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Avaliação morfológica do trato gastrointestinal de ratos diabéticos submetidos 

à ingestão de Baccharis drancunculifolia (alecrim-do-campo)  

Resumo 

O diabetes mellitus é uma doença crônica considerada um problema de saúde 

pública tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento e 

possui efeitos prejudiciais no trato gastrointestinal. Indicada para o tratamento de 

distúrbios do sistema digestivo, a Baccharis drancunculifolia é conhecida 

popularmente por carqueja ou alecrim-do-campo. Apesar de estudos revelarem 

efeitos positivos da mesma, sua ação em ratos diabéticos foi pouco explorada. 

Assim, busca-se com este trabalho verificar o efeito hipoglicemiante e a 

morfologia do trato gastrointestinal de ratos diabéticos submetidos à ingestão de 

Baccharis drancunculifolia (alecrim-do-campo), pois são poucos os estudos 

realizados nessa área e a comercialização da planta é frequente na região do 

Cerrado.  Um mês de tratamento com o extrato da planta não foi suficiente para 

desenvolver diminuição da glicemia nos animais tratados.  

 
Introdução 

A Diabetes mellitus é uma desordem metabólica que tem como fator primário 

desencadeador de suas complicações a hiperglicemia crônica decorrente de 

defeitos na secreção e/ou ação da insulina (FERREIRA et al., 2011).  Segundo a 

Sociedade Brasileira de Diabetes existem no Brasil mais de 12 milhões de 

pessoas convivendo com ela e a estimativa para 2030 de acordo com a OMS é 

de mais de 300 milhões de diabéticos no mundo inteiro.  

Existem poucos estudos sobre os efeitos da doença no trato gastrointestinal 

(TGI), considerado pela maioria dos autores como manifestações assintomáticas 

e dificilmente diagnosticadas. Entretanto, sabe-se atualmente que todo o TGI é 

afetado pelo DM, da boca à região anorretal, e a disfunção deste sistema 

contribui para a morbidade desta doença e piora a qualidade de vida de seus 

portadores (RODRIGUES et al., 2012).  

Há muitas plantas utilizadas para tratar dos sintomas de DM, conhecidas como 

plantas hipoglicemiantes. Entre estas plantas se encontra a Baccharis 

dracunculifolia, da família Asteraceae, que é a principal matéria prima empregada 

na própolis verde, um composto produzido por abelhas. O gênero Baccharis 



compreende muitas espécies denominadas popularmente de carqueja e 

indicadas para o tratamento de distúrbios do sistema digestivo (MORS et al., 

2000).  

 
Objetivos 

Avaliar a morfologia do trato gastrointestinal de ratos diabéticos submetidos à 

ingestão de Baccharis drancunculifolia (alecrim-do-campo). Analisar índices 

glicêmicos dos animais submetidos à dieta de Baccharis drancunculifolia (alecrim-

do-campo) e a ocorrência de alterações na morfologia do trato gastrointestinal 

desses animais. 

 
Metodologia  

Foram utilizados ratos Wistar (n=28), divididos em 4 grupos: Controle Extrato 

(GCE), tratados com o extrato aquoso de Baccharis drancunculifolia, Controle 

Hídrico (GCH) recebendo água, Diabético Extrato (GDE), e Diabético Hídrico 

(GDH). 

Para indução do Diabetes foi administrado intraperitoneal 55 mg/Kg de 

Estrepzotocina (STZ) (Sigma®, St. Louis) diluída em tampão citrato 0,1 M (pH = 

4,5). Os animais controles receberam injeção de tampão citrato 0,1 M (pH = 4,5).  

Foram coletadas as partes aéreas da planta Baccharis dracunculifolia, secadas 

por um período de 5 a 6 dias e trituradas para o preparo da infusão (56g de 

extrato seco ou erva para cada 2.800ml de água).  

Após 9 semanas os animais serão submetidos à eutanásia, utilizando dose 

excessiva de anestésico com a associação de Xilazina (5 mg/Kg) e Ketamina (30 

mg/Kg) administradas via intraperitoneal. Amostras do estômago (fundo e corpo) 

e do intestino delgado (duodeno) serão removidas, pesadas, medidas e fixadas 

em formol tamponado a 10%, processadas, incluídas em parafina para serem 

seccionadas a 5 µm e avaliadas por meio da microscopia óptica. 

Para os testes estatísticos será utilizada a análise de variância (ANOVA), seguida 

do teste de Tukey com nível de significância p<0,05. 

 
Desenvolvimento 
Os animais foram divididos em quatro grupos, conforme descrito na metodologia. 

Após 48 horas da indução à diabetes foi aferida a glicemia para a determinação 

dos animais diabéticos, com glicemia superior a 200 ml/dl.  



Semanalmente é aferida a glicemia de jejum dos animais em monitor glicêmico 

digital. Faz-se a punção da cauda, perfura-se a veia caudal com agulha 

hipodérmica, causando o mínimo de estresse ao animal, e uma gota de sangue é 

depositada na tira reagente do monitor de glicemia. Todos os procedimentos com 

os animais estão sendo realizados de acordo com as normas previstas pelo 

Brazilian Council on Animal Care (COBEA). Pesquisa aprovada pelo CEUA 

Comitê de Ética Animal da Universidade, com o parecer 2897/ 2014. 

 

Resultados Preliminares 

A ingestão do extrato aquoso da planta Baccharis dracunculifolia não promoveu 

diferença significativa na glicemia dos animais diabéticos quando comparados 

aos animais do grupo controle, durante o primeiro mês de tratamento. 

Início do tratamento      1 mês de tratamento 

 Diabético Controle 

Extrato 459.29 ± 
57.90 

116 ± 7.81 

Água 468.5 ± 
79.54 

109.71 ± 
5.94 

 p = 0.8165 p = 0.1826 

 Diabético Controle 

Extrato 500.43 ± 
36.54 

116.71 ± 
4.96 

Água 468.5 ± 
79.54 

113.14 ± 
7.69 

 p = 0.2421 p= 0.4297 

Após 9 semanas de tratamento com o extrato da planta, espera-se com a 

avaliação da morfologia do trato gastrointestinal de ratos diabéticos evidenciar 

alterações resultantes da doença e comprovar ou não o efeito hipoglicêmico do 

tratamento. 
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