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RESUMO. O presente estudo investigou o potencial antidiabético de extratos aquosos de cinco plantas me-
dicinais indicadas popularmente para o tratamento do diabetes. Foram avaliados os efeitos anti-hipergli-
cemiantes agudos da metformina (500 mg/kg) e dos extratos da entrecasca de Bowdichia virgilioides Kunth
(EABV), das folhas de Costus spicatus Swartz (EACS), das folhas de Chrysobalanus icaco L. (EACI), da
entrecasca de Bumelia sartorum Mart (EABS) e da casca de Caesalpinia ferrea Mart (EACF) administra-
dos em doses únicas de 200 mg/kg no teste oral de tolerância à glicose em ratos normoglicêmicos. Neste
teste, somente o EABV, EACF e a metformina foram capazes de promover uma inibição da hiperglicemia
induzida por sobrecarga de glicose em até 46,5, 51,7 e 48,3%, respectivamente. Estes resultados demons-
tram que das cinco espécies estudadas, duas apresentaram efeitos anti-hiperglicemiantes significativos que
pode indicar uma possível ação antidiabética, o que reforça o indicativo popular.
SUMMARY. “Evaluation of the Antidiabetic Potential of Five Medicinal Plants in Rats”. Potential antidiabetic
activity of five medicinal plants indicated to diabetes was evaluated in normoglicemic rats. Metformin (500
mg/kg) and aqueous extract of Bowdichia virgilioides Kunth (EABV), Costus spicatus Swartz (EACS),
Chrysobalanus icaco L. (EACI), Bumelia sartorum Mart (EABS) and Caesalpinia ferrea Mart (EACF), in a sin-
gle dose of 200 mg/kg, were tested on the curve of glucose tolerance oral test. In this test, only metformina,
EABV and EACF were able to inhibit the glucose-induced hyperglycemia up to 46.5, 51.7 e 48.3%, respectively.
In conclusion, of the five plants tested, two plants showed anti-hyperglycemic effect that can indicate possible
antidiabetic action, in according with popular use.

INTRODUÇÃO
Em todo o mundo, plantas medicinais vêm

sendo utilizadas empiricamente pela população
para o tratamento de diversas doenças. No Bra-
sil, país que possui uma incalculável biodiversi-
dade, este uso é mais evidente 1. Diversos estu-
dos vêm demonstrando a potencialidade e a efi-
cácia das plantas medicinais no combate de
doenças crônicas como o diabetes 2,3. 

Diabetes e alterações da tolerância à glicose
são freqüentes na população adulta e estão as-
sociados a um aumento da mortalidade por
doença cardiovascular e complicações microvas-

culares 4. O controle glicêmico, através de hipo-
glicemiantes orais, podem retardar o apareci-
mento destas complicações e reduzir a mortali-
dade 4. Assim, diversos grupos de pesquisa têm
intensificado os estudos utilizando plantas medi-
cinais com o objetivo de buscar alternativas te-
rapêuticas mais eficazes para o diabetes. Diante
disto, este trabalho teve como objetivo avaliar o
potencial antidiabético de cinco plantas medici-
nais indicadas popularmente para o diabetes em
ratos normoglicêmicos através do teste oral de
tolerância a glicose (TOTG).
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MATERIAIS E MÉTODOS
Animais

Foram utilizados 42 ratos Wistar machos (180
- 250g), provenientes do Biotério Central da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), manti-
dos sob condições controladas de temperatura
com livre acesso à alimentação e água, e ciclo
claro-escuro de 12 h (Claro: 6-18 h). Todos os
protocolos experimentais foram aprovados pelo
Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Univer-
sidade Federal de Sergipe (protocolo n° 51/07).

Material botânico
As plantas foram selecionadas de acordo

com indicação popular para o tratamento do
diabetes e foram coletadas entre janeiro e março
de 2007. Chrysobalanus icaco foi coletada no
povoado Jatobá, município de Barra dos Co-
queiros - SE, Bowdichia virgilioides foi coletada
no município de Pirambu – SE, e as demais fo-
ram coletadas na região metropolitana de Araca-
ju – SE. As espécies foram identificadas pela bo-
tânica Ana Paula N. Prata do Departamento de
Biologia da UFS. Uma exsicata de cada espécie
foi depositada no Herbário desta mesma institui-
ção sob os números ASE 11453 (Costus spicatus,
Zingiberaceae), ASE 11855 (Chrysobalanus ica-
co, Chrysobalanaceae), ASE 00089 (Bumelia sar-
torum, Sapotaceae), ASE 0833 (Caesalpinia fér-
rea, Fabaceae) e ASE 10001 (Bowdichia virgi-
lioides, Fabaceae).

Preparação dos extratos aquosos (EAs)
A escolha da parte utilizada e do tipo de ex-

trato foi baseada no conhecimento popular,
uma vez que todas as plantas selecionadas são
consumidas na forma de chá (infuso). Foram se-
lecionadas: folhas de Costus spicatus (“cana-do-
brejo”), folhas de Chrysobalanus icaco (“grage-
ru”), entrecasca de Bumelia sartorum (“quixa-
beira”), casca de Caesalpinia ferrea (“pau-fer-
ro”) e entrecasca de Bowdichia virgilioides (“su-
cupira”).

Para preparação dos extratos aquosos, o ma-
terial botânico foi seco em estufa com circula-
ção de ar a 40 °C e triturado. Em seguida, o pó
(50 g) foi submetido à extração por infusão em
água destilada (1000 mL) a 100 °C durante 15
min. Após este período, os extratos foram filtra-
dos a vácuo e secos em liofilizador (Benchtop,
Virtis, NY, USA) (Pressão > 0,1 mmHg,  50
°C/72 h). Os extratos aquosos secos foram ar-
mazenados a 4 °C e solubilizados em solução
salina nas concentrações desejadas minutos an-
tes da realização dos experimentos.

Ensaios farmacológicos
O potencial antidiabético foi investigado

através do TOTG de acordo com o método des-
crito por Pushparaj et al. 5. Inicialmente, 42 ratos
em jejum não hídrico por 12 h, foram separados
em 7 grupos com 6 animais cada: um grupo
controle negativo, tratado apenas com solução
salina (0,9%); um grupo controle positivo, trata-
do com metformina (500 mg/kg), um hipoglice-
miante oral de uso terapêutico 5,6, e cinco gru-
pos tratados com os extratos na dose única de
200 mg/kg, todos por gavagem (v.o.). A mesma
dose foi escolhida para todas as plantas para
permitir a comparação dos seus efeitos. Em se-
guida, a glicemia foi medida no jejum e definida
como glicemia do tempo 0 (zero). Após este
procedimento, os animais receberam seus res-
pectivos tratamentos e decorridos 30 minutos
receberam a glicose na dose de 3 g/kg. A glice-
mia foi então medida nos tempos 30, 60, 90 e
120 min após administração da glicose. Os valo-
res de glicemia foram obtidos através de fitas
reagentes (ACCU-CHECK Advantage II, Roche)
acopladas a um glicosímetro digital portátil a
partir de amostras de sangue coletadas da cau-
da. 

Os resultados para cada grupo foram expres-
sos como a média das diferenças entre os valores
da glicemia nos tempos de observação e a glice-
mia de jejum, área sob a curva (ASC) e percen-
tual de inibição máximo da hiperglicemia (% IM).

Análise estatística
Os resultados foram expressos ou como mé-

dia ± erro padrão da média (EPM) ou percen-
tual. A significância das diferenças entre as mé-
dias das glicemias e das ASCs foi avaliada atra-
vés de ANOVA de duas e uma vias, respectiva-
mente, seguida do pós-teste de Bonferroni. Foi
considerado como % IM o maior percentual de
inibição da hiperglicemia obtido entre todos os
tempos. Para estes procedimentos foi utilizado o
GRAPH PAD PRISM ä versão 3.02.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O TOTG foi escolhido para este estudo por

ser uma técnica rápida, de baixo custo e que
permite verificar os efeitos de drogas sobre o
metabolismo da glicose. Em ratos normoglicêmi-
cos, a elevação da glicemia pós-pradial, após
sobrecarga de glicose, e a conseqüente normali-
zação aos níveis basais, após cerca de 2 h, ca-
racteriza uma função normal do metabolismo
glicídico.
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Algumas drogas, a exemplo da metformina,
um hipoglicemiante oral da classe das biguani-
das 7, são capazes de alterar o metabolismo gli-
cídico inibindo a elevação da glicemia pós-pra-
dial em aproximadamente 25 a 30% 6. Seu me-
canismo de ação envolve a inibição da absorção
de glicose pelo trato gastrintestinal, redução da
produção hepática de glicose e aumento da sen-
sibilidade de tecidos periféricos à insulina 6.

No presente estudo, foi observado que em
todos os ratos testados, a média da glicemia de
jejum foi 57 ± 2 mg/dL (n = 42). No grupo con-
trole, a administração oral de 3 g/kg de glicose
capaz de elevar significantemente (p < 0,001)
esta glicemia nos tempos 30, 60, 90 e 120 min
para valores de 118 ± 5, 110 ± 3, 103 ± 3 e ± 4
mg/dL, respectivamente (n = 6). Tanto a glice-
mia de jejum como os incrementos de glicemia
após ingestão de glicose foram similares aos en-
contrados em outros estudos usando o mesmo
método e a mesma espécie animal 5,8.

Como pode ser observado na Tabela 1, o
EACS, EACI e EABS, na dose testada, não foram
capazes de induzir efeito anti-hiperglicemiante
significativo quando comparados com o grupo
controle (salina). Interessantemente, o EABS foi
capaz de induzir um efeito hiperglicemiante adi-
cional à sobrecarga de glicose, elevando a área
sob a curva de 12.023 ± 322 para 13.490 ± 423
(p < 0,05), o que pode contra-indicar esta planta
para o tratamento do diabetes.

Estes resultados corroboram com aqueles en-
contrados por Keller et al. 9, que demonstraram
que o extrato aquoso das folhas da Costus spi-
catus também não foi capaz de promover me-
lhora na homeostase glicêmica de ratos diabéti-
cos. Mas, por outro lado, não estão de acordo
com aqueles encontrados por Almeida et al. 10,

Tempo (min)
Grupo

30 60 90 120 %IM ASC

Salina 58 ± 10 52 ± 7 44 ± 6 22 ± 6 — 12.023 ± 322
Metformina 30 ± 3 b 24 ± 2 b 25 ± 5 25 ± 5 48,3 8.760 ± 457 c

EACS 35 ± 5 35 ± 4 34 ± 3 26 ± 5 39,6 11.118 ± 190
EACI 67 ± 7 65 ± 5 43 ± 4 31 ± 3 2,3 11.610 ± 465
EABS 65 ± 5 71 ± 2 75 ± 6 b 51 ± 7 b 0,0 13.490 ± 423 a

EACF 31 ± 4 b 31 ± 3 a 22 ± 1 a 9 ± 2 46,5 10.995 ± 121 a

EABV 28 ± 3 b 32 ± 4 30 ± 6 31 ± 4 51,7 10.500 ± 272 a

Tabela 1. Incrementos de glicemia após 30, 60, 90 e 120 min da administração de 3 g/kg de glicose (v.o.) em
animais normoglicêmicos tratados com salina (condição controle), metformina (500 mg/kg) ou com os extratos
aquosos (200 mg/kg) de: Costus spicatus (EACS), Chrysobalanus icaco (EACI), Bumelia sartorum (EABS), Cae-
salpinia ferrea (EACF) e Bowdichia virgilioides (EABV). Os valores representam a média ± EPM de seis animais.
Os incrementos de glicemia estão expressos em mg de glicose por dl de sangue. %IM – percentagem de inibi-
ção máxima da hiperglicemia; ASC – área sob a curva. a p < 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001 vs salina.

que demonstraram que o extrato etanólico da
casca da raiz da Bumelia sartorum apresentou
efeito hipoglicemiante tanto em ratos normogli-
cêmicos como em ratos diabéticos induzidos
por aloxano, nem com aqueles observados por
Presta & Pereira 11, que demonstraram que o
chá das folhas Chrysobalanus icaco, a 5% por
via oral durante 33 dias, reduziu a glicemia de
jejum de camundongos normoglicêmicos e dia-
béticos induzidos por aloxana.

Uma provável explicação para as discrepân-
cias entre os resultados obtidos neste estudo e a
literatura pode estar relacionada com a escolha
da via de administração, dose, tipo de extrato e
a espécie animal na qual os extratos foram tes-
tados. 

Por outro lado, o EACF, nos tempos 30, 60 e
90, e o EABV, no tempo 30, apresentaram signi-
ficativa atividade anti hiperglicemiante (31 ± 4,
31 ± 3, 22 ± 1 e 28 ± 3 mg/dL, respectivamente)
em relação ao grupo controle. Este efeito foi
confirmado pela redução significativa (p < 0,05)
das ASCs em relação ao grupo controle. Não fo-
ram encontrados na literatura trabalhos relatan-
do a ação de extratos de Bowdichia virgilioides
e Caesalpinia ferrea sobre a atividade anti-hi-
perglicemiante, estimulando assim a realização
de estudos adicionais com estas espécies.

Por fim, semelhante ao que foi observado
para o EACF e EABV, a administração de met-
formina (500 mg/kg), um hipoglicemiante oral
de uso terapêutico 5,6, também induziu um sig-
nificativo efeito anti-hiperglicemiante nos tem-
pos 30 e 60 min. Estes resultados não foram sig-
nificantemente diferentes daqueles obtidos para
o EACF e EABV. Além disso, a metformina pro-
moveu uma forte e significativa redução da ASC
e uma inibição máxima da hiperglicemia de
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48,2% (Tabela 1). Os percentuais de inibição
máxima da hiperglicemia para a metformina fo-
ram semelhantes aos obtidos para os dois extra-
tos e superiores aos percentuais relatados na li-
teratura 6.

De acordo com os resultados obtidos neste
trabalho, pode-se sugerir que os EABV e EACF
apresentam atividade anti-hiperglicemiante sig-
nificativa em ratos normoglicêmicos o que pode

indicar um potencial antidiabético, reforçando
assim o indicativo popular.
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