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1. Resumo 

O diabetes                                                                    

                                                                        . Segundo 

estimativas do Ministério da Saúde, no Brasil eram cerca de 6                     

portadores do DM, e atualmente                          (BRASIL, 2006). D        

                                                                            

        , torna-se importante o controle da glicemia, terapêutica e prevenção ao 

Diabetes Mellitus. Então, surge a fitoterapia como fonte alternativa no combate ao 

Diabetes. Sendo assim, esse projeto busca analisar o possível efeito da ingestão do 

extrato da planta Baccharis drancunculifolia (alegrim-do-campo) como um potente 

hipoglicemiante e hipolipidêmico em ratos diabéticos, além de avaliar a evolução do 

peso corporal e parâmetros bioquímicos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados 28 ratos machos 

adultos Wistar (Rattus norvegicus albinus), procedentes do biotério da Universidade 

Anhanguera Uniderp. Os ratos foram induzidos ao diabetes por injeção e 

posteriormente foram divididos em 4 grupos. Após 8 semanas de tratamento foram 

submetidos à eutanásia e colhidas amostras de pâncreas para posterior análise 

morfológica. Na continuação da pesquisa serão utilizados os testes estatísticos na 

análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey com nível de significância 

p<0,05. Os resultados esperados são os efeitos hipoglicêmicos e hipolipidêmicos em 

ratos diabéticos, redução do peso corporal, além da diminui                   

              

2. Introdução 

                                                                      

                                                                    

                                                                                

        especialmente olhos                                                    

                                 -                                         

                                                                              

                                        es em 2030 (SBD, 2009). O grande 

impacto econ                                                                  

                                            a. Assim, devido a maior pro       

                                                                           

cardiopatias, nefropatias, neuropatias e retinopatias, é importante o controle da 



glicemia, pois alta concentração de glicose na cir                                    

                                                   

A Baccharis drancunculifolia (alecrim-do-campo), espécie comum em Mato 

Grosso do Sul têm sido amplamente estudada, buscando-se confirmar a ação 

hipoglicemiante, bem como os efeitos de redução de triglicerídeos, HDL e LDL, 

usada                                                                          

                                           (                                     

                                                                                 

                                                      -                          

estudo buscará confirmar a ação hipoglicemiante da Baccharis drancunculifolia bem 

como o afeito de redução dos índices de triglicerídeos, HDL e LDL. 

3. Objetivos 

Os objetivos do projeto foram avaliar o possível efeito da ingestão do extrato da 

planta Baccharis drancunculifolia (alegrim-do-campo) como um potente 

hipoglicemiante e hipolipidêmico em ratos diabéticos, além de analisar a evolução do 

peso corporal, avaliar os efeitos da Baccharis dracunculifolia                

                                                           DL, colesterol VLDL, 

glicemia). 

4. Metodologia  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados 28 ratos machos adultos 

Wistar (Rattus norvegicus albinus), pesando inicialmente 200 a 300 gramas, adultos, 

procedentes do Biotério da Universidade Anhanguera Uniderp. Estes, 

acondicionados em gaiolas coletivas de polietileno, recebendo ração Nuvital® e 

água ad libitum, mantidos à temperatura ambiente durante um ciclo de 12 horas luz 

e 12 horas escuro. Os animais foram mantidos em jejum por 12 horas. Então 

administrado nos animais, para indução do Diabetes, injeção intraperitoneal na dose 

única de 55 mg/Kg de Estrepzotocina (STZ) (Sigma®, St. Louis) diluída em tampão 

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

citrato 0,1 M (pH = 4,5). Após indução, os animais forão submetidos a 3 horas de 

jejum, recebendo somente água ad libitum. Após 48 horas foi aferida a glicemia para 

verificação do estado diabético dos animais, sendo considerados diabéticos os que 

apresentaram glicemia superior a 200 ml/dl.  

Os animais foram divididos em 4 grupos: Normoglicêmico ingerindo água (NC), 

Normoglicêmico ingerindo o extrato da planta (NT), Diabético ingerindo água (DC) e 



Diabético ingerido o extrato da planta (DT). Todos os animais receberão ração 

padrão NUVILAB. Após 8 semanas os animais foram 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 pâncreas foram 

removidas, pesadas, medidas e fixadas em formol tamponado a 10%, processadas. 

Serão incluídas, posteriormente, 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. 

5. Desenvolvimento 

Até o presente momento foi realizado a indução de diabetes nos ratos com 

injeção intraperitoneal, tratamento com a erva Baccharis drancunculifolia (alegrim-

do-campo) e acompanhamento do grupo controle, eutanásia dos ratos e 

processamento das amostras. Posteriormente, para o término do projeto, as 

amostras serão analisadas por meio da microscopia óptica.  

6. Resultados Preliminares 

Esperamos encontrar os efeitos hipoglicemicos e hipolipidemicos em ratos 

diabéticos, redução do peso corporal, além da diminuição dos parâmetros 

      micos. 
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