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Árvore adentro 

Cresceu em minha fronte uma árvore. 

Cresceu para dentro. 

Suas raízes são veias, 

nervos suas ramas, 

Sua confusa folhagem pensamentos. 

Teus olhares a acendem 

e seus frutos de sombras 

são laranjas de sangue, 

são granadas de luz. 

                                Amanhece 

na noite do corpo. 

Ali dentro, em minha fronte, 

a árvore fala. 

                   Aproxima-te. Ouves? 

 Antônio Moura 

http://www.culturapara.com.br/antoniomoura/
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IL-6 - Interleucina 6 

LDL – Low Density Lipoprotein (lipoproteínas de baixa densidade) 
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LPL – Enzima lipoproteína lípase 
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TG (Tg) – Trigliacilglicerol 

TGI – Trato gástrico intestinal 

TGO (AST) – Transaminase glutâmico-oxalacética (Aspartato amino-transferase)   

TGP (ALT) –Transaminase glutâmico pirúvica (Alanina amino-transferase) 

TNF - Fator de necrose tumoral  



TSH – Hormônio estimulante da tireóide 

UKPDS - “United Kingdom Prospective Diabetes Study”  

VLDL - Very-low density lipoproteins (lipoproteína de densidade muito baixa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 A diabetes é uma doença crônica não transmissível, que apresenta alterações 

nos níveis de glicose, triacilglicerol, substâncias cetônicas, colesterol, aldose 

redutase e glicoproteínas acídicas na circulação sanguínea, dentre outras. Diabetes 

foi induzida em coelhos por aloxano e no final de 28 dias, após tratamentos, foram 

avaliados parâmetros plasmáticos e hematológicos. 

 As feridas de pele ocorrem por ataque de vírus, bactérias, fungos, choques 

mecânicos, na diabetes ou por alteração da microcirculação periférica, dentre varias 

causas. Feridas foram induzidas por HCl 20% em etanol, e após tratamento, foram 

avaliados parâmetros plasmáticos, hematológicos e histológicos. 

 A Hovenia dulcis, uva-do-Japão, é uma árvore da família Rhamnaceae 

utilizada na medicina tradicional chinesa contra intoxicação alcoólica e para tratar 

diabetes, dentre outras utilizações. Formulações à base dos seus frutos e um 

flavonóide foram utilizadas no tratamento de diabetes e à base de suas cascas e 

ácido tânico, no tratamento das feridas.  

 De acordo com os resultados obtidos, o extrato dos frutos e o flavonóide 

reduziram a glicemia em 25% e 47%, aumentaram os níveis de insulina em 55% e 

126% e reduziram os de triacilglicerol em 28% e 43%, respectivamente. Na 

cicatrização o ácido tânico acelerou o processo cicatricial de forma equivalente à 

sulfadiazina de prata (controle) e o extrato das cascas retardou o processo 

possívelmente pela presença de substâncias irritativas ou formação de corpo 

estranho.  

 

Palavras chaves: Diabetes, cicatrização, flavonóide, compostos fenólicos, Hovenia 

dulcis, hiperglicemia, feridas de pele. 



ABSTRACT 

 

Diabetes is not transmissible a chronic illness, it modify the glucose 

levels, triacilglicerol, ketonics substances, cholesterol, aldose redutase, acidics 

glycoproteins, the sanguineous circulation. Diabetes was induced in rabbits for 

alloxan. It had been treated during 28 days and evaluated plasmáticos and 

hematológicos parameters. 

The skin wounds occur for attack of virus, bacteria, fungos, mechanical 

shocks, diabetes, modification of the peripheral microcirculation. Wounds had 

been induced for HCl 20% in rabbits.  It had been evaluated plasmáticos, 

hematológicos and histológicos parameters. 

The Hovenia dulcis, japonese raisintree (Rhamnaceae) is used in Chinese 

traditional medicine to treat liver diseases and diabetes. Its fruits and flavonóide, 

had been used in the treatment of diabetes. Its root bark and acid tanic had 

been used in the treatment of the skin wounds. 

The extract of the fruits and flavonóide had reduced the glicemy in 25% 

and 47%. They had increased insulina in 55% and 126% and reduced 

triacilglicerol in 28% and 43%, respectively. The acid tanic accelerated healing 

of skin wounds equal Sulfadiazina de Prata (Control) and the root bark harmed 

the healing because of irritatives substances or stranges bodies.  

 

Keyworks: Diabetes, healing of ulcers, flavonoid, Hovenia dulcis, phenolic 

compoust, hyperglycemia, skin wounds  

 



1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da 

falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus 

efeitos. A doença caracteriza-se por hiperglicemia crônica, freqüentemente 

acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial. Apresenta 

alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. O controle da 

glicemia é complicado, porém é a principal forma de evitar as complicações crônicas 

micro e macrovasculares e falência de órgãos. 

 As úlceras dérmicas causam sérios transtornos para indivíduos com 

dificuldade de cicatrização que pode ser causada por doença, idade avançada, 

incapacidade motora ou utilização de fármacos dificultantes do processo de 

cicatrização. Na diabetes as úlceras vasculares são comuns e a dificuldade de 

cicatrização pode trazer sérios transtornos, podendo levar à amputação de membros 

inferiores. 

 As plantas da família Rhamnaceae, dentre elas a Hovenia dulcis, conhecida 

por uva-do-japão, pau doce, são utilizadas popularmente para muitos fins, dentre 

eles para tratar diabetes, disfunções hepáticas, escabioses, feridas e processos 

inflamatórios. 

 O objetivo do presente trabalho foi verificar a atividade do extrato de Hovenia 

dulcis na diabetes e na cicatrização de feridas dérmicas em coelhos. Outros 

objetivos desta pesquisa constituíram da triagem fitoquímica cromatográfica da 

planta e análise de parâmetros plasmáticos, hematológicos e histológicos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Diabetes mellitus 

 

 

Segundo consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD (2002), 

Diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de 

insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. A 

doença caracteriza-se por hiperglicemia crônica, freqüentemente acompanhada de 

dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial. Apresenta alterações no 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. 

 De acordo com os dados da Federação Internacinal de Diabetes - IDF (2007), 

a diabetes afeta atualmente 246 milhões de pessoas no mundo inteiro e é esperado 

afetar 380 milhões em 2025, época em que os maiores aumentos na predominância 

da diabetes ocorrerão nos países em desenvolvimento. 

Todos os anos 3.8 milhões de mortes são atribuíveis à diabetes. Um número 

ainda maior morre por desordens relacionadas à diabetes, principalmente doenças 

cardiovasculares e hipertensão. A diabetes é a quarta causa principal de morte por 

doença no mundo. (IDF, 2007). 

Os sintomas decorrentes de hiperglicemia acentuada incluem perda de peso, 

polifagia, poliúria, polidipsia e infecções. Mesmo em indivíduos assintomáticos 

poderá haver hiperglicemia discreta, porém em grau suficiente para causar 

alterações funcionais ou morfológicas por um longo período antes que o diagnóstico 

seja estabelecido (SBD, 2002). 
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As conseqüências do DM em longo prazo decorrem de alterações micro e 

macrovasculares que levam à disfunção, dano ou falência de vários órgãos.  

De acordo com Milesh et al. (2006), microangiopatia é uma enfermidade 

característica dos pequenos vasos, associada de forma específica ao DM. Se 

manifesta clinicamente como nefropatia, com possível evolução para insuficiência 

renal e retinopatia, com a possibilidade de cegueira e/ou neuropatia diabética que 

pode se manifestar tanto por lesão em nervos periféricos com risco de úlceras nos 

pés e amputações, como por manifestações de disfunção autonômica. Estas podem 

afetar vários sistemas como o cardiovascular, o gastrintestinal e o geniturinário, 

incluindo disfunção sexual.  

Segundo o mesmo autor, macroangiopatia consiste na enfermidade 

aterosclerótica dos grandes vasos, como coronárias, artérias cerebrais, carótidas e 

periféricas, principalmente de membros inferiores. 

A classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde e pela 

Associação Americana de Diabetes inclui quatro classes clínicas: Diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1), Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e 

Diabetes mellitus gestacional. Ainda existem duas categorias, referidas como pré-

diabetes, a glicemia de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída. Estas 

categorias não são entidades clínicas, mas fatores de risco para o desenvolvimento 

do DM e de doenças cardiovasculares (MILESH et al., 2006). 

O DM1, forma presente em 5%-10% dos casos, é o resultado de uma 

destruição das células beta pancreáticas com conseqüente deficiência de insulina 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DIABETES, 2006). Na maioria dos casos essa 

destruição das células beta é mediada por auto-imunidade, porém existem casos em 

que não há evidências de processo auto-imune, sendo, portanto, referida como 
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forma idiopática do DM1. A taxa de destruição das células beta é variável, sendo em 

geral mais rápida entre as crianças. A forma lentamente progressiva ocorre 

geralmente em adultos e é referida como diabetes autoimune latente em adultos 

(MILESH et al., 2006). O diabético tipo 1, comumente, se torna dependente da 

administração de insulina, podendo ou não necessitar da co-administração de 

fármacos orais para controle da glicemia. 

O “The Diabetes Control and Complications Trial” (DCCT) foi o maior estudo, 

ao acaso, conduzido de 1983 a 1993 pelo “National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases” (NIDDK), realizado em 1441 diabéticos tipo 1, em 

29 centros médicos dos Estados Unidos e Canadá, sobre a avaliação do impacto do 

controle glicêmico sobre as complicações crônicas da diabetes (Bem; Kunde, 2006). 

O estudo provou, dentre outros parâmetros, que um controle rigoroso através de 

terapêutica intensiva reduzia o risco em 76% de retinopatia diabética, 50% de 

nefropatia diabética e 60% de neuropatia diabética (“NATIONAL DIABETES 

INFORMATION CLEARINHOUSE” - NDIC, 2008). 

Quando o estudo terminou em 1993, segundo NDIC (2008), os pesquisadores 

do NIDDK continuaram os estudos com cerca de 90% dos participantes do DCCT. O 

estudo complementar, chamado “Epidemiology of diabetes interventions and 

complications” (EDIC), está avaliando a incidência e a prevalência de eventos das 

doenças cardiovasculares e de outras complicações relativas aos olhos, rins, e 

nervos no diabético (NDIC, 2008).  

Estes estudos são utilizados como referência para protocolos de tratamento 

do DM1 em muitos países, e muito citados em artigos científicos que estudam a 

doença. 
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O Diabetes mellitus tipo 2 é a forma presente em 90%-95% dos casos e 

caracteriza-se por defeitos na ação e na secreção da insulina (ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE DIABETES, 2006). Em geral ambos os defeitos estão presentes 

quando a hiperglicemia se manifesta, porém pode haver predomínio de um deles. A 

maioria dos pacientes com essa forma de DM apresenta sobrepeso ou obesidade, e 

cetoacidose ocorre raramente comparada a DM1, normalmente associada a outras 

condições como infecções. O DM2 é mais comum após os 40 anos, mas pode 

ocorrer em qualquer idade. Os pacientes não são dependentes de insulina exógena 

para sobrevivência, porém podem necessitar de tratamento com insulina para a 

obtenção de um controle metabólico adequado (MILESH et al., 2006). A 

administração de fármacos orais é necessária, na maioria dos casos, quando o 

controle da glicemia não ocorre com mudanças no estilo de vida (hábitos 

alimentares e prática de atividade física) dos doentes. 

O “United Kingdom Prospective Diabetes Study” (UKPDS) foi o maior estudo 

conduzido, de 1977 a 1998, em 5.102 pacientes com DM2 de 23 centros médicos da 

Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, por pesquisadores da universidade de Oxford, 

sobre a avaliação do impacto do controle glicêmico sobre as complicações crônicas 

do diabetes. Com impacto semelhante ao DCCT, o estudo demonstrou, dentre 

outros parâmetros, que o controle rigoroso da glicemia nos pacientes com DM2 

reduz em 25% o risco de desenvolvimento de cegueira e problemas renais e o 

controle rigoroso da PA reduz o risco de AVC em 44% e de desenvolvimento de 

problemas cardíacos em 56%, com benefícios nas funções renais e oculares 

(“DIABETES TRIAL UNIT”, 2008). 
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2.1.1 Fisiopatologia do Diabetes mellitus e parâmetros bioquímicos 

 

 

O pâncreas é uma glândula mista, cuja porção exócrina constitui de 80 a 85% 

de seu volume e envolve a porção endócrina, havendo uma interação morfológica e 

funcional entre ambas (PORTELA; AZOLBEL, 2002).  

 Os grupos celulares nas ilhotas de Langerhans da porção endócrina estão 

representados na FIGURA 1. Cada grupo celular secreta um ou dois hormônios 

distintos. As células β secretam a insulina e este sistema hormonal é de fundamental 

importância para a manutenção da glicemia nos níveis normais (70-150 mg/dl). As 

células β são estimuladas principalmente pela glicose, mas também por 

aminoácidos, ácidos graxos livres e medicamentos como as sulfoniluréias e as 

glinidas, que potencializam sua ação.  

 

 

Figura 1: Anatomia física e histológica do pâncreas  
Fonte: Hirata (2006). 
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A insulina é um hormônio polipeptídico anabólico que regula o metabolismo 

dos carboidratos e influencia a síntese de proteínas e de RNA, além da formação e 

do armazenamento de lipídios. A insulina facilita e aumenta o transporte de glicose e 

de aminoácidos para as células musculares e para os adipócitos, aumenta a síntese 

e armazenamento de proteínas celulares, de glicogênio no músculo e dos 

triglicerídeos nas células gordurosas, além de diminuir o catabolismo protéico (MAY; 

BUSE, 1989). 

Segundo Carvalheira et al. (2002), a secreção de insulina em humanos é 

bifásica. A primeira fase ocorre nos primeiros dez minutos após o estímulo, sendo 

aguda e de curta duração. É constituída pela insulina pré-formada. É de fundamental 

importância para o controle dos níveis glicêmicos pós-prandiais. Persistindo o 

estímulo glicêmico, ocorre a segunda fase, que é menos intensa e mais prolongada. 

Na DM2 a fase de liberação rápida é a primeira a ser alterada sendo que a liberação 

de insulina fica lenta e diminuída. Na DM1 a liberação de insulina é praticamente 

nula nas duas fases (FIGURA 2). 

 

 

 

Figura 2 - Secreção bifásica da insulina pelas células β pancreáticas.  
Fonte: Adaptada de Felig (1971) apud Pimenta (2008). 
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As principais ações metabólicas da insulina, no fígado, músculo e células 

adiposas estão resumidas na FIGURA 3. 

 

 

 

Figura 3 - Ações metabólicas da insulina em seus principais órgãos-alvos  
Fonte: Felig (1971) apud Pimenta (2008).   
 

Com a redução na captação de glicose pelos tecidos, o organismo metaboliza 

ácidos graxos, sendo convertidos em fosfolipídios e colesterol. Ocorre ainda 

diminuição da atividade da enzima LPL e estímulo da LHS, com diminuição da 

captação dos TG pelos adipócitos e aumento da hidrólise deles em ácidos graxos e 

glicerol (GUYTON; HALL, 2002). 

O declínio na atividade da LPL, na patologia do DM, influencia na 

concentração lipídica plasmática, podendo causar diferentes graus de 

hipertrigliceridemia isolada ou associada à hipercolesterolemia (ASSMANN, et 

al.1991). A atividade de LPL é o evento central do processo catabólico de 

lipoproteínas na circulação. Com as alterações no metabolismo dos lipídeos, 

associadas à diabetes, são freqüentes a diminuição do HDL colesterol e o aumento 

de LDL e VLDL, que estão associados ao aparecimento das placas de aterosclerose 
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(ALMEIDA, et al. 2007). Há ainda liberação de ácidos acetoacéticos e de corpos 

cetônicos provenientes do metabolismo de ácidos graxos, podendo levar à acidose e 

cetose (GUYTON; HALL, 2002).   

Jacobs et al. (2005) verificaram que a maioria dos diabéticos americanos não 

apresenta controle adequado no que se refere ao perfil lipídico, conforme os critérios 

da Associação Americana de Diabetes de 2004. Nesse estudo foi observado o 

controle adequado de LDL, HDL e TG no grupo diabético somente em 25.3%, 36.3% 

e 38.4% dos indivíduos, respectivamente. Ao passo que, no grupo não diabético, 

observou-se controle adequado de LDL, HDL e TG em 24.3%, 60.0% e 74.5% dos 

avaliados, respectivamente. 

A ausência da insulina também diminui a captação celular de aminoácidos 

plasmáticos e a tradução de proteínas, levando ao comprometimento funcional de 

órgãos, com sintomas de astenia.  

Os mecanismos que podem levar às complicações crônicas do DM são 

vários, todos por conseqüência direta ou indireta do aumento da glicemia. Alguns 

ainda permanecem pouco explicados.  

Na chamada reação de Amadori (FIGURA 4), a glicose plasmática se liga aos 

grupos amino das proteínas, resultando em produtos iniciais da glicosilação não-

enzimática, como a Hbgli. São também formados produtos finais da glicosilação não-

enzimática conhecidos como AGEs. Alguns dos AGEs são capazes de estabelecer 

ligações covalentes com grupos-amino de outras proteínas (BROWNLEE et al., 

1988). Tem sido demonstrado que os AGEs se ligam a receptores específicos 

identificados nos macrófagos, células epiteliais e células mesangiais, podendo, 

então, induzir a síntese e a secreção de citocinas, incluindo IL-1 e IGF-1 (FARIA, 

2001). A reação ocorre lentamente e depende da concentração e do tempo de 



10 
 

contato entre a glicose e a proteína. A glicação não enzimática das proteínas atinge 

praticamente todos os órgãos e tecidos, podendo levá-los à disfunção (SALGADO et 

al., 2004). 

 

 

Figura 4: Reação de glicação não enzimática das proteínas  
Fonte: adaptada de Lapolla et al. (2004) apud Bem e Kunde (2006). 

 

A glicose em excesso é convertida em sorbitol por meio da enzima aldose 

redutase, acumulando-se nos tecidos, sobretudo nos túbulos renais e nos 

glomérulos (FARIA, 2001). O aumento do sorbitol pode causar lesão tecidual e 

depletar o meio intracelular de mioinositol, com conseqüente elevação de 

diacilglicerol. O DAG é o principal mediador celular endógeno da ativação de 

proteína quinase C, a qual tem sido envolvida na patogênese da nefropatia diabética 

(GIARDINO; BROWNLEE, 1997).  

Embora os inibidores da aldose redutase tenham sido promissores no 

tratamento das complicações do DM, grande parte desses medicamentos foi retirada 

do mercado por problemas de toxicidade (TSAI; BURNAKIS, 1993). Embora em 

modelos animais eles diminuam ou mesmo cessem a albuminúria, em pacientes 
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com DM1 essa redução não é uniforme (TILTON et al., 1989; PASSARIELLO et al., 

1993). 

O sorbitol se acumula na bainha de Schwann do tecido nervoso, acarretando 

alteração na condução nervosa, mudança na sensibilidade e perda de fibras 

nervosas, sintomas da neuropatia diabética (SALGADO et al., 2004). 

A glicação não-enzimática das membranas basais, mecanismo que 

caracteriza a microangiopatia, acarreta espessamento da membrana basal dos 

capilares pelo acúmulo de carboidratos, principalmente heteropolissacarídeos 

complexos e dissacarídeos (galactose e glicose) unidos à hidroxilisina. A glicose 

acelera a atividade das enzimas que participam da formação da membrana basal 

dos capilares. É possível que as alterações hipertróficas sejam decorrentes de 

estímulo aumentado de fatores de crescimento, tais como hormônio do crescimento, 

IGFs, fator transformador do crescimento beta, fator de crescimento do endotélio 

vascular e outros promotores (FLYVBJERG, 2000). 

Na diabetes ocorre aumento da agregação plaquetária, aparecimento de 

microtrombos, diminuição da vida média das plaquetas e diminuição da atividade 

fibrinolítica. Várias anormalidades do endotélio têm sido descritas na diabetes, 

incluindo aumento na proliferação celular, alterações na forma das células em áreas 

de ateroma e distúrbios no “turnover” das células endoteliais. Observa-se aumento 

dos níveis circulantes de fator de Von Willebrand e trombomodulina nos pacientes 

diabéticos com microalbuminúria, refletindo dano endotelial (PIEPER; GROSS, 

1991). Os possíveis caminhos através dos quais a diabetes afeta a função endotelial 

incluem a glicotoxicidade direta, alterações na via dos polióis, aumento da atividade 

da PKC, aumento da produção de radicais livres com conseqüente inativação do 

óxido nítrico e formação de AGEs (VRIESE et al., 2000; SALGADO et al., 2004). 
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A hiperglicemia provoca aumento do volume vascular e do fluxo sangüíneo 

nos leitos capilares de alguns tecidos. Em humanos, observa-se aumento no ritmo 

de filtração glomerular e no fluxo plasmático renal em fases iniciais de DM, tendo 

sido sugerido que essas alterações são responsáveis pela proteinúria e pelas lesões 

histopatológicas renais (VORA et al., 1994). Estudos mostraram que o emprego dos 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) foi eficaz em reverter às 

alterações na hemodinâmica glomerular e também as lesões histológicas renais 

observadas nos animais diabéticos não-tratados (ZATZ et al., 1986). As alterações 

hemodinâmicas também são responsáveis pela retinopatia diabética. 

No diagnóstico e controle do DM, outros parâmetros bioquímicos, referidos a 

seguir, além da glicemia, podem e devem ser monitorados, para melhor controle e 

acompanhamento da progressão das complicações crônicas. Em experimentação 

animal podem ser úteis na triagem de mecanismos de ação das drogas e no 

acompanhamento da evolução da doença e do tratamento utilizado. 

A hemoglobina glicada, também conhecida como A1c, embora seja utilizada 

desde 1958 como uma ferramenta de avaliação do controle glicêmico em pacientes 

portadores de diabetes, passou a ser cada vez mais empregada e aceita pela 

comunidade científica após 1993, depois de validada pelo DCCT e pelo UKPDS. 

Essas pesquisas demonstraram que manter o nível de A1c abaixo de 7% no 

paciente diabético reduz significativamente o risco de desenvolvimento de 

complicações típicas do DM (SUMITA; ANDRIOLO, 2006). 

No Brasil, o Grupo Interdisciplinar de Padronização da Hemoglobina Glicada – 

A1c (2004) publicou um documento de posicionamento oficial acerca da importância 

da A1c para a avaliação do controle glicêmico em pacientes com DM, abordando os 

principais aspectos clínicos e laboratoriais relacionados a esse parâmetro, incluindo 
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condições de variação pré-analítica e analítica. A A1c, também denominada 

hemoglobina glicosilada ou glicohemoglobina, era conhecida anteriormente como 

Hbgli.  

A hemoglobina glicada é formada através de uma reação irreversível entre a 

glicose sangüínea, em excesso, e a hemoglobina, como resultado do mesmo 

processo de glicação não enzimática, relacionado com o desenvolvimento das 

complicações crônicas (BEM; KUNDE, 2006).  

A dosagem de A1c mostrou-se capaz de prognosticar o risco de 

desenvolvimento de muitas das complicações crônicas da diabetes, do mesmo 

modo que as determinações de colesterol podem predizer o risco de 

desenvolvimento de doença cardiovascular. Uma vez que os eritrócitos têm um 

tempo de vida de aproximadamente 120 dias, a medida da A1c pode fornecer uma 

avaliação do controle glicêmico médio no período de 60 a 90 dias antes do exame 

(GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PADRONIZAÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA 

– A1c, 2004). 

O doseamento de insulina plasmática não é um método utilizado com 

freqüência para diagnóstico e acompanhamento do DM em humanos, devido ao 

baixo coeficiente custo/benefício. 

De acordo com Sannazzaro et al. (2001), a principal utilidade da 

determinação da insulina é a investigação das causas de hipoglicemia. A 

hipoglicemia pode ser devido ao hiperinsulinismo, insulinoma, síndrome da insulina 

auto-imune ou por fatores não mediadores da insulina. E a determinação do 

peptídeo C, metabólito da insulina, é importante porque serve como marcador de 

reserva de insulina endógena das células beta e pode excluir a suposição de 

interferência analítica ou hipoglicemia induzida, causada pela administração de 
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insulina exógena. Também é necessário determinar as proinsulinas, as quais podem 

estar em sua forma molecular predominante de insulina na circulação. 

A tolerância diminuída à glicose e Diabetes mellitus são diagnosticadas com 

base na hiperglicemia crônica. A medida da insulina pode ser utilizada no estudo 

destas patologias. Dosagens específicas de insulina são usadas para determinar a 

deficiência relativa de insulina e a incapacidade do pâncreas em compensar a 

resistência à insulina, por uma adequada secreção de insulina. A determinação da 

insulina tem valor clínico no diagnóstico de resistência severa à insulina. Associada 

à determinação do peptídeo C, a medida da insulina pode ser usada para acessar a 

função das células β, especialmente nos casos recém-diagnosticados de diabetes 

tipo 1. Ela também pode auxiliar na diferenciação entre DM1 e DM2 (SANNAZZARO 

et al., 2001). 

O controle das funções hepáticas também se mostra muito importante na 

patologia do DM. Os diabéticos podem apresentar deficiência de glicogênio e 

esteatose hepática ou desenvolver DM2 em função das alterações hepáticas e 

lipídicas (PALACIOS et al., 2004; HANLEY et al., 2004)  

     Há um grande número de exames laboratoriais disponíveis que têm utilidade 

na avaliação do paciente com suspeita de doença hepática ou na investigação da 

sua causa, como, por exemplo, a dosagem de enzimas hepáticas TGO, TGP, GGT e 

fosfatase alcalina.  

Os níveis de TSH e ferro sérico também são comumente investigados no DM. 

Os pacientes diabéticos têm uma predominância maior de disfunções da tiróide 

quando comparados à população normal, principalmente mulheres com DM1 (WU, 

2000). Os índices elevados do ferro sérico são mais comuns nos pacientes com 

diabetes. O excesso de ferro pode ter um papel no desenvolvimento da diabetes e 
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subseqüentemente no controle glicêmico (THOMAS et al., 2004). Em contrapartida, 

existe forte associação entre os índices do ferro e anemia nos pacientes com 

diabetes. Thomas et al, 2004, avaliaram que pacientes portadores de diabetes e de 

distúrbios renais apresentam tendência seis vezes superior de ter anemia, 

comparados a indivíduos com função renal normal. Pacientes portadores de anemia 

apresentam, também, maior tendência à retinopatia e às complicações 

macrovasculares, comparados a indivíduos com níveis normais de hemoglobina, 

independentemente da gravidade da nefropatia apresentada. 

 

 

2.1.2 Farmacoterapia adotada 

 

 

Recomenda-se a utilização de hipoglicemiantes orais quando não se 

consegue atingir os níveis glicêmicos desejáveis após a adoção das alterações 

dietéticas e práticas de exercícios físicos.  

 Em geral, no tratamento convencional de DM, quando a mudança no estilo de 

vida não estabiliza a glicemia, parte-se para uma monoterapia variável, de acordo 

com o estado do paciente. A resposta inadequada leva à necessidade de 

acrescentar um segundo ou até um terceiro agente, podendo ser este a insulina 

(CHAVES et al., 2002). 

A insulina poderá ser a primeira escolha de tratamento se o paciente 

apresentar, após o diagnóstico, uma taxa glicêmica maior que 270mg/dL (CHAVES 

et al., 2002). 
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Os hipoglicemiantes orais são classificados de acordo com o seu mecanismo 

de ação diferenciado.  

 A metformina, a mais utilizada da classe das biguanidas, aumenta a 

sensibilidade à insulina no fígado e nos tecidos periféricos. A redução da glicemia 

provocada pela metformina se deve especialmente à diminuição da produção 

hepática de glicose. A magnitude de queda da glicose plasmática em jejum e da 

glico-hemoglobina é semelhante à das sulfoniluréias. A metformina, quando 

associada a sulfoniluréias, determina um efeito hipoglicemiante aditivo (BAILEY et 

al., 1996). 

Segundo Davis e Granner (2003), as sulfoniluréias provocam hipoglicemia ao 

estimular a liberação de insulina das células β do pâncreas e reduzir a depuração 

hepática da insulina. As repaglinidas e as nateglinidas produzem secreção de 

insulina. Sulfoniluréias, repaglinidas e nateglinidas bloqueiam os canais de K+ 

dependentes de ATP nas células β do pâncreas, levando a uma despolarização da 

membrana e influxo de Ca2+, promovendo a secreção de insulina. 

As glitazonas, rosiglitazona e pioglitazona, atuam aumentando a sensibilidade 

à ação da insulina nos tecidos muscular, hepático e adiposo. Desta forma, 

favorecem o consumo de glicose pelos tecidos periféricos e diminuem a produção 

hepática de glicose. As tiazolidinodionas são agonistas seletivos de um fator de 

transcrição denominado Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma Gama 

(PPARγ), que levam a um aumento da expressão dos transportadores 

intracitoplasmáticos de glicose (GLUTs). Esses fármacos ligam-se ao PPARγ, que 

por sua vez ativam genes que respondem ao estímulo da insulina, que regulam o 

metabolismo dos carboidratos e favorecem a transformação de pré-adipócitos em 

adipócitos pequenos, mais sensíveis à insulina, com apoptose dos grandes menos 
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sensíveis, reduzindo os níveis de ácidos graxos livres e triglicérides (DEFRONZO, 

1999; TAVARES et al., 2007). 

A acarbose, um inibidor de α-glicosidases intestinais, retarda a absorção de 

carboidratos e, conseqüentemente, a entrada da glicose na circulação (DAVIS; 

GRANNER, 2003). Isto permite que a célula β, com menor capacidade de produzir 

insulina, tenha mais tempo para secretar insulina e metabolizar a glicose absorvida. 

 Outras classes de medicamentos são associadas ao tratamento para 

combater os sintomas e complicações do DM. Muitos estudos são realizados na 

busca de novos fármacos que, principalmente, possam controlar com mais rigor os 

níveis glicêmicos, com menos efeitos colaterais. 

Entre os antidiabéticos pesquisados na atualidade, incluem-se as medicações 

que agem no eixo das “incretinas”, identificadas como hormônios intestinais que são 

liberados em resposta à ingestão de alimentos. Seu aproveitamento efetivo na 

terapêutica antidiabética vem ganhando força na medida em que é esclarecida sua 

participação nos mecanismos fisiopatológicos do DM2. São representadas por dois 

tipos principais, que estimulam a resposta insulínica nas células β pancreáticas, de 

acordo com a absorção de alimentos pelo organismo: a GLP-1, sintetizada pelas 

células L na porção distal do íleo e no cólon e a GIP, secretada pelas células K do 

intestino proximal no duodeno. GLP-1 também inibe a secreção de glucagon e 

possui a propriedade de diminuir ou mesmo suprimir a liberação hepática de glicose 

em pacientes com glicemia elevada (CHACRA, 2006). 

Estudo de Nauck et al. (1993) caracterizou as alterações nos níveis de 

glicose, insulina e glucagon em resposta a doses farmacológicas de GLP-1. Durante 

a infusão de GLP-1, os níveis de insulina plasmática aumentaram, enquanto os de 

glucagon diminuíram. Os níveis de insulina e de glucagon retornaram aos seus 
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valores basais quando as taxas de glicemia atingiram valores normais, 

demonstrando a natureza glicose-dependente de GLP-1. Muitos estudos, em 

animais de experimentação, vêm sendo realizados para comprovar e esclarecer 

seus mecanismos de ação. Eles comprovam redução dos níveis de glicose, estímulo 

da neogênese de células β, amplificação da diferenciação de células progenitoras 

em células β e inibição da apoptose de células β (FARILLA et al., 2002; DRUCKER, 

2002; LI et al. 2003; AHRÉN, 2003). 

 

 

2.1.3 Modelos de indução de diabetes 

 

 

 Para a pesquisa da patologia do DM e de ativos no tratamento e prevenção 

do DM faz-se necessário a utilização de modelos animais de experimentação e 

drogas diabetogênicas. 

 O aloxano e a estreptozotocina são os dois agentes químicos, com 

citotoxicidade específica para as células β, mais estudados.  Essas drogas causam 

insuficiência insulínica primária do pâncreas, provocando uma resposta trifásica nos 

níveis glicêmicos durante as primeiras horas da administração, seguida do 

estabelecimento de diabetes permanente nas 24 horas subseqüentes 

(SZKUDELSKI, 2001; FRODE; MEDEIROS, 2007). 

Essa revisão será direcionada ao aloxano, tendo em vista que este trabalho 

utilizou esta droga como indutora de DM. 

Descoberto como produto do metabolismo do ácido úrico, em 1937, Jacobs 

relatou que injeções de aloxano em animais produziam hiperglicemia seguida de 
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hipoglicemia transitória, tendo sido essas reações atribuídas a danos hepáticos 

provocados pela droga (SZKUDELSKI, 2001). 

McLethie (1943) estudou o efeito da administração do aloxano em coelhos e 

verificou necrose nas ilhotas pancreáticas. Desde então, o aloxano vem sendo 

utilizado comumente na indução de DM1 em modelos animais (SZKUDELSKI, 

2001). 

 O aloxano exerce sua ação diabetogênica quando administrado 

parenteralmente, pelas vias intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea. A dose é 

dependente da espécie animal, da via de administração e do estado de nutrição do 

animal. De acordo com a dose administrada desse agente, síndromes similares ao 

DM1, DM2 ou intolerância à glicose podem ser induzidas (SZKUDELSKI, 2001; 

FRODE; MEDEIROS, 2007). 

O mecanismo de destruição das células β não está totalmente desvendado. 

Foi comprovado que um ciclo redox envolvendo o aloxano e seu produto da 

redução, o ácido dialúrico, inicia uma geração intracelular de espécies de oxigênio 

reativo (ROS) com toxicidade seletiva para as células β (SZKUDELSKI, 2001; 

CZERWIÑSKA et al., 2006; FRODE; MEDEIROS, 2007).). 

 O aloxano, um derivado da pirimidina, é uma toxina muito seletiva das células 

beta pancreáticas por causar a inibição da glicoquinase. No entanto, apesar de ser 

um bom modelo para o DM, há muitos problemas devido à sua instabilidade 

química, metabolismo rápido e alguns fatores, tais como dieta e idade do animal a 

ser induzido, que tornam difícil estabelecer uma relação clara entre as doses de 

aloxano e sua concentração efetiva no pâncreas (MARLES; FARNSWORTH, 1995). 

 Como o nome subentende, modelos induzidos são situações nas quais a 

condição a ser investigada é induzida experimentalmente, como por exemplo, a 
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indução do Diabetes mellitus com aloxano ou hepatectomia parcial para se estudar a 

regeneração hepática. O modelo induzido é a única categoria que, teoricamente, 

permite a escolha livre de espécies. É decisivo que os fenômenos patológicos e o 

resultado de uma doença ou afecção induzida na espécie testada se pareça com os 

respectivos fenômenos patológicos na espécie alvo. (FAGUNDES; TAHA,  2004). 

As espécies animais mais utilizadas em experimentos com DM têm sido os 

roedores, ratos e camundongos e os lagomorfos, principalmente, coelhos. As raças 

presentes atualmente para experimentação em laboratório derivam todas do coelho 

europeu (Oryctolagus cuniculus). As raças mais usadas em pesquisa incluem os 

coelhos brancos e vermelhos da Nova Zelândia, o Polonês e o da Califórnia 

(OLFERT, 1993). 

  

  

2.1.4 Plantas medicinais na diabetes 

 

 

A utilização de plantas para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma 

das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. De acordo com dados 

divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1990, 65 a 80% da 

população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como 

forma única de acesso aos cuidados básicos de saúde (AKERELE, 1993). 

 No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa e importada são consumidas 

com pouca ou nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. Muitas 

vezes essas plantas são empregadas para fins medicinais diferentes daqueles 

utilizados tradicionalmente. A toxicidade de plantas medicinais, os efeitos adversos, 
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possíveis adulterações, bem como a interação medicamentosa com outras drogas, 

potencializando ou minimizando sua ação, ocorrem comumente. 

Estudos etnobotânicos apontam cerca de 1200 plantas com potencial 

diabético no mundo (AGUILAR et al., 2002). No Brasil, em torno de 200 plantas são 

utilizadas empiricamente para o controle do DM (BARBOSA FILHO et al., 2005). 

A quantidade e qualidade das pesquisas realizadas para avaliação do uso 

seguro das plantas medicinais e fitoterápicos ainda são insuficientes e o controle da 

comercialização dessas plantas, pelos órgãos oficiais do Brasil, em feiras livres, 

mercados públicos e lojas de produtos naturais ainda é incipiente. 

É cada vez mais freqüente o consumo no ocidente de plantas utilizadas nas 

medicinas tradicionais orientais. Muitas vezes, as propriedades farmacológicas 

anunciadas não possuem validade científica, por não terem sido investigadas, ou por 

não terem tido suas ações farmacológicas comprovadas em testes científicos pré-

clínicos ou clínicos (VEIGA Jr. et al., 2005). 

Outro levantamento etnofarmacológico identifica Anacadium humile, Bauhinia 

glabra, Cecropia pachystachya, Hancornia speciosa, Heteropteris aphrodisiaca, 

Leonotis nepetifolia, Momordica charantia e Solanum lycocarpum para o tratamento 

da diabetes pelas comunidades tradicionais do Mato Grosso. Registra-se ainda que 

as partes mais utilizadas desses vegetais são as folhas, a casca do caule, a raiz, a 

planta toda, os brotos, os óleos e o polvilho dos frutos (MACEDO, et al., 2004).  

De acordo com Volpato et al. (2002), dentre as plantas que já tiveram seu 

efeito hipoglicemiante testado e comprovado em humanos destaca-se a Ficus carica 

(fiqueira), a Momordica charantia (melão de São Caetano), o Ocimum álbum 

(remédio de vaqueiro), o Ocimum sanctum (manjericão), a opuntia fícus-indicaceum 
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(figueira da India), o Phyllanthus amarus (quebra-pedra), e a Trigonella-graceum 

(feno grego). 

O gênero Bauhinia é muito pesquisado quanto à atividade hipoglicemiante, 

uma vez que na medicina popular estas plantas são comumente usadas para o 

tratamento de diabetes. A infusão das folhas de B. forficata, a “pata-de-vaca”, não 

apresentou efeito hipoglicemiante em pacientes com glicemia normal e em pacientes 

com DM2 (RUSSO, et al. 1990). Quando se analisou a ação hipoglicemiante do 

decocto da planta, através da administração oral crônica em ratos diabéticos, os 

animais mostraram melhora no metabolismo de carboidratos, apresentando menores 

níveis de glicemia e glicosúria (PEPATO et al., 2002). O decocto das folhas de B. 

divaricata apresentou moderado efeito hipoglicêmico em coelhos normais (RAMOS 

et al., 1992). O extrato metanólico da B. cheilantha apresentou efeito hipoglicemiante 

em ratos diabéticos aloxano induzidos (ALMEIDA et al., 1997). Oliveira et al. (2005) 

avaliaram o extrato hidroalcoólico de Bauhinia sacra em aves normais e com 

diabetes induzida. Os resultados evidenciaram excelente redução glicêmica (133%), 

além de baixa toxicidade, provavelmente pela ação anti-insulinase, já que este 

extrato não reduziu a glicemia em animais normais. O trabalho de Duarte et al. 2006, 

corroborou estes resultados, avaliando que o extrato hidroalcoólico de Bauhinia 

sacra aumentou a regeneração das células beta e a liberação de insulina em 

coelhos com diabetes induzida por aloxano.  

Na medicina tradicional chinesa, 82 plantas têm sido usadas como 

medicamentos para o tratamento e complicações do DM (LI et al., 2004). 

 Considerando as divergências entre estudos que utilizam a mesma planta, é 

importante a correta identificação botânica da planta e devem-se considerar fatores 

externos que alteram a composição da planta e a extração do princípio ativo, como a 
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diferença de nutriente no solo do cultivo, o meio extrator, a manejo da matéria prima 

e a metodologia de extração (VOLPATO et al., 2002). 

Muitas espécies de plantas têm sido usadas etnofarmacologicamente e/ou 

experimentalmente para tratar os sintomas do DM, porém é importante salientar que, 

a maioria das plantas que são utilizadas como antidiabéticas, ao serem avaliadas 

farmacologicamente, demonstrou ter atividade hipoglicemiante e possuir 

constituintes químicos que podem ser utilizados como modelos para novos agentes 

hipoglicemiantes. Entretanto, as análises posteriores revelaram grande variedade de 

mecanismos de ação que podem levar ao efeito hipoglicemiante, nem todos 

terapeuticamente úteis (NEGRI, 2005). 

 

 

2.1.5 Compostos Bioativos na diabetes 

 

 

As plantas medicinais constituem importantes fontes de compostos bioativos 

e têm sido incorporadas em diversas formulações farmacêuticas industrializadas ou 

manipuladas (RIBEIRO et al., 2005). 

 Os compostos bioativos das plantas são, em geral, metabólitos secundários 

que desempenham papel importante no mecanismo de defesa da planta.  São 

muitas as substâncias isoladas e extraídas de plantas que atuam como 

hipoglicemiantes. A diversidade filogenética das famílias das plantas e variedade de 

classes dos metabólitos sugere a diversidade de mecanismos de ação que podem 

estar envolvidos na redução da glicemia em animais. 
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 Algumas destas substâncias podem ter potencial terapêutico no tratamento do 

DM, enquanto outras podem produzir hipoglicemia como efeito colateral devido à 

sua toxicidade, especialmente hepatotoxicidade (NEGRI, 2005). 

 Segundo Volpato et al. (2002), alguns trabalhos vêm sendo realizados para se 

compreender os possíveis mecanismos de ação pelos quais os princípios ativos de 

plantas exercem efeito hipoglicemiante. Dentre esses mecanismos salientam-se: 

 

o Diminuição da absorção de glicose no intestino; 

o Atuação sobre as células β do pâncreas e estimulação sobre a 

secreção de insulina; 

o Inibição da síntese de glicose-6-fosfato ou qualquer enzima de 

degradação do glicogênio; 

o Estimulação do efeito da insulina e da adrenalina; 

o Proteção do pâncreas contra o efeito das drogas.  

  

 Os alcalóides são compostos nitrogenados farmacológicamente ativos. Em 

Lemus et al. (1999), a infusão das folhas secas de Bauhinia candicans reduziu em 

39% a glicemia induzida por aloxano. Este efeito foi associado à presença do 

alcalóide trigonelina (FIGURA 5).  

 

 

 

Figura 5: Estrutura da trigonelina 
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Alcalóides isolados da Catharanthus roseus (vinca), que exibiram atividade 

antitumoral, leurosina, vindolina, vindolinina e catharantina, também exibiram efeito 

hipoglicêmico em graus variados. Dois deles, sob a forma de sulfato de lerosina e 

hidrocloreto de vindolina, apresentaram ação mais potente que a tolbutamida 

(CARVALHO et al., 2005; BARBOSA-FILHO et al., 2005). 

 As saponinas, que são glicosídeos de triterpenóides e os esteróides, são 

substâncias bioativas presentes em muitas plantas. Têm sido encontradas 

saponinas derivadas de triterpenóides com ação hipoglicemiante. Do extrato 

metanólico das flores de Calendula officinalis foram isoladas as calendosaponinas, 

as quais apresentaram um efeito inibitório sobre o aumento do nível de glicose no 

soro. O efeito hipoglicemiante das saponinas é atribuído ao aumento do consumo de 

glicose no intestino (YOSHIKAWA et al., 2001). 

 Um triterpeno insaturado foi isolado do extrato etanólico das raízes de 

Burmelia sartorum e promoveu aumento nos níveis sanguíneos de insulina, 

mostrando efeito antidiabético em ratos aloxanizados (CARVALHO et al., 2005). 

 Os compostos triterpênicos, ácido oleanólico e ácido bassico de Bouvardia 

terniflora e Burmelia sartorum, diminuíram a glicose sanguínea em experimentação 

animal. Os diterpenos trans-dihidrocrotonina e steviol, de Croton cajucara e Stevia 

rebaudiana, exibiram atividade similar (BARBOSA-FILHO et al., 2005). 

 O ácido gimnêmico IV, uma saponina triterpênica, isolado das folhas de 

Gymnema sylvestre, possui ação inibitória da sensação de sabor doce, estimula a 

secreção de insulina, aumenta a captação de glicose na musculatura estriada e inibe 

a absorção intestinal da mesma (KIMURA, 2006). 

 Flavonóides, taninos, antocianinas e outros constituintes fenólicos, presentes 

nos produtos originários de plantas, possuem potencial antioxidante importantes na 
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prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, que podem se 

decorrentes das complicações do DM.  

 Segundo Matsuo et al. (2005), as atividades farmacológicas, como 

antioxidante, antiviral, antitumoral, antiinflamatória, dos flavonóides têm sido 

amplamente estudadas. Em particular, a atividade antioxidante tem atraído muita 

atenção, devido à possibilidade de prevenção, por meio da dieta, contra doenças 

cardiovasculares e neurodegenerativas.  

A formação de radicais livres in vivo ocorre via ação catalítica de enzimas, 

durante os processos de transferência de elétrons, que ocorrem no metabolismo 

celular e pela exposição a fatores exógenos. A concentração principalmente de 

radicais superóxidos e hidroxila, pode elevar-se devido à maior geração intracelular 

ou pela deficiência dos mecanismos antioxidantes. O desequilíbrio entre moléculas 

oxidantes e antioxidantes, que resulta na indução de danos celulares pelos radicais 

livres, tem sido chamado de estresse oxidativo. Os danos no DNA causados pelos 

radicais livres desempenham um papel importante nos processos de mutagênese e 

carcinogênese (BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

Os antioxidantes são agentes responsáveis pela inibição e redução das 

lesões causadas pelos radicais livres nas células e podem ser classificados em 

antioxidantes enzimáticos ou não-enzimáticos. Eles atuam em diferentes níveis na 

proteção dos organismos: impedem a formação dos radicais livres, inibindo as 

reações em cadeia com o ferro e o cobre; são capazes de interceptar os radicais 

livres gerados pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo o ataque 

sobre os lipídeos, os aminoácidos das proteínas, a ligação dupla dos ácidos graxos 

poliinsaturados e as bases do DNA, evitando a formação de lesões e perda da 

integridade celular. Os antioxidantes obtidos da dieta, tais como as vitaminas C, E e 
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A, os flavonóides e os carotenóides, são extremamente importantes na 

interceptação dos radicais livres; outro mecanismo de proteção é o reparo das 

lesões causadas pelos radicais. Esse processo está relacionado com a remoção de 

danos da molécula de DNA e a reconstituição das membranas celulares danificadas. 

Em algumas situações, pode ocorrer uma adaptação do organismo em resposta à 

geração desses radicais, com o aumento da síntese de enzimas antioxidantes 

(BIANCHI; ANTUNES,1999). 

Entre os antioxidantes presentes nos vegetais, os mais ativos e 

freqüentemente encontrados são os compostos fenólicos, tais como os flavonóides. 

As propriedades benéficas desses compostos podem ser atribuídas à sua 

capacidade de seqüestrar os radicais livres. Os compostos fenólicos mais estudados 

e de considerável importância na dieta são: o ácido caféico, o ácido gálico e o ácido 

elágico (FIGURA 6). Esses compostos, juntamente com as vitaminas C e E, a as 

enzimas superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, podem inibir o 

processo de peroxidação lipídica, passo inicial de processos patológicos (BIANCHI; 

ANTUNES, 1999; KANTER et al., 2003). Este mecanismo é capaz de minimizar as 

complicações no metabolismo lipídico do DM. 

 

 

 

Figura 6: Estruturas: A ácido caféico; B ácido gálico; C ácido elágico 

 

A B C 
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O estudo fitoquímico das folhas de Syzygium cumini resultou no isolamento 

de dois flavonóides que apresentaram atividade antioxidante em ensaio com solução 

de b- caroteno. Os flavonóides isolados foram identificados como 4‟-O-

ramnopiranosídeo-3‟,5,5‟,7-tetraidroxiflavona e miricetrina (FIGURA 7). Todas as 

frações provenientes do extrato bruto das frutas, com antocianinas presentes, foram 

avaliadas frente ao radical livre DPPH e apresentaram forte atividade seqüestradora 

de radicais livres, quando comparada ao padrão rutina (PLAZA et al., 2007). 

 

 

Figura 7: Estrutura da miricetrina 

 

 Oliveira et al. (2002) verificaram efetiva ação da antocianina na redução dos 

níveis de glicose e TGs em coelhos aloxano induzidos. A redução glicêmica, pela 

antocianina, não foi significativa, de acordo com trabalho conduzido por Duarte et al. 

(2006), mas reduziram acentuadamente os níveis de TG, colesterol e creatinina, 

além de aumentar atividade da LPL, parâmetros estes associados às complicações 

do DM. 

 Os flavonóides, biossintetizados a partir da via dos fenilpropanóides, 

constituem uma importante classe de polifenóis, presentes em relativa abundância 

entre os metabólitos secundários de vegetais.  

 Flavonóides podem ser utilizados como marcadores taxonômicos. Isto é 

devido, sobretudo, à sua abundância relativa em quase todo o reino vegetal, sua 
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especificidade em algumas espécies, sua relativa facilidade de identificação e 

estabilidade e seu acúmulo com menor influência do meio ambiente (ZUANAZZI; 

MONTANHA, 2004). 

 De acordo com Zuanazzi e Montanha (2004), devido ao grande número de 

flavonóides existentes, estes são agrupados em classes, de acordo com suas 

características químicas e biossintéticas. São elas: flavonas, flavonóis e seus O-

heterosídeos; C-heterosídeos; antocianinas; chalconas; auronas; dihidroflavonóis; 

flavanonas; dihidrochalconas; flavanas, leucoantocianidinas e proantocianidinas; 

isoflavonóides; neoflavonóides; biflavonóides. 

Estudos têm relatado que certos flavonóides exibem efeitos hipoglicêmicos 

(AHMAD et al., 2000; BARBOSA et al., 2002). 

 Uma flavona isolada de Brikellia veronicaefolia, 5,7,3‟-trihidroxi-3,6,4‟-

trimetoxiflavona, e o glicosídeo isoorietina, da Cecropia obtusifolia, demonstraram 

efeito hipoglicemiante em ratos diabéticos induzidos por estreptozocina (PEREZ, et 

al., 2000; CETTO; WIEDENFELD, 2001). 

 O flavonóide silimarina reduziu, consecutivamente, o nível de glicose em ratos 

diabéticos aloxano induzidos, após 15 e 30 dias, e aumentou a atividade das 

enzimas antioxidantes (SOTO et al., 2003). Flavonóides com ações antioxidantes 

inibem a auto-oxidação dos carboidratos e do LDL, diminuindo o dano endotelial 

causado por este, a partir do qual se inicia o processo aterosclerótico. 

 A quercetina foi capaz de normalizar a glicemia, aumentar o glicogênio 

hepático e reduzir o LDL/colesterol significativamente em ratos com diabetes 

induzida por aloxano (NURALIEV, 1992). Em trabalho conduzido por Vessal et al. 

(2003), ela reduziu os níveis de glicose, colesterol, TG e aumentou a atividade da 

glicoquinase hepática, efeitos, provavelmente, causados por aumento da liberação 
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de insulina, mecanismo verificado por Hii e Howell(1985) em ilhotas de Langherans 

isoladas (FIGURA 8). O aumento do número de células pancreáticas pode ser 

atribuído ao aumento da replicação do DNA pelas células pancreáticas. O aumento 

da liberação da insulina foi verificado também por Formica e Regeison (1995), 

demonstrando um aumento da captação de cálcio pelas células das ilhotas isoladas. 

Este aumento da concentração de cálcio no citoplasma ativa a PKC. Essa enzima 

parece ativar fosforilações em cascata, induzindo a ativação de proteínas 

reguladoras que aumentariam a transcrição de genes codificadores da insulina. 

 

 

 

Figura 8: Estrutura da quercetina 

 

 O tratamento com quercetina tem mostrado reverter os efeitos deletérios da 

glutationa oxidada no cérebro e na atividade da glutationa peroxidase no fígado. É 

possível que a atividade antidiabética da quercetina envolva regeneração das 

células pancreáticas (SHUKLA et al., 2004). 

 A administração de rutina em ratos diabéticos diminuiu a polifagia e a perda 

de peso, em comparação com animais doentes não tratados. Os níveis de glicose no 

sangue diminuíram de forma dose-dependente e os de insulina e peptídeo C 

aumentaram. Foi observada atividade sequestrante de radicais livres e inibição da 

peroxidação lipídica, prevenindo o estresse oxidativo nos animais, podendo este ser 

um mecanismo de ação da rutina (KAMALAKKANNAN; PRINCE, 2005). 
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 No monitoramento do efeito antioxidante do flavonóide morina em DM em 

ratos induzidos por aloxano, observou-se aumento significativo da atividade 

catalítica da glutationa peroxidase e da capacidade antioxidante total. Houve 

também redução dos níveis de colesterol no soro dos ratos tratados com o 

flavonóide (FIGURA 9). 

 

 

 

Figura 9: Estrutura da morina 

 

 Atualmente, estudos sobre novas drogas hipoglicemiantes vêm sendo 

realizados, com enfoque especial para as plantas medicinais usadas na medicina 

popular, pois dados da literatura revelam que é mais provável encontrar atividade 

biológica em plantas pelo seu uso na medicina popular do que em plantas 

escolhidas ao acaso (BARBOSA-FILHO et al., 2005). 
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2.2 Cicatrização 

 

 

2.2.1 Tipos de feridas  

 

 

De acordo com Mandelbaum et al., (2003), a perda tecidual pode atingir a 

derme completa ou incompletamente, sendo denominada ferida de espessura 

parcial, onde a reparação faz-se pela reepitelização dos anexos epiteliais ou epitélio 

derivado da pele adjacente não acometida ou mesmo atingir todo o órgão, chegando 

ao tecido celular subcutâneo, sendo denominada ferida de espessura total, onde a 

epitelização acontece apenas nas margens da ferida. 

As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade da 

destruição tecidual como lesões de espessura parcial superficial (primeiro grau), 

espessura parcial profunda (segundo grau) ou lesões de espessura plena (terceiro 

grau). Em uma queimadura de espessura parcial superficial, a epiderme é 

destruída ou lesada, e uma parte da derme pode ser lesada. Uma queimadura de 

espessura parcial profunda envolve a destruição da epiderme e das camadas 

superiores da derme e lesão das porções mais profundas da derme. Uma 

queimadura de espessura plena envolve a destruição total da epiderme e da derme 

e, em alguns casos, também o tecido subjacente é afetado. Neste caso a área 

queimada é indolor, porque as fibras nervosas foram destruídas. A lesão parece 

courácea; os folículos pilosos e as glândulas sudoríparas foram destruídos (VALE, 

2005). 
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De uma forma geral as queimaduras que não excedem 25% da área 

superficial corporal total produzem uma resposta principalmente local, enquanto as 

queimaduras que superam 25% da área superficial corporal podem gerar uma 

resposta local e uma sistêmica, o que é considerado uma queimadura importante. 

O efeito direto do calor e a liberação de substâncias vasoativas na área de injúria 

pela microcirculação e células inflamatórias (histamina, tromboxano A2, 

leucotrienos e outros) alteram as forças trasnvasculares, levando à perda de 

líquido do espaço intravascular para o extravascular. O edema pode ocorrer em 

áreas sadias devido às medidas de restauração da volemia realizadas na região 

queimada (VALE, 2005). 

Após o trauma ocorre destruição de hemácias relacionadas com a extensão 

da injúria, particularmente nas de 3o grau. Nos dias seguintes há reabsorção do 

edema, reposição volêmica adequada e intensa destruição eritrocitária nos grandes 

queimados, que varia de 8 a 12% da massa eritrocitária total por dia. Essa 

destruição decorre da lise de células pelo calor, com liberação de substâncias de 

efeito agregante, o que pode produzir tromboses microvasculares das áreas 

afetadas e conseqüente anemia microangiopática (VALE, 2005). 

Com relação ao sistema de coagulação, em uma primeira fase há formação 

de microtrombos com isquemia de algumas regiões, levando à diminuição do nível 

de plaquetas e fibrinogênio, além do aumento dos produtos de degradação da 

fibrina. Na 2o fase, após a reanimação volêmica, há aumento desses fatores, em 

associação com aumentos dos fatores V e VIII da cascata de coagulação (VALE, 

2005). 

As úlceras de pressão são um agravo à saúde de pessoas já debilitadas por 

doenças crônicodegenerativas e/ou déficit sensório-motor, determinado por 
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condições neurológicas agudas ou crônicas como diabetes, acidente vascular 

cerebral ou lesões medulares. No idoso que tem suas funções cognitivas 

prejudicadas por síndromes demenciais, este aspecto se intensifica. São áreas 

localizadas de hipóxia tecidual, que tendem a se desenvolver quando tecidos 

moles são comprimidos entre uma proeminência óssea e uma superfície externa, 

por um período prolongado (BALBINO et al., 2005). 

As úlceras arteriais ocorrem devido à perfusão tecidual inadequada para os 

membros inferiores, afetando as artérias de grande, médio e pequeno calibre. 

Formações ateroscleróticas nos vasos diminuem a irrigação de sangue para a 

musculatura das pernas e dos pés. A doença arterial obstrutiva periférica possui 

como fatores de risco o tabagismo, a obesidade, o Diabetes mellitus, a hipertensão 

arterial sistêmica e a dislipidemia. No DM a doença arterial acomete 

freqüentemente a parte distal do membro inferior (“pé diabético”). A diminuição do 

fluxo sangüíneo, causado por isquemia, além da redução do fornecimento de 

oxigênio e nutrientes gera um retardo na resposta inflamatória, nas defesas 

imunológicas e nas demais fases do processo de cicatrização (BALBINO et al., 

2005; SECRETARIA DE SAÚDE DE DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO, 2008). 

As úlceras venosas, chamadas úlceras de perna, estão relacionadas a 

várias doenças, tais como Diabetes mellitus, Doença Arterial Obstrutiva Periférica e 

Insuficiência Venosa Crônica, entre outras. Elas ocorrem principalmente nos 

membros inferiores, decorrentes da hipertensão venosa de longa duração e/ou 

obstrução venosa e que culminam com a formação de úlceras, denominadas 

úlceras de Maffei. (BALBINO et al., 2005; SECRETARIA DE SAÚDE DE DEFESA 

CIVIL DO RIO DE JANEIRO, 2008). 
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2.2.2 Modelos de indução de feridas 

 

 

No estudo de Garros et al. (2006), os ratos foram anestesiados com éter 

etílico inalatório em campânula fechada, e um fragmento cutâneo de 2 cm de 

diâmetro foi excisado no centro da área depilada, até a exposição da fáscia 

muscular dorsal. A hemostasia foi realizada por compressão digital, utilizando-se 

gaze esterilizada. 

 Hoyama et al. (2005), utilizaram técnica parecida, onde os ratos foram 

anestasiados com xilazina associada à quetamina, via intramuscular, sendo então 

realizada a tricotomia da região dorsal média com lâmina de barbear, seguida de 

antissepsia e colocação de campo cirúrgico fenestrado, expondo a área cirúrgica. 

Procedeu-se à exérese da pele, criando duas feridas cirúrgicas retangulares de igual 

tamanho, medindo 1.5 x 2.5cm, usando bisturi lâmina 15 e tesoura, uma localizada 

superior e outra inferiormente no dorso do animal. As duas feridas no mesmo animal 

foram utilizadas para comparar tratamentos diferentes. 

 Para a produção das feridas experimentais em coelhos, Dornelles et al. 

(2003), realizaram anestesia geral por via intramuscular com cetamina, xilazina e 

diazepam. O período de indução da anestesia variou de 90 a 120 segundos e sua 

duração foi de aproximadamente duas horas. Foram produzidas seis feridas no 

dorso de cada animal, paralelamente à coluna vertebral, distantes 2 cm entre si, 

entre a escápula e a tuberosidade ilíaca. As feridas foram promovidas com lâmina 

de bisturi, de modo a apresentar formato quadrangular. As feridas incluíram 

lesionamento da pele, tecido celular subcutâneo e músculo cutâneo do tronco. 
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 O modelo experimental de cicatrização de Silva et al. (2007), utilizaram dez 

coelhos albinos, que tiveram o pêlo do dorso cortado e depilado, sendo delimitadas 

4 áreas numeradas. Após a aplicação de anestésico local cloridrato de lidocaína 2%, 

na dose de 0,25 mL/quadrante, uma barra de ferro de 5 cm2, aquecida em banho-

maria, foi utilizada para induzir as queimaduras a serem tratadas.  

 

  

2.2.3 Processo de reparo da pele 

 

 

A epiderme é um epitélio multiestratificado, formado por camadas de células 

achatadas (epitélio pavimentoso) justapostas. A camada de células mais interna, 

denominada epitélio germinativo ou basal, é constituída por células que se 

multiplicam continuamente em direção à superfície. As outras camadas são 

constituídas de células cada vez mais diferenciadas, que com o crescimento basal 

vão ficando cada vez mais periféricas até descamação. À medida que envelhecem, 

as células epidérmicas tornam-se achatadas e produzem uma proteína resistente e 

impermeável, a queratina. As células mais superficiais, com depósitos de queratina, 

morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e altamente 

impermeável à água, denominado camada queratinizada ou córnea. Na epiderme 

não existem vasos sangüíneos (VILELA, 2008). 

 Segundo Vilela (2008), a derme, localizada imediatamente sob a epiderme, é 

um tecido conjuntivo que contém fibras protéicas, vasos sangüíneos, terminações 

nervosas, órgãos sensoriais e glândulas. As principais células da derme são os 

fibroblastos, responsáveis pela produção de fibras e de uma substância gelatinosa, a 
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substância amorfa, na qual os elementos dérmicos estão mergulhados. Na derme 

encontra-se, ainda, o músculo eretor de pêlo, fibras elásticas, fibras colágenas, 

vasos sanguíneos e nervos. O tecido subcutâneo ou hipoderme, camada de tecido 

conjuntivo frouxo, localizada sob a derme, é rico em fibras e em adipócitos. 

 A cicatrização de feridas consiste em uma perfeita e coordenada cascata de 

eventos celulares e moleculares, que interagem para que ocorra a repavimentação e 

a reconstituição do tecido (ORTONE; CLÉVY, 1994 apud MANDELBAUM et al., 

2003). Tal evento é um processo dinâmico, que envolve fenômenos bioquímicos e 

fisiológicos, que se comportam de forma harmoniosa a fim de garantir a restauração 

tissular (MANDELBAUM et al., 2003). 

O processo cicatricial envolve mecanismos enzimáticos responsáveis pela 

recuperação de elementos estruturais, como os constituintes do citoesqueleto, 

membranas e paredes celulares, e de moléculas de alta complexidade, como 

proteínas de elevada complexidade estrutural, RNAs e o DNA e o processo de 

reparo de tecidos, que pode se fazer pela regeneração, com a recomposição da 

atividade funcional do tecido, ou pela cicatrização, com restabelecimento da 

homeostasia do tecido com perda da sua atividade funcional pela formação de 

cicatriz fibrótica (BALBINO et al., 2005). 

Danos tissulares de qualquer natureza (física, química ou biológica) 

desencadeiam a ativação de células nervosas, estromais, vasculares e circulatórias 

por estímulos físicos ou por sinalização química, feita por estruturas das células 

rompidas, fragmentos dos elementos inertes dos tecidos (colágenos, elastinas, 

fibronectinas e outros), proteínas séricas que extravasam dos vasos rompidos e por 

ação de mediadores inflamatórios pré-formados (liberados principalmente dos 
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grânulos das plaquetas, mastócitos e terminações nervosas periféricas) ou neo-

sintetizados como eicosanóides e PAF (BALBINO et al., 2005). 

Em resposta, segundo Schafer e Werner (2007), ocorre a ativação da cascata 

de coagulação, que faz com que o colágeno exposto faça aderência na superfície 

interna e externa dos vasos sanguíneos. São liberadas substâncias vasoativas, 

quimiotáticos e fatores plaquetários. Ocorre a formação de trombo que, juntamente 

com os eritrócitos, formam o coágulo que contém o sangramento. Os principais 

fatores de crescimento plaquetário presentes são PF4, que estimula a migração das 

células inflamatórias, e prostaglandinas, que atraem os monócitos, neutrófilos e 

fibroblastos. Esses eventos são chamados de fase hemorrágica, ocorrendo nas 

primeiras horas após a lesão. 

 De acordo com Schafer e Werner (2007), o processo de reparo que se segue 

pode ser dividido da seguinte forma: 

 

o Fase inflamatória: fase de ocorrência dos sinais clínicos de inflamação aguda 

de dor, calor, rubor e edema. Os macrófagos e granulócitos, chegando ao 

local afetado, liberam enzimas proteolíticas, as colagenases, elastases e 

hidrolases ácidas que, juntamente com a grande concentração de leucócitos 

polimorfonucleares, lisam os coágulos e promovem a decomposição do tecido 

necrosado e a limpeza local da lesão. As proteases atuam no remodelamento 

da matriz extracelular. A histamina, liberada inicialmente, e as 

prostaglandinas, liberadas mais tarde, aumentam a sensação dolorosa e 

promovem vasodilatação, com extravasamento de plasma. Substâncias 

vasoativas e fatores de crescimento liberados atuarão nas fases 

subseqüentes, desde o desbridamento da ferida, angiogênese, proliferação e 
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diferenciação de células epiteliais e a migração celular. Essa fase tem 

duração de 48 a 72 horas. 

o Fase proliferativa ou de Epitelização: ocorre nos primeiros 12 a 14 dias após a 

lesão. O desenvolvimento do tecido de granulação e a reconstituição da 

matriz extracelular ocorrem devido à predominância de fibroblastos, com 

deposição de colágeno, fibronectinas e outros componentes protéicos, 

formando intensa rede vascular e migração dos queratinócitos, visando à 

promoção da contração tecidual e da epitelização. 

o Fase de maturação ou fibroplasia ou remodelamento: transformações do 

tecido cicatricial. Tem início aproximadamente após 14 dias e pode durar por 

dois ou mais anos. Ocorre diminuição progressiva da vascularização e dos 

fibroblastos, aumento da força tênsil e a reorganização das fibras de colágeno 

pela colagenase. Podem ocorrer defeitos cicatriciais como quelóides, 

cicatrizes hipertróficas ou muito finas, friáveis e hipercrômicas. 

 

 

2.2.4 Farmacoterapia adotada 

 

 

 De acordo com Mandelbaum et al.(2003), as tentativas humanas de intervir no 

processo de cicatrização das feridas, acidentais ou cirúrgicas, remontam à 

antigüidade, demonstrando que desde então já se reconhecia a importância de 

protegê-las de forma a evitar que se complicassem e repercurtissem em danos 

locais ou gerais para o indivíduo. 
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São grandes os avanços na compreensão das fases da reparação tissular e 

na pesquisa e desenvolvimento de recursos e tecnologias. Porém, a incidência e 

prevalência de úlceras crônicas são elevadas, resultando em altos custos e 

conseqüências sociais aos portadores, que podem desenvolver seqüelas como 

perda de membros e de suas funções, com conseqüente afastamento do trabalho e 

de suas atividades normais (MORYSON, 1998 apud MANDELBAUM et al., 2003).  

Os produtos usados no tratamento de feridas podem são os agentes tópicos e 

os curativos. Agentes tópicos são aqueles aplicados diretamente sobre o leito da 

ferida ou destinados à limpeza ou proteção da área em seu redor. Curativo ou 

cobertura é o recurso que cobre uma ferida, com o objetivo de favorecer o processo 

de cicatrização e protegê-la contra agressões externas, mantendo-a úmida e 

preservando a integridade de sua região periférica (DEALEY, 2001 apud 

MANDELBAUM et al., 2003). 

De acordo com Mandelbaum et al. (2003),  os principais recursos para o 

tratamento de feridas, disponíveis no Brasil, são: 

 

o Ácidos graxos essenciais (derivados do ácido linoléico, derivados do ácido 

linoléico com lanolina, derivados do ácido ricinoléico - da mamona). Possuem 

ação bactericida; atuam sobre a membrana celular, aumentando sua 

permeabilidade; facilitam a entrada de fatores de crescimento; promovem 

mitose e proliferação celular; estimulam a neoangiogênese; são quimiotáxicos 

para leucócitos. 

o Alginato de cálcio (fibras de não-tecido, impregnadas de alginato de cálcio e 

sódio, extraídas de alga marinha Laminaria, contendo ácido algínico como 

princípio ativo). Em contato com o exsudato ou sangue forma um gel fibroso, 
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hidrofílico, hemostático e rico em cálcio, que interage com os íons de sódio da 

ferida, absorvendo o excesso de exsudato e/ou sangue e mantendo o meio 

úmido. 

o Anti-sépticos e degermantes (como ácido acético, sabões líquidos, açúcares, 

clorexidina). Possuem ação detergente, desodorizante e mecânica. 

o Bandagens para compressão, para o controle clínico da hipertensão dos 

membros inferiores, visando auxiliar no processo de cicatrização das úlceras 

venosas. 

o Carvão ativado e prata. Remove o excesso do exsudato da ferida por 

adsorção pelo carvão e efeito bactericida da prata. 

o Filmes semipermeáveis. Mantêm a umidade e o pH natural da pele. 

o Colágeno biológico. Promove granulação e epitelização, é quimiotáxico para 

macrófagos e fibroblastos. Com alginato controla o exsudato, formando um 

gel que mantém o meio úmido. 

o Fator de crescimento derivado de plaquetas. Parece agir na membrana 

celular, ativando a tirosinaquinase, que entra em contato com o DNA, 

estimulando a divisão e proliferação celular. 

o Hidropolímeros. Mantêm o meio úmido e evita agressão aos tecidos na 

remoção. 

o Hidrogéis (água, propileno glicol e carboximetil celulose ou água e 

polivinilpirrolidona). É quimiotáxico para leucócitos, favorece a angiogênese, 

promove desbridamento autolítico, mantém o meio úmido ideal. 

o Hidrocolóides (carboximetil celulose sódica, gelatina e pectina em sua 

camada interna, e espuma de poliuretano na camada externa). Em contato 

com o exsudato, formam um gel hidrofílico que mantém o meio úmido. 
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o Enzimas Proteolíticas isoladas ou combinadas: A colagenase e a fibrinolisina 

são enzimas que agem de forma seletiva, promovendo o desbridamento 

enzimático de forma suave, sobre os tecidos desvitalizados. A papaína é uma 

enzima proteolítica, constituída por um conjunto de proteases sulfidrílicas, 

extraídas da planta Carica papaya. Sua utilização em feridas tem sido 

amplamente estudada por pesquisadores quanto à sua ação e ao 

estabelecimento de protocolos para sua aplicação em diversos tipos de 

lesões. Pode ser manipulada ou encontrada comercialmente, associada à 

uréia ou com uréia e clorofila. A fibrinolisina e a desoxirribonuclease agem na 

fibrina e no DNA das células do exsudato da ferida, desintegrando-as. 

o Sulfadiazina de prata: Pomada hidrofílica, composta por sulfadiazina de prata 

a 1%, com capacidade bactericida imediata e bacteriostática residual, devido 

aos sais de prata. 

o Acetato de celulose permeável ao vapor. Mantém o meio úmido, tem 

permeabilidade seletiva. 

o Protetores cutâneos (gelatina + pectina + carboximetilcelulose + 

polisobutileno). Têm a função de proteger a pele nas áreas periostomais e 

regiões adjacentes a feridas exsudativas e fístulas ou nos processos de 

dermatite de contato por extravasamento de líquido. 

o Membranas permeáveis (vapor membranas de poliuretano). Mantém o meio 

úmido e permeabilidade seletiva. 

o Curativos com gaze 

o Novas tecnologias. Matriz de regeneração dérmica que promove crescimento 

celular e síntese de colágeno; biopolímeros do látex da seringueira que em 

trabalhos realizados em pacientes com feridas crônicas, portadores de 
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diabetes, apresentaram resultado altamente positivo no processo de 

granulação e epitelização, devido à propriedade do látex de estimular a 

angiogênese (Ereno, 2003); secreção do caramujo (óleo mineral, 

propilenoglicol, ácido cetílico, lauril sulfato de sódio, uréia e parabenos), que 

mantém o leito úmido, facilita a neoangiogênese e a formação de tecido de 

granulação;  

o Outros: Albumina, laser de baixa potência, ácido hialurônico, agentes 

fitoterápicos, dentre outros. 

 

 

2.2.5 Plantas medicinais na cicatrização 

 

 

 Apesar da predominância, no arsenal terapêutico, de substâncias sintéticas, 

inclusive as antiinflamatórias, nos últimos anos têm-se verificado a valorização de 

práticas terapêuticas consideradas por muitos profissionais de saúde como 

populares ou não científicas, inclusive a lenta reincorporação das ervas medicinais 

como alternativa ou complemento terapêutico. Vários são os fitoterápicos testados e 

usados no processo de cicatrização de feridas cutâneas que se mostraram 

promissores (GARROS et al., 2006). 

 Nas regiões interioranas do Brasil, cataplasmas e loções feitos com folhas de 

Passiflora edulis são usados pela população como cicatrizante, para tratar infecções 

e inflamações cutâneas, sem a comprovação científica dos seus potenciais 

benefícios. Garros et al (2006) verificaram em ratos com feridas induzidas, que não 

houve diferença estatisticamente significante entre as áreas cirúrgicas das feridas 
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tratadas com Passiflora edulis e o grupo controle, tratado com água destilada. 

Porém, histologicamente concluiu-se que o tratamento com a planta apresentou 

aumento da proliferação fibroblástica no sétimo dia e colagenização maior no 

décimo quarto dia de pós-operatório. 

 A partir da extração das folhas de Aloe vera, babosa, duas frações podem ser 

obtidas: um exsudato amargo e um gel mucilaginoso. O primeiro é considerado 

pelas farmacopéias como a droga aloe, líquido extraído das células do periciclo, de 

coloração amarelo-avermelhada, rico em compostos antracênicos. O segundo 

provém do parênquima das folhas, com aspecto de gel incolor (mucilagem) e que 

tem sido utilizado para curar queimaduras, cicatrizar feridas, aliviar dores, além de 

ser um poderoso agente hidratante (DORNELLES et al., 2003). 

No experimento de Neto et al. (2006), em ratos, os achados macroscópicos, 

no décimo quarto dia de tratamento, demonstraram reepitelização completa mais 

precoce no grupo controle, que recebeu soro fisiológico. Pela planimetria digital as 

áreas médias das feridas dos ratos do grupo controle foram menores que as das 

feridas dos ratos do grupo tratado com aroeira, Schinus terebinthifolius, com 

significância estatística aos quatorze dias de pós-operatório. Porém o estudo 

histológico demonstrou diferença estatística em relação às células mononucleares 

no mesmo período de avaliação, com maior número no grupo tratado com aroeira.  

 O uso tópico do mesocarpo de Orbignya phalerata, o babassú, contribuiu 

positivamente para a cicatrização das feridas cutâneas em ratos Observou-se 

diferença significativa a favor da cicatrização do grupo tratado em relação ao grupo 

controle nos 7º e 14º dias, no que diz respeito à reepitelização (AMORIN et al., 

2006).  
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 Segundo Wendt (2005), em experimento com coelhos, o uso de óleo de 

girassol favorece o aparecimento de um tecido de granulação mais fino, ou seja, 

propicia uma recuperação epidérmica não exuberante. As pomadas à base de 

calêndula e óleo de girassol se mostraram eficazes na cicatrização de feridas com 

processo infeccioso presente.  

 Muitos estudos demonstraram que o uso de Triticum vulgare estimula a 

mitose e a motilidade dos fibroblastos, reduzindo o tempo de cicatrização das 

feridas. Para avaliar o efeito cicatrizante do creme à base de Triticum vulgare em 

eqüinos, Sousa et al. (2006), realizaram feridas cutâneas circulares nas regiões 

lombares e metacarpianas de seis animais. As feridas situadas do lado direito foram 

tratadas com o creme e as do lado esquerdo serviram como controles. O creme à 

base de Triticum vulgare intensificou a migração de células reparadoras no local, 

além de estimular a multiplicação dos fibroblastos e a produção de colágeno, que se 

mostraram com melhor alinhamento quando comparado ao grupo controle, o que 

reduziu o tempo de cicatrização das feridas. 

 Silva et al. (2007), a fim de verificar o efeito cicatrizante de extratos 

metanólico e aquoso de Centella asiatica, sob a forma farmacêutica de cremes 

contendo diferentes concentrações dos referidos extratos, observaram que durante 

os primeiros seis dias, por análise macroscópica, um processo de cicatrização e re-

epitelização dose-dependente eficiente para ambos os cremes ocorreram, quando 

comparados ao controle negativo, tratado com creme base, sendo os cremes de 

maiores concentrações com evoluções similares ao controle positivo, tratado com 

sulfadiazina de prata. Pôde-se observar a redução do tamanho das feridas tratadas 

com os cremes testes, bem como o desaparecimento de pontos de hemorragia e 

sangramento. Entretanto, nos últimos quatro dias, foi observada a presença de 
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secreção em alguns coelhos, para ambos os cremes, o que atrapalhou o processo 

final de cicatrização, sugerindo que o creme seja apenas cicatrizante, não tendo 

propriedades antimicrobianas e antiinflamatórias. 

 

 

2.2.6 Bioativos na cicatrização 

 

 

 Em artigos citados por Martins et al., 2003, foi justificado o uso popular do 

barbatimão, produto fitoterápico extraído a quente em solução aquosa do 

Stryphnodendron barbatiman, espécie incluída na Farmacopéia dos Estados Unidos 

do Brasil, segunda edição. A planta contém no mínimo 20% de tanino, princípio ativo 

que confere à casca ação adstringente, explicando seu uso como cicatrizante. Os 

taninos precipitam as proteínas dos tecidos lesados, formando um revestimento 

protetor que favorece a sua reparação (NETO et al., 1996), diminuindo a 

permeabilidade e a exsudação da ferida (BROWN; DATTNER, 1998; BEDI; 

SHENEFELT, 2002). 

 As altas concentrações em procianidinas das cascas de algumas espécies de 

plantas possibilitam aplicações destas como fontes de produtos farmacêuticos. 

Deste modo, reações de adição de nucleófilos a monômeros de taninos, durante a 

despolimerização destes, podem introduzir grupos funcionais no esqueleto 

flavonóide que (com posteriores modificações estruturais, se necessário), 

possibilitam a produção de flavonóides com propriedades farmacêuticas conhecidas, 

relacionadas principalmente com atividade fungicida ou bactericida (LAKS, 1991 

apud JORGE et al., 2001). 
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 Plantas ricas em taninos são empregadas na medicina tradicional no 

tratamento de diversas moléstias, tais como diarréias, hipertensão arterial, 

reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais, érnias e do 

sistema urinário, e processos inflamatórios em geral (SANTOS; MELLO, 1999). Para 

tratar feridas, queimaduras e inflamações, o poder anti-séptico dos taninos pode ser 

explicado por sua capacidade de precipitar as proteínas das células superficiais das 

mucosas e dos tecidos, formando uma camada protetora (complexo tanino-proteína 

e/ou polissacarídeo) sobre a pele ou mucosa danificada, impedindo, assim, o 

desenvolvimento de microrganismos (HASLAM, 1996).  

 A Calendula officinalis foi amplamente empregada na medicina popular 

européia, sendo atualmente aprovada pela comissão científica alemã como anti-

séptica e cicatrizante (BROWN e DATTNER, 1998; BEDI e SHENEFELT, 2002). 

Possui na sua composição uma fração lipofílica, com triterpenóides, responsáveis 

pela ação antiinflamatória (AKIHISA et al., 1996 apud MARTINS et al., 2003), 

carotenóides, flavonóides, carboidratos, ácidos graxos e polissacarídeos, que lhe 

conferem ação epitelizante e imunoestimulante (CARRICONDE, 1995 apud 

MARTINS et al., 2003; BROWN e DATTNER, 1998). A inflorescência é a parte da 

planta empregada na terapêutica (TESKE e TRENTINI, 1995 apud MARTINS et al., 

2003). Já o confrey (Symphytum officinalis), possui na sua composição alcalóides 

pirrolizidínicos, alantoína, tanino e saponinas triterpenóides. Possui efeito 

cicatrizante, antiinflamatório, anti-reumático e antiulcerogênico (CARRICONDE, 1997 

apud MARTINS et al., 2003). 

 O retardo da cicatrização de feridas em pacientes diabéticos eleva os custos 

hospitalares e a morbidade dos procedimentos operatórios. As freqüentes 

complicações pós-operatórias de pacientes diabéticos causam grande preocupação. 
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Especialmente o metabolismo corporal e o processo de reparação tecidual 

encontram-se seriamente comprometidos. Moraes et al. (2000) avaliaram a 

influência da suplementação dietética de zinco e cromo e/ou insulina no processo de 

reparação tecidual de feridas cutâneas em ratos normais e diabéticos por 

estreptozocina. Pelos resultados encontrados, a associação de zinco e cromo na 

dieta parece ter importante papel na retração cicatricial. Concluiu-se que a 

suplementação dietética de zinco e cromo e o tratamento de ratos diabéticos com 

insulina favorecem a cicatrização de feridas cutâneas. Entretanto, outros estudos 

deverão ser realizados, incluindo-se outros métodos de avaliação.  

 Um creme, desenvolvido à base de insulina, consegue diminuir o período de 

cicatrização em até seis dias, em média, possibilitando uma ação local, sem a 

absorção do produto pelo organismo. O novo creme já foi testado em animais e teve 

bons resultados em experimentos realizados em humanos (SANTOS, 2007). 

 A papaína, uma enzima proteolítica, retirada do látex do mamão papaia, que 

tem a sua molécula constituída por 17 aminoácidos diferentes e apresentação 

comercial sob a forma liofilizada, tem como principais fatores adversos a sua 

inativação ao contato com agentes oxidantes, como o ferro, e a longos períodos de 

exposição ao ar. A substância provoca dissociação das moléculas de proteína, 

resultando em desbridamento químico seletivo e estimula a força tênsil das 

cicatrizes. Possui efeitos antiinflamatórios, bactericidas e bacteriostáticos, e 

aceleradores e modeladores do tecido de granulação e dos processos de 

cicatrização tecidual, reduzindo a formação de quelóides. Além de poucos efeitos 

colaterais, a papaína tem a sua utilização associada aos baixos custos operacionais. 

No estudo de Rocha et al. (2005), foi observado, macroscopicamente, que as lesões 

teciduais experimentais assépticas, induzidas por procedimento cirúrgico nos grupos 
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controle e tratados com papaína, obedeceram à mesma seqüência de eventos 

dependentes do tempo. Microscopicamente, entretanto, nas lesões dos animais do 

grupo tratado com papaína a 10% por 07 dias, verificou-se ausência de crosta 

hematofibrinosa, enquanto que, nas lesões dos animais do grupo controle, não 

tratados, para o mesmo período, observou-se a presença de crosta hematofibrinosa. 

Nas lesões tratadas com papaína a 6%, no 14º dia observou-se a presença de 

tecido de granulação exuberante, composto por vasos neoformados, em quantidade 

moderada, maior quantidade de fibroblastos e matriz colágeno organizada, menor 

infiltrado inflamatório mononuclear (difuso), e proliferação de células da camada 

germinativa da epiderme, próximo às bordas da lesão, porém ainda sensível a forças 

de tração. Com 21 dias de experimento, entretanto, observou-se que, nas lesões 

tanto dos animais tratados com papaína a 4% como dos não tratados, ocorreu a 

substituição do tecido de granulação por tecido conjuntivo denso, composto por 

poucos fibroblastos, e redução dos vasos neoformados, além de epiderme 

totalmente reconstituída, com a presença em ordem decrescente das camadas 

lúcida, granulosa, espinhosa e germinativa madura. Porém a matriz de colágeno 

apresentou-se mais organizada que nos animais não tratados (ROCHA et al. (2007). 

De onde se conclui que a papaína exerceu efeito de aceleração da fase 

remodelamento na cicatrização. 
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2.2.6.1 Taninos e o ácido tânico na cicatrização 

 

 

 Taninos são compostos de alto peso molecular, que contêm suficientes 

grupos hidroxila fenólica, para permitir a formação de ligações cruzadas estáveis 

com proteínas (DESHPANDE et al., 1986 apud SILVA; SILVA, 1999). Fenóis, 

comuns em plantas, não são considerados tóxicos em quantidades e condições 

normais, com exceção dos fenóis poliméricos denominados taninos, que possuem a 

habilidade de complexar e precipitar proteínas de soluções aquosas (SALUNKHE et 

al., 1990 apud SILVA ; SILVA, 1999). 

 Os taninos podem ser classificados como hidrolisáveis e não hidrolisáveis. Os 

taninos hidrolisáveis por hidrólise ácida liberam ácidos fenólicos: gálico, caféico, 

elágico e um açúcar. O ácido tânico é um típico tanino hidrolisável, o qual é 

quebrado por enzimas ou de forma espontânea. Os taninos não hidrolisáveis ou 

condensados são polímeros dos flavonóides, formados predominantemente por 

catequinas, leucoantocianidina, presentes em maior quantidade nos alimentos 

normalmente consumidos (SIMÕES et al. 2004). Em geral, a produção de altos 

níveis de fenóis na planta está relacionada com o processo de cicatrização. Próximo 

à injúria, os fenóis são oxidados pela polifenoloxidase a quinonas e complexos 

polímeros fitomelanina marrom, que são freqüentemente mais tóxicos aos invasores 

do que os fenóis (SINGLETON, 1981 apud SILVA; SILVA, 1999). 

Os taninos são caracterizados pela sua capacidade de se combinar com 

proteínas da pele animal, inibindo o processo de putrefação, mais conhecido como 

processo de curtimento do couro (DESHPANDE et al., 1986 apud SILVA E SILVA, 

1999). 
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2.3 A Hovenia dulcis 

 

 

2.3.1 Família Rhamnaceae: 

 

 

Rhamnaceae é uma família botânica de plantas angiospérmicas. Embora sua 

distribuição seja cosmopolita, elas são comumente encontradas em zonas tropicais 

e subtropicais. Possui 58 gêneros e aproximadamente 900 espécies (LIMA, 2006). 

Muitas dessas espécies são utilizadas como plantas medicinais de uso popular. 

Gêneros como Ampelozizyphus, Berchemia, Ceanothus, Discaria, Hovenia, 

Rhamnus, Zizyphus, têm sido alvo de pesquisas, em busca de comprovar e 

descobrir novas atividades farmacológicas. 

Cascas, folhas e frutos de várias espécies do gênero Ramnus têm sido 

usadas como laxativos, notavelmente R. frangula e R. catharticus (CHEN; 

SCHIRAREND, 2007). A casca de Rhamnus purshiana, a cáscara sagrada, é rica 

em glicosídeos antraquinônicos e derivados hidroxi-antracênicos, responsáveis pela 

sua ação catártica (FALKENBERG et al. 2000). 

A casca da raiz de Discaria febrifuga é utilizada na medicina popular como 

agente antitérmico, para afecções do estômago, diabetes e como fortificante, sob 

forma de chá. Foram encontrados alcalóides ciclopeptídicos nas espécies Discaria 

americana, aos quais foi atribuída atividade antibacteriana (GIACOMELLI et al., 

2004) e em Discaria febrífuga, (FIGURA 14), denominados Scutianeno [1], 

Franganeno [2] e Discareno [3] (MOREL et al., 1995).  
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Figura 14: estrutura dos Scutianeno [1], Franganeno [2] e Discareno [3] 

 

Flavonóides prenilados foram isolados da casca da raiz de Berquemia 

discolor. Foi atribuída atividade citotóxica a alguns deles (CHIN et al., 2006).  

Segundo Ribeiro (2003) os prenilados, tais como os flavonóides, têm ação 

antiviral, antibacteriana, antioxidante e antitumoral.  

As glândulas das folhas das espécies de Ceanothus excretam um material 

lipofílico que possui uma variedade de flavonóides. A maioria destes são agliconas, 

mas alguns glicosídeos foram observados. A maioria das espécies excreta flavonóis 

e apenas uma apresentou flavonas no exsudato. Algumas produzem flavanonas e 

dihidroflavonóis (WOLLENWEBERA et al., 2004).  

Alcalóides, principalmente os ciclopeptídeos, flavonóides, esteróides, taninos, 

saponinas, ácidos graxos e triterpênicos foram isolados e identificados de espécies 

diferentes do gênero Zizyphus (CROUEOUR et al,. 2002; BHARGAVA et al., 2005; 

ZHAO et al., 2006 apud Ecevit et al., 2007;  ABDEL-ZAHER et al,. 2005; AZAN-ALI 

et al., 2006). 

As espécies de Zizyphus exercem atividade antioxidante e sequestrante de 

radicais livres. Suas cascas são usadas na medicina popular para curar úlceras, 

feridas, escabioses, dores de garganta e febres. Os frutos são usados para 

purificação e enriquecimento do sangue, tratamento da bronquite crônica, febre e 
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melhoria da função hepática. As sementes são usadas para tratar erupções de pele 

e tosse seca. O suco da raiz é usado como purgativo e externamente para 

tratamento da gota e do reumatismo. Suas folhas são usadas para o tratamento da 

Diabetes mellitus (ABDEL-ZAHER et al. 2005). 

As folhas de Zizyphus mauritiana são utilizadas como cicatrizante, 

hemostático, antisséptico, estimulante, tonificante, antidiarréico e antidiabético. 

Atividade antioxidante e protetora contra lesão hepática das folhas foi verificada por 

Dahiru et al. (2005). Diferentes atividades da planta foram confirmadas: anti-

escorbuto, anti-inflamatório, diurético, emoliente, hipotensor e sedativo (FORTIN; 

MAYNART, 1997 apud DIALLO et al., 2003).  

A atividade hipoglicemiante e anti-diabética das folhas de Z. mauritiana foram 

comprovadas por Cisse et al. (2000) e Diallo et al. (2003). No trabalho de Diallo et al. 

(2003) foram identificados, por ensaios fitoquímicos, compostos redutores, 

cumarinas, flavonóides, heterosídeos cardiotônicos, leucoantocianinas, mucilagens, 

mono e polissacarídeos, saponinas e taninos. Mucilagens, sacarídeos, saponinas e 

taninos foram os mais abundantes. 

Alguns estudos farmacológicos indicam que a casca do tronco possui efeito 

antidiarréico e o extrato aquoso da casca da raiz de Zizyphus spina-christi exerce 

atividade analgésica e efeito depressor central em ratos (ADZU et al., 2001). Além 

disso, Glombitza et al. (1994) relatam que a administração oral do extrato butanólico 

das folhas de Z. spina-christi e de sua principal saponina, christinin-A (FIGURA 15), 

aumenta a utilização da glicose em ratos hiperglicêmicos e aumenta o nível de 

insulina em ratos diabéticos induzidos por estreptozocina. Foi atribuído à redução 

significativa da atividade da glicose-6-fosfatase hepática o efeito hipoglicemiante do 

extrato de Z. spina-christi (VOLPATO et al., 2002). 
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Figura 15: Estrutura da christinin-A 

 

Abdel-Zaher et al. (2005) confirmou o efeito hiperglicêmico e insulinotrópico 

de Z. spina-christi e considerou seguro sua utilização como agente anti-diabético. 

Niazi (2003) patenteou uma fórmula à base dos frutos do gênero Zizyphus 

capaz de reduzir LDL e o colesterol plasmático em pacientes com risco de doença 

cardivascular associada aos altos níveis de colesterol. 

Ampelozizyphus amazonicus, planta originária da Amazônia, é utilizada pela 

população ribeirinha na prevenção da malária, como antiinflamatório e como 

antídoto contra picadura de cobra (KRETTLI et al., 2001; DINIZ, 2006; CORDEIRO 

et al., 2007).  Brandão et al. (1993) isolaram saponinas triterpênicas do tipo 

dammarano, denominadas ampelozigenina e jujubogenina, das cascas de A. 

amazonicus (FIGURA 16). Diniz (2006) encontrou que as saponinas reduzem o fluxo 

urinário, provavelmente por aumentar a reabsorção de água nos túbulos renais e 

atribuiu esse efeito antidiurético a um aumento na atividade renal das ATPases 

renais e/ou a uma diminuição na síntese de urodilatina renal. 
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Figura 16: Estrutura das saponinas jujubogenina (1) e ampelozigenina (2) isoladas de Ampeozizyphus 
amazonicus 

 

Cordeiro et al. (2007) isolaram o ácido ursólico de Ampelozizyphus 

amazonicus e os triterpenos, betulina, ácido betulínico, lupenona e dois ácidos 

dióicos. Isolaram também os fitosteróides estimasterol, sitosterol e campesterol. 

Encontrando potencial bioativo antiparasitário para os extratos e frações, isolados de 

A. amazonicus, contra tripanossoma cruzi. As frações que foram identificadas 

betulina, lupenona e os dois ácidos dióicos foram mais ativas que o extrato bruto. 

 

 

2.3.2 O gênero Hovenia e a espécie Hovenia dulcis 

 

 

Bao-Jun et al. (2004), em artigo de revisão das propriedades farmacológicas 

de Hovenia dulcis, consideram que o gênero Hovenia possui três espécies: Hovenia 

dulcis, Hovenia acerba e Hovenia trichocarpa. E duas variações: Hovenia dulcis var. 

tomentella Makino e Hovenia dulcis var. koreana Nakai.  

1 2 
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De acordo com o Banco de Dados Trópicos (2008), o gênero Hovenia 

(Rhamnaceae) possui sete espécies catalogadas. A espécie Hovenia dulcis é assim 

dividida:  

 H. dulcis Thunberg e suas variações:  

o H. dulcis var. glabra Makino;   

o H. dulcis var. latifolia Nakai.  

 

Sendo as outras seis espécies:  

 H. acerba (sinônimos: H. acerba var. acerba, H. dulcis var. acerba, H. 

inaequalis e H. parviflora); 

 H. trichocarpa (sin: H. trichocarpa var. trichocarpa, H. trichocarpa var. 

fulvotomentosa, H. fulvotomentosa);  

 H. tomentosa;  

 H. robusta (sin: H. trichocarpa var. robusta);  

 H. merrilliana; 

 H. kiukiangensis (sin: H. acerba var. kiukiangensis). 

 

Originária do leste da Ásia, com distribuição principalmente na China, Japão, 

Korea e áreas do Himalaia, a Hovenia dulcis Thunberg foi introduzida no Brasil 

possivelmente em 1987, quando o CNPFlorestas/EMBRAPA recebeu, da Academia 

Chinesa de Florestas, sementes de Hovenia dulcis de duas localidades da República 

Popular da China para fins ornamentais e de reflorestamento (CARVALHO, 1994). 

No Brasil, essa árvore exótica, de dispersão de sementes zoocórica e caráter 

ruderal, adquiriu característica invasora disputando luz, nutrientes, espaço e fauna 

dispersora com as espécies nativas (RODOLFO et al., 2007). 
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A indústria madereira se interessou pela árvore e hoje são comuns pequenos 

plantios de uva-do-japão em propriedades agrícolas na bacia do Rio Uruguai, nos 

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e no sudoeste do Paraná. Nas 

outras regiões do país ela ocorre em terrenos baldios e nas proximidades das 

habitações, de forma isolada ou em pequenos agrupamentos (CARVALHO, 1994; 

RIGATTO et al., 2001). 

A Hovenia dulcis é conhecida popularmente no Brasil, principalmente, por 

uva-do-japão, caju-japonês, chico-magro e pau-doce. Seu nome em inglês é 

Japonese Raisin tree, no Japão é conhecida por kenponashi e na China por chih-

chü, kenan, Zhi Bei Zi (CARVALHO, 1994). Esta espécie é utilizada na medicina 

tradicional chinesa e koreana no tratamento de doenças do fígado e como agente 

detoxificante para intoxicação alcoólica. Suas sementes, frutos, raízes, cascas e 

folhas têm sido usadas no tratamento de vários sintomas patológicos.  

Popularmente, suas partes vêm sendo utilizadas como diurético, antipirético e para 

doenças do fígado, asma, bronquite e diarréia. (CASTRO et al., 2002). Seus frutos e 

pedúnculos frutíferos são considerados anti-eméticos, antipiréticos, laxativos, 

diuréticos e calmantes estomáquicos (SUTTISRI et al., 1995; LI, 2005; Ren-Bo et 

al.,2007; Yoshikawa et al., 1997; Hsun-Lang et al., 2007). A casca da árvore é 

utilizada pra tratar doenças do reto, constipação, convulsão infantil, antispasmódico, 

febrífugo. (KOLLER et al., 1997; THOMAS et al., 2002). 

 As outras espécies de Hovenia não são encontradas espôntaneamente no 

Brasil e suas bibliografias são bastante escassas. Hovenia trichocarpa, encontrada 

no Japão, tem suas cascas e as folhas utilizadas popularmente para combater 

sintomas do excesso alcoólico. A casca é usada para preparar desodorante 

(YOSHIKAWA et al., 1998a; 1998b). 
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 De H. trichocarpa o que se encontra na literatura científica são estudos 

relacionados ao isolamento e caracterização de metabólitos presentes na espécie. 

Yoshikawa et al. (1998a, 1998b, 1998c) isolaram e determinaram a estrutura, por 

espectrometria, de dois novos glicosídeos saponínicos, a partir do extrato etanólico 

da casca fresca de H. trichocarpa, aos quais denominaram hovetrichosídeos A e B 

(FIGURA 17). Em processos de purificação das frações do extrato anterior, isolou e 

caracterizou mais cinco glicosídeos, denominando-os hovetrichosídeos C-G, além 

de outros glicosídeos conhecidos. Ainda da porção acetato de etila do mesmo 

extrato, por processos de purificação das frações, encontraram hovetrichosídeo H, 

um ácido triterpênico denominado ácido hovenico, o ácido ceanothetrico, 

anteriormente descoberto na Ceanothus americanus (Rhamnaceae) e outros três 

compostos conhecidos. 

 

 

Figura 17: Hovetrichosídeos: glicosídeos isolados de H. trichocarpa 
Fonte: Yoshikawa et al.(1998a) 

 

Dos frutos de Hovenia acerba foram isolados três esteróides, encontrados 

pela primeira vez no gênero (ZHANG et al., 2006). 

 Estudos fitoquímicos e farmacológicos têm revelado promissor potencial 

bioativo para a espécie Hovenia dulcis Thunberg.  
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 Pesquisadores chineses concluíram, em experimento com ratos diabéticos 

aloxano induzidos, que o tratamento com extrato de Hovenia dulcis pode reduzir 

significativamente os níveis de glicose e aumentar a formação de glicogênio 

hepático, quando comparados ao grupo controle diabético (JI et al., 2002). 

 Hirotaka et al. (2003) registraram a patente de um suplemento alimentar que 

possui atividade hipoglicemiante. O composto possui, dentre outros, o extrato das 

sementes de Hovenia dulcis. 

 Outro estudo, koreano, comprovou atividade de H. dulcis na patologia da 

diabetes. Camundongos hiperglicêmicos, induzidos com streptozocina e tratados 

com extrato de H. dulcis, apresentaram maior tolerância à glicose. A análise 

histopatológica do pâncreas mostrou que as Ilhotas de Langerhans foram 

parcialmente regeneradas quando comparadas ao grupo doente não tratado. Uma 

quantidade de células insulino-positivas (IGF I e II) foi observada (JEONG-SANG et 

al., 2005). 

 O extrato acetato de etila das frutas de Hovenia dulcis var. koreana Nakai 

apresentou atividade antioxidante considerável, em estudo que utilizou a 

metodologia da atividade sequestrante de radicais livres DPPH e ânion superóxido. 

Este extrato foi utilizado, no mesmo trabalho, para tratar ratos diabéticos. Os níveis 

de glicose plasmática, triglicérides, colesterol total e peróxido lipídico foram 

diminuídos nos ratos tratados, enquanto que o HDL/colesterol e a glutationa foram 

aumentados, comprovando que o tratamento diminuiu o desequilíbrio entre radicais 

livres e a atividade antioxidante, causado pelas complicações da diabetes (LEE et 

al., 2005). 

 Há vários estudos que comprovam atividade de Hovenia dulcis na intoxicação 

alcoólica. Okuma et al. (1995) trabalhou com frações do extrato de H. dulcis e 
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encontraram que a mais efetiva delas, administrada cinco minutos antes da ingestão 

alcoólica em ratos, promoveu decréscimo de 40 e 37% nos níveis plasmáticos de 

álcool e acetaldeído, respectivamente. O extrato etanólico, administrado em homens 

adultos vinte minutos antes da ingestão alcoólica, diminuiu a concentração alcoólica 

e acetaldeídica presente na saliva. A concentração alcoólica expiratória foi reduzida 

em cinco dos oito homens do estudo.  

 A atividade hepatoprotetora de H. dulcis foi testada em experimento que 

induziu destruição hepática por CCl4, por ação de radicais livres e peroxidação 

lipídica, e destruição hepática imunológica com D-GalN/LPS. O extrato metanólico 

dos frutos de H. dulcis exerceu ação hepatoprotetora nos dois mecanismos de 

indução (HASE et al., 1997). 

 Quatro flavonóides foram isolados das folhas de HD. Por análise 

espectroscópica e com base em suas propriedades físico-químicas, suas estruturas 

foram identificadas como dihidrocamferol (isolado no gênero pela primeira vez), 

quercetina, (+)-3,3',5',5,7-pentahidroflavanona (um novo flavonóide) e (+)-

dihidromiricetina (isolada pela primeira vez no gênero) (DING et al., 1997). 

 Yoshikawa et al. (1997) encontraram atividade inibitória do efeito relaxante 

muscular induzido por álcool e atividade protetora de lesões hepáticas induzidas por 

D-galN/LPS ou CCl4, em ratos, na fração metanólica de Hoveniae Semen Seu 

Fructus, produto comercial chinês e japonês à base de frutos e folhas de Hovenia 

dulcis. Do produto também isolaram e determinaram a estrutura de três novos 

flavonóides, denominados hovenitinas I, II e III e quatro já conhecidos (+)-

ampelopsina (dihidromiricetina), laricetrina, miricetina e (+)-gallocatequina (FIGURA 

18). Hovenitina I e (+)-ampelopsina, principais componentes, demonstraram 
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atividade inibitória do efeito relaxante muscular induzido por álcool. Somente 

hovenitina I demonstrou atividade protetora de lesões hepáticas induzidas. 

       

 

Figura 18: Estrutura de: A miricetina; B dihidromiticetina. 

 

Ji et al. (2001) detectaram que o tratamento com os frutos de H. dulcis 

diminuiu o período de latência e a concentração alcoólica na corrente sanguínea de 

camundongos com intoxicação alcoólica aguda. 

Um composto ativo, denominado hovenodulinol, estraído dos frutos de HD, foi 

patenteado. O processo de obtenção desse composto, sua utilização no alívio dos 

sintomas do excesso alcoólico e como agente detoxificante alcoólico também foram 

registrados na mesma patente (LEE et al., 2002). 

Com o objetivo de localizar as frações que concentram em maior proporção 

os compostos ativos detoxificantes alcoólicos, uma rápida triagem foi realizada a 

partir do extrato hidroalcoólico de H. dulcis, utilizando o equipamento Microplate 

Reader. O extrato bruto foi fracionado e em cada fração o aparelho mensurou 

atividade de ADH e ALDH, enzimas do fígado que metabolizam o álcool. Os 

resultados sugeriram que as frações n-butanol dos frutos e acetato de etila do caule 

elevaram a atividade ADH. O extrato n-butanol aquoso extraído a quente dos frutos 

e aquoso do caule elevaram a atividade ALDH (BAO-JUN et al., 2003). 

A 

B 
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Pretendendo comprovar a atividade hepatoprotetora de H. dulcis, fibrose 

hepática foi induzida por CCl4 em ratos. Um grupo foi tratado com o extrato da planta. 

Após oito semanas, tecidos hepáticos foram comparados morfologicamente entre os 

grupos. A degeneração e necrose das células hepáticas, no grupo tratado, estavam 

proporcionalmente desprezíveis; as cristas e membranas mitocondriais estavam se 

recompondo e o retículo endoplasmático menos inchado. O tratamento com o 

extrato favoreceu a regeneração dos hepatócitos e retardou a formação da fibrose. 

O estudo sugere possíveis mecanismos: redução da resposta hepatotóxica, anti-

peroxidação lipídica e estabilização das membranas celulares (LIPING et al., 2005). 

Chen et al. (2006), pesquisadores chineses, encontraram redução significativa 

da concentração alcoólica plasmática nas primeiras três horas após tratamento com 

o extrato aquoso de H. dulcis em camundongos. Resultado que corrobora os de 

Okuma et al.(1995) e Ji et al.(2001). Além disso, acrescentam que o tratamento 

aumentou a atividade de ADH no fígado, concluindo que o tratamento inibe a 

absorção e estimula o metabolismo alcoólico.  

Outro estudo, com fibrose hepática induzida por HCl,  propõe que a inibição 

da expressão do RNAm de TIMP-1 (inibidor tecidual de metaloprotease) possa ser 

um mecanismo de hepato-reparação, promovido pelo extrato de H. dulcis (LIU et al., 

2006). 

 Hsun-Lang et al. (2007) comprovaram a atividade protetora de hepatite 

crônica do extrato alcoólico dos frutos de H. Dulcis, administrado em camundongos 

oralmente. O extrato promoveu redução de TGO e TGP, atenuou a formação de 

MMP-I e a expressão do RNAm de MMP-III, inibiu a peroxidação lipídica, diminuindo 

a formação de fibrose hepática. Foram encontradas, no mesmo estudo, altas taxas 

de compostos fenólicos. Verificaram também elevada atividade antioxidante do 
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extrato e relacionaram essa atividade aos compostos fenólicos presentes, 

principalmente aos flavonóides.  

 Em uma investigação fitoquímica do extrato etanólico de Hoveniae Lignum, 

nome comercial das cascas de Hovenia dulcis na Korea e China, foram identificados 

quatro compostos: phloretina, 5-(4'-hidroxiphenil)-1-valerolactona, (–)-epiafzelequina, 

e maesopsina (FIGURA 19). A phloretina exibiu atividade contra citotoxicidade, 

induzida por tacrina, em células de fígado humano (G2 Hep) e reduziu, 

significativamente, a citotoxicidade induzida em hepatócitos primários de ratos (REN-

BO et al., 2007).   

 

 

 

Figura 19: Estrutura de phloretina (1), 5-(4'-hidroxiphenil)-1-valerolactona (2), (–)-epiafzelequina (3), e 
maesopsina (4). 
 
 

 Em estudo anterior de isolamento e identificação de compostos, Hogihara et 

al. (1976) apud Inoue et al. (1978)  isolaram, por cromatografia de contra-corrente, 

saponinas do extrato metanólico das cascas de Hovenia dulcis, que foram 

denominadas hovenosídeos C, D, G, G‟ e H. O mesmo grupo de pesquisadores 

definiu posteriormente a sequência de carboidratos das sapogeninas, denominadas 
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jujubogeninas, correspondentes às saponinas D, G e I, tendo sido esta ultima 

isolada neste estudo (INOUE et al., 1978). O grupo continuou na linha de pesquisa 

e, em 1981, isolou dez saponinas do extrato metanólico das folhas e identificou as 

estruturas de três novas, denominadas saponins C2, D e G (KIMURA et al., 1981). 

Kobayashi et al. (1982) elucidaram estruturalmente glicosídeos triterpenóides de 

saponinas do tipo dammarano e uma lactona monoidratada, classificada como 

hovenolactona, da Hovenia dulcis. Hogihara et al. (1987) isolaram sapogeninas e 

jujubogeninas obtidas da saponina D das folhas de HD, por clivagem alcalina da 

banda glicosídica.  

 Um alcalóide ciclopeptídeo foi isolado de HD, denominado frangulanina. O 

alcalóide demonstrou seletividade iônica na indução de inchaço mitocondrial (KAWAI 

et al. 1977). 

 Dez glicosídeos do tipo dammarano foram isolados e estruturalmente 

determinados do extrato etanólico das folhas frescas de Hovenia dulcis, 

denominados hodulosídeos I - X. Um mM de cada solução contendo um dos 

glicosídeos de VII – IX suprimiram completamente a sensação do sabor doce 

induzido por 0.2 M de sacarose. Esta atividade foi a mesma apresentada pelo 

glicosideo I. Os demais apresentaram propriedade inibitória da sensação doce 

somente em maiores concentrações (YOSHIKAWA et al., 1992, 1993). 

 Suttisri et al. (1995) isolaram mais de 40 compostos triterpenóides de 

estruturas semelhantes das folhas de Gymnema sylvestre (Asclepiadaceae), 

Ziziphus jujuba  (Rhamnaceae), e  Hovenia dulcis (Rhamnaceae). A estes 

compostos, ácidos gimnêmicos, jujubosaponinas, hodulosídeos, hovenolactonas, 

glicosídeos do tipo dammarano, dentre outros, foram atribuídas atividades 

modificadoras de sabor, principalmente inibitórias de sabor doce.  
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 Quatro glicosídeos triterpênicos do tipo dammarano, denominados 

hovenidulciosídeos A1, A2, B1, and B2 foram isolados e estruturalmente 

determinados de Hoveniae Semen Seu Fructus, folhas e frutos de Hovenia dulcis. A 

aglicona comum nos hovenidulciosídeos A1 e A2 também foram determinadas, a 

hovenidulcigenina A. Também se identificou hodulosídeo III and (+)-gallocatequina, 

já conhecidos. Atividade anti-histamínica foi atribuída a todos estes compostos, 

analisada em células do exudato peritonial de ratos induzidos por alergênicos (48/80 

e cálcio ionóforo A-23187) (YOSHIKAWA et al., 1995, 1996). 

 A fração metanólica do extrato aquoso a quente de HD mostrou atividade 

antioxidante e antimicrobiana. Da fração foram isolados e identificados dois 

compostos, o ácido vanílico e o ácido ferúlico, que exibiram atividade antimicrobiana 

contra bactérias gram-negativas, gram-positivas e leveduras. O ácido ferúlico 

exerceu maior atividade sequestrante de radicais livres que o ácido vanílico (CHO et 

al., 2000). 

 Yoshikawa et al. (2001) isolaram e determinaram a estrutura de dois novos 

glicosídeos aromáticos de HD, denominados kenposídeos A e B, e do icarisídeo C1, 

já conhecido.  

 A fração acetato de etila do extrato metanólico das cascas do tronco de HD 

exibiu atividade neuroprotetora contra neurotoxicidade induzida por glutamato, em 

células do hipocampo de camundongos. Oito compostos fenólicos foram isolados 

nesta fração: o ácido vanílico, o ácido ferúlico, 3,5- dihidroxiestilbeno, (+)-

aromadendrina, metilvanilato, (-)-catequina, ácido 2,3,4-trihidrobenzóico e (+)-

afzelequina. A (-)-catequina e a (+)-afzelequina, testadas isoladamente, também 

exibiram atividade neuroprotetora (FIGURA 20). Ambas exerceram atividade 



66 
 

antioxidante e sequestrante de radicais livres, sendo tal atividade sugerida como 

mecanismo de ação neurotrotetora (LI et al. 2005). 

   

 

 

Figura 20: Compostos fenólicos presentes nas cascas de Hovenia dulcis 

 

 Em estudo de atividade antineoplásica, desenvolvido por Castro et al. (2002), 

extratos metanólicos das folhas de HD, germinadas in vivo e propagadas in vitro, 

inibiram o crescimento de todas as linhagens neoplásicas testadas (J774, SP2/0, 

neuro-2A, MK2, tumor de Erlich, BW, P3653). No mesmo estudo foi testada também 

atividade tripanocida, constatando que os extratos aquosos do fruto e o metanólico 

das folhas da plantas germinadas in vivo foram ativos frente ao parasito 

Trypanossoma cruzi da cepa Y, com percentual de inibição de 95 e 100%, 

respectivamente. Gadelha et al. (2005) avaliaram o efeito do extrato metanólico e de 

três frações obtidas das folhas de HD. Os resultados demonstraram que a fração 

diclorometano do extrato metanólico de H. dulcis reduziu em até 93% o crescimento 

do parasita Giardia lamblia após tratamento com diferentes concentrações.

 Dentre vários flavonóides encontrados na Hovenia dulcis, especial valor tem 

sido dado à dihidromiricetina.  
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O Provital Group (2006) publicou artigo com ensaios in vitro e in vivo que 

comprovam a eficácia de Myriceline® (Dihidromiricetina, utilizada no presente 

trabalho) como agente redutor de celulite dérmica. Os ensaios in vitro detectaram 

ação na adipogenese, lipólise e lipogenese. Esta ação se deve à inibição seletiva da 

atividade da tirosina quinase por ligação à subunidade β dos receptores de 

membrana nos adipócitos. Esta união desencadeia uma série de reações 

bioquímicas, que aumentam o transporte da glicose através da membrana e ativam 

ou inativam enzimas, podendo causar mudanças nos níveis de expressão de vários 

genes.  

Resultados do ensaio que utilizou técnica de análise de proteínas Western 

blot, que determinou a expressão do transportador de glicose GLUT 4, sugerem que 

dihidromiricetina inibe em 40% a indução de GLUT-4 e a capacidade da célula 

adiposa de promover adipogênese. A atividade de tirosina quinase nas subunidades 

β dos receptores de membrana é fundamental para o bloqueio da lipólise nos 

adipócitos. Ocorre a fosforilação de diversas proteínas plasmáticas, que culminam 

numa cascata de reações que finalmente inibem a lipólise. Resultados do ensaio 

que também utilizou a técnica de western blot demonstram que a molécula de 

dihidromiricetina bloqueia seletivamente a atividade de tirosina quinase na 

subunidade β dos receptores de membrana e de outras proteínas da cascata de 

reações, causando conseqüente ativação da lipólise, aumentando a degradação de 

triacilgliceróis em 11.7 vezes, formando ácidos graxos e glicerol. A inibição da 

proteína quinase e de GLUT 4 provoca diminuição da captação de glicose pelos 

adipócitos, inibindo a lipogênese. (PROVITAL GROUP, 2006). 

O Provital Group (2006) sugere, através de ensaios in vitro, que o Myriceline® 

(dihidromiricetina) atua no metabolismo dos adipócitos diretamente, por catabolismo, 
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estimulando a degradação de lipídeos. Em longo prazo, ela age por bloqueio dos 

processos anabólicos: bloqueio da lipogênese e inibição da adipogênese. A empresa 

também realizou estudos in vivo de avaliação da densidade dérmica, por aferição 

dos infiltrados no tecido adiposo da derme de voluntários. Concluíram que, após 28 

dias de tratamento, o produto dermatógico testado, à base de dihidromiricetina, 

causava uma variação da densidade da derme de 11,4% com relação ao grupo 

placebo. Estudos do perfil toxicológico foram realizados por técnicas de 

citotoxicidade, irritação dérmica, sensibilização dérmica, irritação ocular e 

mutagenicidade, sendo que os resultados não foram estatisticamente significativos.  

Estudos sobre técnicas adequadas e rentáveis de purificação da 

dihidromiricetina foram realizados por extração em Hovenia dulcis e em Ampelopsis 

grossedentata, planta que possui este flavonóide em elevadas concentrações 

(QIZHEN et al., 2002; SEUNG et al., 2005). LI-PING et al., 2005) estudaram as suas 

propriedades físico-químicas e possíveis formulações farmacológicas.  

Zang et al. (2003)  demonstraram que a dihidromiricetina possui elevada 

atividade sequestrante do radical 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) e inibitória da 

peroxidação lipídica. Eles propõem que o mecanismo de ação antioxidante seja 

quelante de Fe2+, atuando no sistema de peroxidação lipídica dependente de Fe2+. 

He et al. (2003) corroborou estes resultados testando a inibição da peroxidação 

lipídica, pela dihidromiricetina, no coração, fígado, homogenato de tecido do cérebro 

e em mitocôndrias. O flavonóide inibiu peroxidação lipídica no homogenato e nas 

mitocôndrias de maneira dose dependente. 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar a atividade dos frutos de Hovenia dulcis Thunberg na diabetes e das 

cascas de Hovenia dulcis na cicatrização de feridas, em coelhos.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Extração e partição, por polaridade, das cascas, folhas e frutos de Hovenia 

dulcis Thunberg; 

b) Realizar prospecção fitoquímica através de reações colorimétricas e de 

precipitação para identificação dos principais metabólitos secundários dos 

extratos hidroalcoólicos das cascas, folhas e frutos da referida espécie; 

c) Evidenciar as principais classes de substâncias químicas presentes nas 

frações obtidas por partição por ordem de polaridade dos extratos 

hidroalcoólicos das cascas, folhas e frutos de HD através de cromatografia 

em camada delgada (CCD);  

d) Quantificar compostos fenólicos no extrato hidroalcoólico seco das cascas de 

Hovenia dulcis; 
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e) Avaliar o perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico das cascas de 

Hovenia dulcis por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e compará-

lo com o perfil cromatográfico dos padrões: acido tânico e dihidromiricetina; 

Verificar o grau de pureza da dihidromicetina por análise do perfil 

cromatográfico por CLAE;  

f) Adequar e preparar ad formulações farmacêuticas, em formas simples orais 

de aplicação tópica; 

g) Induzir diabetes experimental em coelhos; 

h) Tratar os coelhos diabéticos com as formulações, de uso oral, preparadas a 

partir do extrato hidroalcoólico dos frutos de Hovenia dulcis e do flavonóide 

dihidromiricetina; 

i) Induzir ferida experimental em pele de coelhos; 

j) Tratar as feridas com as formulações, de uso tópico, preparadas a partir do 

extrato hidroalcoólico das cascas de Hovenia dulcis e do ácido tânico; 

k) Avaliar os parâmetros bioquímicos e hematológicos no sangue coletado dos 

animais do experimento de diabetes e de cicatrização. 

l) Avaliar histológicamente as peles com lesões tratadas e não tratadas dos 

coelhos e compará-las com a pele íntegra. 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material vegetal de Hovenia dulcis  
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Aproximadamente 7 kg das cascas da madeira de árvore adulta de Hovenia 

dulcis Thunb. foram coletadas no município de Ouro Preto em Minas Gerais, sob as 

coordenadas 20o22´40.45´´S e 43o30´51.74´´O, entre agosto de 2006 e janeiro de 

2007. Foi depositada excicata do material botânico no herbário José Badini, 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

As folhas e pseudofrutos da mesma espécie, 3 e 5 Kg respectivamente, foram 

coletadas de árvore adulta, localizada no município de Perdões, em Minas Gerais, 

sob as coordenadas 21o05´38.51´´S e 45o05´24.75´´O, em maio de 2007. Excicata 

do material botânico foi depositada no mesmo herbário. 

O material coletado foi submetido à secagem em estufa de ventilação forçada, 

sob temperatura de 40%, até estabilização do peso. As cascas foram moídas em 

moinho de facas e as folhas e frutos triturados em liquidificador industrial. 

 

 

4.1.1 Triagem fitoquímica dos extratos da casca e dos frutos de Hovenia dulcis 

 

 

Para a realização da prospecção fitoquímica, foram utilizadas 30 g das 

cascas, folhas e frutos secos para extração com etanol 70% em água destilada, 

analisadas separadamente, segundo metodologia descrita por Matos, 1997. 

De acordo com o roteiro seqüencial de Matos (1997), foram realizados os 

testes para fenóis e taninos; para antocianinas, antocianidinas e flavonóides; para 

leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas; teste para flavonóis, flavanonas, 

flavanonóis e xantonas; para confirmação de catequinas; para esteróides e 

triterpenóides (Lieberman-Burchard), teste para saponinas e confirmatório para 
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saponinas; teste para alcalóides; bases quaternárias; quinonas; antranóis e 

cumarinas. Os testes determinam presença de compostos por meio de reações com 

aparecimento de cor e/ou precipitado. 

Para análise por CCD, dois gramas de cada parte seca (cascas, folhas e 

frutos), foram extraídos em metanol por 72 horas, filtrados e evaporados à 

temperatura ambiente e diluídos em água destilada.  Em seguida, ao fracionamento 

do extrato, foi adicionado, três vezes, 50 mL do solvente orgânico na solução 

aquosa em balão de separação, na seguinte ordem de polaridade: hexano (Hex), 

clorofórmio (CHCl3), acetato de etila (ACOET) e butanol (BuOH). As frações 

orgânicas foram evaporadas e cromatografadas. Foram utilizadas placas preparadas 

em vidro com sílica gel G e cromatoplacas de sílica GF254, 0,2 mm (MERCK ), tendo 

como fase móvel eluentes previamente selecionados e como reveladores vanilina 

clorídrica e sulfúrica (para detecção de componentes terpenóides) e cloreto de 

alumínio (para detecção de compostos fenólicos e taninos). Todas as frações foram 

analisadas sob luz ultravioleta.  

 

 

4.1.2 Obtenção dos extratos e preparo das formulações farmacêuticas 

utilizadas nos experimentos de diabetes e cicatrização 

 

 

Os materiais com granulometria reduzida das cascas e frutos foram 

depositados em três erlenmeyers. Quatro litros de extrator hidroalcoólico (1:1) foram 

adicionados em cada erlenmeyer. A cada sete dias o líquido extrator foi filtrado e 

novo líquido extrator (dois litros) foi adicionado, processo este realizado até 
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exaustão de cada material, denominado remaceração, de acordo com Simões 

(2004). 

 Todos os extratos filtrados das cascas e frutos tiveram seus volumes 

reduzidos em evaporador rotatório, sob temperatura controlada entre 40 e 50 oC.  

 O processo de secagem do extrato hidroalcoólico das cascas foi 

finalizado sob ventilação direta, com temperatura controlada entre 40 e 50 oC, dando 

origem a um material seco cristalizado, facilmente pulverizável com graal e pistilo, 

denominado extrato hidroalcoólico seco das cascas de Hovenia dulcis (EHC). O 

EHC foi armazenado em frasco plástico opaco com agente dessecante (sílica gel) na 

tampa.   

O extrato hidroalcoólico dos frutos, após remoção do etanol em rota-

evaporador, foi liofilizado por aproximadamente 72 horas. Deu origem a cristais 

melados altamente higroscópicos, denominado extrato hidroalcoólico seco dos frutos 

de Hovenia dulcis (EHF). Foi imediatamente pesado e armazenado em frasco 

plástico opaco com agente dessecante (sílica gel) na tampa.   

As fórmulas farmacêuticas utilizadas no experimento de diabetes foram: 

 

• Suspensão do EHF (concentração: 520mg/mL) 

• Suspensão do flavonóide dihidromiricetina (DHM)* (concentração: 130mg/mL) 

 

* Myriceline SPE 90®, fornecida pela distribuidora da Provital Group no Brasil: Oh! 

Ingredientes (Myriceline SPE 90®: lote 501435; código do laudo 7531000G; 92,2% 

de pureza; extraída e concentrada de Myrica cerifera L.). 

 

Suspensão: 
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EHF ou DHM q.s. 

Propilenoglicol  20%  

Nipagin 0.1%  

Nipasol 0.05%  

Gel de carboximetilcelulose 1% 70%  

Sacarina sódica Gotas q.s. 

Água destilada q.s.p 200mL 

 

 Modo de preparo: 

 

Solubilizou-se o Nipagin e o Nipasol em água destilada aquecida e 

incorporou-se à carboximetilcelulose sob agitação; levigou-se em graal o EHF ou 

DHM com o propilenoglicol e um pouco de água destilada; verteu-se, no graal, o gel 

de carboximetilcelulose até fluidificação; verteu-se a mistura para um cálice e 

completou-se o volume com água destilada; adicionaram-se gotas de sacarina 

sódica e, após homogeneização, a suspensão foi embalada e rotulada. 

 

Nos experimentos de cicatrização as fórmulas utilizadas foram: 

 

• Gel a 10% de EHC; 

• Gel a 5% de EHC; 

• Gel a 1% de padrão de ácido tânico (Verbec®) 

 

Gel:  
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EHC (5 ou 10%) ou acido tânico 1% q.s 

Carbopol 1.5% 

Propilenoglicol 5%  

Nipagin 0.15% 

Nipasol 0.3% 

Trietanolamina Gotas q.s. 

Água destilada 100% 

  

 Modo de preparo: 

 

Solubilizou-se o Nipagin e o Nipasol em água destilada aquecida e 

incorporou-se ao carbopol lentamente e sob agitação; levigou-se em graal o EHF ou 

DHM com o propilenoglicol e um pouco de água destilada; verteu-se, no graal, o gel 

de carbopol; gotas de trietanolamina foram adicionadas até atingir consistência 

firme. Após homogeneização, o gel foi embalado e rotulado. 

 

 

4.1.3 Quantificação de compostos fenólicos no extrato hidroalcoólico da casca 

de Hovenia dulcis 

 

 

  Para quantificar o teor de compostos fenólicos no extrato hidroalcóolico de 

cascas de H. dulcis pelo reagente de Folin-Ciocalteau, foi adaptada metodologia de 

Murthy et al. (2002), que envolve a redução do reagente pelos compostos fenólicos 
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das amostras, com concomitante formação de um complexo azul, cuja intensidade 

aumenta linearmente (ROESLER, 2007). O extrato hidroalcoólico seco da casca de 

Hovenia dulcis foi solubilizado em solução de metanol 70% em água destilada, 

adquirindo a concentração de 400μg/μL. Tomou-se  1mL dessa solução e  

adicionou-se 2,0mL do reagente e 1,6mL de Na2CO3 7,5%. Utilizaram-se quatro 

repetições. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 765nm, após 30 minutos. 

Para o branco, utilizou-se reagente de Folin-Ciocalteau e Na2CO3 7,5%. A análise 

estatística dos dados foi realizada por ANOVA e testes de média (Tukey). A curva 

padrão foi obtida utilizando-se soluções de ácido tânico (Verbec®) nas 

concentrações de 20, 30, 40, 50, 60μg/μL. 

 

 

4.1.4 Perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico das cascas de Hovenia 

dulcis, da fração acetato de etila, do ácido tânico e da dihidromiricetina 

 

 

O perfil cromatográfico do EHC foi realizado por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE).  A partição por polaridade foi realizada solubilizando o extrato 

hidroalcoólico seco das cascas de Hovenia dulcis em água destilada e o 

procedimento de fracionamento foi idêntico ao realizado para triagem fitoquímica por 

cromatografia em camada delgada (CCD). Da partição realizou-se o perfil 

cromatográfico da fração acetato de etila. A metodologia do ensaio por CLAE foi 

adaptada de Matsubara e Amaya (2006). 

As condições cromatográficas foram: 

 Coluna C18; 
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 Gradiente de eluição: 70 a 50% do solvente A por 10 min; 50 a 30% do 

solvente B por 20 min; 

 Fluxo 1mL/min; 

 Volume da amostra: 20µL; 

 Detector arranjo de diodos (210 a 600nm); 

 Solvente A (água/ácido fosfórico 0,05%); 

 Solvente B (metanol/ácido fosfórico0,05%). 

As amostras foram diluidas em solução de MeOH/água na proporção 3:7. O 

ácido tânico e dihidromiricetina foram praparados na concentração de 0,1% e o 

extrato hidroalcoólico das cascas e sua fração acetato de etila na concentração de  

1%. 

 

 

4.2  Experimento de Diabetes 

 

 

O experimento para avaliação das formulações em diabetes experimental foi 

conduzido no laboratório Biofármacos do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Foram utilizados 84 coelhos 

(nome científico: Orictholagus cuniculus) albinos, jovens, da raça Nova Zelândia, 

machos e fêmeas, com pesos que variaram inicialmente de 1,100 kg a 1,200 Kg e 

ao final do experimento de 1,500 kg a 2,300 Kg, advindos da cunicultura da UFV. Os 

animais foram mantidos em gaiolas individuais, em temperatura ambiente, com água 

“ad libidum” e 120 g/dia de ração (marca Soma®). Foi respeitado um período de 

adaptação dos animais ao novo ambiente de sete dias. 
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4.2.1 Indução de diabetes em coelhos 

 

 

 O procedimento de indução de diabetes nos animais foi realizado quatro 

vezes, de acordo com o QUADRO 1. Após período de jejum, 78 coelhos receberam 

injeção intraperitonial de aloxano monohidratado (Sigma-Aldrich®, lote 017K2513) 

após anestesia, aplicada via intramuscular. Seis coelhos, selecionados 

aleatóriamente para compor o grupo controle normal, passaram pelos mesmos 

procedimentos, porém receberam solução fisiológica 0.9%, injetável, via 

intraperitonial. Após o procedimento, os animais foram devolvidos às gaiolas e 

observados até retorno da anestesia. 

 

Quadro 1: Indução de diabetes em coelhos 

  Anestesia  Indutor Indução 

Jejum 

(Hora) 

Xilazina1 

(mg/kg) 

Quetamina2 

(mg/kg) 

Zoletil®3 

(ml/kg) 

Aloxano% 

(mg/kg) 

 

12’ 3,0 _ 0,2 5% (100) (a) Primeira 

24’ 3,0 25,0 _ 10% (100) (b) Segunda 

24” _ 35,0 _ 15% (150) (b) Terceira 

36” _ _ _ 20% (200) (c) Quarta 

1 Cloridrato de Xilazina 2% (Anazedan® da Vetbrands). 

2 Cloridrato de Quetamina 10% (Dopalen® da Vetbrands). 

3 Cloridrato de Tiletamina e Cloridrato de Zolazepam (Zoletil® 100 da Virbac®). 

(a) Preparado a 5% em solução fisiológica 0.9% antes do uso e acondicionado em erlenmeyer. 

(b) Preparado a 10 e 15 % em solução fisiológica 0.9% imediatamente antes do uso e acondicionado em frasco âmbar. 
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(c) Preparado em tampão citrato de sódio 0.05 M, pH 4,5 imediatamente antes do uso e acondicionado em frasco âmbar. 

„ desjejum imediato após procedimento 

“ desjejum 4 horas após retorno do estado de alerta dos animais 

 

 Todos os animais, após retorno da anestesia, receberam solução 

supersaturada a quente de açúcar, quatro, oito e doze horas após o procedimento 

de indução, para prevenção de morte por hipoglicemia. 

Sete dias após cada uma das quatro tentativas de indução, foram coletados 

aproximadamente 3ml de sangue de cada um dos 84 animais, pela veia marginal da 

orelha. Foi respeitado um período de sete dias entre cada coleta e a nova tentativa 

de indução.  

 O sangue de cada animal foi dividido em três tubos de ensaio (Labor 

Vecuum®): 

 

• Tubo 1: para análise da glicose plasmática. Tubo contendo fluoreto de 

sódio, que é um estabilizador enzimático (inibidor da glicólise) e oxalato 

de potássio (anticoagulante). 

• Tubo 2: para análise hematológica. Tubo heparinizado.  

• Tubo 3: para análise dos outros parâmetros plasmáticos (QUADRO 3). 

Tubo heparinizado.  

 

Os tubos 1 e 3 foram centrifugados e os tubos 2 e 3 foram armazenados sob 

refrigeração, para análise posterior do sangue dos animais que fossem compor o 

grupo experimental. No plasma do tubo 1, imediatamente separado do precipitado, 

foi quantificado o nível plasmático de glicose (kit da Bioclin; equipamento 



80 
 

autoanalisador multiparamétrico de Bioquímica denominado Alizé, da marca Lisabio 

[série B652] ; método: enzimático colorimétrico). 

 

 

4.2.2 Tratamento dos coelhos 

 

 

 Uma semana após a quarta indução, dezessete coelhos tiveram a glicemia 

superior a 180 mg/dl e foram considerados diabéticos. Um morreu antes do início do 

experimento. Dos 61 animais restantes, que sofreram tentativa de indução porém 

não ficaram diabéticos, cinco morreram nos intervalos entre os procedimentos de 

indução, por causa desconhecida. Os outros 56 foram alocados para experimento de 

cicatrização aguda, descrito no tópico 4.2.2. 

Os dezesseis coelhos diabéticos foram divididos aleatóriamente e os grupos 

experimentais ficaram organizados de acordo com o QUADRO 2: 

 

Quadro 2: Grupos experimentais de diabetes 

Grupos n Tratamento Dose  

G1 6 Água destilada (controle normal) 0,5 ml 

G2 6 Água destilada (controle doente) 0.5 ml 

G3 5 Suspensão preparada do EHF 200 mg/kg 

G4 5 Suspensão preparada do DHM 100 mg/kg 

n = número de animais por grupo 
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 Os animais tiveram seus pesos aferidos, semanalmente, durante todo o 

experimento. As doses de tratamento dos grupos G3 e G4 foram ajustadas 

semanalmente, de acordo com a média de peso do grupo. 

 Nos tubos 2 dos dezesseis animais induzidos e dos 6 animais do grupo 

controle não doente, foram realizados os hemogramas (equipamento de hematologia 

de 18 parâmetros da marca Humacount série: 902.405) para acompanhamento 

hematológico e a quantificação de hemoglobina glicada e total (Kit Labtest; técnica 

de microcromatografia; equipamento: espectrofotômetro,). Nos tubos 3 foram 

quantificados os parâmetros listados no QUADRO 3 . 

 

Quadro 3: Parâmetros plasmáticos quantificados 

Parâmetro plasmático Marca do kit Metodologia de análise 

Insulina Beckman coulter Quimioluminescência (Access)* 

Cortisol Beckman coulter Quimioluminescência (Access)* 

Uréia Bioclin Cinético Ultravioleta (Alizé)  

Creatinina Bioclin Cinético Colorimétrico (Alizé)  

Ácido úrico Bioclin  Enzimático Colorimétrico (Alizé) 

Proteínas totais Bioclin Colorimérico (Alizé) 

Fósforo Bioclin Cinético Ultravioleta 

Ferro sérico Synermed Colorimétrico (espectrofotômetro) 

HDL Bioclin Enzimático Colorimétrico (Alizé) 

Colesterol total Bioclin Enzimático Colorimétrico (Alizé) 

Triglicerídeos Bioclin Enzimático Colorimétrico 

TGO Bioclin Cinético Visível (Alizé) 

TGP Bioclin Cinético Visível (Alizé) 
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Fosfatase alcalina Bioclin Cinético Visível (Alizé) 

GGT Bioclin Cinético Visível (Alizé) 

Albumina Bioclin Colorimétrico (Alizé) 

Lipase Bioclin Colorimétrico (Espectrofotômetro) 

*Access® Immunoassay sistem: equipamento da Sacanlab Diagnóstica/Beckman Coulter, leitor de 24 
parâmetros (série: xxx). 
 

 Os dados das análises da coleta sanguínea da indução foram considerados 

dados do tempo inicial do experimento (Tempo zero). Os animais receberam 

tratamento por 28 dias. Os mesmos procedimentos de coleta de sangue e análise de 

glicemia, A1c, hematologia e outros parâmetros plasmáticos (QUADRO 3) foram 

feitas após 14 e 28 dias de tratamento.  

 O sacrifício desses animais, ao final dos 28 dias de tratamento, foi realizado 

por punção cardíaca após aprofundamento anestésico (Xilazina e Quetamina nas 

doses 5 mg/kg e 45 mg/kg), causando morte por hipovolêmia (sangue não utilizado), 

sem sofrimento do animal. 

 

 

4.2.3 Análise estatística dos resultados 

 

 

 Os dados bioquímicos foram analisados por ANOVA e testes de média 

(Dunnett e Tukey separadamente). Os dados hematológicos foram analisados por 

ANOVA e teste de média (Dunnett). 
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4.3 Experimentos de Cicatrização 

 

 

Os experimentos para avaliação das formulações em cicatrização 

experimental foram conduzidos no laboratório Biofármacos do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Foram 

utilizados coelhos (nome científico: Orictholagus cuniculus) albinos, jovens, da raça 

Nova Zelândia, machos e fêmeas, advindos da cunicultura da UFV. Os animais 

foram mantidos em gaiolas individuais, em temperatura ambiente, com água “ad 

libidum” e 120 g/dia de ração (marca Soma®).  

 

 

4.3.1 Experimento de Cicatrização Crônica 

 

 

 Foram utilizados 42 coelhos, com pesos corporais variando de 1,300 – 1,500 

kg no início do experimento e 1,500 – 1,800 kg no final do experimento. Os animais 

passaram por período de adaptação de sete dias e 36 deles foram submetidos a 

tricotomia da região dorsal média com lâmina de barbear. As feridas foram induzidas 

com duas aplicações diárias de solução de ácido clorídrico 20% em etanol, após 

aplicação do anestésico local cloridrato de lidocaína 2% (Alphacaíne da DFL®), na 

dose de 0,25 ml/animal, intradérmica.  A solução ácida foi aplicada, com auxilio de 

bastão e algodão embebido, na região da pele previamente preparada. Em seis 

animais não foram induzidas feridas para compor o grupo normal. 

 Os grupos experimentais foram divididos de acordo com o QUADRO 4: 
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Quadro 4: Grupos experimentais de cicatrização crônica 

Grupos (n=6) Tratamentos 

G1 água destilada  

G2 gel sem p.a. 

G3 gel 5% do EHC 

G4 gel 10% do EHC 

G5 creme Acheflan® 

G6 gel 1% de ácido tânico 

G7 Sem ferida (normal) 

Acheflan® (fitoterápico da Aché/Phytomédica) 
n = número de animais por grupo 
 

Após os cinco dias de indução da ferida o tratamento dos grupos foi iniciado, 

sendo aplidadas quantidades padronizadas por marcação na espátula (suficiente 

para cobrir, uniformemente, a ferida por completo) dos géis sobre as feridas, duas 

vezes ao dia, por 21 dias. 

 Após os 21 dias de tratamento contínuo, os coelhos foram sacrificados por 

punção cardíaca, após aprofundamento anestésico (Xilazina e Quetamina, na dose 

de 5 e 45 mg/kg de peso corporal). Cinco mililitros de sangue da punção de cada 

animal, coletados em tubos heparinizados, foram utilizados para quantificação dos 

parâmetros plasmáticos e para hematologia. O procedimento com os tubos, kits e 

equipamentos utilizados foram idênticos ao experimento de diabetes. Os parâmetros 

plasmáticos quantificados foram: proteínas totais, cálcio (kit Bioclin; método 

colorimérico; equipamento: Alizé), fósforo, ferro sérico, capacidade ligadora de ferro 



85 
 

(kit Bioclin; método colorimétrico; equipamento espectrofotômetro), TGO, TGP, 

fosfatase alcalina, GGT e albumina. 

 Fragmentos de pele ferida de três coelhos de cada grupo, selecionados 

aleatóriamente, e de pele integra do grupo normal, foi seccionado e acondicionado 

em formol 10%. O material foi enviado para o hospital veterinário da UFV, para 

confecção das lâminas. As lâminas foram analisadas e fotografadas com auxílio de 

especialistas.  

 

 

4.3.1.1 Análise estatística dos resultados 

  

 

Os dados bioquímicos foram analisados por ANOVA testes de média (Dunnett 

e Tukey separadamente). Os dados hematológicos foram analisados por ANOVA e 

teste de média (Dunnett). 

 

 

4.3.2 Experimento de Cicatrização Aguda 

  

 

 Para a avaliação do processo de cicatrização em fase aguda em coelhos o 

procedimento de indução das feridas dos 56 coelhos transferidos do experimento de 

diabetes, os quais não ficaram diabéticos, foi idêntico ao realizado na metodologia 

do experimento de cicatrização crônica e o tratamento foi realizado duas vezes ao 

dia por até 4 dias.  A análise do parâmetro glicose plasmática foi realizada antes do 
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início da indução das feridas, para garantia de que os animais não estavam 

diabéticos (dado não mostrado). 

Os grupos experimentais foram divididos de acordo com o QUADRO 5: 

 

Quadro 5: Grupos experimentais de cicatrização aguda 

Grupo  n Tratamentos 

N   3 Sem ferida (normal) 

F  3 Com ferida não tratada 

Ga 12 Com ferida tratada com gel 10% do EHC 

Gb 12 Com ferida tratada com gel 1% de ácido tânico 

Gc 12 Com ferida tratada com creme sulfadiazina de prata® 

Gd 12 Com ferida tratada com água destilada 

Sulfadiazina de prata (Medicamento Genérico da Prati,Donaduzzi®). 
n = número de animais por grupo 

 

 Cada três animais dos grupos tratados (Ga, Gb, Gc e Gd), foram sacrificados 

por punção cardíaca, após aprofundamento anestésico (Xilazina e Quetamina, na 

dose de 5 e 45 mg/kg de peso corporal), nos tempos programados de 1H, 24H, 48H 

e 96H após finalização da indução das feridas. Desse modo, em cada tempo de 

sacrifício foram obtidos três animais do grupo de ferida não tratada (tratada com 

água destilada como placebo), para comparação com os grupos tratados. Um grupo 

de três animais foi sacrificado no tempo 0, final da indução e início do experimento, 

sem tratamento algum, nem mesmo placebo, chamado grupo F. Um grupo de três 

animais sem feridas, grupo N (normal), foi sacrificado ao fim do experimento, no 

tempo 96H, para comparação do tecido não lesado com o tecido lesado dos outros 

grupos.  
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 Um fragmento de pele ferida de cada coelho, de cada grupo, e de pele integra 

do grupo normal, foi seccionado e acondicionado com formol 10%. O material foi 

enviado para o hospital veterinário da UFV, para confecção das lâminas. As lâminas 

foram analisadas e fotografadas com auxílio de especialistas. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

5.1 Material vegetal de Hovenia dulcis  

 

 

Após secas e moídas, as cascas se apresentaram como pó e palha fina da 

madeira. O rendimento foi de aproximadamente 60%. 

As folhas, após secas e trituradas, apresentaram-se como pequenos pedaços 

e os frutos apresentaram aspecto de granulado espesso e melado. Os rendimentos 

foram, respectivamente, 23% e 50%. 

 

 

5.1.1 Triagem fitoquímica dos extratos da casca, das folhas e dos frutos de 

Hovenia dulcis 

 

 

 Cascas, folhas e frutos indicaram a presença de taninos, catequinas e 

saponinas. Bases quaternárias foram positivas ao teste de Drangedorff. As três 
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amostras analisadas não indicaram a presença de antocianinas, antocianidinas e 

cumarinas. No teste utilizando magnésio em fita e HCl concentrado, foi observado 

aparecimento, nos frutos e folhas, e intensificação, nas cascas, de cor vermelha, o 

que indica a presença de flavonóis, flavanonas, flavanonóis e/ou xantonas, na forma 

livre ou de seus heterosídios (MATOS, 1997). Os frutos e folhas indicaram a 

presença de heterosídios cardiotônicos pelo teste de Kedde; os frutos e cascas 

indicaram a presença de quinonas, pelo teste de Bornträger. Nas cascas foram 

detectadas presença de chalconas e auronas por hidrólise alcalina, e alcalóides 

quando utilizado o reagente de Dragendorff, porém, esse teste foi negativo quando 

utilizado os reagentes de Hager e Mayer. Casca, folhas e frutos apresentaram 

reação positiva a esteróides livres; casca e folhas foram positivas também para 

triterpenóides pentacíclicos livres. Devido às intensas colorações verdes próprias 

dos extratos das folhas, dificultando a visualização da formação de cor, alguns 

testes (quinonas, chalconas e auronas, antocianinas e antocianidinas) foram 

considerados negativos para as folhas (ALVARENGA, 2007). Os resultados dos 

testes fitoquímicos realizados estão resumidos no QUADRO 6. 

O conhecimento prévio das principais classes de componentes químicos 

encontrados nos vegetais é importante, pois pode fornecer uma relação dos seus 

principais metabólitos e direcionar a pesquisa em busca de atividades 

farmacológicas.  

 A abordagem fitoquímica, além de facilitar a escolha do material a ser 

posteriormente estudado, permite ao pesquisador a possibilidade de adaptar as 

técnicas de fracionamento de extratos e isolamento e caracterização de substâncias 

puras, de acordo com a natureza dos constituintes préviamente detectados 

(MATOS,1997). 
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Quadro 6 Prospecção fitoquímica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte +++; Médio ++; Fraco +; Ausente o; suspeito s.  

Fonte: adaptado de Alvarenga, 2007. 

 

 Os resultados positivos para saponinas e taninos cujas reações foram mais 

características e visíveis em fotografia se apresentam nas FIGURAS 21 e 22. 

 

Prospecção Cascas  Folhas  Frutos  

Alcalóides s o o 

Antocianidina/antocianina o s o 

Antranóis o o o 

Auronas ++ s o 

Bases quaternárias ++ s s 

Catequinas ++ + ++ 

Chalconas ++ s o 

Cumarinas o o o 

Esteróides ++ ++ ++ 

Fenóis simples +++ +++ +++ 

Flavonóides ++ ++ ++ 

Heterosídeos cardiotônicos o ++ ++ 

Quinonas ++ s ++ 

Saponinas +++ +++ +++ 

Taninos +++ +++ +++ 

Triterpenóides  ++ ++ o 

Xantonas ++ ++ ++ 



90 
 

 

 

Figura 21: Fotografia do teste confirmatório de saponinas, por formação de espuma persistente; tubo 

a: extrato das folhas; tubo b: extrato das cascas; tubo c: extrato dos frutos. 

 

 

 

Figura 22: Fotografia do teste confirmatório de taninos, por formação de precipitado escuro; tubo a: 
extrato das cascas; tubo b: extrato das folhas; tubo c: extrato dos frutos. 
 
 
 
 
 
 
 

a b c 

a b c 
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Segundo Carvalho et al. (2001), os taninos agem como substâncias 

associadas à formação e transporte de açúcares, como antioxidantes e como 

colóides protetores, mantendo a homogeneidade do citoplasma. De modo geral, 

essas propriedades estão relacionadas a muitos compostos fenólicos. 

As folhas de eucalipto (Eucalyptus sp.) contêm compostos como: taninos, 

ácidos gálico, glicólico e glicérrico, princípios amargos, compostos flavônicos, 

derivados da cumarina, cera e resina. Por apresentar esta diversidade de 

componentes químicos, pode ser utilizado na área farmacêutica pelas seguintes 

propriedades: antifúngica, anti-séptica, adstringente, antiinflamatória, antibacteriana, 

cicatrizante, desinfetante, expectorante e carminativa (ESTANISLAU et al., 2001). 

Navarro et al. (1996) apud Franco (2005), citaram alguns usos populares no 

México para a espécie Eucalyptus globulus, tais como: para afecções brônquicas, 

tosse, asma, faringite, bronquite, resfriados, afonia, febre e alguns ferimentos. Gray 

et al. (1998) apud Franco (2005), atribuíram ao extrato aquoso da mesma espécie 

ação anti-hiperglicêmica, associada à estimulação de secreção de insulina e 

intensificação da captação e metabolismo de glicose pela célula. Esta ação foi 

verificada em camundongos, confirmando o uso tradicional do chá feito com as 

folhas no tratamento do Diabetes mellitus na América do Sul e África, concluindo ser 

uma potencial fonte para a descoberta de novos agentes orais para terapia desta 

doença. 

A mesma triagem fitoquímica, realizada no presente trabalho, foi realizada por 

Lima et al. 2003 a partir dos extratos etanólicos secos da folha, caule, raiz e frutos 

de Indigofera microcarpa. Os autores atribuíram às classes de compostos presentes 

na espécie, tais como flavonóides, taninos, saponinas, triterpenóides, atividades 
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biológicas como: antimicrobiana, antiinflamatória, auxiliar na cicatrização e anti-

séptica.  

Os dados das análises fitoquímicas preliminares, realizadas com os frutos, 

folhas e cascas de H. dulcis, mostram grupos de substâncias químicas que podem 

ser empregadas, também, para a caracterização da matéria-prima.  

A técnica de cromatografia em camada delgada (CCD) foi aplicada nos 

extratos metanólicos brutos das cascas, folhas e frutos de HD e nas frações da 

partição por polaridade, com fases móveis, fases fixas e reveladores direcionados 

para evidenciar flavonóides. O protocolo que demonstrou melhor separação das 

frações foi: 

• Fase móvel: misturas de metanol/diclorometano; metanol/ acetato de etila; 

diclorometano/acetato de etila; 

• Fase fixa: cromatoplaca de sílica G e GF254 (MERCK); 

• Reveladores: luz ultravioleta (UV) e cloreto de alumínio (AlCl3); estufa a 

120 ºC, por 5 a 10 minutos. 

Extratos metanólicos são muito utilizados para extração bruta de plantas para 

cromatografia, pois o metanol possui uma polaridade alta e evapora mais 

rapidamente que etanol e água. Não é um solvente preferencial para 

experimentação in vivo devido à sua toxicidade residual. 

Os extratos metanólicos dos pseudofrutos, folhas e casca apresentaram 

manchas fosforescentes amareladas no UV, com Rfs semelhantes e intensificadas 

com AlCl3, características de flavonóides (ALVARENGA et al., 2008)  

Todas as frações da casca apresentaram manchas de coloração rósea 

indicativa de presença de taninos. Os frutos também apresentaram tais manchas em 
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alguns eluentes e frações de acetato de etila e butanol, sugerindo presença de 

taninos em menor proporção (ALVARENGA et al., 2008). 

Todas as frações das folhas exibiram separação, já durante a eluição da 

cromatoplaca, de uma mancha verde de Rf alto, que revelou no UV em vermelho 

característica de clorofila, e uma mancha amarela visível, logo abaixo desta, 

(FIGURA 23), perfil que se apresentou em eluentes diferentes. As cascas e frutos 

evidenciaram fosforescência amarelada no UV e intensificada com AlCl3, no mesmo 

Rf da mancha amarela das folhas (ALVARENGA et al., 2008). 

Manchas com coloração violeta-acizentadas apareceram nos extratos brutos 

metanólicos e nas frações hexânicas e clorofórmicas, após revelação com vanilina 

clorídrica, indicativas de saponinas (ALVARENGA et al., 2008). 

Nas frações clorofórmicas e de acetato de etila dos frutos e folhas, onde é 

esperado encontrar maior quantidade de flavonóides, apareceram maior número de 

fosforecências amareladas, quando reveladas em AlCl3 no UV. Na casca aparece 

fosforescência amarelada sobreposta às manchas referentes aos taninos 

(ALVARENGA et al., 2008). 

As placas reveladas com vanilina sulfúrica revelaram manchas roxas, de Rfs 

altos, em várias frações das cascas, folhas e frutos, indicativas de triterpenóides. 

Também revelaram mancha róseas nos frutos e cascas, indicativas de taninos 

(ALVARENGA et al., 2008). 

Vanilina clórica também evidenciou algumas manchas amarelas nas frações 

clorofórmicas, acetato de etila e butanólicas dos frutos e folhas, porém sobrepostas 

às manchas triterpênicas.  A presença de manchas amarelas com os dois 

reveladores confirma a presença de flavonóides. Os ensaios indicaram a presença 
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de taninos hidrolisáveis, saponinas e flavonóides, dentre outras (ALVARENGA et al., 

2008). 

 

  

 

Figura 23: Fotografia adaptada de mancha sugestiva de flavonóide em CCD. A:extrato metanólico 
das cascas; a: fração acetato de etila (ACOET) das cascas; B: extrato metanólico das folhas; b: 
fração ACOET folhas; C: extrato metanólico dos frutos; c: fração ACOET frutos. As manchas 
amarelas inseridas na faixa de eluição dos frutos e cascas referem-se às manchas que apareceram 
no UV. 

 

 

5.1.2 Obtenção dos extratos e preparação das formulações farmacêuticas 

utilizadas nos experimentos de diabetes e cicatrização 

 

 

 O processo de secagem do EHF forneceu um material cristalizado muito 

higroscópico, que durante sua retirada do liofilizador já foi incorporando água do 

ambiente, adquirindo aspecto de melaço.  Foi pesado imediatamente, na própria 

bandeja do liofilizador, para minimizar absorção de água, para cálculo da dosagem 

do produto final.  

A

1 

a B

b 

b C c 
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 Para o experimento de diabetes foram escolhidas as suspensões devido ao 

EHF não ter sido pulverizado, não podendo, portanto, ser encapsulado, e também 

por ser mais facilmente administrado, com auxílio de uma seringa, diretamente na 

boca dos animais.  

 Tanto o EHF quanto o DHM foram parcialmente insolúveis em água, 

descartando-se, portanto, a possibilidade de manipulação de soluções.  

 O EHF foi administrado na dose de 200 mg/kg e o DHM na dose de 

100mg/kg. As formulações foram manipuladas considerando-se o peso médio inicial 

dos coelhos (1,300kg) e a menor quantidade possível de líquido a ser administrada 

por tratamento, sendo preparadas nas concentrações de 520mg/mL e 130mg/mL, 

respectivamente. Com o ganho de peso dos animais as doses necessitaram ser 

ajustadas. DHM necessitou de maior volume de excipiente para permanecer em 

suspensão.  

 A dose foi selecionada de acordo com a literatura sobre a planta. Ji et al. 

(2002), utilizaram três doses em seu experimento para atividade hipoglicemiante, 50, 

100 e 200 mg/kg de peso corporal em camundongos. Foi escolhida a maior dose, 

tendo em vista que somente foi possível tratar um grupo com o EHF, já que não se 

obteve animais induzidos suficientes para testar três doses. 

 A dose do flavonóide foi baseada em estudos que utilizaram outros 

flavonóides para tratar diabetes. Não foi encontrado na literatura experimento que 

tenha testado DHM em animais diabéticos. Duarte et al. (2006) utilizaram a dose de 

150 mg/kg de antocianina em coelhos diabéticos. Optou-se pela dose de 100 mg/kg 

por não haver quantidade disponível para o tratamento de 28 dias com a dose de 

150 mg/kg. 
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 Nas formulações das suspensões, propilenoglicol foi utilizado para auxiliar na 

levigação e solubilização do EHF e do DHM. Nipagin e nipasol foram utilizados, em 

mínimas concentrações, como conservantes. Carboximetilcelulose foi o agente 

suspensor e sacarina sódica foi adicionada como edulcorante, para melhorar o sabor 

da suspensão de DHM e facilitar sua administração, diminuindo o estresse dos 

animais nos tratamentos. Esta foi adicionada também à suspensão do EHF apenas 

para padronizar as formulações, já que o EHF já possui sabor adocicado. 

 Para o experimento de cicatrização foram manipulados testes de fórmulas 

dermatológicas, uma fórmula em creme lanette e uma em gel de carbopol. O EHC e 

o ácido tânico foram mais solúveis no gel, sendo portando o selecionado (FIGURA 

24 e 25). Os conservantes foram adicionados em maior concentração, visto que o 

gel dermatológico possui alta porcentagem de água, sendo muito propenso a 

desenvolvimento de microorganismos.  

 

 

 

Figura 24: Fotografia de aspecto do gel de carbopol manipulado com o EHC 
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Figura 25: Fotografia de aspecto do gel de carbopol manipulado com ácido tânico 

 

 

5.1.3 Quantificação de compostos fenólicos no extrato hidroalcoólico da casca 

de Hovenia dulcis 

 

 

A concentração média do teor de compostos fenólicos encontrada na amostra 

preparada a partir do EHC foi de 3,24 ± 0,26 μg/μL (FIGURA 26). Tal valor pode ser 

considerado baixo quando comparado com a curva de ácido tânico padrão, porém o 

valor encontrado pode ser considerado razoável quando comparado, por exemplo, 

com Syzygium cumini, o popular jambolão, cujo teor é de aproximadamente 4,2% e 

que se destaca por suas ações hipoglicemiantes, antimicrobianas e 

antiinflamatórias, sendo muito utilizado para tratamento de queimaduras e 

descamações do couro cabeludo (PEPATO et al., 2001; SAGRAWAT et al., 2006; 

MIGLIATO et al., 2007). 

Apesar de apresentar valores não muito elevados em compostos fenólicos, a 

possibilidade de se encontrar efeitos farmacológicos provenientes destes compostos 
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não pode ser descartada, pois este efeito depende mais do tipo de composto 

presente do que da concentração total de fenóis. 

A curva padrão foi obtida utilizando-se soluções de ácido tânico (Verbec®) 

nas concentrações de 20, 30, 40, 50, 60μg/μL, resultando na equação da reta 

y=128,2x+0,7954, com r²=0,991.  

Devido à importância conferida atualmente aos compostos fenólicos, por 

possuírem atividades funcionais, tais como antioxidante, que pode ser associada, 

por exemplo, à baixa incidência de doenças cardiovasculares, ao tratamento do 

diabetes, da cicatrização, do câncer, dentre outras, os resultados encontrados 

possibilitam novos estudos com a espécie. 

 

 

 

Figura 26: Equação da reta da curva padrão e plotagem da curva da amostra (em azul) do EHC 

 

 

5.1.4 Perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico das cascas de Hovenia 

dulcis, da fração acetato de etila, do ácido tânico e da dihidromiricetina 
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A fração acetato de etila foi selecionada para realização do perfil 

cromatográfico, por CLAE, pois nela é esperada maior quantidade de compostos 

fenólicos devido à polaridade (LI et al. 2005). De acordo com Hase et al. (1997) a 

fração acetato de etila foi a mais ativa, no seu experimento de hepatoproteção, da 

qual foram isoladas a miricetina e a dihidromiricetina. 

Os perfis do EHC, do ácido tânico (Verbec®), da dihidromiricetina (PROVITAL 

GROUP®), e da fração acetato de etila do EHC estão caracterizados nos 

cromatogramas das FIGURAS 27, 28, 29 e 30: 

O pico referente ao ácido tânico (11.303 min) foi bastante nítido no 

cromatograma do EHC (11.355 min), demonstrando forte presença do ácido tânico 

no extrato hidroalcoólico das cascas de Hovenia dulcis. Na fração acetato de etila, 

embora pequeno, é provável que o pico circulado em verde na FIGURA 30 seja 

referente à presença deste composto fenólico na fração. 

O cromatograma da dihidromiricetina (myriceline da PROVITAL GROUP®) 

demonstrou acentuada pureza do composto formando pico único no tempo 5.636 

min. (FIGURA 29). É provável que este pico esteja presente na área circulada em 

vermelho no cromatograma da fração acetato de etila do EHC, embora sobreposto e 

em menores concentrações. 

Os perfis foram realizados a fim de verificar a presença da dihidromiricetina 

no extrato e de pico referente a compostos tânicos. O resultado foi satisfatório e 

embora não se tenha realizado, ainda, o perfil do extrato hidroalcoólico dos frutos, é 

esperado, de acordo com a revisão da literatura, que os flavonóides estejam em 

maior concentração nos extratos de folhas e frutos (YOSHIKAWA et al. , 1997). 
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Figura 27: Cromatograma do EHC (figura menor: absorção em nm) 

 

 

 

 

Figura 28: Cromatograma do ácido tânico (figura menor: absorção em nm) 
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Figura 29: Cromatograma da dihidromiricetina 

 

Figura 30: Cromatograma da fração acetato de etila do EHC  
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5.2 Experimento de Diabetes 

 

 

5.2.1 Indução de diabetes em coelhos 

 

 

 Foi escolhido o aloxano como droga indutora de diabetes devido às 

características apresentadas na indução serem semelhantes às encontradas na 

síndrome diabética em humanos: glicosúria, polifagia, polidipsia, hiperglicemia e pela 

análise custo/benefício apontadas por Lerco et al. (2003) e por ser o protocolo de 

indução no laboratório Biofármacos, onde o experimento foi realizado (DUARTE et 

al., 2006). O método químico de indução por aloxano, apesar de ter um elevado 

índice de mortalidade relativa e de fácil execução e permite a utilização de um 

grande número de animais, destruindo a parte endócrina do pâncreas, com 

preservação de sua função exócrina (LERCO et al., 2003).   

 A taxa de mortalidade foi de 16,6% considerando os 78 animais que sofreram 

tentativas de indução.  Um índice da ordem de 39% de mortalidade ocorreu no 

experimento de Lerco et.al. (2003), que optou pela via de administração 

endovenosa. Lukens et al. (1948) apud Lerco et al. (2003), em extensa revisão da 

literatura a respeito da ação do aloxano sobre animais de várias espécies, incluindo 

o rato, o cão, o coelho, o macaco e o gato, mostraram índices muito variáveis de 

mortalidade, oscilando entre 33% e 100%, na mesma espécie. Essas cifras amplas 

estão ligadas a múltiplos fatores, capazes de mudar os efeitos da droga e a 

sensibilidade do hospedeiro, envolvendo desde o estado de hidratação da droga, a 

velocidade de infusão, a via de administração, a dieta, o tempo de jejum, o peso do 
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animal e até a utilização de substâncias capazes de influenciar os seus mecanismos 

de ação, como por exemplo, os barbitúricos que tornam os animais mais sensíveis 

aos efeitos do aloxano. Por outro lado, algumas substâncias, tais como o ácido 

nicotínico, o 1-2-dimetil-4 amino-5- benzeno e o ácido dicarboxílico piridínico, podem 

proteger o animal desses danos, se administrados simultaneamente com a droga. 

Essas interações nos sugeriu que a anestesia utilizada pudesse ter causado inibição 

da indução de diabetes por aloxano, por isso várias associações diferentes de 

anestesia foram testadas de acordo com o QUADRO 1. 

Lerco et al. (2003) sugeriram que outras vias de administração, que não a 

endovenosa, atenuam a resposta hiperglicêmica no Diabetes mellitus induzido por 

aloxano. No experimento realizado por eles, dos 64 animais submetidos à injeção 

endovenosa de aloxano, diluída em solução aquosa a 2%, na dose de 42 mg/kg de 

peso corporal, 14 ratos (21,8%) não ficaram diabéticos ou desenvolveram a doença 

numa gravidade leve ou moderada, sendo desprezados. Dos 78% restantes, 25 

animais (39%) morreram durante a 1ª semana após a indução, sendo que 25 

animais desenvolveram diabetes experimental grave. 

 A via endovenosa tem sido a de escolha na maioria das espécies animais, 

onde os efeitos do aloxano são mais evidentes. As vias subcutânea e intraperitoneal 

também são satisfatórias no rato, enquanto que, no coelho, doses muito elevadas 

devem ser ministradas por essas vias, para que se atinja o mesmo efeito 

diabetogênico. Finalmente, a via oral é usualmente insatisfatória para a ação do 

aloxano, muito embora o diabetes possa ser produzido em ratos, coelhos e gatos, se 

a droga for rapidamente ingerida com comida, após um jejum prévio prolongado 

(LERCO et al. 2003). 
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 Atenção especial deve-se ter para a dose diabetogênica. “Overdoses” podem 

levar à toxicidade generalizada e levar a perdas elevadas de animais (CAVALLI et 

al., 2006; FRODE; MEDEIROS, 2007).  

 Segundo Katsumata et al. (1992) apud Frode e Medeiros (2007), uma dose 

intraperitonial de aloxano, próxima de 150 mg/Kg, pode ser suficiente para induzir 

diabetes na maioria das espécies animais. 

O pH e o tampão utilizados, bem como o preparo da solução de aloxano no 

mesmo dia da administração para o experimento, são recomendados em protocolos 

de indução da diabetes com aloxano (MIRANDA et al., 2007; CAVALLI et al., 2006; 

FRODE; MEDEIROS, 2007). Adaptação ao protocolo foi realizada na ultima tentativa 

de indução, utilizando solução de citrato 0.05M, pH 4.5, , pois a acidez da solução 

evita a rápida neutralização do aloxano ainda em solução, o que poderia prejudicar o 

efeito diabetogênico (CAVALLI et al. 2007) 

 O jejum também tem um papel importante na resposta das espécies ao 

aloxano. Jejum de 12 horas, na primeira tentativa, foi baseado na metodologia de 

Lerco et al. (2003). Segundo Lukens et al. (1948) apud Lerco et al. (2003), 95% dos 

ratos tratados com aloxano, administrado com o animal em jejum prolongado de 48 

a 60 horas, tornaram-se diabéticos. A administração de uma dose similar de 

aloxano, quando o jejum não foi observado, diminui essa resposta para 25%. 

Lukens et al. (1948) apud Lerco et al. (2003), revisando os trabalhos de vários 

autores, citam que animais que não respondem a uma primeira injeção de aloxano 

podem ser refratários a injeções posteriores de doses similares. Nesse aspecto, os 

autores têm observado que os animais que apresentam este comportamento 

geralmente são do grupo em que o jejum não foi convenientemente observado. 

Esses mesmos animais, refratários às doses subseqüentes, tornam-se diabéticos 
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após 60 horas de jejum, com uma dose padrão de aloxano. Na última tentativa de 

indução aumentou-se o tempo de jejum, na tentativa de reverter possível 

refratariedade.  

Depois de todas as alterações realizadas de acordo com diferentes protocolos 

usuais de indução de diabetes por aloxano, tendo-se conseguido baixíssima 

percentagem de indução, sugere-se que novas pesquisas sobre o procedimento de 

indução e sobre o lote do aloxano sejam realizadas.   

  

 

5.2.2 Tratamento dos coelhos 

 

 

Os dados dos parâmetros utilizados para acompanhamento da evolução da 

diabetes nos grupos experimentais estão nas tabelas que se seguem. Os 

parâmetros plasmáticos foram avaliados pelo teste estatístico de Dunnett, que 

compara cada tratamento com o grupo de animais doentes, e pelo teste de Tukey, 

que faz comparações entre os tratamentos. Os parâmetros hematológicos Foram 

apresentadas somente as tabelas analisadas por Dunnett para os parâmetros 

hematológicos, tendo em vista que as pequenas variações não apresentaram 

diferenças significativas entre os tratamentos. 

Para avaliar a glicemia, foram utilizados os testes de Dunnett e Tukey 

comparando os tratamentos com o grupo normal e depois com o doente. 

Os valores dos principais parâmetros plasmáticos em coelhos normais, 

utilizados como referência se encontram no QUADRO 7 

 

Quadro 7: Valores bioquímicos normais no soro do coelho adulto 
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Fonte: Fonseca et al. (1996). 

 

De acordo com os resultados apresentados na TABELA 1, na comparação de 

cada grupo com o grupo normal (G1), pelo teste de Dunnett, foi observado que G2, 

grupo doente não tratado, teve um aumento de 105% nos níveis de glicose 

plasmática no tempo zero (início do experimento) causado pela indução da diabetes 

por aloxano. Aumento este que continuou aos 14 e 28 dias de experimento, sendo 

ele de 152% e 159%, respectivamente. Os grupos 3 e 4, tratados com extrato do 

fruto de Hovenia dulcis e  com flavonóide dihidromiricetina, respectivamente, tiveram 

seus valores glicêmicos aumentados, comparados ao G1, porém com porcentagens 

menores (107% e 95% para o G3 e 84% e 37% para o G4). 

 



107 
 

Tabela 1 Valores médios de glicose (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 GLICOSE (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Grupo normal 120 ± 5 A 0 114 ± 4 A 0 117 ± 8 A 0 

G2-Doente não tratado 247 ± 2 B +105 288 ± 13 B +152 304 ± 7 B +159 

G3-Doente tratado susp.EHF  427 ± 61 B +255 236 ± 38B +107 228 ± 30 B +95 

G4-Doente tratado susp. DHM 413 ± 67 B +244 210 ± 46 B +84 160 ± 30 A +37 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

VAR =variação; susp. = suspensão.  

 

Nos resultados obtidos na TABELA 2, analisada pelo teste de Tukey, pode-se 

observar que aos 14 dias após o início do tratamento os grupos 2, 3, e 4 

apresentaram valores médios de glicose significativos quando comparados ao G1. O 

grupo 4, comparado ao G1, grupo normal, não apresentou diferença significativa, 

aos 28 dias de tratamento em nenhum dos dois testes de média (Tukey e Dunnett). 

A redução deste parâmetro, no experimento, para o tratamento com a 

dihidromiricetina (flavonóide) levou a glicemia aos níveis considerados normais (< 

180 mg/dL).  

 

Tabela 2 Valores médios de glicose (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 GLICOSE (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Grupo normal 120 ± 5 C  114 ± 4 B  117 ± 8 C  

G2-Doente não tratado 247 ± 2 BC  288 ± 13 A  304 ± 7 A  
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G3-Doente tratado susp.EHF  427 ± 61 A  236 ± 38 A  228 ± 30 AB  

G4-Doente tratado susp. DHM 413 ± 67 AB  210 ± 46 AB  160 ± 30 BC  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 3, que comparou cada 

grupo ao G1, grupo doente não tratado, os dois tratamentos apresentaram uma 

percentagem de redução, aos 14 dias, de 18% para G3 e de 27% para G4, e aos 28 

dias de 25% para G3 e 47% para G4. É notável que o G4 aos 28 dias apresentou 

uma redução significativa comparado a G1. 

 

Tabela 3 Valores médios de glicose (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 GLICOSE (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 247 ± 2 A 0 288 ± 13 A 0 304 ± 7 A 0 

G2-Grupo normal 120 ± 5 B -51 114 ± 4 B -60 117 ± 8 B -62 

G3-Doente tratado susp.EHF  427 ± 61 B +73 236 ± 38 A -18 228 ± 30 A -25 

G4-Doente tratado susp. DHM 413 ± 67 B +67 210 ± 46 A -27 160 ± 30 B -47 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Verificando a TABELA 4 observa-se que o G4, aos 28 dias de tratamento, 

apresenta redução significativa na glicemia, comparado ao G1, doente não tratado. 

Embora G3, no mesmo tempo, não tenha sido significativo em relação ao G1, 

observou-se uma redução nos níveis de glicose que não foi significativo em relação 

ao grupo 4. 
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Tabela 4 Valores médios de glicose (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 GLICOSE (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 247 ± 2 B  288 ± 13 A  304 ± 7 A  

G2-Grupo normal 120 ± 5 C  114 ± 4 B  117 ± 8 C  

G3-Doente tratado susp.EHF  427 ± 61 A  236 ± 38 A  228 ± 30 AB  

G4-Doente tratado susp. DHM 413 ± 67 AB  210 ± 46 AB  160 ± 30 BC  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 Considerando que o grupo 3 foi tratado com uma suspensão do extrato 

hidroalcoólico do fruto de Hovenia dulcis, têm-se aí uma formulação que poderá 

resultar, com mais estudos, em um fitoterápico hipoglicemiante. O Grupo 4 foi 

tratado com um flavonóide extraído e concentrado de Myrica cerifera L. e presente 

em concentrações consideráveis nos frutos de Hovenia dulcis (Hase et al., 1997; 

Provital group, 2006). Analisando os efeitos nos grupos 3 e 4  pôde-se  atribuí-los ao 

flavonóide DHM, presente na planta, e a outros compostos bioativos. Torna-se 

necessário quantificar esses compostos, que podem se tormar possíveis marcadores 

no futuro.  

Aos flavonóides são atribuídas ações como antioxidantes (que impedem 

reações de glicação e glicoxidação). Isto é importante uma vez que estas reações, 

ocorrendo com a glicose, oxidam o LDL que, por sua vez, danifica o endotélio, 

iniciando o processo de aterosclerose. Portanto, flavonóides e outros compostos 

bioativos que agem como antioxidantes protegem o metabolismo animal da 

aterosclerose. Nos animais diabéticos, que possuem altos níveis de glicose no 
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sangue, estas reações podem ocorrer e causar estes transtornos (OLIVEIRA et al., 

2002).  

Os mecanismos que podem levar às complicações crônicas do DM são 

vários, todos por conseqüência direta ou indireta do aumento da glicemia. A glicose 

pode se ligar aos grupos amino das proteínas, resultando em produtos iniciais da 

glicosilação não-enzimática, como a hemoglobina glicada. São também formados 

produtos finais da glicosilação não-enzimática conhecidos como AGEs, que podem 

estabelecer ligações covalentes com grupos-amino de outras proteínas 

(BROWNLEE et al., 1988). Os AGEs se ligam a receptores específicos identificados 

nos macrófagos, células epiteliais e células mesangiais, podendo, então, induzir a 

síntese e a secreção de citocinas, incluindo IL-1 e IGF-1 (FARIA, 2001). A reação 

ocorre lentamente e depende da concentração e do tempo de contato entre a glicose 

e a proteína. A GNE atinge praticamente todos os órgãos e tecidos, podendo levá-

los à disfunção (SALGADO et al., 2004). 

Outro mecanismo pelo qual o flavonóide pode provocar redução da glicose é 

se ligando aos receptores de insulina que estimulam a síntese de incretinas 

(CHACRA, 2006). 

A Hovenia dulcis também possui outros flavonóides identificados como a 

laricetrina, miricetina, gallocatequina and hovenitinas I, II, III presentes nos frutos e 

folhas da planta (YOSHIKAWA et al., 1997). 

A quercetina, metabólito formado a partir de dihidromiricetina, foi capaz de 

normalizar a glicemia, aumentar glicogênio hepático e reduzir o LDL/colesterol 

significativamente em ratos com diabetes induzida por aloxano (NURALIEV, 1992). 

Em trabalho conduzido por Vessal et al. (2003), reduziu os níveis de glicose, 

colesterol, TG e aumentou a atividade da glicoquinase hepática, efeitos 
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provavelmente causados por aumento da liberação de insulina, mecanismo 

verificado por Hii (1985), em ilhotas de Langherans isoladas. 

As saponinas, que são glicosídeos de triterpenóides e esteróides, são 

substâncias bioativas presentes em muitas plantas. Foram encontradas saponinas 

derivadas de triterpenóides, em Calendula officinalis, com ação hipoglicemiante, 

efeito atribuído ao aumento do consumo de glicose no intestino (YOSHIKAWA et al., 

2001). Em H. dulcis dez glicosídeos saponínicos damarânicos foram isolados do 

extrato etanólico das suas folhas frescas, denominados hodulosídeos I – X. A eles 

foram atribuídas atividade inibitória da sensação de sabor doce. Saponinas 

semelhantes, isoladas de Zizyphus jujuba, denominadas jujubosaponinas, também 

apresentam esta atividade (SUTTISRI et al., 1995; YOSHIKAWA et al., 1992; 1993). 

Duarte et al. (2006) observaram que os coelhos diabéticos tratados com 15 e 

30 gotas do extrato de Bauhinia sacra duas vezes ao dia apresentaram 

percentagens de redução glicêmica de 37.77% e 41.33%, respectivamente. Porém o 

flavonóide testado, antocianina, apresentou menor redução comparada ao extrato da 

planta. No caso da Hovenia dulcis o flavonóide isolado, dihidromiricetina, apresentou 

redução maior na glicemia, comparada ao extrato da planta que o contém, podendo 

sugerir que este seja um dos componentes hipoglicemiantes ativos na Hovenia 

dulcis. 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 5 para o parâmetro insulina, 

foi observado que o grupo doente G1 e os grupos 3 e 4, no inicio do experimento, 

apresentaram níveis baixos de insulina, uma vez que o aloxano é agente destruidor 

das células beta do pâncreas, produtoras de insulina (SZKUDELSKI, 2001).  Aos 14 

dias o G2, apresentou valor de insulina 255% maior e aos 28 dias este mesmo grupo 

G2 teve um aumento de 533% nos níveis de insulina, comparado ao G1 doente não 
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tratado. Com o tratamento do G3 foi observado um aumento de 138% aos 14 dias e 

55 % aos 28 dias nos níveis de insulina demonstrando que os compostos bioativos 

presentes no extrato influenciaram no aumento da insulina. No grupo 4, tratado com 

flavonóide dihidromiricetina (DMH), foi observado aumento  da insulina de 22% aos 

14 dias e de 126% aos 28 dias. Este flavonóide, de acordo com Hase et al. (1997), 

está presente no extrato dessa planta e este efeito pode ser atribuído a este 

composto e/ou a outros compostos bioativos da planta. Flavonóides podem se ligar 

aos receptores de insulina ou ativar proteínas kinases (FORMICA, 1995). 

 Um possível aumento do número de células pancreáticas, verificado por Hii 

(1985), pode ser atribuído ao aumento da replicação do DNA pelas células 

pancreáticas. O aumento da liberação da insulina foi verificado também por Formica 

(1995), que acrescentou que houve aumento da captação de cálcio pelas células 

das ilhotas isoladas. O aumento da concentração de cálcio no citoplasma ativa a 

PKC. Essa enzima parece ativar fosforilações em cascata, induzindo a ativação de 

proteínas reguladoras que aumentariam a transcrição de genes codificadores da 

insulina. 

 

Tabela 5 Valores médios de insulina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 INSULINA (uIU/ml) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 0,49 ± 0, 019 A 0 0,47 ± 0,04 A 0 0,60 ± 0,03 A 0 

G2-Grupo normal 1,70 ± 0,20 B +246 1,69 ± 0,20 B +259 3,82 ± 0,40 B +536 

G3-Doente tratado susp.EHF  0,54 ± 0, 083 A +10 1,14 ± 0,12 B +142 0,94 ± 0,08 A +56 

G4-Doente tratado susp. DHM 0,49 ± 0, 019 A 0 0,58 ± 0,04 A +23 1,37 ± 0,05 B +128 
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Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Pelo teste de Tukey o aumento da insulina no G4 não foi significativo em 

relação ao G1 (TABELA 6). Foi observado que aos 14 dias, o grupo 3, tratado com o 

EHF, promoveu aumento da insulina significativo em relação ao G1 e ao G4. No 

entanto aos 28 dias o G3 e G4 não foram estatísticamente significatvos quando 

comparados ao G1. Porém nota-se aumento numérico nos valores da insulina nos 

grupos tratados e pequenas variações neste parâmetro modificam o metabolismo da 

glicose e o significado clínico desta variação implica em hiper ou hipoglicemia 

(PEREZ, 2008). O G2, normal, teve o parâmetro insulina maior durante todo o 

experimento. 

 

Tabela 6 Valores médios de insulina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 INSULINA (uIU/ml) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 0,49 ± 0, 019 A  0,47 ± 0,04 C  0,60 ± 0,03 B  

G2-Grupo normal 1,70 ± 0,20 B  1,69 ± 0,20 A  3,82 ± 0,40 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  0,54 ± 0, 083 A  1,14 ± 0,12 B  0,94 ± 0,08 B  

G4-Doente tratado susp. DHM 0,49 ± 0,019 A  0,58 ± 0,04 C  1,37 ± 0,05 B  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

Zaher et al. (2005) avaliaram e extrato butanólico das folhas de Zizyphus 

spina-christi, e da saponina isolada da planta, christinina A. Encontraram redução 

glicêmica após 30 dias de tratamento de 20 e 19%, 60 minutos após administração 

do extrato e da saponina, respectivamente, em ratos normais, e de 24 e 22% em 

ratos diabéticos. Avaliaram também os níveis de insulina nos animais, tendo 
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encontrado aumento de 38 e 34% em ratos normais e de 64 e 60% em ratos 

diabéticos tratados com o extrato e com a saponina, respectivamente.  

Z. spina-christi é uma planta da mesma família da H. dulcis, Rhamnaceae. 

Pela análise fitoquímica preliminar da HD foram detectadas saponinas nos extratos 

das cascas, folhas e frutos de forma considerávelmente alta, considerando o grau da 

espuma formada. É possível que as saponinas no EHF tenham agido 

sinergicamente com outros ativos, na redução da glicemia por mecanismos de 

aumento da produção da insulina. DHM também aumentou os níveis de insulina aos 

30 dias de tratamento. Fórmulas à base de saponinas e flavonóides da H. dulcis 

poderão ser testadas, no futuro, com grande potencial de se encontrar bons 

resultados. 

De acordo com os resultados obtidos para o parâmetro cortisol, os valores 

obtidos não foram diferentes estatisticamente. Normalmente no metabolismo animal, 

quando o nível de glicose no sangue é muito alto, o pâncreas e o trato 

gastrointestinal produzem insulina, para diminuir o nível de glicose sanguínea. No 

entanto, no presente estudo como os grupos 1,3,4 receberam o aloxano por via 

intraperitonial e as células beta do pâncreas produtoras de insulina foram destruídas, 

havendo liberação de reserva insulínica (PERES, 2008). Nesta situação ocorre 

intensa hipoglicemia nos animais, o que o organismo tenta compensar aumentando 

a produção de cortisol.  As situações de estresse que os animais passam durante a 

sua manipulação também podem aumentar esse parâmetro. Todos os animais, 

inclusive os normais, tiveram altos níveis de cortisol, que ultrapassaram os limites da 

curva da leitura (dado não mostrado). 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 7 foi observado que o G3 

teve uma percentagem de redução no parâmetro uréia de 4% e o G4 teve uma 
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redução de 25%, aos 14 dias. Já aos 28 dias o G3 teve uma redução de 23% e o G4 

um aumento de 4%. O G1, grupo doente, foi o que teve os maiores valores de uréia 

aos 15 e 28 dias. Notadamente nas complicações diabéticas, quando ocorrem 

desordens renais ou hepáticas os níveis desses parâmetros aumentam (Os índices 

de uréia mais altos também podem ser devido ao metabolismo do aloxano, tendo em 

vista que os organismos tendem à tranformar os compostos tóxicos nitrogenados na 

forma de ácido úrico e uréia, menos tóxicos). (CZERWIÑSKA et al., 2006). 

  

Tabela 7 Valores médios de uréia (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 URÉIA (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 32,25 ± 2,9 A 0 51,52 ± 4,2 A 0 51,49 ± 4,1 A 0 

G2-Grupo normal 29,99 ± 3,8 A -7 29,08 ± 2,5 B -44 33,93 ± 3,4 B -34 

G3-Doente tratado susp.EHF  30,20 ± 3,1 A -6 49,22 ± 3,2 A -4 39,44 ± 4,8 A -23 

G4-Doente tratado susp. DHM 33,58 ± 3,1 A +4 38,68 ± 3,3 B -25 53,69 ± 6,3 A +4 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 8 foi observado que o grupo 

4 foi significativo em relação ao G2, normal, aos 14 dias. Aos 28 dias apenas o G3 

foi significativo em relação ao G2. 

 

Tabela 8 Valores médios de uréia (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 URÉIA (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 
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 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 32,25 ± 2,9 A  51,52 ± 4,2 A  51,52 ± 4,2 AB  

G2-Grupo normal 29,99 ± 3,8 A  29,08 ± 2,5 B  33,93 ± 3,4 B  

G3-Doente tratado susp.EHF  30,20 ± 3,1 A  49,22 ± 3,2 A  39,44 ± 4,8 AB  

G4-Doente tratado susp. DHM 33,58 ± 3,1 A  38,68 ± 3,3 AB  53,69 ± 6,3 A  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 9 apenas o G4 reduziu 

creatinina em 9% aos 14 dias. Aos 28 dias o G3 reduziu creatinina plasmática em 

10%, muito embora este parâmetro não tenha se apresentado elevado em nenhum 

grupo, visto que aos 28 dias a diferença não é significativa nem mesmo para o grupo 

normal. O parâmetro creatinina apresenta-se alterado em desordens renais, que é 

uma das complicações da diabetes (GIARDINO; BROWNLEE, 1997).  

 

Tabela 9 Valores médios de creatinina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 CREATININA (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 1,23 ± 0,03 A 0 1,5 ± 0,05 A 0 1,52 ± 0,05 A 0 

G2-Grupo normal 0,97 ± 0,12 A -21 1,16 ± 0,05 B -23 1,39 ± 0,09 A -8 

G3-Doente tratado susp.EHF  1,10 ± 0,08 A -10 1,52 ± 0,04 A 0 1,37 ± 0,10 A -10 

G4-Doente tratado susp. DHM 1,26 ± 0,05 A +2 1,39 ± 0,08 A -7 1,55 ± 0,06 A +2 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

De acordo com os resultados obtidos para creatinina, no teste de Tukey, na 

TABELA 10, aos 14 dias os tratamentos do G3 e G4 não foram significativos em 

relação ao G1, mas apresentaram-se elevados de forma significativa em relação ao 
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G2, grupo normal. Aos 28 dias, nenhum dos tratamentos foi significativo, remetendo 

à conclusão de que este parâmetro não demonstrou alteração. Os problemas 

relacionados às complicações do DM podem não se apresentar em algum parâmetro 

devido ao tempo curto do experimento. As complicações se desenvolvem com 

freqüência em casos crônicos. 

A administração diária do extrato de Z. spina-christi (Rhamnaceae) por três 

meses, não foi capaz de causar alterações significativas nos níveis de uréia e de 

creatinina em ratos induzidos por estreptozocina (ABDEL-ZAHER et al., 2005). 

Esses resultados sugerem que as alterações causadas nos níveis de uréia possam 

estar relacionadas com o metabolismo do aloxano, já que para o parâmetro 

creatinina, os tratamentos não causaram alterações consideráveis. 

 

Tabela 10 Valores médios de creatinina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 CREATININA (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 1,23 ± 0,03 A  1,5 ± 0,05 A  1,52 ± 0,05 A  

G2-Grupo normal 0,97 ± 0,12 A  1,16 ± 0,05 B  1,39 ± 0,09 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  1,10 ± 0,08 A  1,52 ± 0,04 A  1,37 ± 0,10 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 1,26 ± 0,05 A  1,39 ± 0,08 A  1,55 ± 0,06 A  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 11 apenas o tratamento 

com o flavonóide no G4 reduziu em 27% o acido úrico aos 14 dias, e 38% aos 28 

dias. Esta variação pode permitir estudos futuros para uso deste flavonóide na 

redução de ácido úrico em patologias como a gota. Sabe-se da literatura que 
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flavonóides inibem a xantina oxidase, enzima da rota de síntese do ácido úrico 

(RODRIGUES et al 2007). 

 

Tabela 11 Valores médios de ácido úrico (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 ÁCIDO URICO (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 0,52 ± 0,02 A 0 0,36 ± 0,03 A 0 0,64 ± 0,05 A 0 

G2-Grupo normal 0,50 ± 0,03ª 0 0,32 ± 0,02 A -11 0,38 ± 0,10 B -40 

G3-Doente tratado susp.EHF  0,51 ± 0,02 A 0 0,36 ± 0,02 A 0 0,68 ± 0,07 A +6 

G4-Doente tratado susp. DHM 0,54 ± 0,03 A 0 0,26 ± 0,04 A -27 0,04 ± 0,04 B -94 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

O tratamento com o extrato do fruto, neste estudo, não apresentou efeito 

benéfico na redução dos níveis de ácido úrico. Complicações diabéticas podem levar 

ao aumento de ácido úrico devido a complicações renais. A redução dos níveis 

desse parâmetro nesses casos é de interesse (GIARDINO; BROWNLEE, 1997).  

Deve ser observado que utilizamos o aloxano para induzir diabetes. Sua 

atividade diabetogênica foi inicialmente notada por Dunn et al. (1943), quando 

estudavam os efeitos do ácido úrico e seus derivados na produção da lesão renal 

em coelhos (LERCO et al., 2003) 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 12, aos 14 dias nenhum 

dos tratamentos foi estatisticamente significativo, pelo teste de Tukey. 

 

Tabela 12 Valores médios de ácido úrico (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 
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 ÁCIDO URICO (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 0,52 ± 0,02 A  0,36 ± 0,03 A  0,64 ± 0,05 AB  

G2-Grupo normal 0,50 ± 0,03 A  0,32 ± 0,02 A  0,38 ± 0,10 B  

G3-Doente tratado susp.EHF  0,51 ± 0,02 A  0,36 ± 0,02 A  0,68 ± 0,07 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 0,54 ± 0,03 A  0,26 ± 0,04 A  0,04 ± 0,04 AB  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 Pelos resultados obtidos na TABELA 13 foi observado, pelo teste de Dunnett, 

que aos 14 dias de tratamento tanto o grupo 3 quanto o 4 tiveram um aumento de 

25% no parâmetro proteínas totais. Aos 28 dias o G3 teve um aumento de 24% e o 

G4 um aumento de 9%. Comparando-se o G2 ao G1, doente não tratado, o grupo 

normal teve um aumento de 19 e 21% aos 28 dias. Observa-se que o grupo 

diabético tem uma redução nessas proteínas.  

 

Tabela 13 Valores médios de proteínas totais (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 PROTEÍNAS TOTAIS (g/L) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 28,10 ± 2,7 A 0 44,15 ± 1,5 A 0 44,15 ± 1,5 A 0 

G2-Grupo normal 64,28 ± 3,5 B +129 52,48 ± 1,6 B +19 53,50 ± 3,7 B +21 

G3-Doente tratado susp.EHF  57,11 ± 7,8 B +103 55,02 ± 3,2 B +25 54,8 0± 1,5 B +24 

G4-Doente tratado susp. DHM 62,48 ± 3,8 B +122 55,08 ± 1,0 B +25 48,03 ± 1,4 A +9 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 
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 Quando se dosam proteínas solúveis no soro, dentre elas estão envolvidas a 

albumina, as globulinas, enzimas e outras. Deve-se considerar que, na 

administração de um medicamento, o nível da albumina e de globulinas aumenta 

para auxiliar no transporte de medicamentos ou de substâncias ativas da planta 

(MOTA, 2003).  

No diabético aumenta a síntese de colágeno polimérico e de glicoproteína 

acídica que, associada ao aumento de lipídeos (colesterol e triacilglicerol), 

lipoproteínas VLDL, LDL, glicose e hemoglobina glicosilada, fazem com que a 

cicatrização provocada por feridas ou em casos de cirurgia seja extremamente lenta 

no diabético. A alfa 1 glicoproteína acídica é composta normamente por 45% de 

carboidratos, com hexose, hexosamina e ácido ciálico em iguais proporções. Sua 

função primária é inativar a progesterona, mas também ligar e alterar a 

farmacocinética de algumas drogas. Sua atividade está aumentada na artrite 

reumatóide, no lúpus, em neoplasmas, queimaduras, infarto do miocárdio e diabetes 

(MOTA, 2003). 

Estudos têm mostrado que a insulina pode induzir um aumento na síntese de 

proteínas, decréscimo na degradação ou combinação de ambos (BIOLO et al, 1995; 

ROOYAKERS; NAIR, 1997). Trabalhos baseados em modelos animais e em 

humanos adultos mostraram que o hormônio diminui a mobilização protéica 

muscular, mas não tem efeito significativo sobre a síntese de proteína (TIPTON; 

WOLF, 1998; WRAY-CAHEN et al, 1998; HOUSTON, 1999). 

 Pelos resultados obtidos na TABELA 14, os tratamentos não foram 

estatisticamente significativos entre si para o parâmetro proteínas totais. 

 

Tabela 14 Valores médios de proteínas totais (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 
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 PROTEÍNAS TOTAIS (g/L) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 28,10 ± 2,7 B  44,15 ± 1,5 B  44,15 ± 1,5 B  

G2-Grupo normal 64,28 ± 3,5 A  52,48 ± 1,6 A  53,50 ± 3,7 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  57,11 ± 7,8 A  55,02 ± 3,2 AB  54,8 0± 1,5 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 62,48 ± 3,8 A  55,08 ± 1,0 A  48,03 ± 1,4 AB  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

Nos resultados obtidos na TABELA 15 observaram-se pequenas variações no 

G3 e G4 aos 14 dias. No entanto, aos 28 dias, o grupo tratado com o flavonóide G4 

aumentou em 20% no parâmetro fósforo, enquanto que o grupo G3 aumentou 7%. O 

aumento do grupo G4 aos 28 dias aproximou este parâmetro do valor normal. A 

fosfatemia no metabolismo animal varia normalmente na razão inversa da glicemia. 

Na diabetes a hipofosfatemia que se segue à ingestão de glicose é retardada, 

diminuída ou está ausente, dependendo da gravidade da moléstia. A hiperfosfatemia 

ocorre pela hipervitaminose de vitamina B, irradiação excessiva de ultravioleta, 

insuficiência renal crônica, hipoparatireoidismo, desordens do metabolismo ósseo, 

pela administração de heparina, na hemodiálise, na anemia falsiforme e na acidose 

lática (LIMA et al., 2005).  

 

Tabela 15 Valores médios de fósforo (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 FÓSFORO (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 7,00 ± 0,5 A 0 5,37 ± 0,5 A 0 5,27 ± 0,2 A 0 
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G2-Grupo normal 8,30 ± 0,6 A +19 5,64 ± 0,6 A +5 6,35 ± 0,4 A +21 

G3-Doente tratado susp.EHF  6,8 ± 0,2 A -3 5,27 ± 0,3 A -2 5,61 ± 0,2 A +7 

G4-Doente tratado susp. DHM 7,12 ± 0,3 A +2 5,45 ± 0,4 A +2 6,34 ± 0,4 A +20 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Já na hipofosfatemia pode ocorrer o raquitismo, no qual os níveis do fosfato 

podem cair 1 a 2 mg/dL. Portanto, uma pequena variação nesse parâmetro pode 

significar doença, mesmo que estatisticamente não seja significativo. A 

hipofosfatemia também ocorre na doença celíaca, no hiperparatireoidismo, na 

administração do hormônio da paratireóide, na síndrome de Fancone (distúrbio da 

reabsorção tubular, eliminando glicose, aminoácidos e ácido lático na úrina). 

Também ocorre na septicemia por bactérias gram-negativas, na administração 

excessiva de solução glicosilada por via parenteral (LIMA et al., 1985). 

 Embora os resultados da TABELA 16, pelo teste de Tukey, não tenham sido 

estatisticamente significativos, é importante salientar que, clinicamente pequenas 

variações neste parâmetro podem significar doença. 

 

Tabela 16 Valores médios de fósforo (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 FÓSFORO (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 7,00 ± 0,5 A  5,37 ± 0,5 A  5,27 ± 0,2 A  

G2-Grupo normal 8,30 ± 0,6 A  5,64 ± 0,6 A  6,35 ± 0,4 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  6,8 ± 0,2 A  5,27 ± 0,3 A  5,61 ± 0,2 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 7,12 ± 0,3 A  5,45 ± 0,4 A  6,34 ± 0,4 A  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 
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 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 17, aos 14 dias houve um 

aumento de 12% para o G3 e de 50% para o G4 nos níveis de ferro sérico. Aos 28 

dias observou-se um aumento de 53% para o G3 e de 20 % para o G4. Algumas 

proteínas presentes na circulação sanguínea contem ferro no centro de sua 

molécula, como a hemoglobina. Em diabéticos a hemoglobina glicosilada altera a 

estrutura e conformação dessa proteína. Relatos da literatura demonstram que os 

íons Fe aumentam em diabéticos. A hemocromatose primária resulta na absorção 

continua de Ferro do TGI, é uma doença hereditária e pode apresentar-se na 

diabetes. (MOTA, 2003). Porém neste estudo os níveis séricos de Fe, nos grupos 

diabéticos, apresentaram diminição em relação ao grupo normal. Nos grupos que 

receberam tratamento, G3 e G4, foram observados ligeiros aumentos nestes níveis, 

sendo de 12 e 93% para o grupo tratado com EHF (G3), sendo que aos 28 dias de 

tratamento esse aumento foi significativo, e de 51 e 20% para o grupo tratado com 

DHM (G4). 

 

Tabela 17 Valores médios de ferro sérico (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 FERRO SÉRICO (mcg/dl) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 90,55 ± 19,3 B 0 97 ± 3 A 0 97 ± 3 A 0 

G2-Grupo normal 144,48 ± 11,3 B +60 216 ± 24 B +123 256 ± 17 B +166 

G3-Doente tratado susp.EHF  47,90 ± 2,1 B -47 108 ±12 A +12 187 ± 6 B +93 

G4-Doente tratado susp. DHM 129,45 ± 8,9 B +43 148 ± 22 A +51 116 ± 21 A +20 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 
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Analisando a TABELA 18, observou-se que os tratamentos dos G3 e G4 aos 

14 dias não foram estatisticamente significativos pelo teste de Tukey e, aos 28 dias, 

G3 e G4 diferiram estatisticamente entre si. O extrato do fruto de HD pareceu inibir a 

queda dos valores de ferro sérico no grupo G3, aos 28 dias de tratamento.  

Essa queda dos níveis de ferro nos animais doentes pode ser atribuída a uma 

possível anemia provocada pelos sintomas renais. 

 

Tabela 18 Valores médios de ferro sérico (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 FERRO SÉRICO (mcg/dl) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 90,55 ± 19,3 BC  97 ± 3 B  97 ± 3 C  

G2-Grupo normal 144,48 ± 11,3 A  216 ± 24 A  256 ± 17 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  47,90 ± 2,1 C  108 ±12 B  187 ± 6 B  

G4-Doente tratado susp. DHM 129,45 ± 8,9 AB  148 ± 22 B  116 ± 21 C  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 19, aos 14 dias o G4 

aumentou em 1% o HDL plasmático e aos 28 dias o G3 aumentou em 74 % este 

parâmetro. O extrato hidroalcoólico do fruto de Hovenia dulcis apresentou um efeito 

benéfico uma vez que aumentar o HDL significa aumentar o transporte de colesterol 

da circulação para o fígado onde ele é metabolizado (MOTA, 2003). Alguns 

pacientes diabéticos têm o quadro clínico de hipercolesterolemia e baixos níveis de 

HDL. Portanto, aumentar este parâmetro é interessante no indivíduo diabético, 

sendo que este pode ser mais um mecanismo de ação deste produto. 
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De acordo com os resultados obtidos na TABELA 20, foi observado que aos 

14 dias os grupos 3 e 4 não foram estatisticamente significativos e aos 28 dias G3  

foi estatisticamente significativo, pelo teste de Tukey, em relação aos valores médios 

de HDL do grupo doente não tratado, apresentando semelhante, estatísticamente, 

ao grupo normal. 

 

Tabela 19 Valores médios de HDL (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 HDL (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 23,47 ± 0,8 A 0 24,51 ± 2,0 A 0 17,75 ± 0,6 A 0 

G2-Grupo normal 36,35 ± 3,4 B +55 39,21 ± 4,4 B +60 34,64 ± 2,4 B +95 

G3-Doente tratado susp.EHF  21,51 ± 0,6 A -8 24,40 ± 1,5 A 0 30,80 ± 1,6 B +74 

G4-Doente tratado susp. DHM 25,67 ± 1,3 A +9 24,67 ± 2,1 A +1 18,18 ± 0,7 A +2 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Tabela 20 Valores médios de HDL (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 HDL (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 23,47 ± 0,8 B  24,51 ± 2,0 B  17,75 ± 0,6 B  

G2-Grupo normal 36,35 ± 3,4 A  39,21 ± 4,4 A  34,64 ± 2,4 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  21,51 ± 0,6 B  24,40 ± 1,5 B  30,80 ± 1,6 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 25,67 ± 1,3 B  24,67 ± 2,1 B  18,18 ± 0,7 B  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 
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 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 21, foi observado que o 

grupo 3, aos 14 dias, reduziu o colesterol em 50% e ,aos 28 dias, 13%, comparados 

ao grupo doente. Isto sugere um possível mecanismo de ação, podendo estar 

agindo pela inibição da enzima beta hidroximetilglutaril coenzima A redutase, 

presente na rota de síntese do colesterol. Este é o mesmo mecanismo de ação das 

estatinas e que também é atribuído à alguns flavonóides. Este resultado foi, 

também, observado em G4, que aos 14 dias reduziu este parâmetro em 54% e aos 

28 dias em 68%. Outro mecanismo de ação também atribuído aos flavonóides é 

aumentar a atividade das enzimas da rota de síntese dos sais biliares, uma das 

principais formas de excreção do colesterol do organismo (CHACRA, 2006). Outros 

flavonóides podem inibir a enzima acilCoA colesterol aciltransferase, que converte o 

colesterol em éster de colesterila, substância presente no LDL na proporção de 1500 

moléculas deste éster para 500 moléculas de colesterol (LEHNINGER et al., 2007). 

Flavonóides que inibem esta enzima impedem a formação de maior quantidade de 

LDL (CARVALHO et al., 2005) 

 

Tabela 21 Valores médios de colesterol (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 COLESTEROL (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 125 ± 7 A 0 145 ± 5 A 0 160 ± 5 A 0 

G2-Grupo normal 100 ± 15 B -20 86 ± 8 B -41 116 ± 15 B -28 

G3-Doente tratado susp.EHF  94 ± 2 B -24 73 ± 12 B -50 140 ± 7 A -13 

G4-Doente tratado susp. DHM 118 ± 6 A -6 66 ± 3 B -54 51 ± 3 B -68 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 
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De acordo com os resultados obtidos na TABELA 22, os grupos 3 e 4, aos 14 

dias, apresentaram valores médios de colesterol semelhantes ao G@, normal e 

estes dois grupos foram estatisticamente significativos em relação ao G1. Aos 28 

dias o G4 apresentou redução do colesterol significativa em relação ao G3, que não 

manteve a redução inicial. 

Pode-se dizer que a redução do colesterol, nestes tratamentos, possui 

contribuição do mecanismo de aumento do HDL, que aumentar o transporte de 

colesterol da circulação para o fígado onde ele é metabolizado. Há coincidência de 

maior redução de colesterol aos 28 dias para o G4, que apresentou maior aumento 

dos níveis de HDL.  

 

Tabela 22 Valores médios de colesterol (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 COLESTEROL (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 125 ± 7 A  145 ± 5 A  160 ± 5 A  

G2-Grupo normal 100 ± 15 BC  86 ± 8 B  116 ± 15  B  

G3-Doente tratado susp.EHF  94 ± 2 C  73 ± 12 B  140 ± 7 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 118 ± 6 AB  66 ± 3 B  51 ± 3 C  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 23, pelo teste de Dunnett 

observou-se que, aos 14 dias o G3 reduziu em 23% o parâmetro triacilglicerol e, aos 

28 dias, em 28%. O G4 aos 14 dias reduziu em 32% os trigliceridios e em 43%, aos 

28 dias. Estes resultados podem ser atribuídos aos flavonóides presente no extrato, 
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podendo a redução ocorrer por meio de um mecânismo a partir do efeito 

hipoglicemiante e/ou por efeito de aumento da atividade da lipase, hidrolisando os 

triacilgliceróis (Lima et al., 1999). Quanto à redução da glicose, isto é importante, 

pois, no tecido adiposo, ela é convertida em glicerol, que, por sua vez, é usado na 

síntese do triacilglicerol. Portanto, reduzir os níveis de glicose também reduz este 

parâmetro (LEHNINGER et al., 2007). Como os resultados de lipase (TABELAS 37 e 

38) não foram significativos, é provável que o mecanismo de ação da redução de 

triacilglicerol, no grupo tratado como EHF e no tratado com DHM, ocorra por inibição 

de sua síntese, devido à diminuição da glicemia. 

 O Provital Group (2006) publicou artigo com ensaios in vitro e in vivo que 

comprovam a eficácia de Myriceline® (Dihidromiricetina utilizada no presente 

trabalho) como agente redutor de celulite dérmica. Os ensaios in vitro determinam 

mecanismos de ação na adipogênese, lipólise e lipogênese. Sua ação se deve à 

inibição seletiva da atividade da tirosina quinase, por ligação à subunidade β dos 

receptores de membrana nos adipócitos. Esta união desencadeia uma série de 

reações bioquímicas, que aumentam o transporte da glicose através da membrana, 

e ativam ou inativam enzimas, podendo causar mudanças nos níveis de expressão 

de vários genes. Resultados do ensaio que utilizou técnica de análise de proteínas 

Western blot e determinou a expressão do transportador de glicose GLUT 4, 

sugerem que a dihidromiricetina inibe em 40% a indução de GLUT-4 e a capacidade 

da célula adiposa de promover adipogênese. A atividade da tirosina quinase na 

subunidade β dos receptores de membrana é fundamental para o bloqueio da 

lipólise nos adipócitos. Ocorre a fosforilação de diversas proteínas plasmáticas, que 

culminam numa cascata de reações que finalmente inibem a lipólise. Resultados do 

ensaio que também utilizou a técnica de western blot, demonstram que a molécula 
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de dihidromiricetina bloqueia seletivamente a atividade de tirosina quinase na 

subunidade β dos receptores de membrana e de outras proteínas da cascata de 

reações, causando conseqüente ativação da lipólise, aumentando a degradação de 

triacilgliceróis em 11.7 vezes, formando ácidos graxos e glicerol. A inibição da 

proteína quinase e de GLUT 4, provoca diminuição da captação de glicose pelos 

adipócitos, inibindo a lipogênese. (PROVITAL GROUP, 2006).  

De acordo com a TABELA 24, o grupo 3 apresentou redução significativa no 

valor dos triglicérides aos 14 e 21 dias. O G4, tratado com o flavonóide, apresentou 

redução significativa também aos 14 e 28 dias, sendo que a redução aos 28 dias 

apresentou semelhança estatística com o grupo G2, normal.  

 

Tabela 23 Valores médios de triglicerides (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 TRIGLICERIDES (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 162 ± 6 A 0 161 ± 1 A 0 161 ± 0,7 A 0 

G2-Grupo normal 120 ± 11 B -26 64 ± 9 B -60 82 ± 7,1 B -49 

G3-Doente tratado susp.EHF  153 ± 11 A -5 124 ± 10 A -23 115 ± 13,3 B -28 

G4-Doente tratado susp. DHM 127 ± 9 B -21 109 ± 6 B -32 92 ± 1,6 B -43 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Tabela 24 Valores médios de triglicerides (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 TRIGLICERIDES (mg/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  
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G1-Doente não tratado 162 ± 6 A  161 ± 1 A  161 ± 0,7 A    

G2-Grupo normal 120 ± 11 B  64 ± 9 C  82 ± 7,1 C  

G3-Doente tratado susp.EHF  153 ± 11 AB  124 ± 10 B  115 ± 13,3 B  

G4-Doente tratado susp. DHM 127 ± 9 AB  109 ± 6 B  92 ± 1,6  C  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 25, o grupo normal, G2, 

teve a atividade de TGO 81% menor que a do grupo G1, doente, aos 14 dias e aos 

28 dias, 75% menor. Nos grupos tratados, o G3 teve uma redução de 31% aos 14 

dias e de 72% aos 28 dias. Já o Grupo 4 apresentou redução de 56% aos 14 dias e 

81% aos 28 dias. Nos animais doentes não tratados, G1, a atividade dessa enzima 

foi bem superior aos demais grupos. 

 

Tabela 25 Valores médios de TGO (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 TGO (U/L) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 165 ± 5 A 0 303 ± 17 A 0 303 ± 18 A 0 

G2-Grupo normal 120 ± 21 A -28 58 ± 10 B -81 76 ± 16 B -75 

G3-Doente tratado susp.EHF  45 ± 6 B -72 207 ± 24 B -31 83 ± 6 B -72 

G4-Doente tratado susp. DHM 117 ± 20 B -29 135 ± 9 B -56 56 ± 5 B -81 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 As transaminases são enzimas que catalizam a transferência reversível de 

um grupo alfa-amino de um aminoácido para um alfa-cetoácido, com a formação de 

novos alfa amino e alfa cetoácidos. Em lesões dos hepatócitos e na hepatite aguda 
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ocorrem aumentos na atividade dessa enzima. Qualquer lesão tecidual provoca 

aumento dessas enzimas no sangue. A atividade dessas enzimas também está 

aumentada no infarto do miocárdio e em traumatismos musculares (LIMA, 1985).

 Na TABELA 26, aos 14 dias os grupos G3 e G4 apresentaram valores 

estatisticamente significativos entre si, sendo a redução da atividade de tGO maior 

no G$ e aos 28 dias estes valores não foram significativos entre si, e foram 

semalhantes ao grupo normal. 

 

Tabela 26 Valores médios de TGO (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 TGO (U/L) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 165 ± 5 A  303 ± 17 A  303 ± 18 A  

G2-Grupo normal 120 ± 21 A  58 ± 10 D  76 ± 16 B  

G3-Doente tratado susp.EHF  45 ± 6 B  207 ± 24 B  83 ± 6 B  

G4-Doente tratado susp. DHM 117 ± 20 A  135 ± 9 C  56 ± 5 B  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 27, o G4, tratado com DHM, 

apresentou redução significativa tanto aos 14 quanto aos 28 dias, de 26% e 65% 

respectivamente, nos níveis de TGP. O grupo doente G1 apresentou atividade de 

TGP bastante superior quando comparado com o grupo normal. 

 

Tabela 27 Valores médios de TGP (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 TGP (UI) 
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TRATAMENTOS 1
o
dia 14 dias 28 dias 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 7 ± 1 A 0 126 ± 2 A 0 128 ± 1,7 A 0 

G2-Grupo normal 85 ± 22 B +1019 38 ± 6 B -70 59 ± 8 B -54 

G3-Doente tratado susp.EHF  71 ± 13 B +837 136 ± 9 A +8 143 ± 15 A +13 

G4-Doente tratado susp. 

DHM 91 ± 19 B +1105 93 ± 5 B -26 49 ± 2 B -61 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 As transaminases catalizam a transferência reversível de grupos amino de um 

aminoácido para o alfa ceto glutarato, tendo piridoxal fosfato como coenzima 

 

Aspartato + alfa cetoglutarato ------ oxalacetato + ácido glutâmico 

Alanina+ alfa cetoglutarato ------ piruvato + ácido glutâmico 

 

 As reações catalisadas por estas aminotransferases exercem papéis centrais 

tanto na síntese como na degradação de aminoácidos. Além disso, essas reações 

envolvem a interconversão dos aminoácidos a piruvato ou ácidos dicarboxílicos e 

atuam como uma ponte entre o metabolismo dos aminoácidos e carboidratos. 

Atividades elevadas de TGP ocorrem em doenças hepatobiliares, uma vez que esta 

enzima é encontrada principalmente no citoplasma do hepatócito. Em dano 

hepatocelular leve há aumento da enzima citoplasmática, a TGP. Na hepatite viral 

aguda essas enzimas podem aumentar em até 100 vezes. Na mononucleose 

infecciosa pode ocorrer elevação de até 20 vezes. No infarto do miocárdio, ao redor 

de 6 a 8 horas, ela começa a se elevar, variando de 20 a 200 U/mL (LIMA, 1985).  
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 De acordo com a TABELA 28 o grupo G4, tratado com flavonóide, apresentou 

redução significativa com relação ao grupo doente tanto aos 14 quanto aos 28 dias, 

sendo, aos 28 dias, semelhante ao G2, normal.  

Nas doenças hepatocelulares ocorrem elevação das transaminases, 

bilirrubinas, do tempo de protrombiana e hipoalbuminemia (MOTA, 2003). Deve-se 

considerar que o aloxano, embora possuam maior seletividade para as células beta 

do pâncreas, é também tóxico ao fígado (FRODE; MEDEIROS, 2007). 

 

Tabela 28 Valores médios de TGP (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 TGP (UI) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 7 ± 1 B  126 ± 2 A  128 ± 1,7 A  

G2-Grupo normal 85 ± 22 A  38 ± 6 C  59 ± 8 B  

G3-Doente tratado susp.EHF  71 ± 13 A  136 ± 9 A  143 ± 15 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 91 ± 19 A  93 ± 5 B  49 ± 2 B  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os dados da TABELA 29, o grupo 3 reduziu a atividade de 

fosfatase alcalina em 26% aos 14 dias e em 49% aos 28 dias. Porém não houve 

alteração significativa nos valores dessa enzima comparando grupo doente não 

tratado e normal. O G4 permaneceu durante todo o tratamento semelhante ao G1 e, 

portanto, ao G2 também. 

 

Tabela 29 Valores médios de fosfatase alcalina (± erro padrão) em plasma sanguíneo 

de coelhos tratados durante 28 dias 
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 FOSFATASE ALCALINA (U/L) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 121 ± 5  A 0 70 ± 6 A 0 75 ± 4 A 0 

G2-Grupo normal 127 ± 8  A +5 64 ± 4 A -7 72 ± 9 A -4 

G3-Doente tratado susp.EHF  121 ± 6  A 0 52 ± 4 B -26 38 ± 2 B -49 

G4-Doente tratado susp. DHM 116 ± 4  A -4 71 ± 5 A +2 76 ± 4 A +1 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 A fosfatase alcalina pertence a um grupo de enzimas relativamente 

inespecíficas que catalisam a hidrólise de vários fosfomonoésteres em pH alcalino. 

Ela está amplamente distribuída nos tecidos humanos pela mucosa intestinal, fígado 

(caniculos biliares), túbulos renais, baço, ossos (osteoblastos), leucócitos e placenta. 

A forma predominante no soro em adultos origina-se principalmente do fígado e do 

esqueleto. Suas funções parecem estar associadas com o transporte lipídico no 

intestino e com o processo de calcificação óssea (MOTA, 2003).  

 A hiperfosfatasemia alcalina ocorre na obstrução intra-hepática em 

carcinomas hepatocelulares, hepatites, cirroses, por efeito de diversos fármacos 

(antifungicos, benzodiazepinicos, anabolizantes, antihipertensivos e antiinflamatórios 

não esteroidais). Deve-se observar que no Grupo 4, embora a atividade da enzima 

não tenha reduzido, também não aumentou, indicando que os bioativos não 

exercem esse efeito de elevar a atividade dessa enzima. Pode ocorrer uma elevação 

de duas a três vezes em sua atividade na obstrução extra-hepática, elevação de 10 

a 25 vezes na doença de Paget, elevação de 2 a 4 vezes na osteomalácia e valores 

bastante elevados em tumores ósseos (MOTA, 2003). 
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 Na análise de Tukey na TABELA 30, observou-se que os tratamentos G3 e 

G4 foram estatísticamente significativos entre si. O grupo G3 apresentou redução 

significativa aos 28 dias, comparados ao grupo doente e ao normal. Vale ressaltar 

que este parâmetro não se mostrou alterado no grupo normal em relação ao grupo 

diabético. 

 Outros estudos serão necessários para maiores conclusões a respeito da 

redução da fosfatase alcalina nos animais tratados com EHF, G3.  

 Zaher et al. (2005) não encontraram diferenças significativas nos níveis de 

TGO, TGP e fosfatase alcalina em ratos diabéticos tratados, por três meses, com Z. 

spina-christi.  

 Os resultados encontrados no presente trabalho, com Hovenia dulcis, foram 

bastante consideráveis no referente à redução dos valores daquelas enzimas 

hepáticas quando se comparou com o grupo doente. A partir disso pode-se inferir 

que o EHF e o DHM possam causar efeitos benéficos ao fígado, recuperando 

possíveis lesões ou protegendo-o da atividade oxidante dos radicais livres, efeitos 

comuns nas complicações do DM e na indução de diabetes por aloxano.  

 O efeito hepatoprotetor de Hovenia dulcis tem sido alvo de muitas pesquisas. 

A planta é utilizada na medicina tradicional chinesa como agente detoxificante contra 

intoxicação alcoólica. Hase et al., (1997) induziram lesão hepática em ratos com 

tetracloreto de carbono (CCl4), sendo esta uma destruição química por formação de 

radicais livres e induziram um outro grupo com D-galactosamina/lipopolissacarídeo 

(D-GALN/LPS), que é uma destruição por atividade do sistema imunológico contra o 

indutor, após tratamento com extratos da planta por sete dias. Os níveis de TGO e 

TGP, dosados no soro do sangue dos ratos, no grupo doente não tratado, induzido 

por CCl4, foram 933 e 730 U/I, 24 horas após indução, respectivamente. No grupo 
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tratado com o extrato metanólico dos frutos de HD os níveis foram de 311 e 175 U/I, 

para TGO e TGP respectivamente. Os níveis de TGP dosados no soro do sangue 

dos ratos, no grupo doente não tratado, induzido por D-GALN/LPS foi 2535 U/I, já no 

grupo tratado com o extrato metanólico dos frutos de HD foi 661, oito horas após a 

indução. Houve também uma redução da mortalidade no grupo tratado, que foi de 

27,2% comparada com o grupo controle, que foi de 63,6%. Resultados que 

demonstram efeito protetor significativo da planta contra lesão hepática.  

 No mesmo experimento Hase et al. (1997)  testaram o extrato aquoso dos 

frutos de HD, não tendo encontrando resultados significativos comparados ao 

controle doente. Os pesquisadores fizeram partições e fracionamentos 

cromatográficos no extrato metanólico do fruto, que demonstrou atividade 

hepatoprotetora, e encontraram na fração acetato de etila os flavonóides miricetina e 

dihidromiricetina por espectroscopia de RMN. Dihidromiricetina demonstrou efeito 

hepatoprotetor in vitro, semelhante à silimarina, usado como um controle positivo, 

enquanto que miricetina não foi efetiva nas mesmas doses. 

 Outro experimento examinou o efeito do extrato etanólico dos frutos de HD 

em hepatite crônica induzida por CCl4 em camundongos. Neste trabalho os animais 

receberam o tratamento durante o mesmo período de indução, por 9 semanas. A 

atividade de TGO e TGP plasmática e os níveis de malondialdeído foram 

significativamente reduzidos nos camundongos tratados com o extrato etanólico dos 

frutos de HD, comparados ao grupo não tratado (HSUN-LANG et al., 2007).  

 Os resultados encontrados no presente estudo corroboram os encontrados 

em outros experimentos e demonstram atividade benéfica ao fígado, em coelhos 

com diabetes induzida por aloxano e tratados com EHF ou com DHM.  
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Tabela 30 Valores médios de fosfatase alcalina (± erro padrão) em plasma sanguíneo 

de coelhos tratados durante 28 dias 

 FOSFATASE ALCALINA (U/L) 

TRATAMENTOS 1
o
dia  14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 121 ± 5 A  70 ± 6 AB  75 ± 4 A  

G2-Grupo normal 127 ± 8 A  64 ± 4 AB  72 ± 9 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  121 ± 6 A  52 ± 4 B  38 ± 2 B  

G4-Doente tratado susp. DHM 116 ± 4 A  71 ± 5 A  76 ± 4 A  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com a TABELA 31, o grupo 4, tratado com a dihidromiricetina, 

apresentou redução da atividade de gama glutamiltranspeptidase de 50% 

estatísticamente significativa , e continuou aos 28 dias sendo de 23%. A redução de 

GGT no grupo G3 não foi significativa, mas ocorreu, diminuindo 13% aos 14 dias e 

19% aos 28 dias. 

 

Tabela 31 Valores médios de GGT (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 GGT (UI) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 11,38 ± 2,0 A 0 31,50 ± 3,2 A 0 31,50 ± 3,2 A 0 

G2-Grupo normal 19,76 ± 5,3 A +74 12,83 ± 0,7 B -59 13,80 ± 1,1 B -56 

G3-Doente tratado susp.EHF  14,43 ± 1,6 A +27 27,47 ± 2,5 A -13 25,50 ± 0,1 A -19 

G4-Doente tratado susp. DHM 8,75 ± 0,4 A -23 15,75 ± 0,5 B -50 24 ± 4,3 A -23 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 
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 De acordo com Murray et al. (1994) a  GGT é uma enzima sensívelmente 

indicadora de doenças hepáticas; seus níveis são frequentemente elevados nas 

disfunções do fígado ocasionadas pelo alcoolismo.  

Essa enzima está presente principalmente no fígado, rins e pâncreas,mas 

também é encontrada na próstata, intestino, vias biliares, pulmões, cérebro e 

coração. Ela transfere ácido glutâmico C-terminal de um peptídeo para outros 

peptídeos, produzindo aminoácidos gama glutamil e cistenilglicina. Está envolvida no 

transporte de aminoácidos e peptídeos através das membranas celulares, na síntese 

protéica e na regulação dos níveis de glutatião tecidual (MOTA, 2003). Segundo o 

mesmo autor, a atividade aumentada de gama GT pode significar, dentre outras 

doenças, esteatose hepática, hepatites medicamentosas e infecciosas, neoplasmas, 

fibrose cística ou câncer prostático. A gama GT é mais sensível e duradoura que a 

fosfatase alcalina, as transaminases e a nucleotidase, na detecção de algumas 

doenças (MOTA, 2003). 

Pelo método de Tukey na TABELA 32, a redução no G4 foi significativa 

comparada ao G3, sendo nivelada aos níveis normais. O Grupo doente apresenta 

atividade enzimática maior da Gama GT comparada ao G2, normal, de forma 

significativa. 

 

Tabela 32 Valores médios de GGT (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 GGT (UI) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 11,38 ± 2,0 A  31,50 ± 3,2 A  31,50 ± 3,2 A  

G2-Grupo normal 19,76 ± 5,3 A  12,83 ± 0,7 B  13,80 ± 1,1 B  

G3-Doente tratado susp.EHF  14,43 ± 1,6 A  27,47 ± 2,5 A  25,50 ± 0,1 A  
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G4-Doente tratado susp. DHM 8,75 ± 0,4 A  15,75 ± 0,5 B  24 ± 4,3 AB  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

De acordo com a TABELA 33, ocorreu aumento significativo dos valores de 

albumina para todos os tratamentos em relação ao grupo doente não tratado. Os 

grupos G3 e G4, respectivamente, aumentaram os níveis de albumina, comparando 

com o G1, em 57% e 78% aos 14 dias e em 48% e 57% aos 28 dias. Analisando o 

valor numérico dos níveis de albumina nos grupos, foi verificado que ocorreu uma 

redução no grupo doente não tratado, ao longo do tempo, o que não ocorreu nos 

grupos tratados. Logo, ambos os tratamentos parecem ter inibido a depleção de 

albumina plasmática.  

A albumina é a mais importante proteína plasmática, ela corresponde a cerca 

de 60% das proteínas plasmáticas totais. Níveis séricos de albumina são 

dependentes da velocidade de síntese, da secreção pela célula hepática, da 

distribuição pelos líquidos corporais e da degradação (MOTA, 2003).  

Entre as funções importantes da albumina está a capacidade de se ligar a 

várias sustâncias, que incluem hormônios esteróides, bilirrubina e triptofano do 

plasma. Além disso, ela se liga a aproximadamente 10% do cobre plasmático. 

Fármacos como sulfonamidas, penicilina G e ácido acetilsalicílico ligam-se à 

albumina, levando a implicações farmacológicas. Acredita-se também que a 

albumina seja responsável por 75% a 80% da pressão osmótica do plasma 

(MURRAU et al., 1994). 

 

Tabela 33 Valores médios de albumina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 
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 ALBUMINA (g/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 dias 28 dias 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 3,74 ± 0,1 A 0 2,01 ± 0,07 A 0 2,01 ± 0,07 A 0 

G2-Grupo normal 3,63 ± 0,1 A -3 3,37 ± 0,04 B +68 3,22 ± 0,13 B +60 

G3-Doente tratado susp.EHF  3,23 ± 0,4 A -14 3,15 ± 0,24 B +57 2,98 ± 0,02 B +48 

G4-Doente tratado susp. DHM 3,70 ± 0,2 A -1 3,58 ± 0,08 B +78 3,16 ± 0,08 B +57 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

A hipoalbuminemia é promovida por diminuição ou defeito da síntese devido 

ao dano hepatocelular, deficiência na ingestão de aminoácidos, queimaduras 

extensas, elevação das perdas de albumina por doença renal e catabolismo induzido 

por estresse fisiológico (MOTA, 2003). Observa-se que o G1, grupo doente não 

tratado, apresentou redução significativa em relação a todos os tratamentos e ao 

grupo normal. A variação de albumina entre os grupos tratados não foi significativa 

segundo análise de Tukey (TABELA 34). Os tratamentos em G3 e G4 não foram 

significativos com relação ao G2, grupo normal, indicando que os tratamentos 

mantiveram os níveis de albumina normais, situação que não ocorre no grupo 

diabético não tratado, que teve seus níveis reduzidos de forma significativa quando 

comparado ao grupo não doente. 

Para controle da nefropatia no DM pode-se acompanhar parâmetros 

plasmáticos como proteínas totais, albumina e creatinina. A proteína mais abundante 

no plasma sanguíneo é a albumina, que contribui para a pressão osmótica e é 

responsável pelo transporte de substâncias (hormônios, cálcio, ácidos graxos livres, 

drogas, bilirrubina, fármacos). Existem também as proteínas da coagulação e as 
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imunoglobulinas, importantes na manutenção da homeostase do organismo, além de 

muitas outras em menor quantidade (GIARDINO; BROWNLEE, 1997).  

 

Tabela 34 Valores médios de albumina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 ALBUMINA (g/dL) 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado 3,74 ± 0,1 A  2,01 ± 0,07 B  2,01 ± 0,07 B  

G2-Grupo normal 3,63 ± 0,1 A  3,37 ± 0,04 A  3,22 ± 0,13 A  

G3-Doente tratado susp.EHF  3,23 ± 0,4 A  3,15 ± 0,24 A  2,98 ± 0,02 A  

G4-Doente tratado susp. DHM 3,70 ± 0,2 A  3,58 ± 0,08 A  3,16 ± 0,08 A  

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

De acordo com a tabelas 5, não foram encontradas diferenças significativas 

nos níveis de lipase plasmática, nem mesmo entre o grupo normal e doente. É 

provável que o tempo do experimento não tenha sido suficiente para causar declínio 

da atividade de lipase, e que os tratamentos não inferiram em aumento da atividade 

dessa enzima.  

O declínio na atividade da LPL, na patologia do DM, influencia na 

concentração lipídica plasmática, podendo causar diferentes graus de 

hipertrigliceridemia isolada ou associada à hipercolesterolemia (ASSMANN, 1991). A 

atividade de LPL é o evento central do processo catabólico de lipoproteínas na 

circulação. Com as alterações no metabolismo dos lipídeos, associado à diabetes, é 

freqüente haver diminuição do HDL colesterol e aumento de LDL e VLDL, que estão 

associados ao aparecimento das placas de aterosclerose (ALMEIDA, 2007). Há 

ainda liberação de ácidos acetoacéticos e de corpos cetônicos provenientes do 
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metabolismo de ácidos graxos, podendo levar à acidose e cetose (GUYTON; HALL, 

2002).  Como explicitado acima, não sendo os resultados de lipase significativos, é 

provável que o mecanismo de ação de redução de triacilglicerol, no grupo tratado 

como EHF e no tratado com DHM, seja por inibição de sua síntese, devido à 

diminuição da glicemia. 

  

Tabela 35 Valores médios de lipase (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 LIPASE 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 69 ± 1,3 A 0 46,64 ± 2,3 A 0 42 ± 3 A 0 

G2-Grupo normal 68 ± 1,8 A -1 41,23 ± 1,4 A -12 39 ± 2 A -7 

G3-Doente tratado susp.EHF  62 ± 0,7 A -10 45,89 ± 5 A -2 27 ± 2 A -35 

G4-Doente tratado susp. DHM 73 ± 0,8 A +6 32,50 ± 3,08 A -30 41 ± 1 A -2 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Observou-se, pela TABELA 36, que aos 14 dias o grupo 4, tratado com o 

flavonóide, reduziu os níveis de hemoglobina glicada em 24% com relação ao grupo 

doente, de acordo com análise de Dunnett. Deve-se salientar que o grupo normal G2 

não foi significativo com relação ao grupo doente G1. Os valores da hemoglobina 

glicada, no tempo de 14 dias, provavelmente refletem níveis de glicose anteriores à 

indução, estando, portanto, todos dentro do nível normal. Aos 28 dias ocorreu 

redução da hemoglobina glicada nos dois tratamentos, G3 e G4, e no grupo normal, 

comparados ao grupo doente G1. Os grupos 3 e 4 reduziram em 84% e 76% os 

níveis de A1c aos  28 dias, respectivamente. 



143 
 

De acordo com Bem e Kunde (2006) o grau de glicosilação é diretamente 

proporcional ao valor da glicemia. Pequenas elevações nos valores de glicose, em 

reduzidos intervalos de tempo, não são capazes de produzir modificações 

significativas na hemoglobina glicada. 

Quando pacientes diabéticos em estado de descontrole metabólico passam a 

valores de glicemia em níveis ótimos, observa-se uma redução progressiva da A1c, 

que atinge o ponto de equilíbrio depois de seis a oito semanas. Por isso a 

determinação da A1c reflete os níveis glicêmicos de um a dois meses precedentes 

ao teste (SUMITA; ANDRIOLO, 2006). 

 

Tabela 36 Valores médios de hemoglobina glicada (± erro padrão) no sangue de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 HEMOGLOBINA GLICADA 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado   2,28 ± 0,08 A 0 2,28 ± 0,08 A 0 

G2-Grupo normal   2,26 ± 0,12 A -1 0,46 ± 0,06 B -80 

G3-Doente tratado susp.EHF    2,19 ± 0,10 A -4 0,37 ± 0,01 B -84 

G4-Doente tratado susp. DHM   1,73 ± 0,12 B -24 0,55 ± 0,03 B -76 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

  

É importante chamar a atenção que, no diabético, o nível de hemoglobina, 

carboxihemoglobina, oxihemoglobina e hemoglobina acídica são alterados com o 

aumento do nível de hemoglobina glicosilada, afetando a oxigenação dos tecidos 

(MOTA, 2003). 
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O tempo do experimento não é considerado suficiente para apresentar 

elevação de A1c, porém essa análise temporal é existente para humanos. A redução 

aos 28 dias poderia estar refletindo a intensa hipoglicemia inicial, gerada pela 

administração do aloxano. Mas deve-se notar que ela não ocorreu no grupo doente. 

Portanto, é possível que essa redução da A1c aos 28 dias possa estar refletindo um 

controle da glicemia nos grupos tratados.  

A quantificação desse parâmetro no tempo zero (indução) não se justifica, já 

que a hiperglicemia só aparece bem após a indução. 

Entre os tratamentos, G3 e G4, de acordo com Tukey na TABELA 40, aos 14 

dias os níveis de hemoglobina glicada foram estatisticamente significativos entre si e 

aos 28 dias não foram estatisticamente significativos, significando que para o este 

parâmetro o tratamento com DHM pode ter abaixado os níveis de hemoglobina 

glicada mais rapidamente quando comparado com o tratamento com EHF. Foi 

observado que aos 28 dias ambos os tratamentos não foram significativos 

comparado ao grupo normal. E que o G1 significativo comparado ao G2, indicando 

que a hemoglobina glicada em G2, G3 e G4 parece refletir níveis de glicemia 

diminuída logo no início do experimento. 

 

Tabela 40 Valores médios de hemoglobina glicada (± erro padrão) no sangue de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 HEMOGLOBINA GLICADA 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR  VALOR  VALOR  

G1-Doente não tratado   2,28 ± 0,08 A  2,28 ± 0,08 A  

G2-Grupo normal   2,26 ± 0,12 A  0,46 ± 0,06 B  

G3-Doente tratado susp.EHF    2,19 ± 0,10 A  0,37 ± 0,01 B  

G4-Doente tratado susp. DHM   1,73 ± 0,12 B  0,55 ± 0,03 B  
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Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

O hemograma avalia a série vermelha (presença de possíveis doenças de 

glóbulos vermelhos, como anemia), a série branca (que avalia processos infecciosos 

e/ou bacterianos, agudos ou crônicos) e a série plaquetária (que avalia o sistema de 

coagulação primário) (CAMPOS, 2007).  

O QUADRO 8 mostra os valores hematológicos em coelhos normais, para 

utilização como referência.  

 

                     Quadro 8: Valores hematológicos normais no coelho adulto 

 

Fonte: Fonseca et al. (1996). 

 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 41, o G3 apresentou 

aumento no número de leucócitos em 366%, valor estatisticamente significativo 

comparado ao G1, doente não tratado. No G4 o aumento foi de 32%, não sendo 

significativo. 
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 Os leucócitos contêm núcleo, mitocôndria, ribossomos e lisossomos. 

Consequentemente, eles podem sintetizar proteínas e lipídios e suas necessidades 

energéticas são supridas pelo ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs). (MOTA, 2003). 

Os leucócitos ou globulos brancos são as células que constituem o sistema de 

defesa do organismo para o combate aos diversos agentes agressores, tóxicos ou 

infecciosos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas. Este sistema de defesa 

funciona em associação aos macrófagos dos tecidos e às células do sistema 

linfóide. Os leucócitos são as unidades móveis do sistema protetor do organismo. 

Podem migrar para os locais onde a sua ação seja necessária por um mecanismo 

chamado de diapedese. Existem no sangue normal de humanos entre 4000 a 10000 

leucocitos/ mm3. Há cinco tipos de leucócitos na circulação: os neutrófilos (bastões 

e segmentados), linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, em ordem 

decrescente de quantidade por mm3.  (CHANG, 2000; GUYTON; HALL, 2002)  

 

Tabela 41 Valores médios de WBC - contagem total de leucócitos (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 28 dias 

 WBC 10
3
/
 
µl 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 dias 28 dias 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 10,04 ± 0,3  A 0 5,65 ± 0,02  A 0 5,60 ± 0,05  A 0 

G2-Grupo normal 9,56 ± 1,1   A -5 5,60 ± 0,59  A -1 11,20 ± 0,86  B +100 

G3-Doente tratado susp.EHF  9,46 ± 0,5  A -6 6,28 ± 0,97  A +11 26,14 ± 1,64  B +366 

G4-Doente tratado susp. 

DHM 9,04 ± 0,8  A -6 4,96 ± 0,62  A -12 7,37 ± 0,71  A +32 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 
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Leucograma é a parte do hemograma que inclui a avaliação dos glóbulos 

brancos. Compreende a contagen global e diferencial dos leucócitos, pode ser 

acompanado da avaliação morfológica do esfregaço sanguíneo ao microscópio. Este 

exame é indicado no diagnóstico e para acompanhamento dos processos 

infecciosos, inflamatórios, alérgicos, tóxicos e neoplásicos. Os valores de referência 

para leucócitos totais e para os diferentes tipos leucocitários variam com a idade. A 

contagem relativa dos leucócitos é de uso corrente na prática clínica, mas pode não 

traduzir uma real alteração; esta deve ser comprovada pela contagem absoluta, a 

qual considera o número global dos leucócitos (VERRASTRO et al., 2005) 

O paciente diabético tem um aumento da susceptibilidade a infecções, devido 

à deficiência de leucócitos T polimorfornucleares. Apresenta também deficiência na 

atuação de macrófagos mas normalmente não apresenta alteração em no níveis de 

IgA, IgG e IgM (CAMPOS, 2007). 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 42, observou-se que o 

grupo tratado com o fitoterápico aumentou em 120% o número de linfócitos aos 28 

dias. Este resultado nos permite dizer que este produto estimula o sistema 

imunológico em nível de células T, o que não ocorreu com o G4 aos 14 dias e aos 

28 dias aumentou apenas 4%. 

A contagem branca dos glóbulos, ou a medida dos glóbulos brancos no 

sangue, é um marcador de confiança e amplamente utilizado que reflete a 

inflamação no corpo. Pessoas que fumam ou têm infecções agudas ou crônicas têm 

geralmente uma contagem mais elevada de glóbulos brancos. A contagem de WBC 

está ligada a doenças crônicas, incluindo a doença cardiovascular, a hipertensão e o 

diabetes e pode estar relacionada ao desenvolvimento e à progressão do câncer 

(SHANKAR et al., 2008).  



148 
 

 

Tabela 42 Valores médios de LYM - contagem de linfócitos (± erro padrão) no sangue 

de coelhos tratados durante 28 dias 

 LYM 10
3
/
 
µl 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 dias 28 dias 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 1,98 ± 0,2   A 0 4,41 ± 0,2  A 0 4,52 ± 0,12  A 0 

G2-Grupo normal 2,04 ± 0,2  A +3 3,85 ± 0,2  A -13 6,2 ± 0,26  B +37 

G3-Doente tratado susp.EHF  3,35 ± 1,1   A +69 4,63 ± 0,5  A +4,98 9,93 ± 0,06  B +120 

G4-Doente tratado susp. 

DHM 3,32 ± 0,4  A +68 3,45 ± 0,4  A -22 4,76 ± 0,51  A +5 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

A linfocitose ocorre em algumas patologias como os linfomas e mononucleose 

infecciosa. A defesa do sistema imune nos animais é composta de dois 

componentes primários: os não específicos (defesa inata) e os específicos (defesa 

adquirida). O sistema imune não específico é feito de células fagocitárias como os 

neutrófilos monócitos e macrófagos, e o sistema de complemento, que são 

responsáveis por fagocitar, digerir ou eliminar micoorganismos e substâncias 

estranhas. Alternativamente, os linfócitos do sistema imune específico são as células 

do corpo capazes de reconhecer determinantes antigênicos. Os linfócitos são 

subdivididos em dois grupos funcionais, células b, que fazem parte do sistema 

imune humoral e linfócitos T, que mediam o sistema imune celular (FELDMAN et al., 

2000). 

De acordo com a TABELA 43, o G3, aos 28 dias, foi o que teve o maior 

aumento no tamanho médio das células. O G2, normal, apresentou menor tamanho 

médio de células comparado ao grupo doente, G1 
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Tabela 43 Valores médios de MID – Tamanho médio celular (± erro padrão) no sangue 

de coelhos tratados durante 28 dias 

 MID 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 dias 28 dias 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 0,06 ± 0,005  A 0 0,76 ± 0,012  A 0 0,77 ± 0,013  A 0 

G2-Grupo normal 0,08 ± 0,011  A +18 0,77 ± 0,096  A +1 4,20 ± 0,032 B +445 

G3-Doente tratado susp.EHF  0,32 ± 0,117 A +373 1,26 ± 0,15  B +65 6,80 ± 0,20  B +783 

G4-Doente tratado susp. DHM 0,22 ± 0,108  A +233 1,01 ± 0,11  A +33 1,75 ± 0,20  B +128 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 44, aos 28 dias o G3, 

tratado com o fruto, teve um aumento de 120% na contagem de granulócitos, dado 

estatisticamente significativo. 

 As células granulocíticas são todas aquelas que possuem granulações ou 

grânulos no citoplasma. Conforme a natureza e o aspecto dessas granulações tais 

células são classificadas em neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. Além destas, 

também fazem parte da linhagem granulocítica as células monocitárias e os 

macrófagos. Estes se originam da mesma célula jovem da medula óssea, capaz de 

se diferenciar em direção aos granulócitos. (VERRASTRO et al., 2005). 

 Os granulócitos são anticorpos alvo em diversas condições mediadas pelo 

sistema imune e tem um significado clínico no diagnóstico das doenças.  

 

Tabela 44 Valores médios de GRA - granulócitos (± erro padrão) no sangue de coelhos 

tratados durante 28 dias 



150 
 

 GRA 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 1,98 ± 0,2   A 0 4,41 ± 0,2  A 0 4,52 ± 0,12  A 0 

G2-Grupo normal 2,04 ± 0,2  A +3 3,85 ± 0,2  A -13 6,2 ± 0,26  B +37 

G3-Doente tratado susp.EHF  5,15 ± 1,1   B +160 3,96 ± 0,5  A -10 9,93 ± 0,06  B +120 

G4-Doente tratado susp. 

DHM 3,32 ± 0,4  A +68 3,45 ± 0,4  A -22 4,76 ± 0,51  A +5 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

De acordo com a TABELA 45, o número de eritrócitos não variou de forma 

estatisticamente significativa em nenhum dos tratamentos, nem mesmo variou 

comparando o grupo normal com o grupo doente não tratado. 

   

Tabela 45 Valores médios de RBC - contagem total de eritrócitos (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 28 dias 

 RBC 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 6,31 ± 0,07  A 0 4,74 ± 0,01  A 0 4,74 ± 0,01  A 0 

G2-Grupo normal 6,08 ± 0,12  A -4 4,68 ± 0,14  A -1 4,47 ± 0,34  A -6 

G3-Doente tratado susp.EHF  4,39 ± 0,29  B -30 4,99 ± 0,30  A +5 4,83 ± 0,18  A +2 

G4-Doente tratado susp. DHM 4,39 ± 0,23  B -30 5,34 ± 0,18  A +13 4,93 ± 0,16  A +4 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Em coelhos normais há uma marcada anisocitose de eritrócitos com 

micrócitos de um quarto de diâmetro das células normais. Encontrou-se em sangue 

de coelhos uma policromasia de 1 a 2 % dos eritrócitos. Os reticulócitos foram 
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encontrados na proporção de 1 a 7% do número total de eritrócitos. Os coelhos 

Nova Zelandia com idade de 1 a 2 meses possuem reticulócitos na proporção de  

7,4 ± 4,7% ocorrendo uma redução de 50% deste valor no terceiro mês de vida e um  

decréscimo  de 3 ±1,3% daquele valor na idade adulta. O tempo de vida dos 

eritrócitos em coelhos foi estimado entre 45 a 70 dias. Por volta do 57º dia de vida 

dos eritrócitos foi observada uma destruição destes de 0,5% por dia. O número de 

eritrócitos e a concentração de hemoglobina são superiores em coelhos machos 

comparados aos das fêmeas. 

 O parâmetro hemoglobina total (TABELA 46) não apresentou alteração 

estatística aos 14 dias. Aos 28 dias observou-se uma redução de 9%, 

estatisticamente significativa no grupo tratado com o fruto, G3. 

 

Tabela 46 Valores médios de HGB - hemoglobina total (± erro padrão) no sangue de 

coelhos tratados durante 28 dias 

 HGB 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 11,40 ± 0,14 A 0 9,69 ± 0,03  A 0 9,64 ± 0,03  A 0 

G2-Grupo normal 11,35 ± 0,16 A 0 9,65 ± 0,40  A 0 9,76 ± 0,15  A +1 

G3-Doente tratado susp.EHF  9,53 ± 0,62 B -16 9,60 ± 0,53  A -1 8,74 ± 0,25  B -9 

G4-Doente tratado susp. DHM 9,50 ± 0,20  B -17 10,46 ± 0,36 A +8 9,33 ± 0,35  A -3 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

A hemoglobina, o principal componente dos eritrócitos, serve como veículo 

para o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. A medida do valor da 

hemoglobina é o exame mais importante para se avaliar a série vermelha. Quando 
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os valores da hemoglobina estiverem abaixo dos valores normais, respeitadas as 

variações para sexo e idade, pode-se diagnosticar uma anemia (FISCHBACH, 

2005). 

As anormalidades estruturais da hemoglobina resultam de mutações de um 

dos genes que codificam as cadeias de globina e são denominadas 

hemoglobinoatias. Mais de 600 hemoglobinas variantes foram detectadas em 

humanos. Cerca de 95% delas são resultado de substituições de um único 

aminoácido da cadeia polipeptídica da globina. A concentração apropriada de 

hemoglobina no sangue é essencial para o transporte adequado de O2 e de CO2 

entre os pulmões e outros tecidos. A deteminação deste parâmetro é importante na 

detecção de anemia (redução de hemoglobina) ou de eritrocitose (aumento da 

hemoglobina e de eritrócitos). A quantidade de hemoglobina é controlada pelo 

hormônio eritropoietina, produzido em resposta à demanda de oxigênio total do 

organismo. (MOTA, 2003) 

 Pela TABELA 47 foi observado que, aos 14 dias, os grupos tratados 

aumentaram os valores de hematócrito 25% e 33%, para G3 e G4 respectivamente. 

Aos 28 dias esse aumento persistiu, sendo de 17% e 23%, sendo que o grupo 

normal apresentou esse parâmetro 21% maior comparado ao grupo doente.  

O hematócrito corresponde, em porcentagem, ao volume de hemácias em 

relação ao volume total de sangue.  

Nos aparelhos automatizados, o hematócrito é calculado e não medido 

diretamente e, por esta razão, não é um índice adequado para se avaliar anemia. A 

análise do número de eritrócitos, valor da hemoglobina, hematócrito e as várias 

relações entre eles fornecem os chamados índices hematimétricos, que permitem 
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interpretar, pelos valores encontrados no hemograma, as variações da série 

vermelha (FISCHBACH, 2005). 

 

Tabela 47 Valores médios de HCT - hematócrito (± erro padrão) no sangue de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 HCT 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 36,08 ± 0,5  A 0 24,50 ± 1,2  A 0 24,50 ± 1,2  A 0 

G2-Grupo normal 36,73 ± 0,6  A +2 28,40 ± 1,3  A +16 29,70 ± 1,1  B +21 

G3-Doente tratado susp.EHF  29,21 ± 1,9  B 

-

19 30,62 ± 1,7  B +25 28,64 ± 0,9  B +17 

G4-Doente tratado susp. DHM 28,81 ± 1,0  B 

-

20 32,68 ± 1,2  B +33 30,03 ± 1,15  B +23 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

De acordo com a TABELA 48, o parâmetro MCV, não apresentou variação 

estatística para nenhum dos tratamentos nem aos 14 nem aos 28 dias. O grupo 

normal também não foi estatisticamente significaticativo em relação ao grupo doente 

não tratado. 

O MCV é a relação que existe entre o volume globular obtido e o número de 

eritrócitos, o volume corpuscular médio fornece o tamanho das hemácias. Em um 

adulto, o tamanho normal varia de 80 a 96 fentolitros. 

 O MCV é importante para se definir se ocorre anemia e se ela é 

predominantemente de eritrócitos de pequeno volume, microcítica, ou de grande 

volume, macrocítica. Quando há variação, ou seja, são observadas hemácias 
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macrocíticas e microcíticas, o quadro é chamado de anisocitose.  (VERRASTRO et 

al., 2005). 

 

Tabela 48 Valores médios de MCV - volume corpuscular médio (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 28 dias 

 MCV 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 61,33 ± 1,3  A 0 61,25 ± 0,4  A 0 61,25 ± 0,4  A 0 

G2-Grupo normal 60,50 ± 1,1   A -1 60,50 ± 1,3  A -1 61,50 ± 0,9  A 0 

G3-Doente tratado susp.EHF  67,00 ± 1,8  B +9 61,45 ± 1,0  A 0 59,44 ± 0,3  A -3 

G4-Doente tratado susp. DHM 66,33 ± 1,2  B +8 61,16 ± 0,7  A 0 60,66 ± 0,5  A -1 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

  

            De acordo com a TABELA 49, o valor de MHC é mais elevado em G1. A 

redução desse parâmetro no grupo normal e nos grupos tratados G3 e G4 é 

estatisticamente significativa aos 28 dias. A MCH é dada pela relação entre o valor 

da hemoglobina obtida em gramas por 100dL de sangue e a contagem dos 

eritrócitos (VERRASTRO et al., 2005). É a concentração de hemoglobina contida na 

hemácia. Esse valor confere com a coloração das hemácias, pois a coloração 

depende da concentração de hemoglobina na hemácia. Logo, com pouca 

hemoglobina, a célula se colore pouco, ficando com o centro esbranquiçado. 

Quando há muita hemoglobina, a célula se cora mais do que o normal. No caso de 

esferocitose, onde não há concavidade no centro da hemácia, há aumento do MCH 

e do MCHC (TABELA 50). As hemácias que se coram normalmente são chamadas 



155 
 

de normocrômicas. As que se coram pouco são chamadas de hipocrômicas e as que 

se coram além do normal são hipercrômicas. 

 

Tabela 49 Valores médios de MCH - hemoglobina corpuscular média (± erro padrão) 

no sangue de coelhos tratados durante 28 dias 

 MCH 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 18,67 ± 0,3 A 0 20,50 ± 0,4 A 0 20,50 ± 0,4 A 0 

G2-Grupo normal 18,70 ± 0,3 A 0 20,60 ± 0,3 A 0 19,38 ± 0,3 B -5 

G3-Doente tratado susp.EHF  21,70 ± 0,2 B +16 19,32 ± 0,4 B -6 18,16 ± 0,4 B -11 

G4-Doente tratado susp. DHM 21,8 ± 0,7 B +17 19,57 ± 0,1 A -5 18,90 ± 0,2 B -8 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

De acordo com a TABELA 50, ocorreu redução significativa do volume da 

hemoglobina corpuscular média nos dois tratamentos e no grupo normal, 

comparados ao grupo doente, aos 14 e aos 28 dias. 

 

Tabela 50 Valores médios de MCHC - concentração da hemoglobina corpuscular 

Média (± erro padrão) no sangue de coelhos tratados durante 28 dias 

 MCHC 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 30,51 ± 0,2  A 0 36,50 ± 0,8  A 0 36,50 ± 0,76  A 0 

G2-Grupo normal 30,88 ± 0,1  A +1 34,05 ± 0,3  B -7 30,52 ± 0,54  B -16 

G3-Doente tratado susp.EHF  32,63 ± 0,9  B +7 31,40 ± 0,2  B -14 30,55 ± 0,08  B -16 

G4-Doente tratado susp. DHM 32,96 ± 0,6  B +8 32,05 ± 0,4  B -12 31,10 ± 0,07  B -15 
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Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

De acordo com a TABELA 51, aos 14 dias os grupos tratados apresentaram 

uma redução deste parâmetro com relação ao grupo doente, sendo que o G2, 

normal, não foi estatisticamente significativo. Entretanto, aos 28 dias ocorreu uma 

elevação de 6% e 4% para os grupos G3 e G4, respectivamente. O grupo normal 

elevou-se de 9%, porém esses dados não foram estatisticamente significativos. 

 

Tabela 51 Valores médios de RDW - amplitude de distribuição dos eritrócitos (± erro 

padrão) no sangue de coelhos tratados durante 28 dias 

 RDW % 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 18,53 ± 0,2 A 0 17,68 ± 0,07 A 0 17,68 ± 0,07 A 0 

G2-Grupo normal 18,36 ± 0,5 A -1 17,60 ± 0,24 A 0 19,32 ± 0,72 A +9 

G3-Doente tratado susp.EHF  18,20 ± 0,7 A -2 16,50 ± 0,12 B -7 18,77 ± 0,11 A +6 

G4-Doente tratado susp. DHM 18,73 ± 0,4 A +1 16,41 ± 0,47 B -7 18,47 ± 0,33 A +4 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

RDW corresponde à amplitude de distribuição do tamanho das hemácias. É 

um índice que indica o quanto a população de hemácias se desvia do tamanho 

normal, ou seja, a variação de tamanho das hemácias. Quando elevada, indica 

anisocitose (VERRASTRO et al., 2005). 

A pequena variação no número de plaquetas, de acordo com a TABELA 52, 

não foi estatísticamente significativa para nenhum dos tratamentos, nem para o 

grupo normal, comparados ao G1, doente, nem aos 14 nem aos 28 dias. 
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 A contagem de plaquetas revela o número de plaquetas num dado volume de 

sangue. 

 

Tabela 52 Valores médios de PLT - plaquetas (± erro padrão) no sangue de coelhos 

tratados durante 28 dias 

 PLT 

TRATAMENTOS 1
o
dia 14 DIAS 28 DIAS 

 VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR VALOR 

% 

VAR 

G1-Doente não tratado 193 ± 15 A 0 190 ± 15 A 0 160 ± 14 A 0 

G2-Grupo normal 226 ± 30 A +17 219 ± 30 A +15 141 ± 3 A -12 

G3-Doente tratado susp.EHF  228 ± 24 A +18 220 ± 24 A +16 146 ± 8 A -9 

G4-Doente tratado susp. DHM 230 ± 27 A +19 225 ± 27 A +18 147 ± 11 A -8 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 O hemograma foi realizado para controlar possível aparecimento de anemias 

e/ou infecções decorrentes da diabetes. Não eram esperadas grandes variações nos 

parâmetros hematológicos. O tempo de doença nos animais foi pequeno para 

provocar grandes variações. Deve-se considerar que para diagnóstico e controle do 

DM o hemograma precisa ser monitorado.  

 De maneira geral, observou-se redução significativa da glicose plasmática nos 

tratamentos testados, grupo tratado com suspensão do extrato hidroalcoólico dos 

frutos de Hovenia dulcis de 18 e 25%, aos 14 e 28 dias respectivamente, e grupo 

tratado com suspensão de dihidromiricetina, de 27 e 47%. Podendo-se atribuir 

atividade hipoglicemiante acentuada aos tratamentos. 

 O aumento dos níveis de insulina sugere um possível mecanismo de ação do 

flavonóide isolado e em associação no extrato.  
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 O flavonóide, presente na Hovenia dulcis, mostrou benefícios na redução da 

uréia e ácido úrico, podendo prevenir complicações renais crônicas conseqüentes da 

diabetes. 

 No metabolismo lipídico, os dois tratamentos foram eficazes na redução dos 

níveis lipídicos. Salientando-se que o EHF foi mais eficaz no aumento de HDL, que 

ambos reduziram em, aproximadamente, 50% o colesterol plasmático e que o EHF 

reduziu em até 28% os níveis de triacilglicerol, enquanto que a dihidromiricetina 

reduziu em até 43% este parâmetro.  

 Ressalta-se redução da TGO, para os dois tratamentos, entre 70 e 80%, 

redução significativa de TGP e GGT, sendo que o grupo tratado com EHF reduziu a 

fosfatase alcalina em até 50%. Os resultados encontrados no presente trabalho, com 

Hovenia dulcis, apresentam-se bastante consideráveis no referente à redução dos 

valores daquelas enzimas hepáticas quando comparadas ao grupo doente. A partir 

disso pode-se inferir que o EHF e o DHM possam causar efeitos benéficos ao 

fígado, recuperando possíveis lesões ou protegendo-o da atividade oxidante dos 

radicais livres, efeitos comuns nas complicações do DM e comuns na indução de 

diabetes por aloxano. 

  

 

5.3 Experimento de cicatrização 

 

 

5.3.1 Experimento de cicatrização crônica 
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De acordo com os resultados obtidos na TABELA 53, observou-se que os 

animais do grupo 2, sem feridas, apresentaram uma percentagem de 3% de 

proteínas plasmáticas superior ao G1, com feridas não tratadas. O G6, grupo tratado 

com o medicamento do mercado Acheflan®, apresentou elevação de proteínas 

totais de 4%. O grupo tratado com ácido tânico apresentou elevação bem discreta, 

de 1%. Nota-se que nenhuma das alterações neste parâmetro foram consideradas 

estatísticamente significativas. 

 

Tabela 53: Valores médios de proteínas totais (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 PROTEÍNAS (g/L) 

G1:Ração + ferida 63,28 ± 1,7  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 61,16 ± 1,6  A -3 

G3:Ração + ferida + gel inerte 66,62 ± 1,3  A +5 

G4:Ração + ferida + gel 5%  64,45 ± 0,7  A +2 

G5:Ração + ferida + gel 10% 63,12 ± 0,9  A 0 

G6:Ração + ferida + acheflan 66,80 ± 1,0  A +4 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 64,13 ± 1,4  A +1 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Na TABELA 54 observou-se que nenhum dos tratamentos foram 

estatísticamente significativos entre si. 

 Os níveis de proteínas totais e, consequentemente, de albumina podem se 

encontrar aumentados na artrite reumatóide, no lúpus, em neoplasmas, 

queimaduras extensas, infarto do miocárdio e diabetes (MOTA, 2003). 

 

Tabela 54: Valores médios de proteínas totais (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 21 dias 
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TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

PROTEÍNAS (g/L) 

G1:Ração + ferida 63,28 ± 1,7  A 

 G2:Ração (sem ferida) 61,16 ± 1,6  A 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 66,62 ± 1,3  A 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  64,45 ± 0,7  A 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 63,12 ± 0,9  A 

 G6:Ração + ferida + acheflan 66,80 ± 1,0  A 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 64,13 ± 1,4  A 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

De acordo com os resultados obtidos na TABELA 55, o G2, normal, 

apresentou 12% a mais de cálcio plasmático comparado com o ferido, G1. O G6, 

tratado com o Acheflan®, apresentou elevação de 5%, embora o aumento não tenha 

sido significativo.  

 

Tabela 55: Valores médios de cálcio (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 CÁLCIO (mg/dl) 

G1:Ração + ferida 12,62 ± 0,2  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 11,05 ± 0,2  B -12 

G3:Ração + ferida + gel inerte 12,48 ± 0,2   A -1 

G4:Ração + ferida + gel 5%  12,78 ± 0,1  A +1 

G5:Ração + ferida + gel 10% 12,64 ± 0,1  A 0 

G6:Ração + ferida + acheflan 13,31 ± 0,4  A +5 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 12,08 ± 0,3  A -4 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Nenhum dos grupos tratados foram estatísticamente significativos quando 

comparados os G1, não tratado. (TABELA 56).  
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Tabela 56: Valores médios de cálcio (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

CÁLCIO (mg/dl) 

G1:Ração + ferida 12,62 ± 0,2  AB 

 G2:Ração (sem ferida) 11,05 ± 0,2  C 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 12,48 ± 0,2  AB 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  12,78 ± 0,1  AB 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 12,64 ± 0,1  AB 

 G6:Ração + ferida + acheflan 13,31 ± 0,4 A 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 12,08 ± 0,3 B 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 O aumento de cálcio plasmático nos animais feridos pode ser atribuído à 

perda tecidual para o plasma, ocasionado pela lesão do tecido (LIMA et al., 2005).  

Elevação significativa de fósforo, de 18%, foi verificada no G5, tratado com 

gel de HD à 10%, mas também apresentaram aumentos os grupos 6 e 7, de 11 e 

14% (TABELA 57). Observa-se que o G2, normal, teve o fósforo plasmático 8% 

menor que o G1, ferido não tratado.  

O fosfato intracelular mantém funções como: contractibilidade muscular, 

função neurológica e transporte eletrolítico. Aumento do catabolismo ou dano celular 

pode ocorrer na mebdomielóse, trauma, queimaduras, acidose láctica, cetoacidose 

diabética e alcoólica, elevando-se, portanto, os níveis de fósforo plasmático (MOTA, 

2003). 

 

Tabela 57: Valores médios de fósforo (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 21 dias 
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TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 FÓSFORO (mg/dl) 

G1:Ração + ferida 9,28 ± 0,4  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 8,56 ± 0,5  A -8 

G3:Ração + ferida + gel inerte 9,74 ± 0,6  A +5 

G4:Ração + ferida + gel 5%  9,00 ± 0,3  A -3 

G5:Ração + ferida + gel 10% 10,94 ± 0,3  B +18 

G6:Ração + ferida + acheflan 10,32 ± 0,6  A +11 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 10,58 ± 0,3  A +14 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Com relação à TABELA 58, pôde-se verificar que o aumento deste parâmetro 

no G5 e no G7 foram mais pronunciados quando comparados com o grupo normal, 

sem ferida. 

 

Tabela 58: Valores médios de fósforo (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

 FÓSFORO (mg/dl) 

G1:Ração + ferida 9,28 ± 0,4  AB 

 G2:Ração (sem ferida) 8,56 ± 0,5  B 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 9,74 ± 0,6  AB 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  9,00 ± 0,3  AB 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 10,94 ± 0,3  A 

 G6:Ração + ferida + acheflan 10,32 ± 0,6  AB 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 10,58 ± 0,3  A 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 59 o G2, normal, 

apresentou o nível de ferro 22% mais alto em reação ao G1, ferido não tratado. 

 Todos os grupos tratados apresentaram elevação neste parâmetro, apesar de 
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não serem significativas pelo teste de Dunnett. Observa-se que todos os grupos 

tratados com os fitopreparados apresentaram elevações próximas à elevação 

apresentada pelo grupo normal. Deve-se observar que o grupo que apresentou 

menor elevação de ferro foi o G6, tratado com o Acheflan®.  

 

Tabela 59: Valores médios de ferro (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 FERRO (mcg/dl) 

G1:Ração + ferida 118,60 ± 5,4  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 144,48 ± 11,3  A +22 

G3:Ração + ferida + gel inerte 158,84 ± 6,5  A +34 

G4:Ração + ferida + gel 5%  138,09 ± 4,8  A +16 

G5:Ração + ferida + gel 10% 144,28 ± 11,8  A +22 

G6:Ração + ferida + acheflan 124,36 ± 9,3  A +5 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 141,15 ± 10,6  A +19 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

A elevação dos níveis plasmáticos de ferro pode ser observada em hemólises 

em lesões teciduais, levando a mioglobina muscular a perder ferro para o sangue. 

Isso ocorre também na hemocromatose primária, envenenamento agudo por ferro, 

dano hepático agudo e anemia hemolítica (LIMA et al., 2005).  

Na TABELA 60, pelo teste de Tukey, os valores obtidos não foram 

estatísticamente significativos comparando-se os tratamentos entre si. 

 

Tabela 60: Valores médios de ferro (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

FERRO (mcg/dl) 
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G1:Ração + ferida 118,60 ± 5,4  A 

 G2:Ração (sem ferida) 144,48 ± 11,3  A 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 158,84 ± 6,5  A 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  138,09 ± 4,8  A 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 144,28 ± 11,8  A 

 G6:Ração + ferida + acheflan 124,36 ± 9,3  A 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 141,15 ± 10,6  A 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 61, os grupos G3 e G5 

apresentaram atividade de TGO estatísticamente significativas com relação ao G1. A 

elevação da atividade de TGO no grupo tratado com gel a 10% do EHC foi de 137%. 

Qualquer lesão tecidual provoca aumento dessas enzimas no sangue. Aumentos de 

100, 200 e 300 unidades sugerem icterícia, colestase, neoplasmas e colecistopatias. 

Também a atividade dessas enzimas está aumentada no infarto do miocárdio e em 

traumatismos musculares. (LIMA, 1985). Pôde-se observar que o grupo 2, normal, 

teve atividade enzimática de TGO 26% menor que o G1, com ferida não tratada.  

 Os resultados da TABELA 62 confirmam a elevada atividade de TGO nos 

grupos 3 e 5, sendo estes estatisticamente significativos entre os outros tratamentos. 

É interessante observar que o grupo 7, tratado com o gel de ácido tânico, manteve a 

atividade enzimática de TGO reduzida 23%, sendo que seu valor numérico se 

aproximou do valor do grupo normal. 

 

Tabela 61: Valores médios de TGO (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 TGO (U/L) 

G1:Ração + ferida 154,13 ± 1,1  A 0 
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G2:Ração (sem ferida) 113,40 ± 9,4  A -26 

G3:Ração + ferida + gel inerte 326,65 ± 26,5  B +112 

G4:Ração + ferida + gel 5%  174,75 ± 17,5  A +13 

G5:Ração + ferida + gel 10% 364,67 ± 22,2  B +137 

G6:Ração + ferida + acheflan 203,70 ± 30,6  A +32 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 118,00 ± 4,7  A -23 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Tabela 62: Valores médios de TGO (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

TGO (U/L) 

G1:Ração + ferida 154,13 ± 1,1  BC 

 G2:Ração (sem ferida) 113,40 ± 9,4  C 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 326,65 ± 26,5  A 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  174,75 ± 17,5  BC 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 364,67 ± 22,2  A 

 G6:Ração + ferida + acheflan 203,70 ± 30,6  B 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 118,00 ± 4,7  C 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 63 o G6, tratado com 

Acheflan®, e o G7, tratado com ácido tânico, apresentaram elevações na atividade 

de TGP estatísticamente significativas em relação ao G1, ferido não tratado, e em 

relação aos outros tratamentos (TABELA 64). As elevações na TGP foram de 43%, 

para o G6, e de 57%, para o G7. O G2, normal, apresentou atividade de TGP 42% 

menor que G1, com ferida não tratada. 

  

Tabela 63: Valores médios de TGP (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 
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TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 TGP (UI) 

G1:Ração + ferida 113,84 ± 2,5  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 66,00 ± 11,9  B -42 

G3:Ração + ferida + gel inerte 137,40 ± 8,9  A +21 

G4:Ração + ferida + gel 5%  115,96 ± 12,3  A +2 

G5:Ração + ferida + gel 10% 100,00 ± 5,2  A -12 

G6:Ração + ferida + acheflan 162,70 ± 18,4  B +43 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 178,20 ± 6,8  B +57 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Atividades elevadas de TGO e TGP ocorrem em doenças hepatobiliares, uma 

vez que estas enzimas são encontradas, principalmente, no citoplasma do 

hepatócito. Em dano hepatocelular leve há aumento predominante da TGP. 

 

Tabela 64: Valores médios de TGP (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

 TGP(UI) 

G1:Ração + ferida 113,84 ± 2,5  A 

 G2:Ração (sem ferida) 66,00 ± 11,9  B 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 137,40 ± 8,9  A 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  115,96 ± 12,3  A 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 100,00 ± 5,2  A 

 G6:Ração + ferida + acheflan 162,70 ± 18,4  B 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 178,20 ± 6,8  B 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 65, a atividade da fosfatase 

alcalina foi aumentada, em relação ao G1, em todos os grupos tratados. O G5, 

tratado com gel a 10% do EHC, elevou a atividade de fosfatase alcalina em 34%, 
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estatisticamente significativo comparado ao G1 e comparado aos outros 

tratamentos, pelo teste de Tukey (TABELA 66). Observar que G2, normal, 

apresentou elevação desse parâmetro em 72% comparando com o grupo 1, ferido 

não tratado. 

 A fosfatase alcalina está amplamente distribuída nos tecidos humanos na 

mucosa intestinal, fígado (canalículos biliares), túbulos renais, baço, ossos 

(osteoblastos), leucócitos e placenta. A forma predominante no soro em adultos 

origina-se principalmente do fígado e do esqueleto. Suas funções parecem estar 

associadas com o transporte lipídico no intestino e com o processo de calcificação 

óssea (MOTA, 2003).  

 

Tabela 65: Valores médios de fosfatase alcalina (± erro padrão) em plasma sanguíneo 

de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 FOSFATASE ALCALINA (U/L)  

G1:Ração + ferida 140,88 ± 7,8  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 242,98 ± 6,2  B +72 

G3:Ração + ferida + gel inerte 176,17 ± 6,3  B +25 

G4:Ração + ferida + gel 5%  169,33 ± 6,6  A +21 

G5:Ração + ferida + gel 10% 188,33 ± 7,5  B +34 

G6:Ração + ferida + acheflan 176,50 ± 14,4  B +25 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 172,50 ± 9,3  A +22 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Tabela 66: Valores médios de fosfatase alcalina (± erro padrão) em plasma sanguíneo 

de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

FOSFATASE ALCALINA (U/L) 

G1:Ração + ferida 140,88 ± 7,8  D 
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G2:Ração (sem ferida) 242,98 ± 6,2  A 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 176,17 ± 6,3  BC 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  169,33 ± 6,6  BC 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 188,33 ± 7,5  B 

 G6:Ração + ferida + acheflan 176,50 ± 14,4  BC 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 172,50 ± 9,3  BC 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 De acordo com os resultados obtidos na TABELA 67, pode-se observar 

elevações estatisticamente significativas de GGT nos grupos tratados G4, G5 e G6 

(135%, 169% e 256%, respectivamente). O G2, normal, apresentou esse parâmetro 

66% menor que o G1. O G7 apresentou elevação de apena 8%, não sendo 

estatisticamente significativo.  

 Analisando a TABELA 68 observou-se que o aumento da atividade da GGT 

no grupo G6, tratado com o Acheflan®, foi o maior, sendo estatisticamente 

significativo comparado com todos os tratamentos e que G7 foi comparável ao grupo 

normal, G2, e ao grupo G3, que foi tratado com gel inerte. 

Um aumento de GGT pode significar aumento no transporte de aminoácidos. 

Ela é uma enzima indicadora sensível de doenças hepáticas; seus níveis são 

frequentemente elevados nas disfunções do fígado, ocasionadas pelo alcoolismo. A 

atividade aumentada de gama GT pode significar, dentre outras doenças, esteatose 

hepática, hepatites medicamentosas e infecciosas, neoplasmas, fibrose cística e 

câncer prostático. A gama GT é mais sensível e duradoura que a fosfatase alcalina, 

as transaminases e a nucleotidase, na detecção de algumas doenças (MOTA, 

2003).  
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Tabela 67: Valores médios de GGT (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO     

  GGT (UI)  

G1:Ração + ferida 43,00 ± 5,6  A 0 

 G2:Ração (sem ferida) 14,72 ± 1,7  B -66 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 36,3 ± 7,5  A -16 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  101,25 ± 4,7  B +135 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 115,56 ± 5,4  B +169 

 G6:Ração + ferida + acheflan 151,75 ± 16,1  B +253 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 46,33 ± 1,5  A +8 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Tabela 68: Valores médios de GGT (± erro padrão) em plasma sanguíneo de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

GGT (UI) 

G1:Ração + ferida 43,00 ± 5,6  C 

 G2:Ração (sem ferida) 14,72 ± 1,7  C 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 36,3 ± 7,5  C 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  101,25 ± 4,7  B 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 115,56 ± 5,4  B 

 G6:Ração + ferida + acheflan 151,75 ± 16,1  A 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 46,33 ± 1,5  C 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 

 

 Deve-se considerar que na administração de um medicamento o nível da 

albumina e de globulinas pode aumentar para auxiliar no transporte de 

medicamentos ou de substâncias ativas da planta. 

 De acordo com a TABELA 69, observou-se que o nível de albumina 

plasmática foi mais elevada no grupo normal (8%), em relação ao grupo ferido não 
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tratado, G1. Os tratamentos não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa com relação ao G1, pelo teste de Dunnett, embora todos, com exceção 

do G5, tenham apresentado elevações discretas deste parâmetro. 

 Analisando a TABELA 70, de acordo com o teste de Tukey, notou-se que a 

redução da albumina plasmática no G5 foi significativa, comparada ao grupo normal. 

  

Tabela 69: Valores médios de albumina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 ALBUMINA (g/dL) 

G1:Ração + ferida 3,36 ± 0,10  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 3,64 ± 0,09  B +8 

G3:Ração + ferida + gel inerte 3,52 ± 0,11  A +5 

G4:Ração + ferida + gel 5%  3,41 ± 0,04  A +2 

G5:Ração + ferida + gel 10% 3,30 ± 0,04  A -2 

G6:Ração + ferida + acheflan 3,44 ± 0,03  A +2 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 3,45 ± 0,03  A +3 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

Tabela 70: Valores médios de albumina (± erro padrão) em plasma sanguíneo de 

coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO 

 

 

ALBUMINA (g/dL) 

G1:Ração + ferida 3,36 ± 0,10  AB 

 G2:Ração (sem ferida) 3,64 ± 0,09  A 

 G3:Ração + ferida + gel inerte 3,52 ± 0,11  AB 

 G4:Ração + ferida + gel 5%  3,41 ± 0,04  AB 

 G5:Ração + ferida + gel 10% 3,30 ± 0,04  B 

 G6:Ração + ferida + acheflan 3,44 ± 0,03  AB 

 G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 3,45 ± 0,03  AB 

  

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Tukey, P>0.05). 
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 De acordo com a TABELA 71, a contagem total de leucócitos não foi 

estatisticamente significativa para quase nenhum dos tratamentos, nem mesmo do 

grupo normal, comparado ao G1, ferido não tratado. Contudo, observou-se que o 

grupo normal apresentou menor contagem, comparada ao G1, em 13%. Observou-

se, também, aumentos de 13% e 32% nos grupos tratados G5 e G6, sendo que o de 

G6 foi estatísticamente significativo. 

 A contagem branca dos glóbulos, ou a medida dos glóbulos brancos no 

sangue, é um marcador de confiança e amplamente utilizado, que reflete a 

inflamação no corpo (SHANKAR et al., 2008). 

 

Tabela 71 Valores médios de WBC - contagem total de leucócitos (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 WBC 

G1:Ração + ferida 12,50 ± 0,56  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 10,93 ± 0,60  A -13 

G3:Ração + ferida + gel inerte 11,18 ± 0,29  A -11 

G4:Ração + ferida + gel 5%  11,04 ± 0,56  A -12 

G5:Ração + ferida + gel 10% 14,13 ± 2,07  A +13 

G6:Ração + ferida + acheflan 16,54 ± 1,28  B +32 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 11,91 ± 0,35  A -5 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 De acordo com a TABELA 72, a contagem de linfócitos não foi 

estatisticamente significativa entre G1 e G2 (normal e ferido não tratado, 

respectivamente). Contudo, observou-se que o grupo normal apresentou menor 

contagem, comparada ao G1, em 24%. Observou-se, também, aumentos de 71% e 
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95% nos grupos tratados G5 e G6, sendo estatísticamente significativos. Os outros 

grupos também tiveram este parâmetro aumentado, em menor proporção.  

Os linfócitos do sistema imune específico são as células do corpo capazes de 

reconhecer determinantes antigênicos, podendo apresentar-se elevados em caso de 

alergia. Eles são divididos em células b, que fazem parte do sistema imune humoral 

e linfócitos T que mediam o sistema imune celular (FELDMAN et al., 2000).  

 

Tabela 72 Valores médios de LYM - contagem de linfócitos (± erro padrão) no sangue 

de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 LYM 

G1:Ração + ferida 2,70 ± 0,25  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 2,04 ± 0,21  A -24 

G3:Ração + ferida + gel inerte 3,97 ± 0,45  A +47 

G4:Ração + ferida + gel 5%  3,36 ± 0,42  A +24 

G5:Ração + ferida + gel 10% 4,62 ± 0,72  B +71 

G6:Ração + ferida + acheflan 5,27 ± 0,43  B +95 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 3,53 ± 0,12  A +31 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Observou-se, de acordo a TABELA 73,  que o G2 teve o tamanho médio de 

células 84% menor que G1. Todos os grupos apresentaram redução no MID, com 

exceção do G3, que o aumentou em 49%. G5 e G7 foram estatísticamente 

significativos, apresentando reduções de 59 e 65%, respectivamente. 

 

Tabela 73 Valores médios de MID – tamanho médio das células (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 MID 
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G1:Ração + ferida 0,44 ± 0,072  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 0,07 ± 0,005  B -84 

G3:Ração + ferida + gel inerte 0,66 ± 0,044  B +49 

G4:Ração + ferida + gel 5%  0,34 ± 0,049  A -23 

G5:Ração + ferida + gel 10% 0,18 ± 0,032  B -59 

G6:Ração + ferida + acheflan 0,38 ± 0,092  A -14 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 0,15 ± 0,029  B -65 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Os valores de granulócitos não apresentaram variação estatisticamente 

significativa (TABELA 74). Observou-se que os grupos G5 e G6 apresentaram 

aumentos nesse parâmetro (5 e 19%), enquanto que os outros tratamentos e o G1, 

normal, apresentaram redução. 

 

Tabela 74 Valores médios de GRA - Granulócitos (± erro padrão) no sangue de 

coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 GRA 

G1:Ração + ferida 9,94 ± 0,61  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 6,32 ± 0,39  A -29 

G3:Ração + ferida + gel inerte 6,92 ± 0,66  A -23 

G4:Ração + ferida + gel 5%  6,46 ± 0,32  A -28 

G5:Ração + ferida + gel 10% 9,35 ± 1,48  A +5 

G6:Ração + ferida + acheflan 10,59 ± 1,43  A +19 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 7,84 ± 0,33  A -12 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 O grupo normal apresentou valore de contagem total de eritrócitos 5% maior 

que o ferido não tratado, G1. Todos os grupos de tratamento apresentaram elevação 
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nesse parâmetro, significativa com relação ao G1. Os grupos 6 e 7 elevaram a 

contagem de eritrócitos em 21% cada. 

 

Tabela 75 Valores médios de RBC - contagem total de eritrócitos (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 RBC 

G1:Ração + ferida 5,82 ± 0,03  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 6,08 ± 0,12  A +5 

G3:Ração + ferida + gel inerte 6,51 ± 0,14  B +12 

G4:Ração + ferida + gel 5%  6,65 ± 0,28  B +14 

G5:Ração + ferida + gel 10% 6,38 ± 0,23  A +10 

G6:Ração + ferida + acheflan 7,02 ± 0,15  B +21 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 7,04 ± 0,25  B +21 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 De acordo com a tabela 76, os valores de hemoglobina total, para todos os 

tratamentos, foram aumentados, dados estatisticamente significativos. Observou-se 

que o grupo normal apresenta menor quantidade de hemoglobina total, 3%, em 

relação ao G1, ferido não tratado.  

 A hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões até os 

tecidos. Segundo Fischbach (2005), a deteminação deste parâmetro é importante na 

detecção de anemia (redução de hemoglobina) ou de eritrocitose (aumento da 

hemoglobina e de eritrócitos).  

 

Tabela 76 Valores médios de HGB - hemoglobina total (± erro padrão) no sangue de 

coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 HGB 
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G1:Ração + ferida 11,70 ± 0,08  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 11,35 ± 0,16  A -3 

G3:Ração + ferida + gel inerte 13,03 ± 0,15  B +11 

G4:Ração + ferida + gel 5%  12,83 ± 0,32  B +10 

G5:Ração + ferida + gel 10% 12,51 ± 0,08  B +7 

G6:Ração + ferida + acheflan 13,88 ± 0,22  B +19 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 12,91 ± 0,04  B +10 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 De acordo com a tabela 77, os valores de hematócrito, para todos os 

tratamentos, foram aumentados, dados estatisticamente significativos. Observou-se 

que o grupo normal apresenta quantidade de hemoglobina total 3% maior em 

relação ao G1, ferido não tratado, não sendo essa diferença significativa. 

O hematócrito corresponde, em porcentagem, ao volume de hemácias em 

relação ao volume total de sangue. Os eritrócitos apresentaram-se elevados e o 

hematócrito também. Osbservou-se que o grupo G5 apresentou as menores 

elevações, tanto para hemácias (eritrócitos), 10%, quanto para hematócrito, 8%, 

demonstrando correspondência na relação. 

  

Tabela 77 Valores médios de HCT - hematócrito (± erro padrão) no sangue de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 HCT 

G1:Ração + ferida 35,86 ± 0,18  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 36,73 ± 0,56  A +2 

G3:Ração + ferida + gel inerte 40,58 ± 0,71  B +13 

G4:Ração + ferida + gel 5%  40,86 ± 0,52  B +14 

G5:Ração + ferida + gel 10% 38,90 ± 0,55  B +8 

G6:Ração + ferida + acheflan 42,28 ± 0,59  B +18 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 41,06 ± 1,40  B +15 
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Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 O volume corpuscular médio avalia a média do tamanho (volume) das 

hemácias, que podem estar em seu tamanho normal, quando são ditas 

normocíticas,diminuídas (microcíticas) ou aumentadas (macrocíticas). O achado de 

microcitose é comum em anemias por deficiência de ferro, nas doenças crônicas e 

nas talassemias. O aparecimento de macrocitose pode estar associado à presença 

de um grande número de reticulócitos, ao tabagismo, a inflamações e à deficiência 

de vitamina B12 e de ácido fólico. (FELDMAN et al., 2000). 

 De acordo com a TABELA 78, somente o G7 apresentou redução estatística 

do MCV, embora seus níveis de hemácias tenham se mostrado elevados. 

 

Tabela 78 Valores médios de MCV - volume corpuscular médio (± erro padrão) no 

sangue de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 MCV 

G1:Ração + ferida 61,83 ± 0,54  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 60,5 ± 1,05  A -2 

G3:Ração + ferida + gel inerte 63,4 ± 0,88  A +3 

G4:Ração + ferida + gel 5%  59,83 ± 1,13  A -3 

G5:Ração + ferida + gel 10% 61,33 ± 1,49  A -1 

G6:Ração + ferida + acheflan 60,33 ± 0,88  A -2 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 58,33 ± 0,33  B -6 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Observou-se, pela TABELA 79, que, novamente, apenas o G7, tratado com 

ácido tânico, apresentou redução estatística da hemoglobina corpuscular média, 

apesar de os níveis de hemoglobina total nesse grupo terem se mostrado elevadas. 
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A MCH é o índice hematimétrico que corresponde à média de hemoglobina 

por eritrócito. Pode estar elevado na presença de macrocitose e diminuído na 

presença de hemácias microcíticas (FISCHBACH, 2005).  

 

Tabela 79 Valores médios de MCH - hemoglobina corpuscular média (± erro padrão) 

no sangue de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 MCH 

G1:Ração + ferida 20,10 ± 0,15  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 18,70 ± 0,33  A -7 

G3:Ração + ferida + gel inerte 20,01 ± 0,44  A 0 

G4:Ração + ferida + gel 5%  19,40 ± 0,59  A -3 

G5:Ração + ferida + gel 10% 19,73 ± 0,63  A -2 

G6:Ração + ferida + acheflan 19,80 ± 0,33  A -1 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 18,40 ± 0,19  B -8 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

O MCH é a avaliação da hemoglobina encontrada em 100 mL de hemácias. 

Esse índice permite a avaliação do grau de saturação de hemoglobina no eritrócito. 

A saturação da hemoglobina normal indica a presença de hemácias ditas 

normocrômicas. Quando diminuída, teremos hemácias denominadas hipocrômicas 

e, quando aumentadas, hemácias hipercrômicas (FISCHBACH, 2005).  

Na TABELA 80, observou-se que nenhum dos tratamentos foi 

estatisticamente significativo com relação a G1. G2, normal, teve o MCHC mais 

baixo 5% que o grupo ferido não tratado. Pode-se atribuir hipercromia às hemácias 

em todos os grupos, caracterizada por aumento de hemoglobina. 

 

Tabela 80 Valores médios de MCHC - concentração da hemoglobina corpuscular 

média (± erro padrão) no sangue de coelhos tratados durante 21 dias 
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TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 MCHC 

G1:Ração + ferida 32,45 ± 0,31  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 30,88 ± 0,14  B -5 

G3:Ração + ferida + gel inerte 32,06 ± 0,23  A -1 

G4:Ração + ferida + gel 5%  32,36 ± 0,46  A 0 

G5:Ração + ferida + gel 10% 32,16 ± 0,37  A -1 

G6:Ração + ferida + acheflan 32,80 ± 0,19  A +1 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 31,46 ± 0,30  A -3 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

A variação do tamanho das hemácias é analisada eletronicamente pela 

variação de pulsos obtidos durante a leitura. A análise dessa variação permite a 

obtenção desse novo índice, que representa a amplitude de distribuição dos 

glóbulos vermelhos, servindo como um índice de anisocitose, que se altera 

precocemente na deficiência de ferro, mesmo antes da alteração de outros 

parâmetros, como a alteração do VCM e a diminuição da hemoglobina 

(VERRASTRO et al., 2005).  

De acordo com a TABELA 81, o grupo normal apresenta a amplitude de 

distribuição dos eritrócitos 21% maior que a do G1, ferido não tratado. Os 

tratamentos não foram estatísticamente significativos em relação ao G1, indicando 

grande variação no tamanho das hemácias nos animais tratados e feridos não 

tratados. 

 

Tabela 81 Valores médios de RDW - amplitude de distribuição dos eritrócitos (± erro 

padrão) no sangue de coelhos tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 RDW 

Ração + ferida 15,11 ± 0,18  A 0 
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Ração (sem ferida) 18,33 ± 0,45  B +21 

Ração + ferida + gel inerte 15,31 ± 0,12  A 1 

Ração + ferida + gel 5%  15,10 ± 0,18  A 0 

Ração + ferida + gel 10% 15,78 ± 0,68  A +4 

Ração + ferida + acheflan 15,45 ± 0,13  A +2 

Ração + ferida + gel padrão 1% 15,50 ± 0,11  A +3 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 A TABELA 82, referente às plaquetas, não apresentou dados para os grupos 

G4, G5 e G6, por falha na leitura. 

 As alterações quantitativas podem ser tanto o aumento da quantidade de 

plaquetas, chamada hiperplaquetemia, quanto a diminuição, denominada 

plaquetopenia. As plaquetas têm importante participação na fase inicial da 

hemostasia, por meio dos mecanismos de adesão plaquetária à superfície estranha, 

agregação das plaquetas entre si, formando o tampão plaquetário, ativação da 

coagulação plasmática pela exposição do fator plaquetário, liberação do fator 

plaquetário e também pela absorção de fatores de coagulação na sua atmosfera. 

Também é liberado o fator mitogênico plaquetário, responsável pela multiplicação 

acelerada das células da íntima vascular. Em todo o processo, estão envolvidos 

mecanismos como adesão e agregação paquetárias (VERRASTRO et al., 2005). 

Para a cicatrização crônica, após 21 dias da lesão, não se esperava elevações 

consideráveis neste parâmetro. Apesar disso, G3 e G7 apresentaram elevações 

plaquetárias da ordem de 46 e 54%. Isto pode ser atribuído ao fato de que a ferida 

ainda não estivesse completamente fechada, necessitando ainda dos mecanismos 

de agregação plaquetária.  
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Tabela 82 Valores médios de PLT - plaquetas (± erro padrão) no sangue de coelhos 

tratados durante 21 dias 

TRATAMENTOS CONTEÚDO % VARIAÇÃO 

 

 PLT 

G1:Ração + ferida 232 ± 15  A 0 

G2:Ração (sem ferida) 260 ± 20  A +12 

G3:Ração + ferida + gel inerte 339 ± 22  B +46 

G4:Ração + ferida + gel 5%  NT NT 

G5:Ração + ferida + gel 10% NT NT 

G6:Ração + ferida + acheflan NT NT 

G7:Ração + ferida + gel padrão 1% ac.tânico 358 ± 27  B +54 

 

Médias seguidas por letras iguais não diferem do G1 (Dunnett, P>0.05). 

 

 Observou-se, de uma maneira geral, no plasma e sangue dos animais, no que 

se refere às proteínas plasmáticas totais e albumina, que as alterações dos 

tratamentos não foram significativas. Apenas G5, tratado com o gel do EHC, 

demonstrou uma redução significativa do parâmetro albumina, podendo-se inferir 

que possa ter ocorrido uma diminuição no transporte das substâncias ativas da 

planta no plasma. Deve-se salientar que, embora as medicações apresentadas 

sejam para uso local, não se pode desconsiderar as ações sistêmicas.  

 Nos parâmetros cálcio, fósforo e ferro, as alterações não foram 

estatísticamente significativas para nenhum dos tratamentos, apenas um aumento 

de fosfato foi observado no G5, podendo-se atribuir esse aumento ao dano celular 

causado pela queimadura. 

 No referente às enzimas hepáticas, os grupos que apresentaram alterações 

significativas foram G5, G6 e G7. G5, tratado com gel a 10% de EHC, aumentou a 

atividade de TGO e GGT consideravelmente, contudo reduziu a de TGP. G6, tratado 

com Acheflan®, aumentou atividade de TGP e GGT, e o G7, tratado com ácido 
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tânico, embora tenha reduzido TGO, aumentou TGP. Deve-se salientar que qualquer 

dano tecidual pode acarretar em alterações das enzimas hepáticas, podendo-se 

imaginar possíveis ações irritativas dos tratamentos, já que analise foi realizada aos 

21 dias, onde não mais se esperava encontrar alterações enzimáticas no plasma ou 

dano tecidual. 

 Analisando o leucograma, de uma maneira geral encontaram-se aumentos 

nas contagens de células brancas, principalmente nos grupos 5 e 6, tratados, 

respectivamente, com o EHC e com o Acheflan®, podendo-se inferir sobre possíveis 

reações alergênicas provocando uma resposta inflamatória contínua. No eritrograma 

observaram-se aumento de glóbulos vermelhos e plaquetas, em todos os 

tratamentos, podendo isso ser atribuído ao fato de que as feridas não estavam 

completamente fechadas, podendo ainda haver focos hemorrágicos e ativação dos 

mecanismos de agregação plaquetária.  

 A seguir estão as fotografias das lâminas histológicas, preparadas com 

material colhido aos 21 dias de tratamento (FIGURAS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 

38). Todas foram coradas com hematoxilina e eosina, e foi selecionado o aumento 

de 40 vezes para demonstrar os resultados deste experimento.   

Foram confeccionadas lâminas de três animais de cada grupo. Selecionou-se 

uma fotografia, representativa, para cada grupo do experimento. 

Comparando-se a FIGURA 32, do grupo ferido não tratado, G1, com a 

FIGURA 31, foto representativa do grupo normal, G2, notou-se a derme espessada, 

apresentando exsudato abundante, hiperemia e infiltrado inflamatório em 

intensidade considerável, sendo este mais evidente na periferia da lesão. Presença 

de tecido de granulação, associado ao infiltrado inflamatório mono e 

polimorfonuclear com vários eosinófilos. Observou-se também formação de 
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membrana piogênica e região de necrose tecidual. Na FIGURA 33, do mesmo grupo 

1, demonstrou-se a hiperceratose encontrada na camada mais externa. 

Na FIGURA 34, representativa do grupo 3, tratado com o gel inerte, observou-

se hiperceratose na camada externa, infiltrado inflamatório denso na periferia da 

lesão, predominantemente mononuclear, com alguns eosinófilos esparsos. 

Observou-se predomínio do elemento celular com fibras colágenas escassas, vários 

vasos sanguíneos hiperemiados contendo hemácias em seu interior, com focos de 

hemorragia. Áreas de necrose foram percebidas na fotográfia com aumento de 10 

vezes (dado não mostrado). 

Na fotografia do grupo 4, tratado com gel a 5% do extrato hidroalcoólico seco 

das cascas de Hovenia dulcis, verificou-se presença de fibras colágenas ainda 

escassas, porém mais concentradas próximas ao epitélio. O infiltrado inflamatório, 

polimorfonuclear, apareceu difuso, porém mais concentrado na região intermediária 

da derme (FIGURA 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Pele normal (G2) Figura 32: Pele ferida não tratada (G1) 
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No grupo 5, tratado com gel a 10% do extrato hidroalcoólico seco das cascas 

de Hovenia dulcis, FIGURA 36, observou-se predominância de fibras colágenas em 

detrimento do elemento celular, infiltrado inflamatório, predominantemente 

mononuclear, escasso e difusamente distribuído na derme, circundado por fibras 

colágenas em região adjacente ao epitélio. A hiperceratose foi observada em menor 

aumento (dado não mostrado). 

Na FIGURA 37, representativa do grupo 6, tratado com o Acheflan®, 

observou-se predomínio de fibras colágenas em detrimento do elemento celular na 

derme, fibras colágenas adjacentes ao epitélio e alguns leucócitos esparsos. No 

 
 

  

Figura 33: Pele ferida não tratada (G1) Figura 34: Pele ferida tratada com gel 
inerte (G3) 

Figura 35: Pele ferida tratada com gel 
5% EHC (G4) 

Figura 36: Pele ferida tratada com gel 
10% EHC (G5) 

Figura 37: Pele ferida tratada com 

Acheflan® (G6) 

Figura 38: Pele ferida tratada com gel 

1% ácido tânico (G7) 
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epitélio, maior formação de fibras colágenas e algumas células mononucleadas 

difusamente distribuídas. 

Na fotografia do grupo 7, tratado com gel a 1% de ácido tânico, observou-se 

presença de inúmeros vasos congestos, hiperemia e focos de infiltrado inflamatório 

distribuídos na derme, predominantemente mononuclear. A hiperceratose foi 

percebida em menor aumento (dado não mostrado). 

Foi observado, de maneira geral, que todos os tratamentos apresentaram-se 

muito semelhantes nessa fase, com formação de fibras colágenas, infiltrado 

inflamatório difuso evoluindo para predominância de células mononucleadas.  

Observou-se que todos os tratamentos já estavam evoluindo para a fase de 

remodelamento, com transformações do tecido cicatricial. Essa fase tem início, 

aproximadamente, após 14 dias da lesão e pode durar por dois ou mais anos. 

Ocorre diminuição progressiva da vascularização e dos fibroblastos, aumento da 

força tênsil e a reorganização das fibras de colágeno pela colagenase (SCHAFER E 

WERNER, 2007). Pode-se chamar essa fase de fase de fibroplasia, caracterizada 

pela presença de colágeno, proteína insolúvel, composto de glicina, prolina e 

hidroxiprolina. Para foramação do tecido são necessárias enzimas específicas, como 

a colagenase, que exigem co-fatores como oxigênio, ferro ou ácido ascórbico.  

Em estágio de evolução da cicatrização de 21 dias, maiores conclusões 

poderiam ser retiradas por medidas de tamanho da ferida, tensiometria de tecido, 

dentre outros parâmetros macroscópicos.  

No entanto, pôde-se verificar que, neste estágio da cicatrização, as fibras 

colágenas dos grupos 5, tratado com o gel do extrato hidroalcoólico das cascas de 

Hovenia dulcis,  e 6, tratado com o Acheflan®, apresentaram-se mais organizadas, 
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com infiltrados, podendo-se inferir que ocorreu uma aceleração do processo 

cicatricial nesses grupos.  

 

 

5.3.2 Experimento de cicatrização aguda 

 

 

A fase inflamatória é a fase de ocorrência dos sinais clínicos de inflamação 

aguda de dor, calor, rubor e edema. Os macrófagos e granulócitos, chegando ao 

local afetado, liberam enzimas proteolíticas, as colagenases, elastases e hidrolases 

ácidas que, juntamente com a grande concentração de leucócitos 

polimorfonucleares, lisam os coágulos e promovem a decomposição do tecido 

necrosado e a limpeza local da lesão. As proteases atuam no remodelamento da 

matriz extracelular. A histamina, liberada inicialmente, e as prostaglandinas, 

liberadas mais tarde, aumentam a sensação dolorosa e promovem vasodilatação, 

com extravasamento de plasma. Substâncias vasoativas e fatores de crescimento 

liberados atuarão nas fases subseqüentes, desde o desbridamento da ferida, 

angiogênese, proliferação e diferenciação de células epiteliais e a migração celular. 

Essa fase tem duração de 48 a 72 horas (SCHAFER E WERNER, 2007). 

Os fragmentos de pele coletados nos tempos programados de 1h, 24h, 48h e 

96h após finalização da indução das feridas, intencionaram pegar evoluções na 

cicatrização dentro da fase inflamatória. De modo que, em cada tempo de sacrifício, 

obtiveram-se três animais do grupo de ferida não tratada (tratada com água 

destilada como placebo), para comparação com os grupos tratados. Foram 

confeccionadas lâminas de três animais de cada grupo. Selecionou-se uma 



186 
 

fotografia, representativa, para cada grupo do experimento. Todas foram coradas 

com hematoxilina e eosina, e foi selecionado o aumento de 40 vezes, para 

demonstrar os resultados deste experimento.   

No tempo de uma hora após o primeiro tratamento dos animais, observou-se 

em todos os grupos, de forma semelhante, edema acentuado, focos de hemorragia, 

vasos túrgidos e extremamente dilatados, hiperemiados, presença de infiltrado 

inflamatório de leucócitos escasso e difuso, predominantemente polimorfonuclear 

(característico de fase aguda), necrose, marginalização leucocitária e conteúdo 

protéico bastante desorganizado (FIGURA 39). A FIGURA 40 demonstrou 

claramente as camadas dérmicas até o músculo. Nenhum tratamento causou efeito 

na primeira hora após final da indução de lesão e início do tratamento. 

Os tempos de 24 horas e 48 horas foram os que mais caracterizaram 

aceleração ou desaceleração do processo cicatricial. Observou-se entre eles a 

transição da fase inflamatória, propriamente dita, para a fase inicial de cronificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Fotografia representativa de todos os grupos 
no tempo de 1hora após tratamento (aumento de 40 
vezes).  
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Em seguida, estão apresentadas as fotografias do tempo de 24 horas após o 

início do tratamento, dos grupos experimentais, todas no aumento de 40 vezes 

selecionado pelo maior número de informações representadas(FIGURAS 41, 42, 43 

e 44). 

 De acordo com a FIGURA 41 observou-se no grupo Gd, animais com feridas 

não tratadas, a presença de edema mais discreto comparado às lâminas do grupo 

de 1 hora. O infiltrado inflamatório ainda se encontrou intenso e de característica 

celular mista, com presença de leucócitos mono e polimorfonucleares, difusamente 

distribuídos no tecido. As hemorragias se encontraram em menor proporção, 

comparados à fase de 1 hora e os vasos capilares ainda hiperêmicos, porém menos 

dilatados. 

 Na fotografia da FIGURA 42, representativa do grupo que recebeu tratamento 

com gel de ácido tânico a 1%, Gb, o processo apareceu um pouco mais evoluído no 

Figura 40: Fotografia representativa de todos os 
grupos no tempo de 1hora após tratamento (aumento 
de 10 vezes).  
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tempo de 24 horas. O edema estava também mais discreto, comparado ao grupo de 

1 hora. O infiltrado apresentou-se misto, porém com predominância de leucócitos 

mononucleares, difusamente distribuído, os capilares hiperemiados, esparsos, com 

pequenos focos de necrose e hemorragia. 

 A FIGURA 43, Gc, é representativa do grupo tratado com a sulfadiazina de 

prata genérica, no tempo de 24 horas. Apresentou-se com evolução semelhante ao 

Gb, edema discreto, infiltrado inflamatório misto intenso, difusamente distribuído, 

com predomínio de leucócitos mononucleares. Os focos de hemorragia e necrose 

apareceram em menor número e os vasos estavam menos dilatados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41: Pele ferida não tratada (Gd). 
Tempo 24 horas 

Figura 42: Pele ferida tratada com gel 1% 
de ácido tânico (Gb). Tempo 24 horas 
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No Ga, porém, as lâminas do grupo tratado com o gel a 10% do extrato 

hidroalcoólico da casca de Hovenia dulcis demonstraram características menos 

evoluídas, mais semelhantes ao grupo não tratado, Gd. Edema discreto, infiltrado 

inflamatório misto intenso, com predomínio de leucócitos polimorfonucleares, 

difusamente distribuídos. Apareceram muitos focos de hemorragia e necrose, vasos 

capilares dilatados, com aglomerado de hemácias em seu interior. (FIGURA 44). 

As FIGURAS 45, 46, 47 e 48 são as fotografias do tempo de 48 horas, após 

início do tratamento, dos grupos experimentais, todas no aumento de 40 vezes, 

aumento este selecionado pelo maior número de informações. 

 A FIGURA 45, do grupo não tratado, Gd, demonstra edema pouco 

significativo, infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear, ocasionais 

focos de hemorragia e hiperemia discreta. 

 Na FIGURA 46, o Gb, grupo tratado com gel de ácido tânico, no tempo de 48 

horas, se encontrou com edema ainda mais discreto, infiltrado inflamatório quase 

Figura 43: Pele ferida tratada com 
sulfadiazina de prata (Gc). Tempo 24 
horas 
 

Figura 44: Pele ferida tratada com gel 
10% EHC (Ga). Tempo 24 horas 
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que exclusivamente mononuclear difuso, sendo mais evidente na periferia da lesão. 

Presença do tecido de granulação, poucos vasos hiperemicos e fibrose. 

 A FIGURA 47, Gc, é representativa do grupo tratado com a sulfadiazina de 

prata genérica, no tempo de 48 horas. Apresentou-se semelhante ao Gb, com 

edema pouco signficativo, infiltrado inflamatório difuso e predominantemente 

mononuclear. Verificaram-se  focos de hemorragia ocasionais e hiperemia discreta, 

presença do tecido de granulação, poucos vasos hiperêmicos, sem focos aparentes 

de necrose. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 45: Pele ferida não tratada (Gd). 
Tempo 48 horas 

 

Figura 46: Pele ferida tratada com gel 1% 
de ácido tânico (Gb). Tempo 48 horas 
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Nas lâminas do grupo tratado com o gel a 10% do extrato hidroalcoólico da 

casca de Hovenia dulcis (Ga), o processo se mostrou em fase inferior de 

cicatrização, quando comparadas aos grupos Gb e Gc, resposta característica de 

presença de inflamação contínua. Observou-se presença de edema, ainda 

significativo, infiltrado inflamatório misto, ocasionais focos de hemorragia e vasos 

hiperemiados. Presença do tecido de granulação, porém com fibrose mais discreta 

(FIGURA 48). 

 No tempo de 96 horas após o primeiro tratamento dos animais, observou-se 

em todos os grupos evolução semelhante. Discreto edema, ectasia capilar, infiltrado 

inflamatório mononuclear difuso, mais evidente na periferia. Presença de tecido de 

granulação com predomínio de fibrose em detrimento de elementos celulares. 

 Em suma, a evolução do processo inflamatório no Gd deu-se de forma 

fisiológica, dentro de tempo estimado, preservando as arquiteturas teciduais e 

Figura 47: Pele ferida tratada com 
sulfadiazina de prata (Gc). Tempo 48 horas 

 

Figura 48: Pele ferida tratada com gel 
10% EHC (Ga). Tempo 48 horas 
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componentes celulares e não celulares. Característica de cicatrização espontânea, 

sem fatores dificultantes. 

 Os fenômenos observados em Gb e Gc, foram semelhantes, com 

característica acelerada do processo inflamatório da cicatrização, ou seja, 

aparentemente em fase mais avançada, comparados ao Gd e Ga. 

 Observou-se atraso significativo na evolução do processo de cicatrização em 

Ga, nas primeiras 48 horas, indicando possível presença de fatores dificultadores da 

evolução do processo inflamatório. Pode-se atribuir o fato à presença de 

componentes do extrato da casca que sejam irritantes, como as saponinas, que 

estão presentes sabidamente. Outra possibilidade, que não exclui a primeira, é que 

a formação de depósito de material orgânico do gel sobre a ferida, fato que ocorreu, 

possa estimular resposta inflamatória por presença de corpo estranho. Neste caso, 

pesquisar outras formulações, como soluções, pode melhorar a resposta. 

 As lâminas obtidas dos animais normais e também dos animais feridos do 

tempo 0, ou seja, imediatamente após cessar o processo de indução, não 

apresentaram alterações histopatológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Fotografia representativa de todos os 
grupos no tempo de 96horas após tratamento 
(aumento de 40 vezes).  
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A utilização de animais de laboratório para estudos experimentais apresenta 

vantagens como a sua fácil manutenção e observação, permite que se trabalhe com 

uma quantidade grande de indivíduos, apresenta, em geral, ciclos vitais curtos, 

permite a padronização do ambiente e a padronização genética e em geral existe 

uma grande quantidade de informações básicas disponíveis, como parâmetros 

plasmáticos e hematológicos. As principais desvantagens são que eles vivem em 

ambiente totalmente artificial, possuem uma dieta padronizada, as doenças, quando 

de seu estudo, são artificialmente induzidas na grande maioria dos experimentos 

(SOUZA; MERUSSE, 1996). Mas deve-se considerar que esta é uma etapa 

experimental de absoluta relevância.  

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Fotografia representativa de todos 
os grupos no tempo de 96horas após 
tratamento (aumento de 40 vezes).  
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6 Conclusão 

 

  

 As suspensões preparadas com o extrato hidroalcoólico seco dos frutos de 

Hovenia dulcis e com o flavonóide dihidromiricetina demonstraram eficácia no 

tratamento da diabetes induzida em coellhos, reduziram a glicemia 

significativamente, em menos de um mês, e alteraram importantes parâmetros 

plasmáticos em favor dos rins, fígado e metabolismo lipídico. Cada tratamento 

contribuiu de forma mais eficiente que o outro em determinados parâmetros. È 

importante salientar que, no extrato, outras substâncias, além da dihidromiricetina, 

estão atuando em sinergismo, como saponinas, outros flavonóides e compostos 

fenólicos. Fracionamentos dos extratos podem levar a um material composto 

prioritariamente das substâncias relevantes. Novos estudos são necessários, tendo 

em vista que o fitopreparado e o flavonóide possuem potencial promissor no 

tratamento da diabetes e de doenças associadas.  

O gel, preparado com ácido tânico a 1%, acelerou a fase inflamatória da 

cicatrização. Este composto, dentre outros compostos fenólicos, está presente no 

extrato hidroalcoólico das cascas de Hovenia dulcis. É possível que fracionamentos 

do extrato hidroalcoólico das cascas de Hovenia dulcis que excluam saponinas, ou 

outras substâncias irritativas, forneçam extratos bastante eficientes, tendo em vista 

que discreta evolução foi observada no grupo tratado com o extrato hidroalcoólico da 

casca na fase crônica de cicatrização. Outros estudos serão necessários para 

afirmar a relevância da atividade cicatrizante da planta, tendo em vista que os 

parâmetros observados apenas nos permitem concluir aceleração do processo 
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inflamatório, para o ácido tânico isolado, e maior organização de fibras colágenas 

em fase crônica, neste caso para o extrato hidroalcoólico das cascas.  

Importante a ressalva que constituintes bioquímicos e plasmáticos, quando 

alterados, podem indicar estados patológicos e lesões em órgãos importantes para o 

bom funcionamento do organismo, tais como: fígado, rins, pâncreas, dentre outros. 

Desta forma, os estudos bioquímicos dos constituintes indicadores de possíveis 

efeitos toxicológicos de medicamentos ou outras substâncias em nível histológico 

são fundamentais. 

A resposta inflamatória, no nível hematológico, das células brancas 

(leucócitos, linfócitos, granulócitos) foi aumentada nos tratamentos com a Hovenia 

dulcis, nos dois experimentos, sugerindo que os animais possam ter apresentado 

resposta alérgica ou inflamatória sistêmica. Porém estudos mais aprofundados são 

necessários para qualquer conclusão neste sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



196 
 

 

 
REFERÊNCIAS 
 

 
ABBAS A.K.; LICHTMAN A. H.; POBER, J. S.  Cells and tissues of the immune 
system. In: Cellular and molecular immunology. Segunda edição. Philadelphia: WB 
Saunders, p. 14-30, 1994a. Apud: FELDMAN, B.F.; ZINKL, J.G.; NEMI C.J.  
Veterinary Hematology. Editora Lippincott Williams &Wilkins, quinta edição, 2000. 

ABBAS A.K.; LICHTMAN A. H.; POBER, J. S.  Molecular basis of T cell antigen 
reconition and activation. In: Cellular and molecular immunology. Segunda edição. 
Philadelphia: WB Saunders, p. 136-165, 1994b. Apud: FELDMAN, B.F.; ZINKL, J.G.; 
NEMI C.J.  Veterinary Hematology. Editora Lippincott Williams &Wilkins, quinta 
edição, 2000. 

ABDEL-ZAHER, A. O.; SALIM, S.Y.; ASSAF, M.H.; AND ABDEL-HADY, R.H.  
Antidiabetic activity and toxicity of Zizyphus spina-christi leaves. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 101 (1-3), p. 129-138, 2005. 

ADZU, B.; AMOS, S.; WAMBEBE, C.; GAMANIEL, K.  Antinociceptive activity of 
Zizyphus spina-christi root bark extract. Fitoterapia, v. 72(4), 2001. 

AGENCY FOR HEALTH CARE POLICY AND RESEARCH.  Wound Healing: 
Translating theory into clinical practice. Dermatology Nursing, v.14 ( 4 ), p.  257-261, 
2002. 

AGUILAR, F.J.A.; RAMOS, R.R.; SAENZ, J.L.F.; GARCIA, F.A.  Investigation on the 
hypoglicaemic effects of extracts of four Mexican medicinal plants in normal and 
aloxan-diabetic mice. Phytither. Res., v. 16, p. 383-386, 2002. 

AHMAD, M. et al.  Hypoglycemic action of the flavonoid fraction of Cuminum nigrum 
seeds.  Phytotherapy Research, v.14 (2), p.103-106, 2000. 

AHRÉN, B.  Gut peptides and type 2 diabetes mellitus treatment. Curr.diab. Rep., 
v.3, p.365–372, 2003. 

AKERELE, O.  Summary of WHO guidelines for the assessment of herbal medicines. 
Herbal Gram.,v.28, p.13-19, 1993. 

AKIHISA, T.; YASUKAWA, K.; OINUMA, H.; KASAHARA, Y.; YAMANOUCHI, S.; 
TAKIDO, M.; KUMAKI, K.; TAMURA, T. Triterpene alcohols from the flowers of 
compositae and their anti-inflamatory effects. Phytochemistry, v.43, n.6, p.255-1260, 
1996. Apud: MARTINS, P.S.; ALVES, A.L.G.; HUSSNI, C.A.; SEQUEIRA, J.L.; 
NICOLETTI, J.L.M.; THOMASSIAN, A.  Comparação entre fitoterápicos de uso 
tópico na cicatrização de pele em eqüinos Archives of Veterinary Science v. 8 (2), p. 
1-7, 2003. 



197 
 

ALMEIDA, E. R.; XAVIER, H. S.; GUEDES, M. C.  Estudo preliminar da ação 
hipoglicemiante do extrato metanólico das folhas de Bauhinia cheilantha steud. 
(Fabaceae) em ratos. In: II Jornada Paulista de Plantas Medicinais, 1997, Campinas. 
Resumos da II Jornada Paulista de Plantas Medicinais, p.126-126, 1997. 

ALMEIDA, K.A.; CÉLIA M.C. STRUNZ, C.M.C.; MARANHÃO, R.C.; MANSUR, A.P.  
The S447X Polymorphism of Lipoprotein Lipase: Effect on the Incidence of 
Premature Coronary Disease and on Plasma Lipids.  Arq. Bras. Cardiol., v. 88(3), p. 
267-273, 2007. 

ALVARENGA, L.F.; MIRANDA, L.P.; NAGEM, T.J.; OLIVEIRA, T.T.; DORES, R.G.R.  
Prospecção dos constituintes químicos do extrato hidroalcoólico de folhas, casca e 
pseudofrutos de hovenia dulcis.  In: Seminário de iniciação científica da 
Universidade Federal de Ouro Preto, 15., Ouro Preto, 2007. Anais....Ouro 
Preto:Ufop, 2007.  

ALVARENGA, L.F.; MIRANDA, L.P.; OLIVEIRA, T.T., ALVES, R.G.; TÂNUS JORGE 
NAGEM, T.J.  Triagem fitoquímica por partição e cromatografia em camada delgada 
dos frutos, folhas e casca de Hovenia dulcis Thunberg. In: 1º Congresso Brasileiro 
de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto. Ouro Preto, 2008.  

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION.  Diagnosis and classification of diabetes 
mellitus.   Diabetes care, v.29 (1), p. 43-48, 2006.  

AMORIM, E.; MATIAS, J.E.F.; COELHO, J.C.U.; CAMPOS, A.C.L.; STAHLKE JR., 
H.J.; TIMI, J.R.R, ROCHA, L.C.A.; MOREIRA, A.T.R.; RISPOLI, D.Z.; FERREIRA, 
L.M.  Efeito do uso tópico do extrato aquoso de Orbignya phalerata (Babaçu) na 
cicatrização de feridas cutâneas - estudo controlado em ratos. Acta Cirúrgica 
Brasileira, v. 21 (2), 2006. 
ARAÚJO, M.M.  Contagem de células no hemograma. Hematologia 1. Disponível 
em: http://www.padrao.com.br, acesso em 25/06/2008. 

ASSMANN, G.; BETTERIDGE, D.J.; GOTTO JR., A.M.; STEINER, J.  Management 
of hypertriglyceridemic patients: treatment classifications and goals. Am. J. Cardiol, 
v.68, p. 30A-34A, 1991. 

AZAM-ALI, E.; BONKOUNGOU, C. ;BOWE, C. ;DEKOCK, A.; GODARA, WILLIAMS, 
G.J.T.  Fruits for the Future 2: Ber and other jujubes. Segunda edição, Editora 
Southampton Centre for Underutilised Crops, 2006. 
B Cells of the Rat Pancreas. Physiol. Res., v.50, p. 536-546, 2001. 

BAILEY, C.J.; PATH, M.R.C., TURNER, R.C.  Metformin. N. Engl. J. med., v. 334, 
p.574-9, 1996. 

BAIN, B.  Células Sanguíneas. 2ªed. Editora Artes Médicas,1997 
 
BALBINO, C.A.; PEREIRA, L.M.; CURI, R.  Mecanismos envolvidos na cicatrização: 
uma revisão. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 41 (1), 2005. 
 

http://www.padrao.com.br/


198 
 

BAO-JUN X.; YU-QIU D.; CHANG-KEUN. Advances in Studies on Bioactivity of 
Hovenia dulcis. S. Agric. Chem. Biotechnol., v.47(1), p. 1-5, 2004. 
 
BAO-JUN, X.; YU-QIU, D.; XIAO-QIN, J.; JEONG-HYUN, L; EUN-KYOUN, M.; HYO-
JIN, K.; CHANG-KEUN, S.  A Rapid Screening for Alcohol Detoxification Constituents 
of Hovenia dulcis by Microplate Reader. Agric. Chem. Biotechnol v.46(3), p.105-109, 
2003. 

BARBOSA, W. L. R. et al.  Flavonóides de Cissus verticillata e a atividade 
hipoglicemiante do chá de suas folhas.  Revista Brasileira de Farmacognosia, v.12, 
p.13-15, 2002. 

BARBOSA-FILHO, J.M.; VASCONCELOS, T.H.C.; ALENCAR, A.A.; BATISTA, L.M.; 
OLIVEIRA, R.A.G.; GUEDES, D.N.; FALCÃO, H.S.; MOURA, M.D.; DINIZ, M.F.F.M.; 
MODESTO-FILHO, J. Plants and their active constituents from South, Central, and 
North America with hypoglycemic activity. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.15, 
p. 392-413, 2005. 

BARTOSIKOVA, L .; NECAS, J.; SUCHÝ, V.; KUBÍNOVÁ, R.; VESELÁ, D.; BENES, 
L.; BARTOSIK, T.; ILLEK, J.; SALPLACHTA, J .; KLUSÁKOVÁ, J.; BARTOSOVÁ, L.; 
STRNADOVÁ, V.; FRÁNA, P.; FRÁNOVÁ, J.  Monitoring of Antioxidative Effect of 
Morine in Alloxan-induced Diabetes mellitus in the Laboratory Rat. Acta Vet., v.72, 
p.191-200, 2003. 

BEAR, M.F ET AL.  Neurociências Desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre 2ª 
Ed., Artmed Editora, 2002. 

BEDI, M.K.; SHENEFELT, P.D. Herbal therapy in dermatology. Archives of 
Dermatology, Chicago, v.138, n.2, p.2332-242, 2002. Disponível em: 
http://gateway1.ovid.com:80/ovidweb.cgi, Acesso em: 28/05/2008. 

BEM, A.F.; KUNDE, J.  A importância da determinação da hemoglobina glicada no 
monitoramento das complicações crônicas do diabetes mellitus J. Bras. Patol. Med. 
Lab., v. 42 (3), p. 185-191, 2006. 

BETES, P.S.L. Análise comparativa histológica e tensiométrica entre a cicatrização 
de feridas cutâneas tratadas com o adesivo octil-2-cianoacrilato e com sutura 
intradérmica em ratos. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2003. Tese 
(Doutorado em Clínica Cirúrgica), 2003. 

 
BHARGAVA, R.; SHUKLA, A.K.; CHAUHAN, N.; VASHISHTHA, B.B.; DHARDAR, 
D.G.  Environmental and Experimental Botany, v. 53(2), p.135-138, 2005. Apud: 
ECEVİT, F.M.; ŞAN, B.; DİLMAÇ ÜNAL, T..; HALLAÇ TÜRK, F.; YILDIRIM, A.N.; 
POLAT, M.; YILDIRIM, F.  Selection of Superior Ber (Ziziphus jujuba L.) Genotypes 
in Çivril Region. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ , v.14 (1), p. 51-56, 2008. 

BIANCHI, M.L.P.; ANTUNES, L.M.G.  Radicais livres e os principais antioxidantes da 
dieta. Rev. Nutr., v. 12(2), p. 123-130, 1999. 



199 
 

BIOLO, G.; MAGGI, S. P.; WILLIAMS, B. D.; TIPTON, K. D.; WOLFE, R. R. 
Increased rates of muscle protein turnover and amino acid transport after resistance 
exercise in humans. American Journal of Physiology, Bethesda, v.268, p. E514-
E520, 1995. 

BRANDAO, M. G.; DUBOIS, M. A. L.; TEIXEIRA, M. A.; WAGNER, H.  A 
dammarane-type saponin from the roots of Ampelozizyphus amazonicus. 
Phytochemistry, v. 34(4), p.1123-1127, 1993. 
 
BROWN, D.J.; DATTNER, A.M. Phytotherapeutic approaches to common 
dermatologic conditions. Archives of Dermatology, Chicago, v.134, n.11, p.1401-
1404, 1998. Disponível em: http:// gateway1.ovid.com:80/ovidweb.cgi. Acesso em: 
28/05/2008. 

BROWNLEE M.; CERAMI A.; YLASSARA I.I.  Advanced glycosylation end products 
in tissue and the biochemical basis of diabetic complications. N. Engl. J. med.; v.318 
(20), 1315-1321, 1988. 

CAMPOS, S.  Diabetes em Odontologia. Odontologia preventiva. Medicina 
avançada, disponível em http://www.drashirleydecampos.com.br, acesso em 
22/06/2008. 

CARRICONDE, C. Barbatimão: Stryphnodendron coriaceum. De Volta às Raízes, 
Olinda, ano 10, n.51, p.1-3, 1995a. Apud: MARTINS, P.S.; ALVES, A.L.G.; HUSSNI, 
C.A.; SEQUEIRA, J.L.; NICOLETTI, J.L.M.; THOMASSIAN, A.  Comparação entre 
fitoterápicos de uso tópico na cicatrização de pele em eqüinos Archives of Veterinary 
Science v. 8 (2), p. 1-7, 2003. 

CARVALHEIRA, J.B.C. ZECCHIN, H.G.; SAAD, M.J.A.  Vias de sinalização da 
insulinav- Atualização. Arq. Bras. Endocrinol. Metabol., v.46(4), p.419-425, 2002. 

CARVALHO, A.C.B.; DINIZ, M.F.F.M; MUKHERJEE, R.  Estudo da atividade 
antidiabética de algumas plantas de uso popular contra diabetes no Brasil. Ver. Bras. 
Farm., v. 86(1), p. 11-16, 2005. 

CARVALHO, J.C.T.; GOSMANN, G.; SCHENKEL, E.P. Compostos fenólicos simples 
e heterosídicos. In: SIMÕES, C.M.O., SCHENKEL, E.P., GOSMANN, G., MELLO, 
J.C.P., MENTZ, L.A., PETROVICK, P.R.   Farmacognosia – da planta ao 
medicamento. 3. ed. Porto Alegre/Florianópolis: Ed. Universidade UFRGS/Ed. da 
UFSC, 2001. 
 
CARVALHO, P. E. R.  Ecologia, silvicultura e usos da uva-do-japão (Hovenia dulcis 
(Thunberg). EMBRAPA-CNPFlorestas. Circular Técnica, no. 23, Série: CDD 634.97, 
1994. 

CASTRO, T.C.; BARBOSA, K.C.; ALBARELLO, N.; FIGUEIREDO S.F.L. 
Caracterização de pseudofrutos, frutos, sementes e plântulas obtidas a partir de 
germinação in vivo e in vitro da espécie medicinal Hovenia dulcis (Rhamnaceae).  
Rev. Cubana Plant. Med. v.10 (1), 2005.  

 

http://www.drashirleydecampos.com.br/
http://scielo.sld.cu/#asterisco
http://scielo.sld.cu/#asterisco


200 
 

CAVALLI, V.L.L.O.; SORDI, C.; TONINI, K.; GRANDO, A.; MUNERON, T.; GUIGI, 
A.; ROMAN JR., W.A. Avaliação in vivo do efeito hipoglicemiante de extratos obtidos 
da raia e folha de bardana Arctium minus (Hill.) Bernh. Revista Brasileira de 
Farmacognosia, v. 17(1), p. 64-70, 2007. 

CETTO, A.A.; WIEDENFELD, H.  Hypoglicemic effect of Cecropia obtusifolia on 
streptozocin diabect rats. J. Ethnopharmacol., v.78, p.145-149, 2001. 

CHACRA, A.R.  O papel das incretinas no controle glicêmico, in: diabetes: uma nova 
perspectiva no tratamento – importância clínica da incretinas. Simpósio internacional 
de diabetes, São Paulo, SP – março / 2006. 

CHANG, T.M.S.  Red Blood cell substitutes. In: Bailiere´s Clinical Hematology, v. 13 
(4), p.651-667, 2000. Apud: FELDMAN, B.F.; ZINKL, J.G.; NEMI C.J.  Veterinary 
Hematology. Editora Lippincott Williams &Wilkins, quinta edição, 2000. 

CHAVES, F.R. et al.  Como diagnosticar e tratar diabetes mellitus tipo 2.  Revista 
brasileira de medicina, v.59, p.84-89, 2002. 

CHEN S.H.;  ZHONG G.S.; LI A.L.; LI S.H.; WU L.K.  Influence of Hovenia dulcis on 
alcohol concentration in blood and activity of alcohol dehydrogenase (ADH) of 
animals after drinking. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi., v.31(13), p. 1094-1096, 2006. 

CHEN, Y.; SCHIRAREND, C. Rhamnaceae. Flora of China, v.12, p115-355, 2007. 

CHILDS, G.V. Skin. Epidermis. 1998. Disponível em: 
http://www.cellbio.utmb.edu/microanatomy, acesso em: 01/05/2008. 

CHIN, Y.W.; MDEE, L.K.; MBWAMBO, Z.H.; MI,Q.; CHAI, H.B.; CRAGG, G.M.; 
SWANSON, S.M.; KINGHORN, A.D.  Prenylated flavonoids from the root bark of 
Berchemia discolor, a Tanzanian medicinal plant.  J. Nat. Prod., 69 (11), 1649 -1652, 
2006. 
 
CHO, J.Y.; MOON, J.H; PARK, K.H. Isolation and identification of 3-methoxy-4-
hydroxybenzoic acid and 3-methoxy-4-hydroxycinnamic acid from hot water extracts 
of Hovenia dulcis Thunb and confirmation of their antioxidative and antimicrobial 
activity. Korean Journal of Food Science and Technology, v. 32(6), p. 1403-1408, 
2000. 

CISSE, A.; NDIAYE, A.; LOPEZ-SALL, P.; SECK, F.; FAYE, B.; FAYE, B. Etude de 
l'activite antidiabetique de Zizyphus mauritiana Lam. (Rhamnaceae). Dakar-Med., v. 
45(2), 105-7, 2000.  

 

CROUEOUR, G. L. E.; THEPENIER, P.; RICHARD, B.; PETERMANN, C.; 
GHEDIRA, K.; ZECHES-HANROT.  Lotusine G: a new cyclopeptide alkaloid from 
Zizyphus lotus. Fitoterapia, v. 73(1), p.63-68, 2002. Apud: ECEVİT, F.M.; ŞAN, B.; 
DİLMAÇ ÜNAL, T..; HALLAÇ TÜRK, F.; YILDIRIM, A.N.; POLAT, M.; YILDIRIM, F.  
Selection of Superior Ber (Ziziphus jujuba L.) Genotypes in Çivril Region. TARIM 
BİLİMLERİ DERGİSİ , v.14 (1), p. 51-56, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Chen+SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Zhong+GS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Li+AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Li+SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wu+LK%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zhongguo%20Zhong%20Yao%20Za%20Zhi.');
http://www.cellbio.utmb.edu/microanatomy
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Jeong-Yong-Cho+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Jae-Hak-Moon+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Keun-Hyung-Park+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Korean-Journal-of-Food-Science-and-Technology+in+SO


201 
 

CZERWIÑSKA, M.; SIKORA, A.; SZAJERSKI, P.; ADAMUS, J.; MARCINEK, A.; 
GEBICKI, J.; BEDNAREK, P.  Mechanistic aspects of alloxan diabetogenic activity: a 
key role of keto-enol inversion of dialuric acid on ionization. J. Phys. Chem. A., v. 
110(22), p.7272-7278, 2006. 

DAHIRU, D.; WILLIAM, E.T.; NADRO, M.S.  Protective effect of Ziziphus mauritiana 
leaf extract on carbon tetrachloride-induced liver injury. African Journal of 
Biotechnology, v. 4 (10), p. 1177-1179, 2005 

DAVIS, S.N.; GRANNER, D.K.  Insulina, hipoglicemiantes orais e a farmacologia do 
pâncreas endócrino.  In: Gilman, A.G.; Hardman, J.G.; Limbird, L.E.  As bases 
farmacológicas da terapêutica.  Décima edição, Rio de janeiro: Mc Graw Hill,  
Cap.61, p.1263-1289, 2003.   

DEALEY, C.  Cuidando de Feridas: um guia para as enfermeiras. São Paulo, 
Atheneu Editora, 2ª edição, 2001. Apud: MANDELBAUM, S.H.; DI SANTIS, E.P.; 
MANDELBAUM, M.H.S.  Educação Médica continuada. Cicatrização: conceitos 
atuais e recursos auxiliares – Parte 1. Na. Brás. Dermatol., v.78(4), p. 393-410, 
2003. 

DEFRONZO, R.A.  Pharmacologic therapy for type 2 diabetes mellitus. Ann. Intern. 
Med., v.131, p. 281-303, 1999. 

DESHPANDE , S.S. Food legumes in Human nutrition: a personal perspective. CRC 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Boca Raton, v.32, n.4, p.333-363, 
1992. Apud: SILVA, M.R.; SILVA, M.A.A.P.  Aspectos nutricionais de fitatos e 
taninos. Rev. Nutr., Campinas, v. 12(1), p.5-19, 1999. 

DIABETES TRIAL UNIT.  United Kington Prospective Diabetes Study. The Oxford 
Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism. Disponível em: www.dtu.ox.ac.uk, 
acesso em 29/04/2008. 

DIALLO A. D.; SANOGO A. R.; YASAMBOU A. H.; TRAORÉ B. A.; COULIBALY A. 
K.; MAÏGA A. A. C.  Étude des constituants des feuilles de Ziziphus mauritiana Lam. 
(Rhamnaceae), utilisées traditionnellement dans le traitement du diabète au Mali. R. 
Chimie, v. 7, p.1073–1080, 2004. 
 
DING, L.S.; LIANG Q.L.; TENG Y.F.  Study on flavonoids in seeds of Hovenia dulcis.  
Yao Xue Xue Bao, v. 32(8), p. 600-602, 1997. 
 
DINIZ, L.R.L. Efeito das saponinas triterpênicas isoladas de raízes da 
Ampelozizyphus amazonicus ducke sobre a função renal. Belo Horizonte, UFMG, 
(dissertação de mestrado), 2006. 
 
DORNELES, D.; WOUK, A. F.; PONTAROLO, R.; OLIVEIRA, A.B.  Efeito de aloe 
vera linné sobre a cicatrização de feridas de pele em coelhos. Visão Acadêmica, v. 4 
(1), p. 39 - 46, 2003. 

DRUCKER, D.J.  Biological actions and therapeutic potential of the glucagon-like 
peptides. Gastroenterology, v.122, p.531–544, 2002. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Czerwi%C3%B1ska%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sikora%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Szajerski%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Adamus%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marcinek%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gebicki%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bednarek%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Phys%20Chem%20A.');
http://www.dtu.ox.ac.uk/


202 
 

DUARTE, G.K.; OLIVEIRA, T.T.; NAGEM, T.J.; MACHADO, H.; LEÃO, A.P.; 
GRAVINA, H.D., KLEIN, R.C., FABRIS, M.H.A.; LIOVANDO, M.C.; LEÃO, M.A.  
Efeito hipoglicemiante de Bauhinia sacra, antocianina e clorpropamida em coelhos 
diabéticos. Metabólica, v.8(4), p.170-177, 2006. 

ECEVİT, F.M.; ŞAN, B.; DİLMAÇ ÜNAL, T..; HALLAÇ TÜRK, F.; YILDIRIM, A.N.; 
POLAT, M.; YILDIRIM, F.  Selection of Superior Ber (Ziziphus jujuba L.) Genotypes 
in Çivril Region. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ , v.14 (1), p. 51-56, 2008. 
ERENO, D.  Curativo de Borracha. Revista Pesquisa Fapesp, v. 88,  2003, 
disponível em: http://www.fapesp.org.br/ e www.revistapesquisa.fapesp.br,  acesso 
em:  29/06/2008. 
 
ESTANISLAU, A.A.; BARROS, F.A.S.; PENA, A.P.; SANTOS, S.C.; FERRI, P.H., 
PAULA, J.R.  Composição química e atividade antibacteriana dos óleos essenciais 
de cinco espécies de Eucalyptus cultivadas em Goiás. Revista Brasileira de 
Farmacognosia. V.11(2), p.95-100, 2001. 

FAGUNDES, D.J.; TAHA, M.O.  Modelo animal de doença: critérios de escolha e 
espécies de animais de uso corrente. Acta Cirúrgica Brasileira, v. 19 (1), p. 59-65, 
2004. 

FALKENBERG, M.B.; SANTOS, R.I.; SIMÕES, C.M.O. Introdução à análise 
fitoquímica. In: SIMÕES, C.M.O.; SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; 
MENTZ, L .A.; PETROVICK, P.R. Farmacognosia da planta ao medicamento. 3a. ed. 
Porto Alegre/ Florianópolis: UFRGS/ UFSC,  p. 229-245, 2001 

FARIA J.B.L.  Atualização em fisiologia e fisiopatologia: patogênese da nefropatia 
diabética. J. Bras. Nefrol., v.23(2), p.121-129, 2001. 

FARILLA, L.; HUI, H.; BERTOLOTTO, C.; Kang, E.; BULOTTA, A.; DI MARIO, U; PERFETTI, R.  
Glucagon-like peptide-1 promotes islet cell growth and Inhibits apoptosis in zucker 
diabetic rats. Endocrinology, v.143, p.4397–4408, 2002. 

FAZIO, M.J.; ZITELLI, J.A.; GOSLEN, J.B.  Cicatrização de feridas. In: Coleman III 
WP, Hanke CW, Alt TH, Asken S. Cirurgia Cosmética - Princípios e Técnicas. 
Segunda ed. Rio de Janeiro: Revinter, p. 18-23, 2000. Apud: MANDELBAUM, S.H.; 
DI SANTIS, E.P.; MANDELBAUM, M.H.S.  Educação Médica continuada. 
Cicatrização: conceitos atuais e recursos auxiliares – Parte 1. Na. Brás. Dermatol., 
v.78(4), p. 393-410, 2003. 

FELDMAN, B.F.; ZINKL, J.G.; NEMI C.J.  Veterinary Hematology. Editora Lippincott 
Williams &Wilkins, quinta edição, 2000. 

FELIG, P.;  Pathophysiology of diabetes mellitus. Med. Clin. North. Am., v. 55(4), p. 
821-834, 1971. Apud: PIMENTA, W.P.  Diabetes Mellitus – Fisiopatologia. Disponível 
em: http://www.emv.fmb.unesp.br/aulas_on_line/Endocrinologia/diabetes_mellitus, 
acesso em: 25/06/2008.  

FLYVBJERG A.  Putative pathophysiological role of growth factors and cytokines in 
experimental diabetic kidney disease. Diabetologia, v.43, p. 1205-1223, 2000. 

http://www.emv.fmb.unesp.br/aulas_on_line/Endocrinologia/diabetes_mellitus


203 
 

FONSECA, N.M.; GOLDENBERG, S.; GOMES, P.O.; LIMA, C.A.P.  Anestesia em 
coelhos. Acta Cir. Bras., v. 11(2), p. 82-104, 1996. 
FONTANA, K.E.; VALDES, H.; BALDISSERA, V.  Glutamina como suplemento 
ergogênico. R. Bras. Ce. E Mov., v.11(3), p.91-96, 2003. 

FORMICA, J.V.; REGEISON, W.  Review of the biology of quercetina and related 
bioflavonoids. Foof Chem. Toxicol., v. 33, p. 1061-1081, 1995. 

FORTIN, D.; LÔ, M.; MAYNART, G.  Plantes médicinales du Sahel. Études et 
Recherches, p. 187–189, segunda edição, 1997, p. 280. Apud: DIALLO A. D.; 
SANOGO A. R.; YASAMBOU A. H.; TRAORÉ B. A.; COULIBALY A. K.; MAÏGA A. A. 
C.  Étude des constituants des feuilles de Ziziphus mauritiana Lam. (Rhamnaceae), 
utilisées traditionnellement dans le traitement du diabète au Mali. R. Chimie, v. 7, 
p.1073–1080, 2004. 
 
FRANCO, J.  Prospecção fitoquímica e análise química e microbiológica do óleo 
essencial de Eucalyptus cinerea f. muell. ex. benth., myrtaceae. Curitiba, 
Universidade Federal do Paraná. Dissertação (mestrado em Ciências 
Farmacêuticas), 2005. 

FRODE, T.S.; MEDEIROS, Y.S.  Animal models to test drugs with potential 
antidiabetic activity. Journal of Ethnopharmacology, v. 115, p. 173-183, 2008. 

GADELHA, A.P.R. ; VIDAL, F.; CASTRO, T.M. ; LOPES, C.S. ; ALBARELLO, N.; 
COELHO, M.G.P.; FIGUEIREDO, S.F.L.; LEAL,  L.H. M.  Susceptibility of Giardia 
lamblia to Hovenia dulcis extracts. Parasitology Research, Springer-Verlag, 2005. 

GARROS, I.C.; CAMPOS, A.C.I.; TÂMBARA, E.M.; TENÓRIO, S.B.; TORRES, 
O.J.M.; AGULHAM, M.A.; ARAÚJO, A.C.F.; SANTIS-ISOLAN, P.M.B.; OLIVEIRA6, 
R.M.; ARRUDA, E.C.M.  Extrato de passiflora edulis na cicatrização de feridas 
cutâneas abertas em ratos: estudo morfológico e histológico. Acta Cirúrgica 
Brasileira, v. 21(3), 2006. 

GIACOMELLI, S.R.; MALDANER, G.; GONZAGA, W.A.; GARCIA, C.M.; SILVA, U.F.; 
DALCOL, I.I.;  ADEMIR F. MOREL, A.F.  Cyclic peptide alkaloids from the bark of 
Discaria Americana. Phytochemistry, v. 65(7), 2004. 

GIACOMELLI, S.R.; MISSAU, F.C.; MOSTARDEIRO, M.A.; GONZAGA, W.A.; 
DESSOY, E.M.; MOREL, A.F.  Ciclopeptídeos isolados de Discaria febrifuga Mart. 
In: 23ª Reunião anual da SBQ, livro de resumo, 2001 

GIARDINO, G.; BROWNLEE, M.  The biochemical basis of microvascular disease. 
In: Pickup J.; Williams G., eds. Textbook of diabetes. Oxford:blackwell, v. 16(42), 
1997. 

GLOMBITZA, K.W., MAHRAN, G.H., MIRHOM, Y.W., ICHEL, K.G., MOTAWI, T.K.  
Hypoglycemic and antihyperglycemic effects of Zizyphus spina-christi in rats. Planta 
Medica, v. 60, p. 244–247, 1994. 
 
GRAY, A.M.; FLATT, P.R.. Antihyperglicemic Actions of Eucalyptus globulus 
(Eucalyptus) are associated with pancreatic and extra-pancreatic effects in mice. 



204 
 

Journal of Nutrition. v.128, n.12, p.2319-2323, 1998. Apud: FRANCO, J.  Prospecção 
fitoquímica e análise química e microbiológica do óleo essencial de Eucalyptus 
cinerea f. muell. ex. benth., myrtaceae. Curitiba, Universidade Federal do Paraná. 
Dissertação (mestrado em Ciências Farmacêuticas), 2005. 

GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PADRONIZAÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA 
– A1C.  A importância da hemoglobina glicada (a1c) para a avaliação do controle 
glicêmico em pacientes com Diabetes mellitus: Aspectos clínicos e laboratoriais. São 
Paulo, abril de 2004. 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E.  Tratado de Fisiologia Médica. Décima edição, Rio de 
Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2002. 

HANLEY, A.J.G.; WILLIANS, K.; FESTA, A.; WAGENKENECHT, L.E.; D‟AGOSTINO 
JR., R.B.; KEMPF, J.; ZINMAN, B.; HAFFNER, S.M.  Elevations in markers of liver 
injury and risk of type-2 diabetes. The insulin resistence atherosclerosis study. 
Diabetes, v. 53, p. 2623-2632, 2004. 

HASE K, OHSUGI M, XIONG Q, BASNET P, KADOTA S, NAMBA T.  
Hepatoprotective effect of Hovenia dulcis THUNB. on experimental liver injuries 
induced by carbon tetrachloride or D-galactosamine/lipopolysaccharide. , v. 20(4), 
381-385, 1997. 

HASLAM, E.  Natural polyphenols (vegetable tannins) as drugs and medicines: 
possible modes of action. Journal of Natural Products, v. 59, 1996. 

HE, G.X.; YANG, W.L.; PEI, G.; ZHU, Y.H.; DU, F.L.  Studies on the effect of 
dihydromyricetin on antilipid-peroxidation. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi., v. 
28(12):1188-1190, 2003. 

HII, C.S.T.; HOWELL, S.L.  Effects of flavonoids on insulin secretion and 45Ca+2 
handllin in rat islets of Langerhans. J. Endocrinol. , v. 107, p. 1-8, 1985. 

HIRATA, M.  Diabetes. Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP. 2006. 
Disponível em: 
http://www.fcf.usp.br/Ensino/Graduacao/Disciplinas/Exclusivo/Inserir/Anexos/LinkAne
xos/Diabete%202006.pdf, acesso em 24/04/2008. 

HIROTAKA, O.; SHOJI, I.; KIYOSHI, I.; KEUCH, M.; YAKUGYO, K.K.M.  Diabetic 
and food. JP 20010323710 20011022, 2003. 

HOUSTON, M.E. Gaining weight: the scientific basis of increasing skeletal muscle 
mass. Canadian Journal of Applied Physiology, Champaign, v.24 (4), p.305- 316, 
1999. 

HOYAMA, E.; SCHELLINI, S.A.;  PELLIZON, C.H.;   MARQUES, M.E.A.;  
PADOVANI, C.R.; ROSSA, R.  Tratamento de feridas cutâneas extensas usando 
tecido dérmico acelular porcino com e sem cobertura impermeável. An. Bras. 
Dermatol., v. 80(4), p.369-374, 2005. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Hase+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ohsugi+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Xiong+Q%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Basnet+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Kadota+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Namba+T%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biol%20Pharm%20Bull.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22He%20GX%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Yang%20WL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Pei%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Zhu%20YH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Du%20FL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zhongguo%20Zhong%20Yao%20Za%20Zhi.');


205 
 

HSUN-LANG F.; HUI-YI L.; MING-CHE C.; WEI-LII L.; WEN-CHUAN L.  Treatment of 
Chronic Liver Injuries in Mice by Oral Administration of Ethanolic Extract of the Fruit 
of Hovenia dulcis. The American Journal of Chinese Medicine, v. 35 (4), p. 693–703, 
2007. 
 
INOUE, O.; TAKEDA, T.; OGIHARA, Y. Carbohydrate Structures of Three New 
Saponins from the Root Bark of Hovenia dulcis (Rhamnaceae). J.C.S. Perkin I., 
1978. 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. 2007. Disponível em: 

http://www.idf.org/home, acesso em: 28/04/2008. 

JACOBS, M. J.; KLEISLI, T.; PIO, J. R.; MALIK, S.; L‟ITALIEN, G. J.; CHEN, R. S.; 
WONG, N. D.  Prevalence and control of dyslipidemia among persons with diabetes 
in the United States. Diabetes Research Clinical Practice, Amsterdam, v. 70, p.263–
269, 2005.  

JEONG-SANG, K.; CHANG-SOO, N.; JONG-BANG, E.  Effect de Hovenia dulcis 
Thunberg extract on the hyperglycemic mice induced with streptozocin. J. Korean 
Soc. Food Sci Nutr. v.34, p.632-637, 2005. 

JI, Y.,; LI, J.; YANG, P. Effects of fruits of Hovenia dulcis Thunb on acute alcohol 
toxicity in mice. Zhong Yao Cai., v.24(2), p.126-8, 2001. 

JI, Y.; CHEN, S.; ZHANG, K.; WANG, W.  Effects of Hovenia dulcis Thunb on blood 
sugar and hepatic glycogen in diabetic mice. Zhong Yao Cai., v. 25(3), p. 190-191, 
2002. 

KAMALAKKANNAN, K.; PRINCE, P.S.M.  Antihyperglycaemic and Antioxidant Effect 
of Rutin, a Polyphenolic Flavonoid, in Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rats. 
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, v. 98, p. 97–103, 2006. 

KAMESWARA R., K. B.; KESAVULU, M. M.; APPARAO, C.  Evaluation of 
antidiabetic effect of Mormodica cymbalaria fruit in alloxan diabetic rats. Fitoterapia, 
v. 74, p. 7 –13, 2003. 

KANTER, M.; MERAL, I.; DEDE, S.; GUNDUZ, H.; CEMEK, M.; OZBEK, H.  Effects 
of Nigela sativa and Urtica dióica L. on lipid peroxidation, antioxidant enzime systems 
and some tiver enzimes in CC14-treated rats. J.Vet.Med.A.Physiol.Pathol.Clin.Med., 
v.50, p.264-268, 2003. 

KATZUMATA, K,; KATZUMATA JR., K.; KATZUMATA, Y.  Protective effect of 
diltiazem hydrocloride on the occurence of alloxan or streptozocin-induced diabetes 
in rats Hormone and Metabolic Research, v.(24), p. 508-510, 1992. 

KAWAI, K.; NOZAWA, Y.; OGIHARA, Y.  Biochemical studies on peptide alkaloids: 
induction of ion selective mitochondrial swelling. Experientia, v. 33(11), p.1454, 1977.  

http://www.idf.org/home/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ji+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Li+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Yang+P%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zhong%20Yao%20Cai.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ji+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Chen+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Zhang+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Wang+W%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zhong%20Yao%20Cai.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Kawai+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Nozawa+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ogihara+Y%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Experientia.');


206 
 

KELSO, A.  Th-1 and Th2 subset: paradigms lost? Immunol. Today, v. 16, p. 374-
379, 1995. Apud: FELDMAN, B.F.; ZINKL, J.G.; NEMI C.J.  Veterinary Hematology. 
Editora Lippincott Williams &Wilkins, quinta edição, 2000. 

KIMURA, I.  Medical Benefits of using Natural Compounds and their derivates having 
multiple pharmacological actions. Yakugaku Zasshi, v. 126(3), p. 133-143, 2006. 

KIMURA, Y.; KOBAYASHI, Y.; TAKEDA, T.; OGIHARA, Y.  Three New Saponins 
from the Leaves of Hovenia dulcis (Rhamnaceae). J.C.S. PERKIN, 1981 
 
KOBAYASHI, Y.; TAKEDA, T.; AND YUKIO OGIHARA, Y.  Novel Dammarane 
Triterpenoid Glycosides from the Leaves of Hovenia dulcis. X-Ray Crystal Structure 
of Hovenolactone Monohydrate. J. Chem. Soc. Perkin Trans., 1982  
 
KRETTLI, A.U.; ANDRADE-NETO, V.F.; BRANDÃO, M.G.L.B.; FERRARI, W.M.S.  
The Search for New Antimalarial Drugs from Plants Used to Treat Fever and Malaria 
or Plants Ramdomly Selected: a Review. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v. 96(8), p. 1033-
1042, 2001.  

LAKS, P.E.  Chemistry of bark, In: HON, D.N.S., SHIRAISHI, N.,Wood and Cellulosic 
Chemistry, Cap. 7, Marcel Dekker Inc., p. 257-330. Apud: JORGE, F.C.; BRITO, P.; 
PEPINO, L.; PORTUGAL, A.; GIL, H.; COSTA. R.P.  Aplicações para as Cascas de 
Árvores e para os Extractos Taninosos: Uma Revisão. Silva Lusitana, v. 9(2), p. 225 
- 236, 2001. 

LAPOLLA, A. TRALD, P.; FEDELE, D.  Importance of measuring products of non-
enzimatic glycation of protein. Clin. Biochem., v.38 (2), p. 103-115, 2005. Apud: 
BEM, A.F.; KUNDE, J.  A importância da determinação da hemoglobina glicada no 
monitoramento das complicações crônicas do diabetes mellitus J. Bras. Patol. Med. 
Lab., v. 42 (3), p. 185-191, 2006. 

LEE, H.Y.; KIM, H.S.; PARK, Y.S.  Hovenodulinol, an active compound extracted 
from Hovenia dulcis Thunb, a process for preparing the same, and an alcohol 
decomposing agent or an agent for alleviating lingering intoxication containing the 
same. Patente WO02/24678A1, 2002. 

LEE, Y.A.; CHAE, H.J.; MOON, H.Y.  Effect of Hovenia dulcis THUNBER var. 
koreana Nakai Fruits Extracts on Glucose, Lipid Metabolism and Antioxidant 
Activities in Streptozotocin Induced Diabetic Rat. Life scientific bulletin of Korea v. 11 
(4), 2005. 

LEHNINGER, A.; NELSON, D.; COX, M.  Princípios de Bioquímica. Editora Sarvier, 
quarta edição, 2007. 

LEMUS, I.; GARCIA, R.; DELVILLAR, E.; KNOP, G.   Hypoglycaemic activity of four 
plants used in Chilean popular medicine. Phytother. Res.. v.13, p.91–94, 1990. 

LERCO, M.M.; SPADELLA, C.D.; MACHADO, J.L.M.; SHELLINI, A.S.; PADOVANI, 
C.R.  Caracterização de um modelo experimental de Diabetes mellitus, induzido pela 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Hyeon-Yong-Lee+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Ho-Sang-Kim+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Young-Shik-Park+in+AU
http://www.dbpia.com/view/ar_view.asp?pid=916&isid=36671&arid=763594&topMenu=4&topMenu1=
http://www.dbpia.com/view/ar_view.asp?pid=916&isid=36671&arid=763594&topMenu=4&topMenu1=
http://www.dbpia.com/view/ar_view.asp?pid=916&isid=36671&arid=763594&topMenu=4&topMenu1=


207 
 

aloxana em ratos. Estudo Clínico e laboratorial. Acta Cir. Bras., v. 18, p. 132-142, 
2003. 

LEWIS, M. et al. Hematologia Prática de Daciee Lewis. 9ªed., São Paulo: Artmed, 
2006. 
 
LI, G. et al.  Neuroprotective and free radical scavengg activities of phenolic 
compounds from Hovenia dulcis.  Arch. Pharm. Res., v.28(7), p. 804-809, 2005. 
 
LI, G.; MIN, B.S.; ZHENG, C.; JOONGKU LEE, J.; OH, S.R.; , AHN, K.S.; LEE, H.K.  
Neuroprotective and Free Radical Scavenging Activities of Phenolic Compounds 
from Hovenia dulcis. Arch. Pharm. Res., v. 28 (7), p. 804-809, 2005. 

LI, W. L.; ZHENG, H. C.; BUKURU, J.; De KIMPE, N.  Natural medicines used in the 
traditional chinese medical system for therapy of diabetes mellitus. J. 
Ethnopharmacol., v. 92, p. 1-21, 2004. 

LI, Y.; HANSOTIA, T.; YUSTA, B.; RIS, F.; HALBAN, F.A.; DRUCKER, D.J.  Glucagon-like 
peptide-1 receptor signaling modulates cell apoptosis. J. Biol. Chem., v. 278, p. 471–
478, 2003. 

LIMA, A.K.; AMORIM, E.L.C.; AQUINO, T.M.; LIMA, C.S.A.; PIMENTEL, R.M.M.P.; 
HIGINO, J.S.; ALBUQUERQUE, U.P.  Estudo farmacognóstico de Indigofera 
microcarpa Desv. (Fabaceae). Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 39 
(4), 2003. 

LIMA, L.R.O., OLIVEIRA, T.T., OLIVEIRA, M.G.A., NAGEM, T.T., PINTO, A.S., 
GOMES, S.M., FILHO, J.T.S.  Determinação da atividade de lípase na presença de 
morina, naringenina, naringina e rutina. Cienc. Agrotec, 23(3), p. 626-631, 1999. 

LIMA, O. A., SOARES; J.B., GRECO, J.B.; GALIZZI, J. CANÇADO, J.R.  Métodos de 
Laboratório Aplicados à Clínica. Técnica e Interpretação. Editora Guanabara 
Koogan, sexta edição, 1985. 

LIMA, R.B.  Flora da reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Rhamnaceae. Rodriguésia, 
v. 57 (2), p. 247-249, 2006. 
 
LIPING, Y.; HONG, Z.; XIULIN, L.  A morphological study of protective effect of 
Hovenia dulcis Thunb extract on hepatic fibrosis. Wuhan-Daxue-Xuebao-(Yixue-
Ban)., v. 26(3), p. 293-296, 2005. 
 
LI-PING, R.; BO-YANG, Y.; GUANG-MIAO, F.; DAN-ni, Z.  Improving the solubility of 
ampelopsin by solid dispersions and inclusion complexes. Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis, v. 38, p. 457-464, 2005. 
 
LIU, X.L.; ZHNAG, H.; WANG, F.  Effect of Hovenia dulcis extract on expression of 
MMP-13 and TIMP-1 in hepatic tissue. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi., v. 31(13), 
p.1097-1100, 2006. 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Ye-Liping+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Zhang-Hong+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Liu-Xiulin+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Wuhan-Daxue-Xuebao-+Yixue-Ban++in+SO
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Wuhan-Daxue-Xuebao-+Yixue-Ban++in+SO
http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=17048613
http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=17048613
http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=17048613


208 
 

LUKENS FDW.  Alloxan diabetes. Physiol .Rev., v.28, p. 304-30, 1948. Apud: 
LERCO, M.M.; SPADELLA, C.D.; MACHADO, J.L.M.; SHELLINI, A.S.; PADOVANI, 
C.R.  Caracterização de um modelo experimental de Diabetes mellitus, induzido pela 
aloxana em ratos. Estudo Clínico e laboratorial. Acta Cir. Bras., v. 18, p. 132-142, 
2003. 

MACEDO, M.; FERREIRA, A. R.  Plantas hipoglicemiantes utilizadas por 
comunidades tradicionais na Bacia do Alto Paraguai e Vale do Guaporé, Mato 
Grosso- Brasil. Rev. Bras. Farmacogn., v. 14 (1), p. 45-47, 2004. 

MAGALHÃES, P.M.; PEREIRA, B.; FIGUEIRA, G.M., MONTANARI JR., I.; ALVES, 
M.N.;  DONALISIO, M.G.; ARCHANGELO JR., U.  A Pesquisa Agronômica das 
Plantas Medicinais: um convênio com a natureza. Multiciência: Construindo a 
história dos produtos naturais, v. 7, 2006. 

MANDELBAUM, S.H.; DI SANTIS, E.P.; MANDELBAUM, M.H.S.  Educação Médica 
continuada. Cicatrização: conceitos atuais e recursos auxiliares – Parte 1. Na. Brás. 
Dermatol., v.78(4), p. 393-410, 2003. 

MARLES, R. J.; FARN SWORTH, N. R.  Antidiabetic plants and their active 
constituents. Review. Phytomedicine, v.2, p. 137-189, 1995. 

MARTINS, P.S.; ALVES, A.L.G.; HUSSNI, C.A.; SEQUEIRA, J.L.; NICOLETTI, 
J.L.M.; THOMASSIAN, A.  Comparação entre fitoterápicos de uso tópico na 
cicatrização de pele em eqüinos Archives of Veterinary Science v. 8 (2), p. 1-7, 2003. 
 
MATOS, F.J.A.  Introdução à fitoquímica experimental. Fortaleza: Edições UFC, 
segunda edição, 1997. 

MATSUO, M. et al.  Cytotoxicity of Flavonoids toward Cultured Normal Human Cells.  
Biol. Pharm. Bull., v.28(2), p.253-259, 2005. 

MAY, M. E.; BUSE, M. G.  Effects of branched-chain amino acids on protein turnover. 
Diabets Metabolism. Reu., v.5 (3), p.227-245, 1989. 

MAZZANTI, C.M.; SCHOSSLER, D.R.; FILAPPI, A.; PRESTES, D.; BALZ, D.; 
MIRON, V.; MORSCH, A.; SCHETINGER, M.R.C.; MORSCH, V.M.; CECIM, M.  
Extrato da casca de Syzygium cumini no controle da glicemia e estresse oxidativo de 
ratos normais e diabéticos Ciência Rural, v. 33 (6), 2003. 

MCLETCHIE, N.G.  Alloxan diabetes: a discovery, albeit a minor one. J. R. Coll. 
Physicians Edinb., v. 32(2), p. 134-42, 2002. 

MIGLIATO, K.F.; MOREIRA, R.R.D.; MELLO, J.C.P.; SACRAMENTO, L.V.S.; 
CORRÊA, M.A.; SALGADO, H.R.N.  Controle da qualidade do fruto de Syzygium 
cumini (L.) Skeels. Revista Brasileira de Farmacognosia. V. 17(1) p. 94-101, 2007. 

MILESH, A., FORT, A.C., GOLBERT, A. et al.  Tratamento e acompanhamento do 
diabetes mellitus. Diretrizes da SBD, 2006.  



209 
 

MIRANDA, M.; MURIACH, M.; ROMA, J.; BOSH-MOREL, F.; GENOVÊS, J.M.; 
BARCIA, J.;ARATS, J.; DIAS-LLOSPIS. M.; ROMERO, F.J.  Oxidative stress in a 
model of xperimental diabetc retinopathy: the utility of peroxynitrite scavengers. 
Archives de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, v. 81, p.27-32, 2006. 

MORAES, S.P.; CHAVES, F.R.; BANCI, S.; ROVER,P.A.; GEORGETTI, F.; NETO, 
J.A.R.  Zinco e cromo na cicatrização de feridas em ratos normais e diabéticos. 
Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 27 (5), 2000. 
MOREL, A.F.; MACHADO, E.C.; WESSJOHANN, L.A.  Cyclopeptide alkaloids of 
Discaria febrifuga (Rhamnaceae). Phytochemistry, v. 39(2), p.431-434, 1995. 

MORYSON M. Nursing Management of chronic wounds - Leg Ulcers. Cap. 10, 
p.177-220, second edition,1998. Apud: MANDELBAUM, S.H.; DI SANTIS, E.P.; 
MANDELBAUM, M.H.S.  Educação Médica continuada. Cicatrização: conceitos 
atuais e recursos auxiliares – Parte 1. Na. Brás. Dermatol., v.78(4), p. 393-410, 
2003. 

MOTTA, V.T.  Bioquímica Clínica para o Laboratório – Princípios e Interpretações. 
Editora Médica Missau, quarta edição, 2003. 

MURRAY, R.K.; GRANNER, D.K.; MEYES, P.A.; RODWELL, V.W.  
Harper:bioquímica. Sétima edição, Ateneu Editora São Paulo, 1994. 
 
MURTHY, K.N.C.; JAYAPRAKASHA, G.K.; SINGH, R.P.   Studies on Antioxidant 
Activity of Pomegranate (Punica granatum) Peel Extract Using in Vivo Models. J. 
Agric. Food Chem., v. 50, p.4791-4795, 2002. 

NATIONAL DIABETES INFORMATION CLEARINHOUSE.  DCCT and EDIC: The 
diabetes control and complications Trial and follow-up study, 2008.  

NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL . Push Tool information and 
registration form.  Disponível em: http://www.npuap.org, acesso em 25/06/08. 

NAUCK, M.A. ; HOMBERGER, E.; SIEGEL, E.G. , ALLEN, R.C.; EATON, R.P.; 
EBERT, R.; CREUTZFELDT, W.  Incretin effects of increasing glucose loads in man 
calculated from venous insulin and c-peptide response. J. Clin. Endocrinol. Metab., 
v.63, p. 498-498, 1986. Apud: Chacra A.R.  Johs hopikins advanced studies in 
medicine, v. 6 (7b), 2006. 

NAUCK, M.A.; KLEINE N.; ORSKOV, C.; HOLST, J.J.; WILMS, B.; CREUTZFELDT, 
W.  Normalization of fasting hyperglycaemia by exogenous glucagon-like peptide 1 
(7-36 amide) in type 2 (non-insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia, v.36, 
p.741-744, 1993. 

NAVARRO, V.; VILLARREAL, M.L.; ROJAS, G.; LOYOLA, X.. Antimicrobial 
evaluation of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of 
infections deseases. Journal of Ethnopharmacology. v.53, n.3, p.143-147, 1996. 
Apud: FRANCO, J.  Prospecção fitoquímica e análise química e microbiológica do 
óleo essencial de Eucalyptus cinerea f. muell. ex. benth., myrtaceae. Curitiba, 

http://www.npuap.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Allen%20RC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Eaton%20RP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ebert%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Creutzfeldt%20W%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


210 
 

Universidade Federal do Paraná. Dissertação (mestrado em Ciências 
Farmacêuticas), 2005. 

NEGRI, G.  Diabetes melito: plantas e princípios ativos naturais hipoglicemiantes 
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 41 (2), 2005. 

NETO, J.J.; FRACASSO, J.F.; NEVES, M.C.L.C.; SANTOS, L.E.; BANUTH, V.L. 
Tratamento de úlcera varicosa e lesões de pele com Calendula officinalis e/ou com 
Stryphnodendron barbatiman (vellozo) martius. Revista de Ciências Farmacêuticas, 
São Paulo, v.17, p.181-186, 1996. Apud: MARTINS, P.S.; ALVES, A.L.G.; HUSSNI, 
C.A.; SEQUEIRA, J.L.; NICOLETTI, J.L.M.; THOMASSIAN, A.  Comparação entre 
fitoterápicos de uso tópico na cicatrização de pele em eqüinos Archives of Veterinary 
Science v. 8 (2), p. 1-7, 2003. 
 
NETO, M.L.C.B.; RIBAS FILHO, J.M.; MALAFAIA, O.; OLIVEIRA FILHO, M.A.; 
CZECZKO, N.G.; AOKI, S.; CUNHA, R.; FONSECA, V.R.; TEIXEIRA, H.M.;  
AGUIAR, L.R.F. Avaliação do extrato hidroalcoólico de Aroeira (Schinus 
terebinthifolius Raddi) no processo de cicatrização de feridas em pele de ratos. Acta 
Cirúrgica Brasileira, v.21(2), 2006. 
 
NIAZI, S. K.  Composition and method for the treatment of hypercholesterolemia and 
hyperlipidemia in mammals, WO/2003/026569, 2003. 

NURALIEV, I.N.; AVEZOV, G.A.  The efficacy of quercetina in alloxan diabetes. Exp. 
Clin. Pharmacol., v. 55, p. 42-44, 1992. 

OGIHARA, Y.; CHEN, Y.; KOBAUASHI, Y.; A new prosapogenin from Hovenia 
Sapinin D by mild alkaline degradation. Chem. Pharm. Bull., v. 35(6), 1987. 

OGIHARA, Y.; INOUE, O.; OTSUKA, H.; KAWAI, K.; TANIMURA, T.; SHIBATA, S.  
News saponinas from the root bark of Hovenia dulcis (Rhamnaceae). J. Chomatog., 
v.128, 1976. Apud: INOUE, O.; TAKEDA, T.; OGIHARA, Y. Carbohydrate Structures 
of Three New Saponins from the Root Bark of Hovenia dulcis (Rhamnaceae). J.C.S. 
Perkin, 1978. 

OKUMA,Y.; ISHIKAWA,H.; ITO,Y.; HAYASHI,Y.; ENDO,A.; WATANABE,T..  Effect of 
extracts from Hovenia dulcis Thunb. on alcohol concentration in rats and men 
administered alcohol. Journal of the Japanese Society of Nutrition and Food Science, 
v.48(3), p.167-172, 1995. 

OLFERT ED.  Rabbits. In: Canadian Council on Animal Care: Guide to the care and 
use of experimental animals. Ottawa: Conseil Canadien de Protection des Animaux – 
CCPA, v. 2, 1993. Apud: CARDOSO, E.S., CANÇADO, R.P., HEITZ, C., OLIVEIRA, 
M.G.  Estudo exploratório descritivo do emprego de coelhos brancos da nova 
zelândia (orytolagus cuniculus) como modelo animal na avaliação dos padrões de 
crescimento craniofacial. Revista Odonto Ciência, v. 22 (55), 2007. 

OLIVEIRA, T.T; NAGEM, T.J.; LEÃO, M.A.; FONSECA, C.C.A.; PEREIRA, H.J.V.; 
SANTOS, M.H.; LIMA, E. Q.  Atividade antidiabédica de Bauhinia sacra, corantes 
naturais, ácidos cinâmico e 7-epiclusianona. NewsLab, ed. 72, p.172-190. 2005. 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Okuma-Y+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Ishikawa-H+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Ito-Y+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Hayashi-Y+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Endo-A+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Watanabe-T+in+AU


211 
 

OLIVEIRA, T.T; NAGEM, T.J.; PINTO, A.S.; MESSAGE, D.; TINOCO, A.L.A.; 
MAGALHÃES, N.M.; SILVA, J.F.; HUERTAS, A.A.G.; PINTO, J.G.; PEZERICO, 
G.B.; TSIOMIS, A.C.  Efeito da antocianina e própolis em diabetes induzida em 
coelhos. Medicina, Riberão Preto, v.35, p.464-469, 2002. 

ORTONNE, J.P.; CLÉVY, J.P.  Physiologie de la cicatrisation cutanée. Ver. Prat., v. 
44(13), p. 1733-1734, 1994. Apud: MANDELBAUM, S.H.; DI SANTIS, E.P.; 
MANDELBAUM, M.H.S.  Educação Médica continuada. Cicatrização: conceitos 
atuais e recursos auxiliares – Parte 1. Na. Brás. Dermatol., v.78(4), p. 393-410, 
2003. 

PALACIOS, C.M.; VERA, J.P.; CHINCHILLA, J.F.; MARCO, J.F.; GALINDO, M.A.; 
FERRER, L.G.; Hypertransaminasemia in pooly-controlled type-1 diabetes mellitus. 
Rev. Esp. Enferm. Dig., v. 96 (10), p. 730-731, 2004.  

PASSARIELO, N.; SEPE, J.; MARRAZZO, G.; DE CICCO, A.; PELUSO, A.; PISANO, M.C.; 

SGAMBATO, S.; TESAURO, P.; D'ONOFRIO, F.  Effect of aldose reductase inhibitor on urinary 
albumin excretion rate in IDDM subjects with nephropathy. Diabetes care, v.16, p. 
789-795, 1993. 

PEPATO, M.T.; FOLGADO, V.B.B., KETTELHUT, I.C.; BRUNETTI, I.L.  Lack of 
antidiabetic effect of a Eugenia Jambolana leaf decoction on rat streptozotocin 
diabetes. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v.34, p.389-395, 
2001. 

PEPATO, M.T.; KELLER, E.H., BAVIERA, A.M., KETTELHUT, I.C., VENDRAMINI, 
R.C., BRUNETTI, I.L.  Anti-diabetic activity of Bauhinia forficata decoction in 
streptozotocin-diabetic rats. J. Ethnopharmacol., v. 81, p.191-197, 2002. 

PERES, R.A.N.  Insulina: entendendo a importância deste hormônio. Revista 
eletrônica – By Trika Lopes, 2008. 

PEREZ, R.M.; CERVANTE, H.; ZAVALA, M.A.; SANCHÉZ, S.J.; PEREZ, S.; PEREZ, 
C.  Isolation end hypoglycemic activity of 5,7,3‟-trihydroxy-3,6,4‟-trimetoxyflavone 
from Brickellia veronicaefolia. Phytomedicine, v.7, p. 25-29, 2000. 

PIEPER G.M., GROSS G.J.  Endothelial dysfunction in diabetes. In: Rubanyi G., 
Editor. Cardiovascular significance of endothelium-derived vasoactive factors. New 
york: futura,  p.223-249, 1991. 

PLAZA, C.V.; SILVA, D.H.S.; PATRÍCIA MENDONÇA PAULETTI, P.M.  
Antioxidantes Presentes em Folhas e Frutos de Eugenia jambolana Lam. 
(Myrtaceae). In: 30ª Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, 2007. 

PORTELA, G. S., AZOUBEL, R.  Revisão histórica - ilhotas de langerhans. Hb 
científica, v. 9 (1) , 2002. 

PRINCE, P. S. M.; MENON, V. P.  Antioxidant action of Tinospora cordifolia root 
extract in alloxan diabetic rats. Phytother. Res., v. 15, p. 213-218, 2001. 



212 
 

PROVITAL GROUP.  Myriceline. Centerchem, Inc., 2004. Disponível em: 
http://www.centerchem.com, acesso em: 22/11/2006. 

PUGLIESE, I.; TILTON, R.G.; SPEEDY, A.; SANTARELLI, E.;  EADES, D.M.; PROVINCE, M.A; 

KILO, C.; SHERMAN, W.R.; WILLIAMSON, J.R.  Modulation of hemodynamic and vascular 
albumin filtration changes in diabetic rats by dietary myoinositol. Diabetes, v. 39, p. 
312-322, 1990. 

QIZHEN, D.; WEIJIAN, C.; MING, X.; YOICHIRO, I.  Purification of (+)-
dihydromyricetin from leaves extract of Ampelopsis grossedentata using high-speed 
countercurrent chromatograph with scale-up triple columns. Journal of 
chromatography A., v. 973, p. 217-220, 2002. 

RAMOS, R.R.; AGUILAR, F. A., LEMUS A.L., SAENZ J.L.F.  Hypoglicemic effect of 
plants used in Mexico as antidiabetics. Arch Med Res v. 23, p. 59-64, 1992. 

REN-BO, A., PARK, E.J.; JEONG, G.S.; SOHN, D.H.; KIM, Y.C. Cytoprotective 
Constituent of Hoveniae Lignum on Both Hep G2 Cells and Rat Primary 
Hepatocytes. Arch. Pharm. Res. v. 30 (6), p. 674-677, 2007. 
 
RIBEIRO, M.C.M.  Novas Tendências da Pesquisa em Própolis Brasileira. Resumo 
da palestra proferida na Reunião Plenária do dia 02/07/03. 
 
RIBEIRO, P. A. M.; ARANTES, M. C. B.; SANDOVA JR., J. C. S.; AMORIM, L. L. R. 
S. S.; PAULA, J. R.; BARA, M. T. F.  Controle de qualidade fisico-químico de 
matérias-primas vegetais. Revista Eletrônica de Farmácia, v. 2 (2), p.176-179, 2005. 
 
RIGATTO, P.A.; PEREIRA, J.C.D.; MATTOS, P.P.; SCHAITZA, E. G.  
Características Físicas, Químicas e Anatômicas da Madeira de Hovenia dulcis. 
Comunicado técnico ISSN 1517-5030, EMBRAPA, 2001. 
 
ROCHA, R.P.A.; GURJÃO, W.S.; BRITO JUNIOR, L.C.  Avaliação morfológica da 
cicatrização de lesões úlcerativas assépticas tratadas com soluções de papaína. In: 
7º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica, 2007. Disponivel 
em: http://www.conganat.org/7congreso/final, acesso em: 22/06/2008. 

ROCHENET. A Pele. E-books, p. 03-18, 2005. Disponível em: 
HTTP://www.roche.pt/e_books, acesso em: 28/04/2008. 

RODOLFO, A.M.; JOSÉ FLÁVIO CÂNDIDO JR., J.F.C.; TEMPONI, L.G.; 
GREGORINI, M.Z.  Citrus auratium L. (laranja-apepu) e Hovenia dulcis Thunb. (uva-
dojapão): espécies exóticas invasoras da trilha do poço preto no parque nacional do 
Iguaçu – Paraná – BR. XVII Semana da Biologia, 2007. 

RODRIGUES, F.C.; OLIVEIRA, T.T.; NAGEM, T.J.; STRINGUETA, P.C.; FERREIRA 
JR., FERREIRA JR., D.B.  Efeitos de Naringenina e Bixina associados com leite de 
cabra sobre o metabolismo liídico de coelhos. Ver. Chil. Nutr., v.21 (1), p.177-182, 
2004. 

http://www.centerchem.com/
http://www.conganat.org/7congreso/final
http://www.roche.pt/e_books


213 
 

RODRIGUES, F.C.; OLIVEIRA, T.T.; NAGEM, T.J.; STRINGUETA, P.C.; FERREIRA 
JR., FERREIRA JR., D.B.  Efeitos de Naringenina e da Bixina sobre  metabolismo 
lipídico de coelhos. NewsLab, ed. 81, 2007.   

RODRIGUES, V.E.G.; CARVALHO, D.A.  Levantamento etnobotânico de plantas 
medicinais no domínio do cerrado na região do Alto Rio Grande –Minas Gerais. 
Ciênc. Agrotec., v.25 (1), p.102-123, 2001. 

ROOYAKERS, O. E.; NAIR, K. S. Hormonal regulation of human muscle protein 
metabolism. Annual Review Nutrition, v.17,p. 457-485, 1997. 

ROSAS, L.V.; M.S.C. CORDEIRO, M.S.C.; CAMPOS, F.R.; NASCIMENTO, S.K.R.; 
JANUÁRIO, A.H.;  FRANÇA, S.C.; NOMIZO, A.; TOLDO, M.P.A. ALBUQUERQUE, 
S.; PEREIRA, P.S.  In vitro evaluation of the cytotoxic and trypanocidal activities of 
Ampelozizyphus amazonicus (Rhamnaceae). Braz. J. Med. Biol. Res., 2007.  

ROSEN, F.S.; COOPER, M.D.; WENGWOOD, R.J.P.  The primary 
immunodeficiencies. N. Engl. J. Med., v. 333, p. 431-440. 1995. Apud: FELDMAN, 
B.F.; ZINKL, J.G.; NEMI C.J.  Veterinary Hematology. Editora Lippincott Williams 
&Wilkins, quinta edição, 2000. 

RUSSO, E.M.; REICHELT, A.A.; DE-SÁ, J.R.; FURLANETTO, R.P.; MOISÉS, R.C.; 
KASAMATSU, T.S.; CHACRA, A.R.  Clinical trial of Myrcia uniflora and Bauhinia 
forficata leaf extracts in normal and diabetic patients. Braz. J. Med. Biol. Res., v.23 
(1), p.11-20,1990.  

SAGRAWAT, H.; MANN, A.S.; KHARYA, M.D.  Pharmacological potential of Eugenia 
jambolana: A review. Pharmacognosy Magazine, v.2(6), 2006.  

SALGADO, P.P.C.A.; SANTOS JUNIOR, A.C.S.; OLIVEIRA, M.M.; PENIDO, M.A.; 
SANTANA, N.F.;  SILVA, A.C.S.  Fisiopatologia da nefropatia diabética. Ver. Med. 
Minas gerais, v. 14 (3), p. 180-185, 2004. 

SALUNKHE, D.K., CHAVAN, J.K., KADAM, S.S. Dietary tannins: consequences and 
remedies. Boca Raton : CRC Press, 1990. 200p. Apud: SILVA, M.R.; SILVA, 
M.A.A.P.  Aspectos nutricionais de fitatos e taninos. Rev. Nutr., Campinas, v. 12(1), 
p.5-19, 1999. 

SANNAZZARO, C.A.C.; CARDOSO, S.; TAGA, E.; VAZ, A.J.  Determinação de 
insulina. Biotech News International, v.(5), 2001. 

SANTOS, R.C.  Creme acelera cicatrização de feridas em diabéticos. Jornal da 
Unicamp, Universidade Estadual de Campinas , 17 a 31 de dezembro de 2007. 

SANTOS, S.C.; MELO, J.C.P.  Taninos. In: SIMÔES, C.M.O.; SKHENZEL, E.P.; 
GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P.R.  Farmacognosia: 
da planta ao medicamento.  3.ed.  Porto Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, 1999. 

SCHAFER, M.; WERNER, S.  Transcriptional Control of Wound Repair. Annu. Rev. 
Cell Dev. Biol. V. 23, p. 69–92, 2007. 



214 
 

 
SCHELLINI, E.H.S.A; PELLIZON, C.H.; MARQUES, M.E.A.; PADOVANI, C.R.; 
ROSSA, R. Tratamento de feridas cutâneas extensas usando tecido dérmico 
acelular porcino com e sem cobertura impermeável. An. Bras. Dermatol., v. 80(4), p. 
369-74. 2005. 
 
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO. Manual de 
curativos. Disponível em: http:// www.saude.rj.gov.br/ docs/cecih/ MANUAL 
curativos.pdf. Acesso em: 22/05/2008. 

SEUNG, M. Y.; SUNGYONG, M.; JIN-HYUN, K.  Recovery and pre-purification of 
(+)-dihydromyricetin from Hovenia dulcis. Process Biochesmistry, 2005  

SHANKAR, A. et al.  Artigo introdutório de arquivos da medicina interna, 
JAMA/Archives. 2008 

SHUKLA, R.; BARVE, V.; PADHYE, S.; BHONDE, R.  Syntesis, structural properties 
and insulin-enhancing potential of bis(quercetinato)oxovanadium(IV) conjugate. Bio-
organic & Medicinal Chemistry Letters. 2004. 

SILVA, F. P. ; Paes, C.Q. ; PIMENTA, D. S. ; BARBOSA, N. R.  Verificação in vivo do 
efeito cicatrizante de Centella aiatica. In: XXII Reunião Anual da FESBE, 2007, 
Águas de Lindóia. XXII Reunião Anual da FESBE, 2007. 

SILVA, M.R.; SILVA, M.A.A.P.  Aspectos nutricionais de fitatos e taninos. Rev. Nutr., 
Campinas, v. 12(1), p.5-19, 1999. 

SIMÔES, C.M.O.; SKHENZEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, L. A.; 
PETROVICK, P.R.  Farmacognosia: da planta ao medicamento.  5.ed.  Porto 
Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, 2004.  Cap.23, p.577-614, 2004. 

SINGER, A.; THODE, H.; MCCLAIN, S. The effects of octylcyanoacrylate on scarring 
after burns. Acad. Emerg. Med., v.8,n.2, p.107-111, 2001. Apud: BETES, P.S.L. 
Análise comparativa histológica e tensiométrica entre a cicatrização de feridas 
cutâneas tratadas com o adesivo octil-2-cianoacrilato e com sutura intradérmica em 
ratos. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2003. Tese (Doutorado em Clínica 
Cirúrgica). 2003. 

 
SINGLETON, V.L. Naturally occurring food toxicants: phenolic substances of plant 
origin common in food. Advances in Food Research, New York, v.27, p.149- 242, 
1981. Apud: SILVA, M.R.; SILVA, M.A.A.P.  Aspectos nutricionais de fitatos e 
taninos. Rev. Nutr., Campinas, v. 12(1), p.5-19, 1999. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES.  Consenso brasileiro sobre diabetes 
2002: diagnóstico e classificação do diabetes melito e tratamento do diabetes melito 
do tipo 2. Rio de janeiro, 2002.  Disponível em: 
http://www.diabetes.org.br/educacao/docs, acesso em: 14/02/2008.  

http://www.diabetes.org.br/educacao/docs


215 
 

SOTO, C.; RECOBA, R.; BARRON H.; ALVAREZ C.; FAVARI, L.;  Silymarin 
increases antioxidant enzimes in alloxan-induced diabetes in rat pâncreas. 
Comparative Biochemistry and Physiology Part C., v. 136, p. 205-212, 2003. 

SOUZA, D.W.; MACHADO, T.S.L.; ZOPPA, A.L.V.; CRUZ, R.S.F., GÁRAGUE, A.P.; 
SILVA, L.C.L.C.  Ensaio da aplicação de creme à base de Triticum vulgare na 
cicatrização de feridas cutâneas induzidas em eqüinos. Rev. Bras. Pl. Med., 
Botucatu, v.8 (3), p.9-13, 2006. 

SOUZA, N.L., MERUSSE, L.B.  A utilização de animais de Laboratório In: Manual 
para Técnicos em Bioterismo. Capítulo 1. Coordenação: Comissão de Ensino do 
Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 2ª ed. São Paulo: EPM, p.3-
10, 1996. 

SUMITA, N.M.; ANDRIOLO, A.  Importância da determinação da hemoglobina 
glicada no monitoramento do paciente portador de diabetes mellitus. J. Bras. Patol. 
Med. Lab., v. 42 (3), 2006. 

SUTTISRI, R.; LEE, I.S.; KINGHORN, A.D.  Plant-derived triterpenoid sweetness 
inhibitors. Journal of Ethnopharmacology, v. 47, p.9-26, 1995. 
 
SZKUDELSKI, T.  The Mechanism of Alloxan and Streptozotocin Action in β Cells of 
the Rat Pancreas. Physiol. Res., v. 50, p. 536-546, 2001. 
 
SZKUDELSKI, T.  The Mechanism of Alloxan and Streptozotocin Action in 

TAVARES, V.; HIRATA, M.H.; HIRATA. R.D.C.  Receptor ativado por proliferadores 
de peroxissoma gama (pparγ): estudo molecular na homeostase da glicose, 
metabolismo de lipídeos e abordagem terapêutica. Arq.bras. endocrinol. Metab., v. 
51 (4), p. 526-533, 2007. 

TESKE, M.; TRENTINI, A.M.M. Calêndula. In: HERBARIUM: compêndio de 
fitoterapia. São Paulo: Herbarium, 1995. p.66-68. Apud: MARTINS, P.S.; ALVES, 
A.L.G.; HUSSNI, C.A.; SEQUEIRA, J.L.; NICOLETTI, J.L.M.; THOMASSIAN, A.  
Comparação entre fitoterápicos de uso tópico na cicatrização de pele em eqüinos 
Archives of Veterinary Science v. 8 (2), p. 1-7, 2003. 

THOMAS, M.C.; MACISAAC, R.J.; TSALAMANDRIS, C.; MOLYNEAUX, L.; GOUBINA, I.; FULCHER, G.; 

YUE, D.; JERUMS, G.   Anemia in Patients with Type 1 Diabetes The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, v. 89(9) p. 4359-4363, 2004. 

TILTON, R.G.; CHANG, K.; PUGLIESSE, G.; EADES, D.M.; PROVINCE, M.A.; SHERMAN, 

W.R.; KILO, C.; WILLIAMSON, J.R.  Prevention of hemodynamic and vascular albumin 
filtration changes in diabetic rats by aldose reductase inhibitors. Diabetes, v. 38, p. 
1258-1270, 1989. 

TIPTON, K. D.; WOLF, R. R. Exercise-induced changes in protein metabolism. Acta 
Physiologica Scandandinavica, Oxford, v.162, p.377-397, 1998. 



216 
 

TROPICOS. Missouri Botanical Garden. Disponível em: http://www.tropicos.org. Acesso em: 

22/03/2008. 

TSAI, S.C.; BURNAKIS T.G.  Aldose reductase inhibitors. An update. Ann. 
Pharmacol., v. 27, p. 751-4, 1993.  

VALE, E.C.S.  Primeiro atendimento em queimaduras: a abordagem do 
dermatologista. Na. Bras. Drematol., v.80 (1), p. 9-19, 2005. 

VEIGA JR., V.F.; PINTO, A.C.; MACIEL, M.A.M.  Plantas medicinais: cura segura? 
Quim. Nova, v. 28 (3), p. 519-528, 2005. 

VERRASTRO, T.  Hematologia e Hemoterapia: fundamentos; fundamentos de 
morfologia,fisiologia,patologia e clinica. Rio de Janeiro: Atheneu Editora, 2005. 

VESSAL, M.; HEMMATI, M.; VASEI, M.  Antidiabetic effects of quercetin in 
streptozocin-induced diabetic rats. Comparative Biochemistry and Physiology Part 
C., v. 135, p. 357-364, 2003. 

VILELA, A.L.M.  Anatomia e Fisiologia Humanas. Sistema tegumentar. 2008. 
Disponível em: Http://www.afh.bio.br/tegumentar/tegumentar.asp, acesso em: 
16/05/2008a. 

VILELA, A.L.M.  Sistema tegumentar. Anatomia e Fisiologia Humanas. 2008. 
Disponível em: Http://www.afh.bio.br/tegumentar/tegumentar.asp, acesso em: 
04/05/2008b. 

VOLPATO, G.T.; DAMACENO, D.C.; CALDERON, I.P.; RUDGE, M.V.C.  Revisão de 
plantas brasileiras com comprovado efeito hipoglicemiante no controle do Diabetes 
mellitus. Rev.Bras.Pl.Med., v.4(2), p.35-45, 2002. 

VORA, J.P., ANDERSON S., BRENNER B.M.  Pathogenesis of diabetic 
glomerulopathy: the role of glomerular hemodynamic factors. In: Mogensen C.E., 
editor. The kidney and hypertension in diabetes mellitus. 2. ed. Netherlands: Kluwer 
Academic Publishers, p.223-232, 1994. 

VRIESE, A.S.; VERBEUREN, T.J.; VOORDE, J.V. NORBERT H. LAMEIRE, N.H.; 
VANHOUTTE, P.M.  Endothelial dysfunction in diabetes. British Journal of 
Pharmacology, v. 130, p. 963-974, 2000. 

WEIS, L.; SCHWANCK, G.B.;  SILVA, J.S.; LENZI, L.G.S.; MACHADO, M.B.; 
BALOTIN, R.;  JOTZ, G.P.; HAGGSTRÄM, F.M.; WALKER ZETTLER E. O papel da 
Proteína C Reativa (PCR) na detecção precoce de inflamação sistêmica em 
fumantes. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 51 (2), p.128-131, 2007. 
 
WENDT, S.B.T.  Comparação da eficácia da calendula e do óleo de girassol na 
cicatrização por segunda intenção de feridas em pequenos animais.Curitiba, 
Universidade Federal do Paraná, 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Veterinárias). 2005. 
 

http://www.tropicos.org/
http://www.afh.bio.br/tegumentar/tegumentar.asp


217 
 

WOLLENWEBERA, E.; DÖRRA, M.; BOHMB, B.A.; ROITMANC, J.N.  Exudate 
Flavonoids of Eight Species of Ceanothus (Rhamnaceae). Z. Naturforsch, v. 59 (c), 
2004. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Disponível em: http://www.who.int/diabetes/en/ 

WRAY-CAHEN. D.; NGUYEN, H.V.; BURRIN, D.G.; BECKETT, P.R.; FIOROTTO, M.L; REEDS, P.J.; 

WESTER, T.J.; DAVIS, T.A.  Response of skeletal muscle protein synthesis to insulin in 
suckling pigs decreases with development. American Journal of Physiology, 
Bethesda, v.275, p.E602-E609, 1998. 

WU, P. Thyroid Disease and Diabetes. Clinical Diabetes v. 18 (1), 2000. 

YOSHIKAWA, K. et al.  Antsweet natural products: VII. Hodulosides I,II,III, IV and V 
from the leaves of Hovenia dulcis Thunb. Chemical Pharmaceutical Bulletim, v. 40(9), 
p. 2287-2291, 1992. 
 
YOSHIKAWA, K. et al.  Antsweet natural products: VIII. Structures of hodulosides VI-
X from Hovenia dulcis Thunb. Var. tomentella Makino. Chemical Pharmaceutical 
Bulletim, v. 41(10), p. 1722-1725, 1993. 
 
YOSHIKAWA, K.; EIKO, K.; MIMURA, N.; KONDO, Y.; ARIHARA, S.  
Hovetrichosides C-G, Five New Glycosides of Two Auronols, Two Neolignans, and a 
Phenylpropanoid from the Bark of Hovenia trichocarea. J. Nat. Prod. v. 61, p. 786-
790, 1998a. 
 
YOSHIKAWA, K.; KIMURA, Y.K.E.; ARIHARA, S.  Lupane-triterpene and a 3(2-
41)abeolupane glucoside from Hovenia trichocarea. Phytochemistry, v. 49 (7), p. 
2057-2060, 1998b. 
 
YOSHIKAWA, K.; MIMURA, N.; ARIHARA, S.  Isolation and Absolute Structures of 
Enantiomeric 1,2-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-propanediol 1-O Glucosides 
from the Bark of Hovenia trichocarpa. J. Nat. Prod. v. 61, p.1137-1139, 1998c. 
 
YOSHIKAWA, M. et al.  Absolute stereostructures of hovenidulciosides A1 and A2, 
bioactive novel triterpene glycosides from hoveniae semen seu fructus, the seeds 
and fruits of Hovenia dulcis Thunb.  Chem Pharm Bull (Tokyo), v.43(3), p.532-534, 
1995. 
 
YOSHIKAWA, M. et al.  Bioactive contituents of Chinese natural 
medicines.III.Absolute stereostructures of new dihydroflavonols, hovenitins I,II and III, 
isolated from hoveniae semen seu fructus, the seed and fruits of hovenia dulcis 
Thunb. (Rhamnaceae):inhibitory effect on alcohol-induced muscular relaxation and 
hepaprotective activity.  Yakugaku Zasshi, v.117(2), p.108-118, 1997. 
 
YOSHIKAWA, M. et al.  Bioactive saponins and glycosides. IV. Four methyl-migrated 
16,17-secodammarane triterpene glycosides from Chinese natural medicine, 
hoveniae semn seu fructus, the seeds and fruits of Hovenia dulcis THUNB.: absolute 
stereostructures and inhibitory activity on histamine release of hovenidulciosides A1, 
A2, B1 and  B2.  Chemical Pharmaceutical Bulletim, v. 44(9), p. 1736-1743, 1996. 

http://www.who.int/diabetes/en/


218 
 

YOSHIKAWA, M.; MURAKAMI, T.; KISHI, A.; KAGENRA, T.; MATSUDA, H. 
Medicinal flowers.  Marigold. Hypoglicemic, gastric emptying inihibitory and 
gastroprotective principles and new oleanano-type, triterpene oligoglicosides, 
calendasaponins A, B, C, and D, from Egyptian Calendula officinalis. Chem. Pharm. 
Bull.,v. 49, p. 863-870, 2001. 

ZAHER, A.O.A.; SALIM, S.Y.; ASSAF, M. H.; HADY, R.A.H.  Antidiabetic activity and 
toxicity of Zizyphus spina-christi leaves. Journal of Ethnopharmacology, v.101, p. 129 
–138, 2005. 
 
ZHANG, Y.S.; NING, Z.X.; YANG, S.Z.; WU, H. Antioxidation properties and 
mechanism of action of dihydromyricetin from Ampelopsis grossedentata. Yao Xue 
Xue Bao., v. 38(4), p. 241-244, 2003. 

ZATZ R., DUNN D.R., MEYER T.W.; ANDERSON, S.; RENNKE, H.G.; BRENNER, 
B.M.  Prevention of diabetic glomerulopathy by pharmacological amelioration of 
glomerular capillary Hypertension. J. Clin. Invest, v.77, p.1925-1930, 1986. 

ZHANG, J.; CHEN, Q.C.; YOUNG, H.K.; JONG, S.K.  Steroids isolated from fruit of 
Hovenia acerba.  Zhong Yao Cai., v. 29(1), p. 21-23, 2006. 
 
ZHAO, J.E.; LI, S.P.; YANG, F.Q.; LI, P.; WANG, Y.T.  Simultaneous determination of 
saponins and fatty acids in Ziziphus jujuba (Suanzaoren) by high performance liquid 
chromatography-evaporative light scattering detection and pressurized liquid 
extraction. Journal of Chromatography A, 1108(2):188-194, 2006. Apud: ECEVİT, 
F.M.; ŞAN, B.; DİLMAÇ ÜNAL, T..; HALLAÇ TÜRK, F.; YILDIRIM, A.N.; POLAT, M.; 
YILDIRIM, F.  Selection of Superior Ber (Ziziphus jujuba L.) Genotypes in Çivril 
Region. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ , v.14 (1), p. 51-56, 2008. 
 
ZUANAZZI, J. A. S.; MONTANHA, J. A. Flavonóides. In: SIMÔES, C. M. O. et al. 
Farmacognosia: da planta ao medicamento.  5.ed.  Porto Alegre/Florianópolis: 
UFRGS/UFSC, 2004.  Cap.23, p.577-614. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Zhang%20YS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ning%20ZX%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Yang%20SZ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wu%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Yao%20Xue%20Xue%20Bao.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Yao%20Xue%20Xue%20Bao.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Yao%20Xue%20Xue%20Bao.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Zhang%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chen%20QC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Young%20HK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jong%20SK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zhong%20Yao%20Cai.');


219 
 

 

 




