
  

 

Itajaí-2019 

 
POTENCIAL ANTIDIABÉTICO E ANTIOXIDANTE DO EXTRATO DE Eugenia 

uniflora O. Berg (PITANGUEIRA) EM MODELO DE RATOS HIPERGLICÊMICOS  

Monica S. Z. Schindler1*, Hemilli Mezzomo2, Gabrielle Boschetti2, Ana Paula Zanatta2, Jacir Dal 
Magro1, Leila Zanatta1,2 

1Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais, Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ 
*monicasantinzanatta@unochapeco.edu.br 
2Curso de Farmácia, Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ 
 
 
O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico 
caracterizado pelo aumento da glicose 
sanguínea (LEHNINGER et al. 2007). Eugenia 
uniflora O. Berg, pertence à família Myrtaceae, 
conhecida popularmente como pitangueira e 
possui diversas atividades biológicas, dentre as 
quais a atividade antidiabética (SOBEH et al. 
2019, J. ethnopharmacol.). O objetivo deste 
estudo foi avaliar o potencial antidiabético e 
antioxidante das sementes de Eugenia uniflora.  
 
 
O extrato foi produzido por maceração 
etanólica. Para os ensaios biológicos, foram 
utilizados ratos wistar machos (CEUA 
016/2018), divididos em grupos: controles 
hiperglicêmicos (salina), e hiperglicêmicos 
tratados com o extrato de EU em três doses 
(150, 300 e 600 mg/Kg). Os animais receberam 
tratamento e decorridos 30 minutos receberam 
a sobrecarga de maltose (4g/Kg) por via oral. A 
verificação da glicemia ocorreu nos  tempos 0, 
60, 90 e 210 minutos após a administração do 
tratamento, utilizando um glicosímetro. Ao final 
do experimento os animais foram eutanasiados 
e fígado, músculo, intestino e sangue foram 
coletados para posteriores análises. A medida 
do conteúdo de glicogênio foi realizada 
conforme Krisman (1962, Anal. biochem.) com 
algumas modificações (Zanatta et al. 2008, J. 
nat. prod.). A atividade das dissacaridases foi 
determinada segundo Pereira et al. (2012, 
Nutrition). AST e ureia foram determinados 
utilizando kits comerciais. A peroxidação 
lipídica, níveis de tióis não proteicos foram 
determinados através de métodos 
colorimétricos (OHKAWA, 1979, Anal. 
biochem.; ELLMAN, 1979, Arch. biochem. 
biophys.) e a atividade das enzimas superóxido 
dismutase (SOD) e catalase (CAT) através de 
método cinético (Aebi, 1984, Elsevier; Misra et 

al, 1972, J. biol. chem.). As análises 
estatísticas foram realizadas por ANOVA.  
O extrato reduziu a glicemia nas doses de 150 
e 600mg/Kg após 210 e 60 minutos da 
administração do tratamento, respectivamente. 
Também após 210 minutos do tratamento, o 
extrato na dose de 150 mg/Kg ocasionou 
aumento no nível de glicogênio hepático e 
diminuição no nível de glicogênio muscular. Em 
relação as dissacaridases intestinais ocorreu 
redução na atividade da maltase nas doses de 
150 e 300 mg/Kg. Os níveis de AST e ureia, 
bem como a atividade da CAT e SOD não 
foram afetados com nenhum dos tratamentos. 
Entretanto, o extrato produziu redução nos 
níveis de tiois no sangue nas doses de 300 e 
600 mg/Kg.   
 
 
O extrato apresentou potencial antidiabético, no 
entanto não se evidenciou atividade 
antioxidante. Destaca-se a necessidade de 
estudos posteriores farmacológicos para 
esclarecer outros possíveis efeitos biológicos 
da espécie sobre o metabolismo da glicose.  
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