
 

 

III Jornada de Iniciação Científica da UNIVASF 
III JIC/UNIVASF 

 
  17 e 18 de setembro de 2008 – Juazeiro – BA 

 

Anais da III JIC/UNIVASF  1 

III JIC 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HIPOGLICEMIANTE DA Morus sp. (MORACEAE) EM 
MODELOS EXPERIMENTAIS DE DIABETES 

 

Ewerton Granja de Araújo Rocha
1
, Leonardo Ferreira Neves

2
, Julianeli Tolentino de Lima

1
, Xirley 

Pereira Nunes
1
, Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida

1
 

 
1
 Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais (NEPLAME), UNIVASF, Campus Petrolina 

2
Técnico em Laboratório, UNIVASF, Campus Petrolina 

  

Introdução 
A diabetes mellitus (DM), é tida como uma patologia metabólica crônica, e é caracterizada 

pela hiperglicemia permanente. Acomete pessoas em todo mundo, desde a infância até a idade senil. 

Tal condição clínica causa uma série de danos no organismo humano, com disfunção ou falência de 

órgãos, especialmente olhos, nervos, rins, coração e vasos sanguíneos. E, se não tratado poderá 

evoluir para óbito (SCHIMIDT, 2006; GROSS et al., 2002). 

O Ministério da Saúde do Brasil (MS) prioriza as ações voltadas à prevenção desta patologia 

em nível de atenção primária. Como exemplo, os programas de saúde pública direcionados à 

atenção básica. A utilização da terapia farmacológica é predominante na população mundial 

visando obter o controle glicêmico adequado, muito embora a clínica preconize aliar alguns fatores 

comportamentais como forma terapêutica, tais como a realização de exercícios físicos e controle da 

dieta alimentar (ARAUJO; BRITTO; CRUZ, 2000). Algumas drogas, em especial a Metformina
®

, 

são extraídas de plantas medicinais. Logo, estes vegetais sempre foram exemplares fontes de 

recursos para o desenvolvimento de preparações farmacêuticas como no tratamento da DM.  

No Vale do São Francisco, há um acentuado uso tradicional da Amora-miúra (Morus sp.) 

para tratar a diabetes, porém tornou-se de uso descontrolado e vulnerável a possíveis efeitos 

danosos provocados por um uso em longo prazo de suas preparações caseiras. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a possível atividade hipoglicemiante do Extrato 

Etanólico Bruto (EEB) da Morus sp. (MORACEAE) em modelos animais de diabetes experimental 

agudo e crônico, bem como tentar validar o uso popular de suas folhas na medicina tradicional do 

Vale do São Francisco. 

 

Materiais e Métodos 
Para avaliação do EEB foram realizados: ensaio experimental de DL50 e modelos de 

avaliação aguda e crônica de diabetes em animais de laboratório. Foram utilizados ratos Wistar 

(Rattus novergicus, 250-300 g) e camundongos Swiss (Mus muscullus, 30-40 g). Na determinação 

da DL50, utilizou-se 2 grupos de 5 machos e 5 fêmeas receberam uma dose única de 1 g/kg, v.o., do 

EEB com observações para avaliação da atividade autônoma, atividade motora e reflexos a cada 30 

min., durante 4 h consecutivas e a ocorrência de morte em cada grupo foi verificada após 24, 48 e 

72 h (Litchfield; Wilcoxon, 1949). 

Na avaliação da atividade hipoglicemiante aguda utilizou-se 3 grupos de 6 ratos (n=6), que 

após um período de 12 h de jejum administrou-se o EEB, v.o., nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg. 

No grupo controle foi administrado solução salina por via oral e outro grupo recebeu a droga padrão 

metformina 500 mg/kg. Logo após 30 min os ratos foram injetados com uma dose única de glicose 

3 g/kg, por gavagem. A amostra sanguínea foi coletada e anotada em protocolo específico nos 

tempos 0, 30, 60, 90, 120 da injeção de glicose. Na avaliação da atividade crônica, utilizou-se a 

administração única de aloxana, droga diabetogênica, a 2 % (ALOXAN-INLAB) injetada por via 

intravenosa, na dose de 50 mg/kg de peso corporal, utilizando a veia peniana dorsal, 15 horas após 
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jejum e anestesia com éter etílico. Neste experimento utilizou-se 6 grupos de 6 ratos (n=6). Desses, 

identificou-se: grupo controle negativo (GCN) (animal sem administração de aloxana e tratado com 

solução salina); grupo controle positivo (GCP) (animal com administração de aloxana e tratado com 

solução salina); grupo tratamento I (GTI) (tratado com droga padrão - metformina); grupo 

tratamento II (GTII) (tratado com EEB nas doses 100, 200 e 400 mg/kg). 

 

Resultados e Discussões 
No teste de toxicidade realizado com o extrato observou-se que não houve ocorrência de 

morte, não sendo necessária a determinação da DL50. 

Na avaliação da atividade aguda observou-se que o EEB não reduziu significativamente os 

níveis glicêmicos em comparação com os animais do grupo controle (Figura 1). Apesar do EEB, 

nas doses testadas, não produzir alterações significativas na absorção da glicose, é importante 

salientar que o TOTG foi realizado em animais normoglicêmicos. 
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Figura 1 - Avaliação hipoglicêmica do EEB nas doses 100, 200 e 400 mg/kg, v.o., no teste oral de 

tolerância à glicose (TOTG) após jejum de 12 h. Os dados representam média ± e.p.m. (ANOVA 

seguindo do teste de “t” Student). 

 

Na avaliação da atividade crônica, os animais não apresentaram características clínicas 

sugestivas de diabetes, assim como glicemia capilar e glicosúria abaixo dos parâmetros bioquímicos 

adotados para o experimento. A diabetogênese em animais de laboratório é extremamente variável, 

o que provavelmente atribui-se esse fato a linhagens de animais utilizados nos experimentos 

resistirem à ação da droga, uma vez que a mesma dosagem utilizada nos experimentos produz 

resultados diferentes em termos de glicemia 

 

Conclusões 
 Novos estudos devem ser realizados com o extrato da planta em modelos de indução de 

diabetes experimental para se avaliar o potencial hipoglicemiante da planta. Um bom modelo a ser 

utilizado a partir de agora será a indução com a streptozotocina, visto que houve uma resistência à 

droga quando os animais receberam a aloxana. 
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