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As sementes de Campomanesia xanthocarpa O. Berg, Myrtaceae (guabiroba), ainda 

pouco explorada industrial e comercialmente, podem ser aproveitadas para extração de 

seu óleo, fazendo surgir uma nova possibilidade para uso terapêutico. A busca por 

alternativas naturais de tratamento vem despertando interesse da indústria farmacêutica. 

O Diabetes mellitus é uma doença crônica resultante da produção insuficiente ou baixa 

sensibilidade dos tecidos à ação da insulina.1 Segundo a Organização Mundial da Saúde 

o número de pessoas com diabetes vem crescendo, causando grande impacto na 

economia devido seu alto custo de tratamento.2 Objetivo foi analisar o potencial 

farmacológico do óleo de semente de guabiroba em ratos hiperglicêmicos. O trabalho 

foi aprovado pela CEUA da Unochapecó (006/2016). Foram utilizados 36 ratos adultos 

(Wistar), divididos em cinco grupos tratados por gavagem. Controles (salina), 

Hiperglicêmicos (4 g/kg de glicose) e hiperglicêmicos tratados com o óleo das sementes 

de C. xanthocarpa (200, 400 e 800 mg/kg). A glicemia foi medida com glicosímetro nos 

tempos 0, 60, 90 e 210 min após tratamento. Ao final do experimento os animais foram 

anestesiados e coletou-se uma alíquota de sangue por punção cardíaca para a 

determinação do perfil lipídico; fígado e músculo sóleo para determinação do conteúdo 

de glicogênio e intestino para a medida das dissacaridases. Os resultados foram 

expressos como Média ± E.P.M. e analisados através de ANOVA seguida pelo pós-teste 

de Bonferroni. Após 60 min da administração do óleo na dose de 400 mg/kg houve uma 

diminuição significativa (15,2%) da glicemia e do colesterol total (25,6%). Além disso, 

houve aumento nos níveis de glicogênio muscular (70,3%) e hepático (74,2%). Após 

3,5 h da administração do óleo verificou-se redução na atividade da sacarase (79,5%, 

83,6%, 73,7%) e da maltase (50,1%, 60,8%, 57,5%) com as doses de 200, 400 e 800 

mg/kg, respectivamente. Diante dos resultados, conclui-se que o tratamento agudo com 

o óleo das sementes de C. Xanthocarpa é capaz de reduzir os níveis de glicose e 

colesterol total séricos. 
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