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Avaliar in vitro a eficácia, bem como o efeito letal que o óleo de Nim

apresenta sobre larvas de C. felis.

A existência de aproximadamente 79,8 milhões de cães e gatos mantidos

como animais de companhia no Brasil (1), demonstra que nos dias atuais a

coabitação entre humanos e esses animais está mais intensa e em ascensão (2).

A proximidade favorece a transmissão de doenças, incluindo aquelas que

precisam de vetores e, uma vez que estes animais podem ser parasitados por

artrópodes hematófagos, isso implica diretamente na saúde humana e animal (3).

De distribuição cosmopolita, as pulgas do gênero Ctenocephalides são os

principais ectoparasitas de cães e gatos. Devido as formas imaturas servirem

como fonte para a manutenção do seu ciclo biológico, as medidas de controle e

tratamento devem ser realizadas concomitantemente no animal e no ambiente

onde o mesmo vive. Além dos métodos de controle mecânicos, é extensa a

variedade de substâncias químicas e apresentações utilizadas, conferindo

limitações como toxicidade e contaminação ambiental (4). Nesse sentido, plantas

que possuem atividade inseticida como o Nim (Azadirachta indica) podem ser

uma opção para o controle de pulgas, visto que detém em sua composição

substâncias bioativas como a azadiractina, qual possui efeito praguicida,

causando uma supressão do apetite e do funcionamento das glândulas

endócrinas dos insetos (5).

O óleo de nim apresentou in vitro, atividade inseticida contra larvas de C.

felis de maneira dose-dependente e sua maior eficácia foi alcançada na

concentração de 12,0%, a qual foi capaz de matar 100% das larvas após 24

horas de exposição. Apesar das demais concentrações demonstrarem que o

índice de eficácia diminuiu juntamente com a redução da concentração testada,

a substância demonstrou resultados satisfatórios.
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As concentrações de 1,5 e 3,0% não diferiram significativamente entre si,

sendo significativamente superior a mortalidade de larvas obtida com 12,0%. Na

comparação das médias em relação ao tempo de exposição ao produto (em

horas), houve diferença apenas entre os tratamentos 3,0 e 6,0%, entre as

médias em 24 e 72 horas (Tabela 1).

Concentração (%) 
24h 

(Morto % - Vivo %) 
48h 

(Morto % - Vivo %) 
72h 

(Morto % - Vivo %) 

0 5,33 – 94,67 aA 6,66 – 93,34 aA 8,00 – 92,00 aA 

1,5 26,66 – 73,34 bA 33,33 – 66,67 bA 38,66 – 61,34 bA 

3,0 26,66 – 73,34 bA 41,33 – 58,67 bAB 53,33 – 46,67 bB 

6,0 60,00 – 40,00 cA 76,00 – 24,00 cAB 85,33 – 14,67 cB 

12,0 100 – 0 dA 100 – 0 dA 100 – 0 cA 

 Legenda: Letras diferentes (maiúsculas na linha e minúsculas na coluna) indicam diferença estatística significativa pelo teste de Tukey

(p≤0,05).

Tabela 1. Percentual de larvas vivas e mortas de C. felis após 24, 48 e 72 horas de experimento

Figura 1. A) Percentual de eficácia do óleo de nim sobre larvas de C. felis em diferentes tempos de 

exposição e concentrações; B) Concentração letal mediana (CL50) do óleo de nim sobre larvas de C. 

felis depois de 24 horas de exposição ao produto (n=75 larvas testadas por concentração).

Foi possível verificar que a mortalidade apresentou correlação positiva com

as concentrações de óleo de Nim testadas, ocorrendo o mesmo em relação a

eficácia, apresentando um percentual maior nas concentrações superiores

(Figura 1A). Quanto as concentrações letais (CL50 e CL95) obtidas para uma

exposição de 24 horas ao óleo, foram obtidos os percentuais 4,5435% e

10,9952%, respectivamente (Figura 1B).

As larvas expostas ao produto apresentaram um tamanho inferior quando

comparadas ao grupo controle, sendo isto decorrente da substância bioativa do

inseticida, que confere efeito antialimentar e inibição hormonal do crescimento,

impedindo desta forma a metamorfose dos insetos (5). Foi administrado 1 mL do
produto a 12,0% em uma área aproximada de 5 cm², portanto extrapola-se que

para uma área de 10 m² sem interferência de fatores ambientais, a quantidade

necessária para alcançar uma maior efetividade do produto, seria de

aproximadamente 200 mL.

Com relação as concentrações de óleo de nim avaliadas, foi verificado que

a quantidade de larvas que permaneceram vivas foi significativamente superior

no grupo controle em relação aos tratados.
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