtos à base de óleo de Neem têm demonstrado efeitos antifertilidade, 

ação espermicida direta e atividade antimicrobiana significativa contra patógenos 

sexualmente transmissíveis. O efeito contraceptivo pós-coital do óleo de Neem 

não envolve estrogênio ou progesterona, podendo ser considerado como efeito 

não-hormonal, portanto, não ocasionando os efeitos colaterais dos 

contraceptivos esteroides. Em adição à ação contraceptiva, têm sido descritas 

ações antimicrobianas associadas (antibacteriana, antifúngica e antiviral), úteis 

na prevenção contra doenças (MOSSINI e KEMMELMEIER, 2005).  

Sementes e folhas administradas oralmente possuem imunomoduladores 

que induzem reações imunocelulares, causando interrupção completa da 

gestação antes do estágio de implantação em roedores e primatas, de forma 

reversível, sendo a fertilidade restaurada nos ciclos subseqüentes. As folhas de 

Neem podem atuar como mediador na ativação da resposta imune, pesquisas 

em ratos revelaram o efeito profilático e terapêutico das folhas sobre carcinoma 

de Ehrlich e melanoma B16, e foi verificado também que o extrato é capaz de 

proteger o animal contra o crescimento do tumor e assim atuar como agente 

quimiopreventivo, mediante a ativação imune e/ou outros mecanismos de defesa 

do hospedeiro (MOSSINI e KEMMELMEIER, 2005). 

Os efeitos imunomoduladores têm recebido grande atenção, devido às suas 

propriedades diuréticas, antimicrobianas, antiinflamatórias, antipiréticas, anti-

tumorais, ativação de linfócitos T e indutoras de interferon (MUKHERJEE, GARG 

e TALWAR, 1999; MOSSINI e KEMMELMEIER, 2005).  

 

2.4 Testículos, a Espermatogênese e possíveis alterações no processo 

 

O aparelho reprodutor masculino é composto dos testículos; que tem 

como funções a produção de hormônios e espermatozoides, ductos genitais, 

glândulas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais e pênis. Cada testículo é 

envolto por uma grossa cápsula de tecido conjuntivo denso chamado túnica 

albugínea; é formado por lóbulos que se intercomunicam e cada lóbulo é 

ocupado por um a quatro túbulos seminíferos que se alojam como novelos dentro 
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de um tecido conjuntivo frouxo rico em vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e 

células de Leydig (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; GOMES, 2007). 

Os túbulos seminíferos são constituídos por túnica própria, epitélio 

seminífero e lumen tubular. A túnica própria reveste o túbulo externamente, 

sendo composta de células mióides e membrana basal (CHIEREGATTO, 2005). 

O epitélio seminífero, reveste a superfície interna dos túbulos seminíferos, sendo 

formado por dois tipos celulares distintos: as células da linhagem germinativa e 

as de Sertoli, de linhagem somática, responsáveis pela sustentação e nutrição 

das células germinativas. No compartimento tubular, as células germinativas 

estão dispostas de forma concêntrica, o que faz com que as células imaturas 

fiquem próximas da membrana basal em outro compartimento: o basal, e as mais 

maduras, no adluminal que termina no lúmen do túbulo seminífero 

(PANNOCCHIA, 2008).  

As células espermatogênicas se encontram arranjadas nos túbulos 

seminíferos de forma organizada, formando associações celulares que 

caracterizam os estádios do ciclo do epitélio seminífero que pode ser definido 

como o período do desaparecimento de um determinado estádio até o seu 

reaparecimento neste mesmo segmento. A duração do ciclo do epitélio 

seminífero é geralmente constante para uma determinada espécie, variando, no 

entanto, de uma espécie para a outra. Este intervalo de tempo dura 13,5 dias no 

touro; 13,6 dias no cão; 12,9 dias no rato; 8,9 dias no camundongo (COSTA e 

REGO DE PAULA, 2003).  

Nos túbulos seminíferos, as células germinativas não estão organizadas 

ao acaso, mas sim em organizações celulares distintas denominadas estádios 

que se sucedem com o tempo, de maneira bem ordenada formando o ciclo do 

epitélio seminífero (CHIEREGATTO, 2005).  

Existe grande variação no número e nas dimensões dos túbulos 

seminíferos nas diferentes espécies de mamíferos, o comprimento total dos 

túbulos está relacionado a três parâmetros estruturais, sendo eles: tamanho do 

testículo, diâmetro tubular e densidade volumétrica dos túbulos. O camundongo 

possui aproximadamente 20 túbulos seminíferos por testículo, perfazendo no 

total cerca de 2 metros de comprimento tubular por gônada (GOMES, 2007).  

A espermatogênese é um processo cíclico altamente organizado e 

complexo que ocorre nos túbulos seminíferos e passa por três fases essenciais: 



24 
 

 

a primeira, a proliferativa, em que as células sofrem sucessivas e rápidas 

divisões mitóticas; a segunda, a meiótica ou espermatocitária, na qual o material 

genético dos espermatócitos é duplicado, recombinado e segregado; por fim, a 

espermiogênica, em que células haplóides (espermátides) se diferenciam em 

espermatozoides – célula altamente especializada e estruturalmente equipada 

para alcançar e fertilizar o oócito ( BACHA JR. e BACHA, 2003; PANNOCCHIA, 

2008) . 

O processo de formação dos espermatozoides pode também ser 

estudado em duas etapas: Espermatogênese e Espermiogênese. Na 

espermatogênese o processo tem início através de uma célula germinativa 

primitiva, a espermatogônia, sendo uma célula relativamente pequena que se 

divide por mitose originando: Espermatogônias de tipo A que se diferenciam 

durante sucessivos ciclos de divisão até se tornarem Espermatogônias de tipo B 

as células progenitoras que irão se diferenciar em Espermatócitos primários que 

apresentam 46 cromossomos e logo após sua formação entram em prófase da 

primeira divisão meiótica; como esta fase dura cerca de 22 dias, a maioria dos 

espermatócitos vistos nos cortes histológicos estará nessa fase (JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2004 ; MURTA , GOMES e MARTINEZ, 2013 ).  

Da primeira divisão meiótica citada acima surgem duas células menores 

que são os Espermatócitos secundários, que apresentam somente 23 

cromossomos, estas células permanecem um tempo bem curto em interfase e 

logo entra na segunda divisão meiótica, que também é rápida. A divisão de cada 

espermatócito secundário resulta em duas células, as espermátides como pode 

ser visualizado na Figura 1 a seguir (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Figura 1- Esquema demonstrando a natureza clonal das células germinativas 

 

 

 

Fonte: (Junqueira e Carneiro, 2004). 

Legenda: No início do processo, somente as espermatogônias tipo A se dividem, 

produzindo células - filhas que continuam a se dividir. Algumas de suas células-filhas 

comprometidas com a diferenciação em espermatogônias tipo B se se separam nas divisões 

sucessivas, permanecendo presas por pontes citoplasmáticas. Essas células voltam a ser 

individualizadas após a perda dos corpos residuais e a maturação completa dos 

espermatozoides. 

Na Espermiogênese ocorre a transformação das espermátides em 

espermatozoides, abrangendo um processo complexo que inclui a formação do 

acrossomo, condensação e alongamento do núcleo, desenvolvimento do flagelo 
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e a perda de parte do citoplasma. Durante a etapa do acrossomo, acontece 

também a formação do flagelo; as mitocôndrias vão se acumulando ao redor da 

porção proximal do flagelo por se tratar de local de movimento celular e alto 

consumo de energia onde são gerados o movimento flagelar do espermatozoide. 

O movimento flagelar é resultado da interação entre microtúbulos, ATP e dineína, 

proteína com atividade de ATPase (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

Nas células germinativas, os microtúbulos são responsáveis pela 

separação dos cromossomas durante a mitose e a meiose, bem como pela 

migração do espermatozoide e núcleo do ovo durante a fertilização. Considera-

se que um ou mais defeitos dos microtúbulos podem ser prejudiciais ao 

movimento ciliar e/ou às divisões mitótica ou meiótica, prejudicando assim a 

fertilização (OLIVEIRA, et al., 2006). 

No flagelo de cada espermatozoide normalmente se forma um círculo de 

microtúbulos, composto por 9 pares periféricos fundidos e 2 simples centrais 

independentes, onde cada par é constituído por um microtúbulo mais interno e 

outro mais externo. Os pares estão unidos por pontes de nexina e ligam-se aos 

2 centrais por filamentos radiais (Figura 2). (OLIVEIRA, et al., 2006). 

 

Figura 2: Feixe de microtúbulos e proteínas associadas que formam o cerne de cílios e 

flagelos em uma célula eucariótica, responsável pelos seus movimentos 

 

 

Fonte: (Alberts, 2011). 

Legenda: (A)Microfotografia eletrônica de um flagelo, mostrando em secção transversal, 

a organização característica de microtúbulos “9+2”. (B) Diagrama das partes de um flagelo ou 

cílio. As várias projeções que partem dos microtúbulos ligam estas estruturas entre si e 

apresentam-se em intervalos regulares em todo o comprimento do axonema. 

https://comocriarumblog.online/
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De cada microtúbulo emergem 2 braços de dineína, que são ATPases 

responsáveis pelo deslizamento entre os pares periféricos de microtúbulos e que 

originam o movimento flagelar (o ATP vem das mitocôndrias) (OLIVEIRA, et al., 

2006). De um modo geral são necessários de 4 a 5 ciclos para que um processo 

espermatogênico se complete em mamíferos, ou seja desde a espermatogônia 

tipo A1 até a liberação dos espermatozoides no lumen do túbulo seminífero 

(CHIEREGATTO, 2005).  

Estudos acerca do esperma de mamíferos indicou que os componentes 

da membrana plasmática são importantes para o movimento do espermatozoide 

para o local de fertilização e que a integridade funcional da membrana plasmática 

é um aspecto crucial na motilidade espermática, capacitação e metabolismo do 

espermatozoide (FRASER e AHUJA, 1988). O cálcio juntamente com ATP são 

considerados potenciais reguladores da motilidade espermática (LINDEMANN e 

GIBBONS, 1975; AOKI, SAKAI e KOHMOTO, 1999). O papel do cálcio se 

mostrou de elevada importância na sinalização da regulação da motilidade do 

espermatozoide, sendo sua falta ou insuficiência capaz de alterar negativamente 

a movimentação espermática e a capacitação da região acrossômica (SI e 

OKUNO, 1999; BELTRAN, et al., 2007).  

O rato possui todas as glândulas acessórias, e mais glândulas 

coaguladoras que são responsáveis por promover uma coagulação temporária 

no ejaculado e glândulas prepuciais. As duas vesículas seminais são assim 

denominadas devido a um erro inicial de conceito de que eram ali reservados os 

espermatozoides. São arranjadas em múltiplos lóbulos e com um sistema 

ramificado de ductos, lembrando quando cortadas um favo de mel (SILVA, 2007). 

Como já mencionado anteriormente, o processo reprodutivo nos 

mamíferos é cíclico, sendo composto de várias fases, podendo-se considerar 

que um ciclo completo reprodutivo se inicia com a produção de gametas, sendo 

considerado satisfatório, após a avaliação da capacidade do indivíduo de gerar 

novos indivíduos (Figura 3). Vale ressaltar que os estágios do ciclo reprodutivo 

são similares em mamíferos machos ou fêmeas, com exceção da produção de 

gametas, que em fêmeas os oócitos primários são formados no período pré-

natal, durante o desenvolvimento intra-uterino, enquanto que em machos isso só 

acontece na fase pós-natal (LEMONICA, 2008). 
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Figura 3: Ciclo reprodutivo de mamíferos  

 

 
 
Fonte: (Adaptado de LEMONICA, 2008). 

 

A toxicologia reprodutiva estuda efeitos toxicológicos de determinadas 

substâncias sobre a prole. A Food and Drugs Administration (FDA) preconiza a 

realização de testes de toxidade reprodutiva para estudar e conhecer os efeitos 

de uma substância química sobre o processo de reprodução dos mamíferos. Tais 

estudos, geralmente, compreendem a exposição de animais sexualmente 

maduros antes da concepção, durante o desenvolvimento pré-natal e após o 

nascimento e, continuadamente até sua maturação sexual, dependendo do 

protocolo experimental (SILVA LIMA, 2014). 

Os agentes químicos quanto aos seus efeitos adversos sobre o ciclo 

reprodutivo se agrupam em duas categorias: 

✓ Substâncias que agem no desenvolvimento intra-uterino da prole; 

✓ Substâncias que alteram no indivíduo (machos ou fêmeas) sua 

habilidade reprodutiva (LEMONICA, 2008). 
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Akbarsha e Murugaian (2000), trataram ratos com extrato de folhas de 

Andrographis paniculata (Chirayta verde, Rei dos amargos, Bile da terra) em 

propilenoglicol por 48 dias e verificaram que houve um comprometimento 

acentuado na normalidade da espermatogênese que pode ser observado na 

avaliações histológicas a partir da desorganização do epitélio dos túbulos 

seminíferos.  

Gwayi e Bernard, (2002) avaliaram diferentes valores de pH na 

motilidade e qualidade de espermatozoides de rato Wistar e determinaram um 

valor normal de pH 7,6.  

Sönmez, Türk e Yüce (2005), indicou em seu trabalho que a alta 

concentração de ácido ascórbico aumenta a concentração de espermatozoides 

no epidídimo e o nível sérico de testosterona de ratos. Portanto, a 

suplementação com ácido ascórbico pode melhorar a qualidade do sêmen. 

Silveira-Barbetti, (2008), fazendo um estudo com amostras seminal de 

homens com varicole e de homens normais férteis, analisou a viscosidade onde 

a amostra foi aspirada em uma pipeta Pasteur e caso a saída do sêmen 

ocorresse em gotas individuais (sem formação de filamento), o mesmo era 

classificado como normal, e quando observada a presença de filamento 

espermático maior que 2 cm de extensão se considerou como viscosidade 

aumentada; o valor normal variou de 7,2 a 7,8. As amostras de sêmen normal 

apresentaram-se brancas, opalescentes e homogêneas, as amostras que 

diferiram deste padrão (brancas ou amarelas e translúcidas) foram consideradas 

alteradas. 

 

2.5 Alterações reprodutivas induzidas por Azadiractha indica  

 

Existem relatos de que a planta Neem (Azadiractha indica) a mais de 2.000 

anos vem sendo utilizada popularmente por grupos étnicos na Nigéria e Índia 

para finalidades medicinais (AUTA e HASSAN, 2016). 

De acordo com Sharma et al., (1996), o óleo das sementes de Neem em 

diferentes concentrações apresentou in vitro atividade contraceptiva, diminuindo 

a motilidade progressiva espermática, e provocando a morte dos 

espermatozoides, porém em um tempo considerado elevado pelos autores de 

duas horas para a morte de todas as células na concentração de 10 µg/ml como 
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resultado da degeneração da membrana celular. O efeito somente sobre a 

motilidade pode ser observado a partir da dose de 100 µg/ml com 1 hora de 

exposição dos espermatozoides.  

Boeke, et al., (2004), relatou que um efeito importante em relação a 

exposição subaguda ao pó das folhas de Neem (Azadiractha indica) na 

habilidade reprodutiva em ratos machos foi a redução da contagem e motilidade 

dos espermatozoides, bem como uma porcentagem aumentada de 

espermatozoides malformados, com o tempo de exposição variando de 24 – 48 

dias. 

Dimech, et al. (2006); Bueno et al., (2009); Kuntze, et al. (2012); 

mostraram que extrato aquoso de plantas com outras atividades terapêuticas 

atestadas administrado via oral em ratos Wistar não apresentaram nenhum 

efeito no sentido de prejudicar a fertilidade dos animais. Nestes animais, os 

túbulos seminíferos apresentaram citoarquitetura epitelial normal, constituídos 

por várias camadas de células germinativas. As células germinativas e 

espermatozoides nos túbulos seminíferos apresentaram morfologia normal e em 

diferentes estágios de desenvolvimento.  

Dados apresentados por Aladakatti, et al., (2001) acerca dos resultados 

do tratamento com Azadirachta indica por 48 dias em ratos albinos via gavagem, 

resultou em diminuição da contagem total, na motilidade e velocidade dos 

espermatozoides, bem como a diminuição significativa no nível de frutose nos 

espermatozoides. 

Muitos são os estudos que se concentram no extrato ou no óleo de 

semente de Neem, contudo é o extrato de suas folhas, que apresenta natureza 

hidrofílica se misturando imediatamente com água, bem como com os fluidos 

corporais. Nos estudos de Khillare e  Shrivastav (2001) quando avaliado in vitro 

o efeito do extrato das folhas de Neem em várias concentrações de 1 a 50mg  

sobre as motilidade e viabilidade de espermatozoides humanos, este se mostrou 

eficaz no sentido de deixá-los completamente imóveis, a menor concentração 

onde aconteceu a morte de todos os espermatozoides no tempo testado de 20 

segundos foi a de 3mg e a viabilidade dos espermatozoides foi verificada 

utilizando Eosina/Negrosina e o mesmo foi constatado. 

Boeke, et al., (2004), relatou em seu trabalho que um efeito importante 

em relação a exposição subaguda ao pó das folhas de Neem (Azadiractha 
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indica) na habilidade reprodutiva em ratos machos, foi a diminuição no peso da 

vesícula seminal e próstata, contudo com o tempo de exposição de 24 – 48 dias. 

De acordo com Dehghan, Martin e Dehghanan, (2005), o extrato 

etanólico das sementes de Neem administrado via oral, na dose de 100 mg/ kg 

de peso do animal por 15 dias causou uma considerável diminuição da 

motilidade espermática de camundongos, ainda segundo os autores a atividade 

da enzima (ATPase) na cabeça e na cauda do epidídimo de animais tratados, 

quando verificada, estava significativamente diminuída em relação ao grupo 

controle. 

A administração via oral do extrato aquoso de Neem na dose 100mg/ kg 

por 28 dias em camundongos, causou uma desordem no epitélio germinativo do 

túbulo seminífero tendo sua histoarquitetura afetada, revelando desagregação 

do epitélio germinativo, condensação marginal da cromatina em espermátides 

arredondadas, ocorrência de células gigantes, mistura de tipos de células 

germinativas nos estágios diferentes da espermatogênese e degeneração em 

células germinativas. A motilidade e o número dos espermatozoides também 

foram negativamente afetados (MISHRA e SINGH, 2005). 

Sathiyaraj, e colaboradores (2010), relataram que houve diminuição 

significativa nos pesos dos testículos, epidídimos e vesículas seminais de ratos 

Wistar, assim como redução relacionada com a dose na contagem de 

espermatozoides testiculares, contagem de espermatozoides do epidídimo e 

motilidade e contagem anormal de espermatozoides quando administrado o 

extrato aquoso de folhas de Neem a 250 mg/kg e 350 mg/kg, respectivamente, 

durante um período de 30 dias por via oral. 

Ojewale, et al., (2014) encontrou em seu experimento que o extrato 

etanólico das raízes de Pseudocedrela kotschyi , também membro da família 

Meliaceae, encontrada nas savanas da Nigéria, nas concentrações de 250 

mg/kg e 500 mg/kg quando administrado via oral (gavagem) dose única em 

camundongos Swiss macho com diabetes induzida por Alloxan, não apresentou 

nenhum efeito no sentido de prejudicar a integridade histológica do epitélio 

germinativo dos animais em nenhuma das doses administradas. Os autores 

observaram que os túbulos seminíferos apresentaram citoarquitetura epitelial 

normal, constituídos por várias camadas de células germinativas, sendo que 
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estas e os espermatozoides nos túbulos seminíferos apresentaram morfologia 

normal e em diferentes estágios de desenvolvimento.  

Em estudos realizados com o extrato aquoso das cinzas da madeira 

fresca de Neem administrado via oral por 35 dias em ratos Wistar machos, foi 

apresentado que a motilidade dos espermatozoides dos animais dos grupos 

tratados diminuia ao passo que a concentração da dose do extrato das cinzas 

aumentava, a análise histológica relatou que os animais que receberam a menor 

dose (5 mg/kg) apresentaram resultados dentro da normalidade com túbulos 

seminíferos de morfologia esperada e presença de células espermatogênicas, 

os que receberam a dose de concentração 50 mg/kg apresentaram 

espessamento na túnica albugínea e alguns túbulos seminíferos sem conteúdo 

celular ou com restos de processo necrótico, já na dose de 100 mg/kg os túbulos 

seminíferos apresentaram contornos irregulares e quantidades discretamente 

diminuídas de células espermatogênicas (AUTA e HASSAN, 2016). 

Khillare e Shrivastav (2003), realizaram um estudo onde verificou-se a 

atividade espermicida de diferentes concentrações do extrato aquoso das folhas 

de Neem coletado em Nova Delhi - Índia, sob espermatozoides humanos 

expostos ao extrato por 20 segundos, neste tempo os autores constataram que 

foi necessário 3mg do extrato para imobilizar e matar no estudo in vitro 100% 

dos espermatozoides.  

Lisanti, et al., (2016) avaliou o extrato aquoso de sementes e folhas de Neem 

(Azadirachta indica), e foi revelado que a motilidade e a viabilidade dos 

espermatozoides sofreram uma diminuição quando comparada ao grupo 

controle depois da administração das doses 2,5 e 5,0 mg/kg por 36 dias, via oral. 

 Segundo Katte, Rajyalakshmi e Aladakatti (2018), as concentrações 0.5, 1.0, 

1.5, 2.0 mm/mL, do extrato de Neem quando testadas in vitro em 

espermatozoides de ratos Wistar, apenas nas duas maiores doses observou-se 

efeito dependente da dose no número de espermatozoides viáveis, causando 

danos a motilidade e viabilidade dessas células germinativas. Quando 

determinado o ATP total nos espermatozoides, afim de se solucionar a questão 

do declínio na motilidade espermática, não se constatou um declínio no mesmo; 

os autores acreditam que a causa na queda desta motilidade está relacionada 

com a integridade da membrana plasmática dos espermatozoides alterando vias 

bioquímicas da utilização de energia.  
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2.6 Parâmetros hematológicos de Ratos Wistar  

 

De acordo com Carvalho et al, (2009), ratos, como os demais mamíferos 

quando em bom estado de saúde, tendem a manter seu meio interno constante 

e um controle rigoroso dos limites de sua variação. Assim sendo, se conhecer 

valores dos diferentes parâmetros fisiológicos é critério significativo para a 

avaliação da homeostase e modificações induzidas por processos patológicos e 

para a avaliação dos resultados obtidos nos procedimentos experimentais. 

É sabido que ratos podem apresentar variações de parâmetros 

fisiológicos sob a influência de fatores como sexo, linhagem, genótipo e podem 

ser influenciados ainda pela idade, dieta, manuseio e ambiente (CARVALHO, et 

al., 2009).  

O hemograma dos ratos revelou uma monocitose, que indica um tráfego 

aumentado de monócitos a fim de manter o fornecimento de macrófagos, por 

conta de uma demanda tecidual para fagocitose de partículas 

macromoleculares, os mesmos sugeriram que tal processo pode ter sido 

causado por uma reação inflamatória respiratória dos animais, frente ao material 

utilizado como cama, ou causado por parasitas que tem em seu ciclo biológico 

uma fase pulmonar, por exemplo, o Nippostrongylus sp (CARVALHO, et al., 

2009).  

De acordo com Castello Branco, et al., (2011) os ratos, após os 

camundongos, são os animais de laboratório mais comumente utilizados em 

pesquisas científicas, representando cerca de 20% do número total dos animais. 

Contudo, se faz necessário que cada laboratório ou biotério estabeleça um 

conjunto próprio de valores de referências dos animais, de acordo com linhagem, 

sexo e idade. Baseado nesse conceito, os autores demonstraram em seu 

trabalho valores de referência para parâmetros hematológicos para ratos Wistar 

machos adultos saudáveis.  

Os resultados do trabalho apresentaram pequenas variações individuais 

ao se avaliar cada parâmetro isoladamente. Os mesmos ainda ressaltaram a 

importância do conhecimento e a divulgação dos valores dos parâmetros 

fisiológicos dos animais de experimentação, que podem exibir variações 

influenciadas por vários fatores que devem ser levados em consideração nas 

pesquisas experimentais (CASTELLO BRANCO, et al., 2011). 
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No trabalho de Lima et al., (2014), foi destacado que embora nos últimos 

anos esteja havendo um maior desenvolvimento de métodos alternativos ao uso 

de animais como, os métodos in vitro, os modelos animais ainda são, 

atualmente, os mais utilizados em vários campos da pesquisa biológica por 

apresentarem como principal vantagem o fornecimento de informações sobre o 

organismo como um todo, fato que não é obtido com outros métodos, dentro 

dessas circunstâncias o conhecimento dos parâmetros fisiológicos para cada 

espécie é importante, uma vez que serve como referência para a avaliação do 

estado de saúde, de modificações induzidas por processos patológicos e para a 

avaliação dos resultados obtidos nos procedimentos experimentais . 

Os diversos parâmetros fisiológicos de animais de laboratório podem 

variar entre linhagens e cepas diferentes de uma dada espécie, bem como por 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Sendo assim, é de suma necessidade que cada 

centro de pesquisa estabeleça os valores de referência para animais de acordo 

com a espécie, a dieta, a linhagem, o gênero e a idade, bem como a metodologia 

utilizada na análise dos parâmetros (LIMA et al., 2014). 

No estudo de Monteiro, (2010) foi avaliado a toxicidade subaguda do 

extrato aquoso da Ipomoea asarifolia (salsa) em ratos Wistar machos. A 

avaliação de parâmetros hematológicos é um importante indicador da fisiologia 

e patologia nos animais e seus valores podem ser alterados pela ingestão de 

plantas tóxicas.  

Em Rocha, et al., (2012) foi demonstrado os parâmetros hematológicos 

obtidos do soro de ratos Wistar, tratados com a dose de 2000 mg/kg do extrato 

hidroalcoólico de Pradosia huberi (casca doce ou pau doce).  Os autores 

compararam o grupo experimental com seu grupo controle, e verificaram que os 

machos tratados registraram diminuições significativas (p<0,05) dos níveis de 

hemácias, hemoglobina, hematócrito e plaquetas que pode indicar anemia, 

hemorragia recente ou retenção de líquido, causando hemodiluição. A contagem 

diminuída de plaquetas (trombocitopenia) pode resultar de uma série de 

situações patológicas, como a destruição aumentada dessas células, devido ao 

uso de certas drogas, a problemas imunes e a coagulação vascular. 

Oliveira, et al., (2013), relataram em seu trabalho as médias dos 

parâmetros hematológicos obtidos do sangue total de ratos tratados com o chá 

das folhas de Morus nigra (Amoreira-negra, Amora, Amora-negra, Amora-preta, 
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Amoreira, Amoreira-do-bicho-da-seda) durante 30 dias (subcrônica), os 

resultados demonstraram que de maneira geral, não foi observada variação 

significativa nos parâmetros hematológicos dos grupos tratados em relação ao 

controle (p<0,05). Entretanto, um aumento no número de monócitos e uma 

diminuição do número de plaquetas foram observados no grupo experimental 

quando comparado com o controle, assim constatou-se que o chá das folhas de 

Morus nigra pode ser considerado de baixa toxicidade, pois a administração 

subcrônica durante o período de 30 dias por via oral não produziu mortes nem 

sinais de toxicidade nos animais, além disso não provocou alteração nos 

parâmetros hematológicos analisados. 

Lipinski, et al., (2011) administraram diariamente por 6 meses para 

búfalos junto com a suplementação de milho moído com minerais, 2g de torta de 

Neem e 2g de alho desidratado. Os animais tiveram fezes e sangue coletados 

antes do início do tratamento e em mais dois momentos posteriores. O autores 

observaram a redução do hematócrito após o tratamento, porém este 

permaneceu dentro dos valores de referência.  

Foram testadas por Coelho (2014), três dosagens da torta de Neem 

adicionada ao sal mineral (1, 2 e 4%), administradas por 126 dias para 32 ovinos 

da raça Lacaune gestantes e não gestantes divididos em quatro grupos sendo 

três grupos para os diferentes tratamentos e um controle, o qual recebeu 

somente sal mineral. Amostras de sangue foram colhidas a cada 21 dias para 

realização do hemograma completo e pode ser constatado que não houve 

qualquer interferência nos valores hematológicos destes animais.  

 

2.7 Alterações nas condições fisiológicas em mamíferos ocasionadas 

por espécies vegetais  

 

Foi relatado por Boeke, et al., (2004), toxicidade aguda de material não 

processado em animais, para uma ovelha que comeu folhas de Neem 

(Azadiractha indica). A ingestão resultou em sintomas nervosos como 

movimentos da cabeça, andar em círculos, dispneia, aumento da temperatura 

corporal, insuficiência hepática e timpanites. Os sintomas duraram 12 horas e 

foram seguidos pela morte do animal. Contudo em estudos posteriores a 
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administração de seiva foliar causou efeito anti-ansiedade em ratos em doses 

baixas, enquanto que em altas doses não causou mesmo efeito.  

Mariz, et al., (2006) tratou com doses únicas do extrato etanólico de 

Jatropha gossypiifolia L. (Pinhão-roxo) (1,2 g/kg; 1,8 g/kg; 2,7 g/kg; 4,0 g/kg e 

5,0 g/kg) ratos Wistar machos e também realizou observação por 14 dias. Pode 

ser constatado pelos autores alguns óbitos na maior dose, na dose igual ou 

superior a 1,8 g/kg, logo nas primeiras 4 horas após o tratamento, foram 

observados sinais gerais de toxicidade: discreta piloereção, prostração, 

contorções abdominais e aumento da evacuação. Apenas entre machos 

sobreviventes à maior dose, o extrato administrado reduziu o consumo de 

alimentos de forma significativa.  

Mendéz, et al., (2006), relataram em seu estudo com suínos machos da 

raça Landrace de 60-120 dias de idade que receberam os frutos maduros 

triturados de Melia azedarach L. (fam.Meliaceae) misturados na ração e 

administrados em doses de 5, 10, 15 e 20g por kg de peso do animal (g/kg) que 

os animais que ingeriram a menor dose de frutos apresentaram diarreia discreta 

e recuperaram-se rapidamente. Nos suínos que receberam doses de 10 e 20g/kg 

e, em um animal que recebeu 15g/kg de frutos os sinais clínicos caracterizaram-

se por incoordenação, tremores musculares, gemidos e gritos, dificuldade para 

manter-se em pé, relutância para levantar-se, manutenção em decúbito esternal 

e hipotermia. O tempo decorrido entre a ingestão e o aparecimento dos sinais 

clínicos foi de 2-24 horas.  

Cunha (2008), em seu trabalho avaliou em ratos Wistar machos a 

toxicidade induzida de extrato aquoso de Mascagnia rígida (Tinguí, Timbó e 

Pela-bucho) nas concentrações 1,6 ou 3,2 g/kg em dose única, via oral, sendo 

avaliados os sinais clínicos apresentados pelos mesmos que tiveram 

sintomatologia com presença de prostração, desconforto respiratório, tremores, 

pêlos arrepiados, cromodacriorreia, convulsão tônica e tônico-clônica. Na 

necropsia destes animais não foram observadas alterações macroscópicas nos 

órgãos avaliados cérebro, miocárdio, fígado e rins. 

Segundo Lima Pedroso, (2010) o extrato aquoso de Ilex paraguariensis 

(Erva-mate) administrado via oral em ratos Wistar machos, por oito semanas não 

acarretou em qualquer diferença significativa na ingestão alimentar e hídrica, 

diurese, fezes e peso dos animais. 
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No trabalho de Silva (2010), avaliou-se os efeitos da administração oral 

do extrato etanólico do Neem em ratas Wistar durante o período da gestação e 

lactação, a dose administrada por via oral foi de 1 mL, 2 mL e 3 mL em três 

concentrações (50, 100 e 200 mg /kg). Os resultados não mostraram nenhum 

efeito nos sinais de toxicidade avaliados (diminuição da ingestão de alimentos, 

perda de massa corporal, sangramento vaginal, aborto, diarreia, piloereção, 

incoordenação motora e morte) ou no ganho de peso dos animais. 

Na pesquisa de Gbotolorun, et al., (2008) os animais receberam por via 

oral 1mg/kg do extrato etanólico das flores de Neem durante 5 dias, os resultados 

mostraram diarreia intensa e redução de 6,46% na massa corporal de ratas 

Wistar. 

Pires Junior (2010), administrou via oral (gavagem) extrato hexânico de 

frutos M. azedarach (Meliaceae) sobre ratos Wistar (machos e fêmeas) e 

camundongos Swiss (machos e fêmeas) na dose 300mg/kg e 2000 mg/kg por 

14 dias. Os resultados mostraram que não houve diferença nos grupos testados 

de ratos Wistar em relação aos grupos controle quanto ao consumo de ração; 

entretanto, ao analisar os grupos dos camundongos Swiss macho com a dose 

de 2000 mg/kg, os mesmos apresentaram menor consumo de ração em relação 

ao grupo controle avaliado. Em relação ao consumo de água os resultados 

mostram que foi maior nos grupos tratados com ambas as doses, apenas no 

grupo controle dos camundongos Swiss machos tratados com a dose de 2000 

mg/kg o consumo hídrico foi mais intenso. 

Rocha et al., (2012) avaliou o efeito toxicológico do extrato hidroalcoólico 

de Pradosia huberi Ducke (Casca-doce, Pau-doce) em ratos Wistar que 

receberam uma única dose (2000 mg/kg) e observados por 14 dias e o mesmo 

apresentou baixa toxicidade aguda uma vez que não foram registrados sinal de 

toxicidade geral nem óbito durante todo o período experimental, contudo os 

machos tratados apresentaram diminuição no consumo de água e ração com 

comprometimento do peso corporal em relação ao grupo controle. 
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2.8 Parâmetros Histológicos normais de Fígado e Rins e alterações 

induzidas por plantas 

  

O fígado é uma glândula grande e lobada, revestida por uma cápsula 

delgada de tecido conjuntivo (Cápsula de Glisson) que se espessa no hilo, onde 

a veia porta e a artéria hepática penetram no fígado e por onde saem os ductos 

hepáticos direito e esquerdo e os linfáticos. Tais vasos e ductos são circundados 

por tecido conjuntivo ao longo de toda extensão. Nos espaços porta entre os 

lóbulos hepáticos se forma uma delicada rede de fibras reticulares que oferece 

suporte aos hepatócitos e células endoteliais dos capilares sinusóides (BACHA 

JR. e BACHA, 2003; JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2004). Cada lobo hepático se 

divide em numerosos lóbulos clássicos que consistem de sinusóides e placas 

parenquimatosas (hepatócitos), organizadas radialmente ao redor de uma veia 

central (BACHA JR. e BACHA, 2003).  

Os hepatócitos são células poliédricas, que em cortes corados por 

hematoxilina e eosina o citoplasma se apresenta eosinofílico, principalmente 

devido ao grande número de mitocôndrias e algum retículo endoplasmático liso. 

Sempre que dois hepatócitos se encontram, eles delimitam um espaço tubular 

entre si, chamado de canalículo biliar, que são delimitados apenas pela 

membrana plasmática de dois hepatócitos e possuem um pequeno número de 

microvilos em seu interior (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2004). 

Os rins são glândulas tubulares compostas e altamente vascularizadas, 

circundadas por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que funcionam 

mantendo a composição dos fluidos corporais em nível constante e removendo 

resíduos (BACHA JR. e BACHA, 2003). 

O rim tem a forma de um grão de feijão com uma borda convexa e outra 

côncava onde se situa o hilo, onde entram e saem vasos sanguíneos, entram 

nervos e saem os ureteres; é constituído pela cápsula de tecido conjuntivo, a 

zona cortical e a zona medular. As regiões cortical e medular são formados 

principalmente por numerosos túbulos uriníferos proximamente agrupados. O 

cortéx e a medula se dispõem em uma ou mais conformações piramidais, as 

pirâmides renais, sendo o ápice de cada pirâmide chamado de papila renal. No 

cortéx, grupos de túbulos dispostos radialmente formam a parte radiada, que 

consiste em túbulos coletores e porções retas de néfrons. A parte retorcida se 
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localiza entre os raios e consiste em corpúsculos renais e numerosos túbulos 

retorcidos proximais e distais (BACHA JR. e BACHA, 2003; JUNQUEIRA E 

CARNEIRO, 2004).  

Os túbulos contorcidos proximais são mais longos que os distais e são a 

porção principal do cortéx, são distinguidos pelas bordas em escova de suas 

células epiteliais e pela aparência um pouco recortada da sua superfície apical 

de suas células. Os túbulos contorcidos distais possuem uma superfície lisa, e 

suas células não possuem borda em escova (BACHA JR. e BACHA, 2003).  

Quando analisados em microscopia de luz geralmente a luz dos túbulos 

proximais aparece muito reduzida, a orla em escova mal conservada e os 

capilares colobados, devido a artefatos de técnica (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 

2004).  

Cada corpúsculo renal consiste de uma cápsula de Bowman e um 

glomérulo, sendo a capa externa desta cápsula o epitélio capsular, uma camada 

escamosa simples; a camada interna é o epitélio glomerular, formada a partir de 

podócitos altamentente ramificados, que circundam as alças capilares do 

glomérulo. Nas preparações histológicas para microscopia de luz, não é possível 

distinguir os podócitos das células endoteliais adjacentes das alças capilares. 

Entre as camadas capsular e glomerular é o espaço urinário, sendo este último 

contínuo com o lúmen de um túbulo retorcido proximal no polo urinário de cada 

corpúsculo (BACHA JR. e BACHA, 2003).  

A medula de cada rim é formada de túbulos coletores, segmentos 

espessos e finos das alças de Henle e numerosos vasos retos. As porções 

descendentes espessas das alças de Henle são continuações dos túbulos 

proximais e localizam próximo a junção corticomedular, estes são túbulos retos 

cujas células são revestidas por uma borda em escova. A porção ascendente 

espessa e reta de cada alça lembra o túbulo distal, com o qual é contínuo 

(BACHA JR. e BACHA, 2003). 

Ratos Wistar machos tratados com diferentes doses dos fitoterápicos 

Soyfemme® e Isoflavine ® em doses distintas 4,3; 21,5 e 43 mg/kg-1  por 70 dias, 

não apresentaram nenhum tipo de lesão histológica em fígado e rins, segundo 

Hollenbach, (2008). 

Em um estudo de GLINSUKON, et al., (1986) foi administrado dose única 

de Nimbolida (tetrapernóide constituinte químico importante das folhas de Neem) 
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– 500 mg/kg, e ácido nimbico diluídos em DMSO, para camundongos Swuiss 

machos e fêmeas, ratos Fischer machos e hamsters dourados machos via oral 

por gavagem. Ao realizar análise histopatológica os autores notaram que os rins 

dos camundongos e hamsters apresentaram necrose tubular, no qual as células 

tubulares apresentavam processos necróticos com núcleos picnóticos, conteúdo 

citoplasmático quebrado, restos celulares e descamação. Já no fígado dos 

hamsters foram reveladas infiltração gordurosa e necrose. 

No estudo de Mariz, et al., (2008) as análises histológicas do fígado de 

animais tratados com extrato etanólico de partes aéreas de Jatropha 

gossypiifolia L. (Pinhão – roxo), na dose de 5 g/kg por 14 dias, apresentaram 

arquitetura lobular com veias hepáticas terminais de paredes finas, regularmente 

distribuídas, com a presença de moderada congestão venular associada a 

fenômenos de dilatação e congestão sinusoidais. No seio do lóbulo, os 

hepatócitos se apresentaram na grande extensão do parênquima como 

elementos isomorfos e foram também identificados raros e isolados focos de 

hepatocitólise; se pode notar também congestão venosa portal. 

Ainda no mesmo estudo, nos rins dos animais não pode ser observado 

nenhuma alteração histológica aparente na maior dose de 5 g/kg, a arquitetura 

lobular estava preservada com pirâmides medulares recobertas por tecido 

cortical. O córtex apresentou glomérulos regularmente distribuídos, cápsula de 

Bowman fina, com espaço de refração artefatual além de tufos capilares finos e 

mesângio delicado. Os túbulos contorcidos proximais e distais e o segmento do 

ducto coletor não evidenciaram particularidades histológicas. 

Cunha, (2008), avaliou a toxicidade do extrato aquoso de Mascagnia 

rígida (Tinguí, Timbó, Pela-bucho) dose única por via oral nas concentrações 1,6 

ou 3,2g/kg e analises histopatológicas revelaram congestão moderada no fígado 

e o rim apresentou nefrose em região cortical.  

No trabalho de Paz, et al., (2010) foi relatada a hepatotoxidade de 

Achyrocline satureioides (Lam) D.C (Macela do campo), em ratos albinos Wistar 

machos, que receberam no bebedouro infusão de flores da planta (20g/L de 

água), durante 7 dias. As análises histopatológicas demonstraram áreas de 

hepatócitos maiores com citoplasma granuloso na região pericentrolobular. Na 

região peri-portal os hepatócitos estavam grandemente aumentados em volume, 

com citoplasma vacuolado e núcleo picnócitos e irregulares. O espaço-porta 
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estava desorganizado com ductos biliares maiores com núcleos mais 

volumosos. 

Pires Junior, et al., (2012), quando analisaram os efeitos do extrato 

hexânico de frutos de Melia azedarach (MELIACEAE), dose única, administrado 

via oral na concentrações de 300 mg/kg e 2000 mg/kg em camundongos machos 

e fêmeas Swiss, não encontraram alterações macroscópica ou microscópica no 

fígado e rins dos mesmos. Pessoa (2009), obteve os mesmos em  resultados ao 

tratar ratas Wistar com produto piolhicida a base de extrato concentrado 

contendo Azadirachta indica L., (1%) Carapa guianensis Aublet (3%) e 

Saccharum officinarum L. (20%), por 15 dias.  

Lisanti, et al., (2018) ao administrar o extrato aquoso das sementes de 

Neem para camundongos machos via oral por 36 dias nas doses 0,25 e 0,50 

mg/kg, e realizar análise histopatológica 36 dias após cessado o tratamento pode 

verificar degeneração nos hepatócitos.  

Ashafa, Orekoya e Yakubu, (2012) para investigarem as implicações 

tóxicas do extrato da casca do caule etanólico de Azadirachta indica (Neem) a 

50, 100, 200 e 300 mg/kg de peso corporal em ratos Wistar, via oral por 21 dias 

realizou estudo morfológico em fígado e rins, e constatou um aumento no peso 

dos fígados dos animais relacionados ao aumento da dose do extrato, revelando 

uma relação dose dependente; já diferentemente em relação ao peso dos rins 

não houve uma variação significativa nos pesos dos órgãos quando comparados 

ao grupo controle.  

Oliveira et al., (2016) analisaram os efeitos do extrato aquoso de Arachis 

hipoagea L (amendoim), administrados por oito semanas via oral em ratos Wistar 

submetidos a dietas normo e hiperlipídicas. Análises da histologia hepática 

demonstraram que os animais de ambos os sexos e os grupos (normo e 

hiperlipídicas) não apresentaram nenhuma alteração histopatológica hepática 

por conta da administração do extrato.  
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3.JUSTIFICATIVA 
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3. JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas com o aumento dos problemas da resistência de 

insetos a inseticidas sintéticos, e os transtornos advindos do uso indiscriminado 

de inseticidas sobre inimigos naturais, meio ambiente e o homem, e sobretudo o 

desenvolvimento da agricultura orgânica aumentou-se o interesse pelos 

inseticidas botânicos. Entretanto, há uma concepção errônea de que os 

inseticidas botânicos são sempre menos tóxicos ou mais seguros que os 

inseticidas sintéticos, bioinseticidas podem ser tóxicos a peixes, insetos 

benéficos (polinizadores, inimigos naturais de pragas) e mamíferos. 

Uma lavoura muito importante no Brasil onde indica-se o uso de 

bioinseticidas é a de milho, onde dentre outras pragas, é atacada pela lagarta-

do-cartucho Spodoptera frugiperda, um dos principais insetos-praga da cultura 

deste grão no país (GOUSSAIN, et al., 2002). 

A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda J.) destaca-se como 

importante praga da cultura do milho causando redução em mais de 25% da 

produtividade (SANTIAGO, et al., 2008). Em outras palavras, se faz necessário 

o uso de inseticidas para garantir a produção de alimentos em quantidade e 

qualidade suficientes, contudo se deve encontrar alternativas menos danosas 

aos organismos que serão expostos a tais produtos químicos e ao ambiente. 

Porém, é de suma importância que se conheça quais possíveis danos e/ou 

qualidades terapêuticas esses produtos alternativos podem causar 

principalmente em organismo de mamíferos.  

Portanto, esta pesquisa visa avaliar os efeitos do extrato aquoso das 

folhas de Neem (Azadiractha indica) em ratos Wistar machos em idade 

reprodutiva, objetivando avaliar quais possíveis danos induzidos a exposição por 

oito dias ao extrato da planta pode resultar, trazendo respostas importantes afim 

de se conhecer esta importante alternativa ao uso de agrotóxicos sintéticos.  
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4. HIPÓTESE  
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4.HIPÓTESE 

 

O extrato aquoso das folhas do Neem (Azadiractha indica) apresenta 

atividade contraceptiva em machos de uma espécie de mamífero em oito dias 

de uso.  
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5.OBJETIVOS  
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivos gerais 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a dose resposta do extrato aquoso 

de Neem (Azadirachta indica) nas concentrações 5.000, 7.500 e 10.000 ppm 

administrados via oral em ratos Wistar (Rattus novergicus) machos em idade 

reprodutiva.  

 

5.2  Objetivos específicos: 

 Reconhecimento de sinais clínicos de toxicidade nos animais após a 

administração das diferentes doses do composto; 

 Investigação das alterações fisiológicas após administração do composto; 

  Análise da qualidade do sêmen; 

 Avaliação macro e microscópicas dos órgãos alvo fígado, rins e testículos; 

 Verificar a capacidade contraceptiva do extrato na concentração e no 

tempo de administração ofertados aos animais.  
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6. METODOLOGIA 
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6. METODOLOGIA 
 

O presente projeto foi conduzido no Laboratório de Imuno-histoquímica e 

Fisiologia Experimental (LIFE) do Departamento de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 

Paulo (FZEA – USP). Todos os procedimentos envolvendo os animais foram 

aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais - CEUA da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA – 

USP) (CEUA Nº 4045041016). 

Para esta pesquisa utilizamos 20 ratos Wistar adultos em fase reprodutiva 

oriundos do biotério do Biotério do Departamento de Ciências Básicas da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 

Paulo. Os animais foram mantidos em ambiente com ciclo claro-escuro de 12 

horas, em caixas em polipropileno para ratos (41x34x16 cm) com tampa alta em 

arame de aço inox (Modelo BHGAACC, BEIRAMAR IND E COMÉRCIO LTDA), 

providas de cama de maravalha esterilizada em autoclave com oferta de água 

em bebedouros e comida (ração peletizada) ad libitum durante todo o 

experimento (Figura 4).  

 

 

  

about:blank
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Figura 4: Fluxograma experimental do projeto 

 

Fonte: (Cardoso, C.A., 2018). 
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6.1 Coleta das folhas, obtenção do extrato aquoso de Azadirachta indica e 

Tratamento dos animais com extrato aquoso 

 

O material vegetal (folhas) foi coletado da CPMA (Coleção de Plantas 

Medicinais e Aromáticas) no Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, 

Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Universidade de Campinas (Unicamp), 

localizada no município de Paulínia/SP, cuja classificação do clima segundo a 

escala Köppen e Geiger é Cfa que traduz um clima temperado úmido com verão 

quente, a temperatura média é 19.9 °C e a pluviosidade média anual é 1291 mm.  

Após a coleta, o material foi selecionado, limpo e pesado, sendo em 

seguida submetido ao processo de secagem em estufa de ar circulante por 

aproximadamente 24h, até as folhas ficarem desidratadas e quebradiças. Com 

o auxílio de um moinho, as mesmas foram moídas, para a obtenção do pó, que 

foi utilizado no preparo do extrato.  

Para o preparo do extrato aquoso foram colocadas 150g do pó das folhas 

por litro de água, seguidamente houve a mistura do pó na água por agitação, 

posteriormente a mistura foi deixada em maceração em água em temperatura 

ambiente por 24 horas. Após esse período, a mistura foi filtrada e armazenada 

em geladeira até o momento do uso, seguindo metodologia desenvolvida por 

Viana e Ribeiro, (2010). 

O extrato produzido estava na concentração de 10.000 ppm, para se obter 

as outras duas concentrações (7.500 ppm e 5.000 ppm)  foram separadas 

alíquotas e diluídas com água destilada em quantidades previamente calculadas.  

Para emprego do extrato, utilizamos animais com idade a partir de 78 dias 

de vida; os animais foram divididos em 4 grupos compostos por 5 animais cada, 

sendo: G1 - 10.000ppm, G2 - 7.500ppm, G3 - 5.000 ppm e G4 - controle com 

água destilada. Estas concentrações foram estabelecidas a fim de analisar os 

efeitos oriundos das concentrações utilizadas em lavoura de milho (Zea mays) 

no Brasil para o controle da lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda). O 

volume administrado foi padronizado em 1 ml para cada animal e a 

administração deu-se por gavagem. 
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6.2 Alterações Fisiológicas 

6.2.1. Verificação de peso, consumo de ração e água, temperatura retal 

 

Para verificação de peso, consumo de ração e água e temperatura retal 

utilizamos o procedimento exposto por Silva, et al., 2005; assim para cada animal 

disponibilizamos 200 gramas de ração e 500 ml de água. A pesagem dos animais 

deu-se em dias alternados, utilizando balança analítica digital Unicasa®. O 

consumo de água e ração foi quantificado a cada 24 horas; para quantificação 

de consumo de água utilizamos uma proveta graduada e para o consumo de 

ração utilizamos a pesagem do alimento em balança analítica digital.  

A temperatura foi verificada diariamente durante o experimento por 

termometria retal com uso de termômetro digital, como descrito na metodologia 

de Koproski e Pachaly (2017). Após o uso o termômetro era limpo com água 

destilada duas vezes e ao final das medições do dia era limpo com gaze e álcool 

70% hidratado.  

 

6.2.2. Avaliação de sinais clínicos de toxicidade 

Durante o período experimental de 8 dias os animais foram observados 

diariamente quanto aos sinais clínicos de toxicidade, incluindo: postura, 

convulsões/tremores, consistência e aspecto das fezes, piloereção, aspecto da 

pele e pêlos, estresse, salivação, olhos e comportamento, seguindo a 

metodologia descrita por Sachetti et al. (2009). 

 

6.3 Eutanásia e procedimento cirúrgico  

O procedimento de eutanásia deu-se através da combinação de utilização 

de anestésicos e câmara de Co2. Para a eutanásia os animais foram deixados 

em jejum de 12 horas e seguidamente foram anestesiados com a combinação 

de Ketamina (20 mg/kg- 0,2 mL), Xilazina (1 mg/kg – 0,05 mL) mais analgesia 

com Tramal (1 mg/kg – 0,05 mL) por via intraperitoneal.  

Os animais anestesiados foram posicionados em decúbito dorsal sobre 

uma bandeja de parafina de 30 x 35 cm e para a coleta dos materiais realizamos 

antissepsia da região pélvica com gaze e álcool 70%. Após realizada tricotomia, 

acessamos longitudinalmente o escroto, com aproximadamente dois 
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centímetros, na metade inferior esquerda, seguida de abertura de todos os 

planos até a exposição do testículo e epidídimo, conforme descrito por Weber, 

(1998). 

Em seguida realizamos a colheita de sêmen dos epidídimos, retirada total 

dos testículos e a colheita do sangue por punção cardíaca, o qual foi armazenado 

em tubos de 0,5 mL contendo EDTA e reservados em caixa de isopor contendo 

gelo reciclável para posterior análise. Findadas as coletas o animal sofreu 

exposição ao CO2 até a completa perda de consciência, posteriormente 

realizamos análise para confirmar a morte dos animais que consistiu em avaliar 

a ausência de movimento respiratório; ausência de batimentos cardíacos, 

ausência de pulsação, mucosas pálidas e perda de reflexos. Após constatada a 

morte do animal procedeu-se a retirada dos outros órgãos para posterior 

avaliação histológica. 

 

6.4 Análise da qualidade do sêmen 

6.4.1 Avaliação macroscópica do sêmen 

Foi realizado o procedimento de colheita de esperma da cauda do 

epidídimo, através da execução de uma pressão com os dedos de modo a 

facilitar a retirada do material. A túnica epididimária foi incisada expondo o ducto 

epididimário, seguido de uma secção transversal completa do mesmo, a coleta 

do esperma deu-se com palito de ponta fina de madeira com 6,5 cm de 

comprimento. 

O material coletado do epidídimo esquerdo foi colocado em tubo de 

eppendorf, contendo cloreto de sódio a 0,9 %, (1:5) para a análise da motilidade 

dos espermatozoides. 

O sêmen retirado da cauda do epidídimo direito foi utilizado para se 

verificar a cor visualmente, a consistência a partir da viscosidade e o pH que foi 

medido por meio de papel indicador de pH (WEBER, 1998; ARCURI, 2015; 

LISANTI, et al., 2016).  
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6.4.2 Motilidade dos espermatozoides 

 

A análise de motilidade foi realizada imediatamente após a retirada do 

sêmen do epidídimo do animal, a fim de limitar os efeitos deletérios de pH ou 

alterações de temperatura na motilidade. 

Para esta análise misturamos uma aliquota de sêmen contendo 

espermatozoides da cauda epidimária esquerda com 25µl de solução salina 

(cloreto de sódio a 0,9 % /1:5) em um eppendorf. A mistura foi delicadamente 

homogeneizada, seguida da retirada de uma amostra de 10µl, o qual foi colocada 

em lâmina e coberta com lamínula; a observação foi realizada em microscópio 

de luz em objetiva de 40, 5 campos distintos foram visualizados e 200 

espermatozoides avaliados e contados, seguindo a metodologia estabelecida 

por Halvaei, Roodsari e Harat (2012) e Lisanti, et al. (2016).  

A seleção de campos para avaliação da motilidade dos espermatozoides 

foram de pelo menos a 5 mm das bordas da lamínula conforme descrito pela  

OMS - Organização Mundial da Saúde (2010) como pode ser visualizado na 

Figura 5.  

 

Figura 5: Método de seleção de campos para avaliação da motilidade 

 

Fonte: (Organização Nacional da Saúde (OMS), (2010, p. 24)  

 
O volume da solução de sêmen e as dimensões da lamínula foram 

padronizadas, para que os espermatozoides pudessem nadar livremente. Para 

um volume de 10µl pipetada da amostra e colocada na lâmina, foi utilizada 

lamínula de 22x22 mm, o que criou um espaço de profundidade de 20.7µm.  
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A motilidade dos espermatozoides foi avaliada de acordo com a 

classificação da OMS - Organização Mundial da Saúde (2010), o qual divide-se 

em 3 categorias: 

 Motilidade Progressiva: os espermatozoides se movem 

ativamente, de forma linear ou círculo grande, independentemente 

da velocidade;  

 Motilidade não progressiva: todos os outros padrões de motilidade 

com ausência de progressão, nada em pequenos círculos, a força 

flagelante quase não desloca a cabeça, ou quando desloca 

apresenta apenas um batimento flagelar;  

 Imóveis: Não apresenta nenhum movimento. 

 

6.4.2.1 Avaliação da viabilidade do sêmen 

Foi conduzida segundo protocolo estabelecido pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde – Manual de laboratório para processamento e avaliação de 

sêmen) com pequenas adaptações. 

Preparo dos reagentes: 

- NaCl 0,9%: dissolvido em 0,9 g de NaCl em 100 ml de água destilada; 

- Eosina 0,5%: dissolvido em 0,5 g de eosina (índice de cor 45380) em 100 ml 

de NaCl a 0,9%. 

1. Foi retirada uma alíquota de 5 µl de sêmen e misturado com 5 µl de solução 

de eosina/NaCl em uma lâmina. 

2 . Após misturou-se com uma ponteira de pipeta e cobriu-se com uma lamínula 

de 22 mm × 22 mm e deixado em repouso por 30 segundos. A amostra de sêmen 

foi então remixada e retirada uma alíquota replicada, que foi misturada com 

eosina e foram refeitos os passos 1 e 2 anteriores. 

Se observou no microscópio e se realizou uma contagem de 100 

espermatozoides em 4 ou 5 campos. 

Foi identificado e indicado o número de espermatozoides: 

 Viáveis (não adquirem cor, mas movimento é observado); 
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 Pouco viáveis (adquirem cor, e movimento é observado); 

 Não viáveis (adquirem cor, e movimento não é observado); 

 Inviáveis (não adquirem cor, mas não é observado movimento). 

6.4.3. Cor 

 A cor do sêmen foi analisada, segundo Mosaferi, et al. (2004), por meio 

de avaliação visual e registradas de acordo com a descrição da OMS, (2010). 

 Branco Opalescente – tonalidade leitosa (normal); 

 Amarelo (pioespermia) – presença de vitaminas ou drogas; 

 Marrom-averrmelhado (hemospermia) – presença de glóbulos 

vermelhos. 

 

6.4.4. Consistência a partir da viscosidade 

Para avaliação da consistência a partir da viscosidade utilizamos a 

metodologia descrita pela OMS (2010) e Moreira da Silva (2012), com 

adaptações que consistiu em introduzir um palito de madeira dentro da amostra 

acondicionada em tubo eppendorf e a observação do comprimento do fio de 

sêmen formado após a retirada do palito; as amostras eram classificadas 

seguindo a escala abaixo:  

 Viscosidade normal = adere ao palito, sem formação de filamento.  

 Viscosidade aumentada = formação de filamento de 

aproximadamente 2 cm.  

 Viscosidade diminuída = não adere ao palito.  

 Viscosidade anormal = filamento excede 2 cm. 

 

6.4.5. pH  

  A metodologia para avaliação do pH das amostras foi realizada seguindo 

o descrito por Alvarez, et al. (2006) e OMS, (2010). As amostras foram medidas 

em um tempo uniforme, sempre menor que 30 minutos após a colheita, 

utilizando-se papel de pH na faixa de 0,0 a 14,0. A metodologia consistiu em 

espalhar uma gota de sêmen uniformemente sobre o papel de pH com o auxílio 

do palito de madeira e aguardar até que a cor da zona impregnada se tornasse 

uniforme (<30 segundos). O resultado obtido era então comparado com a cor da 

tira de calibração do kit (Fusion- Universal pH 0 -14). 
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6.5. Análise sanguínea 
 

As analises sanguíneas foram realizadas no Laboratório Clínico 

Veterinário na Unidade Didático Clinico Hospitalar do Departamento de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade de São Paulo – FZEA/USP.  

A coleta de sangue por punção cardíaca deu-se com o animal 

anestesiado e posicionado em decúbito dorsal. Introduzimos uma agulha 

perpendicular logo abaixo da cartilagem xifoide, atingindo a base do coração. 

Seguidamente fez-se uma sucção leve para aspiração de 0,5ml de sangue, o 

qual foi depositado em tubos de coleta com EDTA e armazenado em caixa de 

isopor com gelo reciclável. Após realizada a coleta de sangue os animais 

seguiram imediatamente para a câmera de CO2 para procedermos a eutanásia. 

Para o estudo hematológico avaliamos: leucócitos totais, hemácias, 

hemoglobina, hematócrito, índices hematimétrico e plaquetas, as quais foram 

realizadas através de metodologia automatizada (Equipamento Mindray BC- 

2800 Vet, China). A contagem diferencial de leucócitos e morfologia celular, 

foram realizadas através de metodologia manual (Coloração: Rosenfeld - 

método May-Grunwald-Giemsa modificado) e a dosagem de proteína plasmática 

foi realizada por refratometria. Para cada parâmetro avaliado, os valores foram 

expressos em média e desvio padrão. 

 

6.6. Avaliação macro e microscópica dos órgãos alvo 

Os órgãos alvo estudados foram fígado, rins e testículos, sendo os 

mesmos removidos após a eutanásia dos animais. Para avaliação macroscópica 

os órgãos foram retirados, e tiveram a sua massa úmida determinada em balança 

digital Unicasa® seguidamente foram clivados e imersos em fixadores 

específicos para cada órgão, sendo: testículo: líquido de Bouin, fixados durante 

24 horas em geladeira e o fígado e rins: solução de formaldeído à 10% fixados 

por 24 horas em temperatura ambiente. Após o período de fixação os testículos 

foram lavados abundantemente e como fígado e rins foram levados para 

recipientes com álcool 70% até processamento histológico, seguindo a 

metodologia descrita por Dimech (2006) e Bandiera (2015). 
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6.6.1. Processamento histológico do testículo  

 

A análise histológica dos testículos deu-se a fim de analisarmos a 

citoarquitetura e a presença de espermatozoides no túbulos seminíferos. Os 

testículos pré-fixado em Bouin foram seccionados ao meio de forma transversal 

para análise histopatológica. O órgão foi desidratado em solução crescente de 

etanol de 70% a 95% durante 45 minutos cada e dois banhos de álcool 100% 45 

minutos cada. Na etapa de diafanização, os órgãos foram imersos em uma 

solução de álcool e xilol 1:1 durante 45 minutos, seguido de três banhos de xilol 

100% de 45 minutos cada. Posteriormente as amostras foram submetidas a dois 

banhos de parafina purificada em estufa a 70°C durante 1 hora cada.  

Seguidamente o material foi incluso em blocos de parafina com cera de 

abelha mais ácido esteárico puríssimo, e em seguida refrigerados. Foram feitos 

cortes não consecutivos (a cada dois ou três cortes) de 3 µm de espessura 

utilizando micrótomo (Marca Slee, modelo CUT 5062). As lâminas foram 

desparafinadas em estufa a 70°C e submetidas a dois banhos de xilol, de 15 

minutos cada. Em seguida foram imersas em soluções decrescentes de álcool 

100%, 95% e 70% (5 minutos cada), coradas com hematoxilina/eosina (H&E), 

seguida de imersão em soluções crescentes de álcool (70% até 100%, e xilol 

intermediário, diafanizado e montável.)  

Por fim, as lâminas foram aderidas em lamínula utilizando permaute 

transparente e três lâminas de cada animal foram analisadas utilizando 

microscópio de luz (Marca Olympus) em aumento de 400X. 

 

6.6.2. Processamento histológico do fígado e rins 

 

Para análise histopatológica os tecidos foram inicialmente desidratados 

em diferentes concentrações de álcoois, passaram por clareamento com xilol e 

foram impregnados com parafina, seguindo o procedimento histológico 

convencional. Após inclusão em parafina, os tecidos foram seccionados em 

micrótomo em cortes de 3 µm de espessura com intervalo de 50µm entre os 

cortes. Cada lâmina foi corada com hematoxilina/eosina e foram observados 10 

campos de cada corte (60 campos por animal) em microscópio (Marca Olympus). 
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As alterações consideradas basearam-se no descrito por Bandeira (2015), 

no tecido hepático foram consideradas alterações como: presença de células 

inflamatórias, degeneração hidrópica, tumefação celular, alargamento sinusoide, 

congestão vascular, infiltrado perivascular e necrose. Para os rins foram 

considerados os seguintes parâmetros: espaço de filtração aumentado ou 

reduzido, tumefação medular e cortical, congestão vascular cortical, 

vacuolização citoplasmática, presença de células inflamatórias, dilatação do 

túbulo contorcido distal, presença de material hialino e necrose. 

 
6.7 Análise de dados  

 Para analisar os resultados obtidos dos parâmetros fisiológicos e 

hematológicos e determinação de massa úmida foram realizadas a médias, o 

erro padrão e Anova seguida de Teste de Hartley para testar as igualdade das 

variâncias dos tratamentos, sendo considerado o nível de significância p (0,05) 

e valor F máximo de Hartley (13,70). Para verificar as pressuposições da ANOVA 

foi utilizado o módulo SAS/LAB.  

 Os resultados de motilidade e viabilidade espermática foram expressos 

em porcentagem.  
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7. RESULTADOS 
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7. RESULTADOS  

7.1 Alterações Fisiológicas 

Os resultados obtidos revelam que os animais não apresentaram sinais 

de intoxicação frente ao tempo e via de administração empregados na avaliação 

que pudessem alterar de forma negativa sua fisiologia.  

Nossos resultados mostram que todos os animais apresentaram peso 

médio variando entre 292,70g a 312,35g, temperatura retal variou entre 36,0 ºC 

a 36,06 ºC, o consumo de ração variou entre 46,85g a 49,35g, e o consumo de 

água teve uma variação entre 82,20 a 95,30ml (Tabela 1). Não foi revelada 

diferença significativa entre os tratamentos.  

 

Tabela 1 – Médias de peso, consumo de ração e água e temperatura retal dos 

ratos Wistar expostos a diferentes concentrações de extrato aquoso de Neem. 

Alterações Fisiológicas GRUPO Erro 

Padrão Controle 5.000 

ppm 

7.500 

ppm 

10.000ppm 

Peso médio (g) 312,35 307,05 310,7 292,7 ±7,9875 

Consumo médio de 

ração (g) 48,40 47,95 49,35 46,85 

 ±1,1457 

Consumo médio de água 

(ml) 82,20 95,30 89,00 90,25 

±5,4273 

Temperatura média (ºC) 36,0 36,0 36,03 36,06 ±0,1572 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

 

7.2. Análise da qualidade do sêmen 

 

As análises mostraram que o sêmen apresentava cor branco opalescente 

com tonalidade leitosa; viscosidade normal, o sêmen ficava aderido ao palito, 

sem formação de filamento e o pH mensurado por fita indicou 7,0. Sendo assim, 

nossos resultados não revelaram nenhuma alteração nos grupos estudados.  
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7.2.1 Motilidade Espermática 

 

Com os resultados obtidos sobre a motilidade dos espermatozoides foi 

possível constatar efeito dose dependente, ou seja, observamos queda na 

motilidade ao passo que a dose administrada aumentava sua concentração. A 

motilidade progressiva pode ser observada nos grupos controle (99%), 5.000 

ppm (93%) e 7.500 ppm (90%). Enquanto que no grupo tratado 10.000 ppm os 

espermatozoides em sua grande maioria se apresentaram imóveis (95%). A 

motilidade não progressiva, pode ser observada em todos os grupos teste e no 

controle, entretanto de maneira menos expressiva, tendo seu maior valor em 

porcentagem (10%) sido constatado no tratamento de 7.500 ppm (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Porcentagens relacionada a motilidade dos espermatozoides em cada 

um dos grupos avaliados. 

Grupos Motilidade (%) 

Progressiva Não- 

progressiva 

Imóveis 

Controle 99 1 0 

5.000ppm 93 7 0 

7.500ppm 90 10 0 

10.000ppm 0 5 95 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

7.2.2 Viabilidade Espermática  

Os resultados obtidos acerca da viabilidade dos espermatozoides 

demonstraram efeito dose dependente, ou seja, observamos queda na 

viabilidade ao passo que a dose administrada aumentava sua concentração. No 

grupo controle a grande maioria dos espermatozoides se encontravam viáveis 

(98,6%), fato similar verificado no grupo 5.000 ppm, onde (98,2%) dos 

espermatozoides estavam viáveis. No grupo tratado com extrato a concentração 

de 7.500 ppm (94,8 %) dos espermatozoides se encontravam viáveis, contudo 

no grupo de animais tratados com 10.000 ppm (89,2 %) dos espermatozoides 

estavam inviáveis como demonstra a Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3: Porcentagens relacionada a viabilidade dos espermatozoides em cada 

um dos grupos avaliados. 

Grupos Viabilidade (%) 

Viáveis Pouco 

viáveis 

Não viáveis Inviáveis 

Controle 98,6 0 0 1,4 

5.000ppm 98,2 0 0 1,8 

7.500ppm 94,8 0,4 2,8 2 

10.000ppm 0 0 10,8 89,2 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

 

Figura 6: Fotomicrografias de espermatozoides ratos Wistar expostos a 

diferentes concentrações de extrato aquoso de neem 

 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

      Legenda: Evidenciamos a cabeça do espermatozoide (circulo) de um rato Wistar 

pertencente ao Grupo Teste de 7.500 ppm corados com eosina comparando com 

espermatozoides do grupo controle. Objetiva de 40X.  
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7.3 Parâmetros hematológicos 
 

As avaliações do perfil hematológico demonstraram que os valores das 

médias das Hemácias (x106/µL) variaram entre 15,38 a 19,05, médias dos 

Hematócritos (%) variaram entre 48,32 a 57,03 e médias de leucócitos totais 

(/µL) variaram entre 5.733 a 11.175 nos quatro grupos e as amostras de 

plaquetas apresentaram-se agregadas. 

As análises dos dados realizadas revelaram que não houve diferença 

significativa nos valores de Leucócitos, Leucócitos totais, Hemácias, 

Hematócritos, Hemoglobina, Índices hematimétrico, Plaquetas, Neutrófilos 

Segmentados, Linfócitos e Monócitos nos quatro grupo de animais. Para cada 

parâmetro hematológico avaliado, os valores foram expressos em média e erro 

padrão, e os resultados da comparação destes por cada grupo de animais, serão 

demonstrados na tabela a seguir (Tabela 4), entretanto algumas amostras não 

foram processadas por estarem coaguladas.  
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Tabela 4 - Parâmetros Hematológicos dos ratos Wistar expostos a diferentes concentrações de extrato aquoso de neem. 

Parâmetros Unidade GRUPO 

Controle (n=4) 5.000 ppm (n=4) 7.500 ppm (n=5) 10.000 ppm(n=3) 
Leucócitos totais  /µL 

6,2002132,3 11,1756743,1 10,2804916,5 5,7332867,6 

Hemácias  x106/µL 
15,383,25 19,050,8347 17,660,6877 16,134,0501 

Hematócritos % 
50,152,02 57,032,04 48,328,57 47,9711,48 

Hemoglobina  g/dL 
15,55 1,69 19,050,415 17,540,273 16,132,3410 

VCM  fL 
60,431,51 60,60,8287 61,361,21 60,270,9866 

HCM  Pg 
20,030,7932 20,180,1708 20,80,6442 20,331,02 

CHCM  % 
33,180,9394 33,350,4796 34,20,3162 33,51,4 

Plaquetas  /µL 185,750152,622 922,750595,549 894,800483,830 468,333670,343 

Neutrófilos Segmentados  /µL 
846,5657,08 2140,751472,45 1068507,69 651456,21 

Linfócitos  /µL 
6024,52624,10 87404957,11 8057,64624,23 5224,332639,15 

Monócitos  /µL 
150139,23 294,25495,32 262,2284,87 158,67109,20 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

Nota: Valores expressos em média  erro padrão 
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7.4 Avaliações macro e microscópica dos órgãos alvo: Testículo, Fígado e 

Rins 

 

As avaliações macroscópicas dos órgão alvo: testículo, fígado e rins 

demonstraram que não houve nenhuma modificação morfológica e quando 

avaliamos os valores de massa úmida por análise estatística não foi encontrado 

diferença significativa nos valores (Tabela 5). 

Com o procedimento de necropsia feito foi então realizada a avaliação 

macroscópica dos órgãos que não revelou nenhuma alteração significativa.  

As análises revelaram que os testículos se apresentaram envoltos por 

uma cápsula de natureza conjuntiva, de cor branco-nacarada (túnica albugínea) 

e possuíam um formato redondo-ovalado, com eixo longo obliquo direcionado 

caudal e dorsalmente. Septos de tecido conjuntivo dividiam o testículo em 

lóbulos incompletos; nos lóbulos se encontravam os túbulos seminíferos que se 

esvaziavam dentro da rede de testículo no mediastino.  

 O fígado dos animais se apresentou relativamente volumoso de cor 

vermelho acastanhado, superfície lisa e dividido em lobos onde o direito se 

apresentou maior que o esquerdo. Não foi verificada característica friável e 

tampouco dilatação cavernosa dos sinusoides em áreas com perda de 

hepatócitos.  

 Os rins se mostraram lisos, unilobar e com formato de feijão com uma 

borda convexa e outra côncava na qual se situa o hilo, de onde entram e saem 

os vasos sanguíneos, nervos e ureter. Apresentou coloração marrom 

avermelhada e uma cobertura capsular de tecido conjuntivo denso.  

 

Tabela 5: - Valores de massa úmida dos órgãos alvo, em gramas, de ratos Wistar 

expostos a diferentes concentrações de extrato aquoso de Neem. 

Massa úmida 
(gramas) 

GRUPO 

Controle 5.000 ppm 7.500 ppm 10.000ppm 
Testículo 1,650,11 1,610,16 1,650,21 1,730,16 

Fígado 9,520,72 10,221,36 10,581,59 10,421,54 

Rim 1,830,09 1,800,10 2,050,21 1,980,07 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

Nota: Valores expressos em média  erro padrão 
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A análise histológica dos testículos dos animais dos quatro grupos 

demonstram que estes apresentavam uma citoarquitetura normal. Os testículos 

apresentando-se compostos pelo parênquima testicular e por numerosos túbulos 

seminíferos dispostos no compartimento tubular. Na membrana basal 

encontramos as células de Sertoli, espermatogônias - células pequenas com 

núcleo escuro e arredondado e espermatócitos - células maiores com cromatina 

bem distinta e núcleo grande (Figura 7 A, D, G e J). 

O epitélio germinativo apresenta-se composto por células da linhagem 

espermatogênica em diferentes estágios meiótico, localizadas entre a membrana 

basal e o lúmen tubular, a análise também nos permitiu visualizar a presença de 

espermatozoides em todos os grupos estudados (Figura 7 A, D, G e J) 

Os resultados dos fígados revelaram que todos os animais pertencentes aos 

quatro grupos avaliados apresentaram citoarqueitetura normais, hepatócitos 

dispostos nos lóbulos hepáticos arranjados de modo a formar placas celulares 

direcionadas da periferia dos lóbulos para centro, e entre essas placas observa-

se os sinusóides. Os hepatócitos apresentaram morfologia normal, sem a 

presença de infiltrado de linfócitos, marcas de necrose ou congestão dos 

sinusoides (Figura 7 B, E, H e K).  

A análise dos rins destacaram que a citoarquitetura lobular estava 

preservada, com pirâmides medulares recobertas por tecido cortical. O córtex 

renal apresentou glomérulos regularmente distribuídos, cápsula Bowman fina e 

espaço urinário preservado e o epitélio glomerular se apresentou de forma 

arredondada (Figura 7 C, F, I e L).  

Nenhuma das alterações pesquisadas foram reveladas nem no fígado 

nem nos rins. 
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Figura 7 - Histologia dos órgãos alvo: testículo, fígados e rim de ratos Wistar 

expostos a diferentes concentrações de extrato aquoso de neem. 

 

Fonte: (CARDOSO, C.A., 2018). 

Legenda: Fotomicrografias dos órgão: testículos, fígado e rim de ratos Wistar. Em A, D, 

G e J evidenciamos as estruturas controle e em B-C, E-F, H-I e K-L destacamos os TECIDOS 

expostos a concentrações de 5000, 7500 e 10000ppm de extrato aquoso de neem 

respectivamente. Nos testículos destacamos no epitélio germinativo (EG) do túbulo seminífero 

(TS) as Espermatogônias (Seta fina), Espermatócitos (*), Células de Sertoli (seta grossa), 

Cabeça do espermatozoide (circulo) e Flagelo do espermatozoide (FE). Nas fotomigrografias dos 

fígados demostramos a presença do sinusóides hepáticos (*) e da veia centro lobular (VC) e nos 

rins apontamos a presença dos ductos coletores (DL), Glomérulo (GL) e vaso sanguíneo (Vs). 

Coloração H/E. 
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8. DISCUSSÃO 

 

 Este presente trabalho teve como propósito avaliar a propriedade 

terapêutica contraceptiva em machos de ratos Wistar e a toxicidade do extrato 

aquoso das folhas do Neem (Azadirachta indica- Meliaceae) originário da Índia 

e adaptado no Brasil, uma vez que a planta produz seus metabolitos secundários 

totalmente influenciada pelo ambiente no qual ela está inserida, e os trabalhos 

com mesma base cientifica utilizam-se geralmente da planta indiana ou oriunda 

do continente africano para estudo (CHATTOPADHYAY e BANDYOPADHYAY, 

2005;   NACIF DE ABREU e MAZZAFERA, 2005;  ATAWODI e ATAWODI, 

2009; SCHUMACHER, et al., 2011 ; OFEM, IKPI e ESSIEN, 2013; ABDEL 

MONEIM, 2014;  RAJEI, et al., 2015; SATYANARAYANA, et al., 2015; BHAJONI 

, MESHRAM e  LAHKAR, 2016; KANDHARE, MUKHERJEE e BODHANKAR, 

2017; KATTE, RAJYALAKSHMI e ALADAKATTI, 2018). 

 Nossos resultados corroboraram com Silva (2010), que administraram via 

oral três doses de 1mL, 2mL e 3mL em três concentrações (50, 100 e 200 mg/kg) 

de extrato etanólico de Neem em ratas Wistar prenhas, e nenhum sinal clínico 

de toxicidade pode ser observado, nem tampouco houve alteração ou prejuízo 

no ganho de peso, assim também verificado na presente pesquisa.  

 Nossos achados entretanto diferem de Gbotolorun, et al., (2008) que 

observaram redução de 6,46% na massa corporal de ratas Wistar que receberam 

por via oral com 1mg/kg do extrato etanólico das flores de Neem por 5 dias, 

devido a uma diarreia intensa. Em nosso estudo, alguns animais após a 

administração da primeira dose apresentaram um quadro de diarreia muito 

discreto que cessou rapidamente.  

 Quando avaliamos o consumo de ração podemos afirmar que não houve 

diferença nos grupos testados, assim como descrito por Pires Junior (2010), que 

administraram extrato hexânico de frutos M. azedarach (Meliaceae) sobre ratos 

Wistar (machos e fêmeas) na dose 300mg/kg e 2000 mg/kg por 14 dias. Contudo 

contrário a nossos resultados, os camundongos Swiss machos com a dose de 

2000 mg/kg, apresentaram menor consumo de ração em relação ao grupo 

controle avaliado.  
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 Em relação ao consumo de água encontramos que foi maior nos grupos 

tratados entretanto quando aplicamos análise estatística não foi revelada 

diferença significativa, contrariando o encontrado no estudo de Pires Junior 

(2010), no qual a ingestão hídrica foi maior nos grupos controle de machos de 

camundongos com menor dose (300 mg/kg) e ratos; com exceção dos 

camundongos Swiss machos tratados com a dose de 2000 mg/kg que corrobora 

com nossos resultados. 

Segundo Laudano (2005) e Gonçalves (2007) plantas da família 

Meliaceae tem sido bastante estudadas pela sua importância medicinal, 

fitoquímica e no controle de insetos. O chá das folhas e cascas da espécie 

Cedrela odorata (cedro) por exemplo, apresenta comprovado poder febrífugo, 

mantendo a temperatura corpórea em níveis considerados normais, fato 

observado no em nosso trabalho. Spalutto Fontes e Santos (2013), 

apresentaram em seu trabalho que a temperatura média de um rato Wistar adulto 

macho considerada normal está entre 36-37,5 °C. 

A avaliação hematologica mostrou que não houve alteração dos 

parâmetros, assim como descrito por Coelho (2014) em ovinos da raça Laucane 

gestantes e não gestantes, o qual administrou Neem por 126 dias sob a forma 

de torta composta apenas de resíduos de sementes provenientes da extração 

do óleo nas concentrações de 1,2% e 4% adicionado ao sal mineral. Contudo, 

Lipinski et al. (2011), em um estudo realizado com búfalos, utilizando a 

associação de torta de Neem e alho desidratado oferecido aos animais por um 

período de 6 meses observaram a redução do hematócrito após o tratamento, 

porém este permaneceu dentro dos valores de referência.  

Em nosso trabalho foi constatado efeito dose resposta após oito dias de 

administração do extrato aquoso de Neem por via oral na qualidade reprodutiva 

dos animais, mesmo fato verificado por Auta e Hassan (2015) em sua pesquisa, 

onde o extrato aquoso feito a partir das cinzas da madeira de Neem oriundo da 

Nigéria, provocou a diminuição significativa da motilidade espermática, e na 

contagem de espermatozóides vivos de ratos Wistar tratados via oral por 35 dias.  

Corroborando com os presentes resultados, os dados apresentados por 

Aladakatti, et al., (2001) acerca de estudo com tratamento de Azadirachta indica 

por 48 dias em ratos albinos via gavagem, demonstraram a diminuição da 

contagem total, na motilidade e velocidade dos espermatozoides. 
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Os estudos de Khillare e Shrivastav (2001) avaliaram in vitro o efeito do 

extrato das folhas de Neem em várias concentrações sobre a motilidade e 

viabilidade de espermatozoides humanos, demonstrando a eficácia do mesmo 

no sentido de deixá-los completamente imóveis. A viabilidade dos mesmos foi 

totalmente inibida, similar ao encontrado no presente trabalho nas doses 7.500 

ppm e 10.000 ppm que pode ser verificado no presente trabalho se observando 

os espermatozoides que foram corados pela Eosina.  

A administração via oral do extrato aquoso de Neem por 28 dias em 

camundongos causaram uma desordem no epitélio germinativo do túbulo 

seminífero tendo sua histoarquitetura afetada, sendo revelado nestes casos 

soltura do epitélio germinativo, condensação marginal da cromatina em 

espermátides arredondadas, ocorrência de células gigantes, mistura de tipos de 

células germinativas nos estágios diferentes da espermatogênese e 

degeneração em células germinativas (MISHRA e SINGH, 2005), resultados 

estes que não atestam nossos achados, onde os testículos dos animais dos 

quatro grupos avaliados apresentaram citoarquitetura normal. Os túbulos 

seminíferos se apresentaram envoltos por uma lâmia basal, apresentaram 

epitélio germinativo normal e constituído de várias camadas de células 

germinativas em diferentes estágios de desenvolvimento e espermatozoides no 

lúmen, todos estes com morfologia normal, bem como descrito por Ojewale, et 

al., (2014) em extrato etanólico das raízes de Pseudocedrela kotschyi, em 

camundongos Swiss macho com diabetes induzida por Alloxan. 

Segundo Costa e Rego de Paula (2003) a duração do ciclo do epitélio 

seminífero é geralmente constante para uma determinada espécie, variando no 

entanto de uma espécie para a outra. Este intervalo de tempo dura para ratos 

12,9 dias. Considerando o tempo de oito dias de administração do extrato 

aquoso de Neem no presente estudo e também a duração do ciclo do epitélio 

seminífero em ratos não é pertinente implicar que tais fatos possam afetar a 

acurácia dos resultados observados. Segundo Lisanti, et al., (2016) o 

desenvolvimento de motilidade, a transformação das estruturas da cauda dos 

espermatozóides, a alteração morfológica do acrossomo, o desaparecimento da 

gotícula citoplasmática e a transformação da membrana plasmática ocorrem no 

processo de maturação espermática no epidídimo e não no testículo no decorrer 

do ciclo. Logo o déficit na motilidade e viabilidade dos espermatozoides 
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observadas neste estudo foram, muito provavelmente, em decorrência a eventos 

ocorridos no epidídimo e não no testículo. 

Gwayi e Bernard, (2002) destacaram que valores de pH na motilidade e 

qualidade de espermatozoides de rato Wistar seria pH 7,6, sendo tal valor muito 

próximo do encontrado no presente trabalho quando verificado pH por fita 7,2 a 

7,8. 

Silveira-Barbetti, (2008), fazendo um estudo com amostras seminal 

humanas encontrou viscosidade normal quando a saída do sêmen ocorresse em 

gotas individuais (sem formação de filamento), o mesmo ocorreu no presente 

trabalho, onde não houve a formação de filamento seminal; as amostras de 

sêmen normal apresentaram-se brancas, opalescentes e homogêneas. Tanto os 

valores de pH quanto a cor seminal concordaram com nossos resultados.  

Contrários aos nossos achados Sathiyaraj, e colaboradores (2010), 

relataram que houve diminuição significativa nos pesos dos testículos, quando 

administrado aos ratos Wistar o extrato aquoso de folha de Neem, durante um 

período de 30 dias, via oral, neste caso a contrariedade em relação aos nossos 

resultados pode ter ocorrido por conta do tempo de administração do extrato.  

Ashafa, Orekoya e Yakubu, (2012) para investigarem as implicações 

tóxicas do extrato da casca do caule etanólico de Azadirachta indica (Neem) em 

ratos Wistar, via oral por 21 dias realizaram um estudo morfológico em fígado e 

rins, e constataram aumento no peso dos fígados dos animais relacionados ao 

aumento da dose do extrato, revelando uma relação dose dependente; já 

diferentemente em relação ao peso dos rins não houve uma variação significativa 

nos pesos dos órgãos quando comparados ao grupo controle. Contudo em nossa 

pesquisa o peso dos fígados se manteve sem alteração significativa entre os 

grupos analisados, acontecendo diferença numérica no peso dos rins quando 

considerados os grupos controle e grupo10.000 ppm. 

Pires Junior, et al., (2012), quando analisaram os efeitos do extrato 

hexânico de frutos de Melia azedarach (MELIACEAE), dose única, administrado 

via oral na concentrações de 300 mg/kg e 2000 mg/kg em camundongos machos 

e fêmeas Swiss, não encontraram alterações macroscópica ou microscópica no 

fígado e rins dos mesmos, assim como os animais pertencentes aos quatro 

grupo avaliados em nosso estudo. Também em concordância com nossos 

resultados, estudando os mesmos órgãos, Pessoa (2009), obteve ao tratar ratas 
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Wistar com produto piolhicida a base de extrato concentrado contendo 

Azadirachta indica L., (1%) Carapa guianensis Aublet (3%) e Saccharum 

officinarum L. (20%), por 15 dias.   

 Lisanti, et al., (2018) ao administrar o extrato aquoso das sementes de 

Neem para camundongos machos via oral por 36 dias nas doses 0,25 e 0,50 

mg/kg, e realizar análise histopatológica 36 dias após cessado o tratamento pode 

verificar degeneração nos hepatócitos, fato este que não foi observado no 

presente trabalho, onde os hepatócitos apresentaram citoarquitetura totalmente 

integra e preservada. Pode-se considerar que o tempo continuo de tratamento 

pode ter contribuído para tal achado nos camundongos tratados por 36 dias.    

 Glinsukon, et al., (1986) administraram dose única de Nimbolida, 

tetrapernóide constituinte químico importante das folhas de Neem, – 500 mg/kg, 

e ácido nimbico diluídos em DMSO, para camundongos Swiss machos e fêmeas, 

ratos Fischer machos e hamsters dourados machos via oral por gavagem. Ao 

realizar análise histopatológica os autores puderam notar que os rins dos 

camundongos e hamsters apresentaram necrose tubular, onde as células 

tubulares apresentavam processos necróticos com núcleos picnóticos, conteúdo 

citoplasmático desestruturado, restos celulares e descamação; enquanto que no 

fígado dos hamsters foram reveladas infiltração gordurosa e necrose.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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9.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste presente trabalho verificou-se que extrato aquoso de Neem 

administrado por oito dias, via oral, nas concentrações 5.000 ppm, 7.500 ppm 

e 10.000 ppm parece não ter influência no aparecimento de sinais clínicos de 

toxicidade nos animais, pois não causou alterações fisiológicas. 

Não houve alteração da cor, pH ou viscosidade seminal, nem tampouco 

alterações macro e microscópicas dos órgãos fígado, rins e testículos. 

Contudo um discreto aumento no peso da massa úmida nos rins foi 

observado fato este que pode ser considerado em estudos futuros. 

Ressaltamos que o extrato aquoso de Neem na dose de 10.000 ppm 

influência a capacidade reprodutiva dos animais, uma vez que observamos 

alteração na motilidade e na viabilidade dos espermatozoides, sugerindo 

assim uma ação contraceptiva do extrato aquoso de Neem. 
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10.SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 
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10. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Após análise de nossos achados sugerimos que haja a caracterização do 

extrato aquoso das folhas de Neem produzido com material de plantas 

adaptadas no Brasil, e em outra etapa a indução de cópula utilizando os machos 

após findado o tratamento, a fim de verificar a possível reversibilidade da ação 

contraceptiva do composto. 
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