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RESUMO 

 

Várias espécies de inhame (Dioscorea) têm sido estudadas na literatura cientifica com o fim de 

embasar o uso medicinal frequente desse tubérculo. Na península da Coréia, o inhame era 

indicado pelo folclore para o tratamento da asma, artrite reumatóide, bronquite e outras doenças. 

A Farmacopéia da República Popular da China descreve o seu uso tradicional na medicina 

chinesa para o tratamento de anorexia, diarreia e diabetes, entre outras doenças. O presente 

estudo visa avaliar a atuação do inhame (Dioscorea bulbifera) em um modelo experimental de 

diabetes. Para isso fêmeas adultas de Rattus novergicus variedade albinus da cepa Wistar 

provenientes do Núcleo de Animais de Laboratório da Universidade Federal Fluminense foram 

mantidas no Laboratório de Nutrição Experimental à temperatura de 21-23°C e em ciclo 

claro/escuro de 12-12h recebendo água e ração ad libitum. O diabetes melito foi induzido em 

todas as ratas por meio de uma dieta hiperlipídica e de injeção intraperitonial de 

estreptozotocina. As ratas com diabetes confirmado foram divididas ao acaso em dois grupos, 

um deles tratado com dieta hiperlipídica e o outro com dieta hiperlipídica enriquecida com 

farinha de inhame. Formou-se também um terceiro grupo, composto por animais sadios, usados 

para controle. A glicemia foi acompanhada semanalmente e a massa corporal e o consumo 

alimentar  monitorados 2 vezes na semana durante  5 semanas. A avaliação do diabetes foi feita 

pelo teste de tolerância oral à glicose no início e no fim do período experimental. Ao final do 

experimento realizou-se, sob anestesia (Thiopentax® por via intraperitoneal), a coleta de sangue  

por meio de punção cardíaca e a retirada dos órgãos (fígado, pâncreas, fêmur, coração e tecido 

adiposo) por laparotomia. Foram medidas a glicose e a insulinas séricas, bem como a massa dos 

órgãos. A concentração hepática de grupamentos tiol e os parâmetros do fêmur (massa, espessura 

do ponto médio da diáfise, DMO, CMO, área e radiodensidade) foram quantificados. A ingestão 

de alimentos, os níveis semanais de glicose e o teste de tolerância oral à glicose foram analisados 

por ANOVA bivariada e depois pelo pós-teste de Bonferroni. Os dados de indução (eficiência do 

alimento e glicemia) foram analisados pelo teste t de Student. Os dados restantes foram 

analisados por ANOVA univariada, e depois pelo pós-teste de Newman-Keuls.As análises 

estatísticas foram realizadas através do software Graph Pad Prisma versão 5.0 considerando-se 

estatisticamente significativos os valores de p<0,05. Verificamos que a farinha de inhame tem 

um efeito benéfico no metabolismo de carboidratos mediante carga glicêmica ou não, que os 

grupamentos tióis sensíveis à oxidação foram preservados, bem como houve uma melhora das 

variáveis relativas à estrutura do intestino, do tecido de reserva e dos parâmetros ósseos. Tendo 

em vista os resultados obtidos, verificamos que a adição de farinha de inhame à ração amenizou, 

de uma forma geral, os efeitos deletérios do diabetes experimental. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Several species of yam (Dioscorea) have been studied in the scientific literature in order to 

support the frequent medical use of this tuber. In the Korean peninsula, yam has been 

recommended by the folklore to treat asthma, rheumatoid arthritis, bronchitis and other diseases.  

Yam has been also employed in traditional medicine for the treatment of anorexia, chronic 

diarrhea, diabetes, as has been described in the Pharmacopoeia of the People’s Republic of 

China. This work aims assessing the effect of the use of yam (Dioscorea bulbifera) in an 

experimental model of diabetes. Therefore, adult female rats (Rattus norvergicus var. albinus of 

the Wistar strain) from the Laboratory Animals Nucleus in the Universidade Federal Fluminense 

were maintained at Experimental Nutrition Laboratory at temperature of 21-23°C and in a light-

dark cycle of 12-12 h, receiving water and food ad libitum. Diabetes mellitus was induced in all 

rats through a high fat diet and intraperitoneal injection of streptozotocin. The rats with 

confirmed diabetes have been randomly assigned in two groups, one treated with high fat diet 

and the other with high fat diet added with yam flour. A third group of healthy animals was used 

as controls. Blood glucose was measured weekly, and body weight and food consumption were 

monitored two times a week over five weeks. Diabetes assessed by oral glucose tolerance test in 

the beginning and in the end of the experiment. At the end of the experiment, a cardiac tap was 

done under intraperitoneal anesthesia (Thiopentax®) for collecting blood and a laparotomy to 

remove the organs (liver, pancreas, femur, heart and adipose tissue).  Plasma glucose and insulin 

levels were assessed, as well as organ weights. Liver concentrations of thiol groups and femur 

parameters (mass, thickness at the diaphysis midpoint, DMB, CMB, area and radiodensity) were 

quantified. Food ingestion, weekly blood glucose and oral test of glucose tolerance were 

analyzed by two-way ANOVA, followed by Bonferroni post-test. The induction data (feed 

efficiency and glycaemia) were analyzed by Student’s t test. The other data were analyzed by 

one-way ANOVA, followed by Newman-Keuls post test. All statistical analyses were done with 

the software Graph Pad Prisma version 5.0, and p-values <0.05 were considered significant. We 

could verify that the yam flour promotes beneficial effect on carbohydrate metabolism with 

glycemic load or not; that the oxidation-labile thiol groups have been spared; and that there was a 

improvement in the variables related to gut structure and to reserve fat tissue, and in bone 

parameters. According to our results, chow added with yam flour generally minimized the 

deleterious effects of experimental diabetes. 
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1.0 Introdução 

2.0 Revisão da literatura 
2.1 Diabetes melito: 

O diabetes melito é uma doença que apresenta incidência e prevalência elevadas em 

populações de diversas partes do mundo. O diabetes emergiu como uma das principais ameaças à 

saúde mundial, e a incidência crescente em indivíduos jovens é particularmente preocupante, 

pois a doença pode evoluir insidiosamente durante anos antes de apresentar manifestações graves 

(SARTORELLI & FRANCO, 2003). 

A classificação atual do diabetes é baseada na etiologia e não no tipo de tratamento. A 

classificação recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Associação 

Americana de Diabetes é: Diabetes melito tipo 1 (anteriormente conhecido como 

―insulinodependente‖); Diabetes melito tipo 2 (ou não dependente de insulina); outros tipos 

específicos e a Diabetes gestacional. A OMS propôs ainda duas outras categorias, denominadas 

pré-diabete (ou alteração da glicemia de jejum) e tolerância à glicose diminuída (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 

O diabetes melito do tipo 1 (DM1) inclui todas as formas causadas por destruição 

primária auto-imune das células β do pâncreas ou por algum outro tipo de defeito primário da 

função deste tipo celular que resulte em uma secreção de insulina insuficiente para os tecidos-

alvo periféricos. A DM1 sofre pouca influência da hereditariedade e resulta, quase sempre, em 

cetoacidose com grandes flutuações da glicemia, acometendo geralmente indivíduos magros e 

apresentando expressiva deterioração clínica quando o tratamento com insulina não é iniciado 

precocemente (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2006). 

Esse tipo de diabetes ocorre em cerca de 5% a 10% dos diabéticos e inclui casos 

decorrentes de doença auto-imune ou casos nos quais a causa da destruição das células beta não é 

bem conhecida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). A forma rapidamente 

progressiva é comumente observada em crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos, e a forma 

lentamente progressiva geralmente aparece em adultos, sendo erroneamente classificada como 

tipo 2 pelo seu aparecimento tardio (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2006; BRASIL, 

2006a; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 
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O diabetes melito do tipo 2 (DM2) é uma desordem complexa na qual a interação entre os 

fatores genéticos e ambientais resultam no declínio progressivo da ação da insulina (resistência à 

insulina), um defeito metabólico característico que precede a evidente disfunção das células β, 

estando primariamente associado a uma hiperinsulinemia periférica compensatória. Com o 

passar do tempo, a função das células  se deteriora, impossibilitando a manutenção da 

homeostase da glicose e levando, sequencialmente, à redução da tolerância à glicose e ao 

diabetes (SIRINIVASAN et al., 2005). 

Há hoje uma epidemia global de DM2, cuja prevalência estimada era, em 2007, de 6% 

(246 milhões de pessoas em todo o mundo). A previsão para 2025 é a de que este número 

aumente para 7,3% (380 milhões de pessoas) (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 

2006). Até mesmo as crianças já não são mais poupadas pelo DM2, uma doença que, até 

recentemente, acometia apenas pessoas de meia idade. Nos EUA, cerca de 30% de todos os 

novos casos de diabetes ocorrem em crianças com o tipo 2 da doença. (ROLO & PALMEIRA, 

2006). 

2.2 Alterações no diabetes melito: 

O diabetes melito não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos cuja manifestação comum é a hiperglicemia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2006). Tais transtornos afetam o metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas 

e associam-se a uma deficiência absoluta ou relativa na secreção e/ou na ação da insulina (RAO, 

KESAVULU, APPARAO, 2001). O emprego do termo ―heterogêneo‖ na definição do diabetes 

melito é correto, dado o amplo espectro de variação em sua etiopatogenia e em suas 

manifestações clínicas (DE PAULA & ROSEN, 2010). 

As complicações crônicas do diabetes causam sofrimento humano na forma de cegueira, 

falência dos rins, amputações e maior risco de doença arterial coronariana e infarto. Incentivados 

pela necessidade de desenvolver novas terapias, muitos pesquisadores têm estudado as áreas da 

ciência relacionadas à insulina e ao diabetes. Entretanto, apesar dos expressivos resultados, 

muitas questões relativas às causas do diabetes e de suas complicações crônicas permanecem 

sem resposta (TAYLOR, 1999). 

2.2.1 Hiperglicemia: 
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A hiperglicemia, característica principal de todos os tipos de diabetes, é responsável pelas 

várias alterações metabólicas. O descontrole glicêmico é um fator etiológico para as 

complicações microangiopáticas (DE PAULA & ROSEN, 2010; BROWNLEE, 2001). Segundo 

o estudo Diabetes Control and Complications Trial (1993), o tratamento intensivo com insulina 

efetivamente posterga o início e retarda a progressão das complicações em longo prazo da 

doença em indivíduos com DM1 (MARTÍN-GALLÁN et al., 2003). 

2.2.2 Estresse oxidativo: 

Embora os mecanismos subjacentes às complicações do diabetes não estejam bem 

definidos, há uma relação estreita entre a progressão da doença e o maior número de radicais 

livres, os maiores níveis de glicose sanguínea e a peroxidação lipídica. Dada a persistência da 

hiperglicemia crônica, os indivíduos com diabetes geralmente apresentam alto estresse oxidativo, 

o que, por sua vez, depleta o sistema de defesa antioxidante e acumula radicais livres, causando 

modificações também cumulativas em macromoléculas de longa duração, modificações estas que 

persistem apesar de normalizada a glicemia (ZHANG et al., 2010; ROLO; PALMEIRA, 2006; 

MAKINI et al., 2011). 

Os antioxidantes podem ser divididos em duas classes: aqueles com atividade enzimática 

e os que não possuem essa atividade. Na primeira classe estão os compostos capazes de bloquear 

a iniciação da oxidação, ou seja, as enzimas que removem as espécies reativas de oxigênio, 

destacando-se a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Os antioxidantes não 

enzimáticos incluem um conjunto de neutralizadores de radicais livres, como as vitaminas A 

(retinol), C (ácido ascórbico), E (α-tocoferol), os flavonoides, os tióis (incluindo a glutationa – 

GSH), a ubiquinona (Coenzima Q10), o ácido úrico, a bilirrubina, a ferritina e alguns 

micronutrientes (ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio) que podem atuar como co-fatores 

enzimáticos (ANGELO & JORGE, 2007; DEKKERS et al., 1996). 

Os tióis são uma classe de moléculas que se caracteriza pela presença de resíduos 

sulfidrila (-SH) em seu sítio ativo. Os tióis são sintetizados a partir de aminoácidos sulfúricos 

com a cisteína ou o seu precursor, a metionina. Uma característica típica dos tióis é agir como 

redutores (SEN & PACKER, 2000), embora possuam também inúmeras outras funções nos 

sistemas biológicos: síntese proteica, equilíbrio redox, biogênese celular e imunidade. Têm ainda 
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um papel relevante na rede de defesa antioxidante (GROUSSARD et al., 2003; DENEKE, 2000; 

MAY et al., 1996). 

A oxidação e a redução das proteínas tiólicas é o principal mecanismo com que os 

oxidantes reativos integram as vias celulares de transdução de sinal. As proteínas tiólicas são 

alvos adequados porque seus resíduos de cisteína são sensíveis à oxidação. As mudanças da 

atividade enzimática ou das características de ligação decorrentes da oxidação podem constituir-

se em um mecanismo de transmissão de sinal (WINTERBOURN & HAMPTON, 2008). 

A glutationa (GSH) é uma gama-glutamil-cisteinil-glicina, o tiol presente em maior 

quantidade no organismo. O grupamento tiol é o que confere à glutationa a capacidade de 

desempenhar as funções que lhe são características e que são de importância vital no organismo 

(HÖEHR et al., 2001; REISCHL et al., 2007). A glutationa atua contra a formação de radicais 

livres, na homeostase tiólica, na manutenção do balanço redox da célula e na defesa contra 

agentes eletrofílicos, além de aumentar a capacidade antioxidante das vitaminas C e E. A 

glutationa reduz a cisteína, de forma a promover a gênese de tióis (GROUSSARD et al., 2003; 

SVENSSON et al., 2002; COOMBES et al., 2001; SCHULZ et al., 2000). 

Uma técnica para avaliar a capacidade antioxidante do organismo e mensurar o estresse 

oxidativo consiste em quantificar as proteínas transportadoras de grupos tiólicos, ou o conteúdo 

total de tióis. Esta técnica verifica a quantidade de sulfidrilas (SH) não oxidadas presentes nos 

aminoácidos. O grupo SH pode ser oxidado por radicais livres, comprometendo o funcionamento 

das proteínas. O sistema de defesa antioxidante regula o estado redox celular dos tióis, 

protegendo contra a excessiva oxidação. (AKSENOV & MARKESBERY, 2001). A oxidação 

dos aminoácidos resulta na formação de carbonilas, tióis oxidados, entre outras modificações que 

alteram a função normal da proteína. A exemplo do que ocorre com outros antioxidantes, 

verifica-se, nos longos períodos de estresse oxidativo, uma perda de proteínas com grupos tiol 

(SVENSSON et al., 2002). 

2.2.3Qualidade óssea: 

Pacientes com diabetes têm, em comparação com indivíduos saudáveis, maior incidência 

de fraturas ósseas, o que sugere que a integridade estrutural do sistema esquelético pode estar 

comprometida (REDDY et al., 2001). Quadros osteoarticulares também costumam estar ligados 

ao diabetes, sendo que a osteoporose pode ser incluída na lista de desordens relacionadas à 



17 

 

doença, embora seja difícil esclarecer o modo pelo qual se dá a associação (SCHWARTZ, 2003; 

DE PAULA & ROSEN, 2010). 

Embora ambos os tipos de diabetes afetem a qualidade óssea, o mecanismo de ação não é 

igual. Tem sido sugerido que perda de massa óssea está relacionada ao DM1 (MOTYL & 

MCCABE, 2009), e que provavelmente se deve à falta de insulina, já que esse hormônio regula a 

formação óssea através da atividade osteoblástica (RÄKEL et al., 2008). A perda de massa óssea 

não está claramente associada ao DM2. A Figura  1 mostra como ambos os tipos de diabetes 

estão, relacionados ao aumento das fraturas ósseas (DE PAULA & ROSEN, 2010). 

 
 

 (adaptado de DE PAULA & ROSEN, 2010).  

 

2.3 Alimentos funcionais: 

Há muito tempo se sabe que os alimentos têm papel essencial na manutenção da saúde e 

na longevidade. Hipócrates já propugnava, na Grécia antiga, o uso de alimentos como remédios. 

Naturalmente, todos os alimentos são funcionais, uma vez que nos proporcionam sabor, aroma e 

valor nutritivo. Entretanto, nas últimas décadas, o termo ―funcional” tem sido aplicado a 

alimentos cuja característica é proporcionar um benefício fisiológico adicional, além das 

qualidades nutricionais básicas. Tais alimentos também são vistos como promotores de saúde e 

Tipo 1 Tipo 1 e 2 Tipo 2 

↓Massa óssea 

Baixo Peso ↓IGF-1 
↓Insulina 
↓Estrogênio 

↑Proteólise 
↓Força muscular 

Oculopatia 
Neuropatia 

Desordens de 
equilíbrio 

Glicação 
proteica 

Acúmulo de 
microdanos 

Obesidade 

? 

Risco de 
fraturas 

Diabetes Mellitus 

Figura  1: Fisiopatologia do maior aumento do risco de fratura no diabetes melito tipo 1 e 2 
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podem associar-se a uma redução do risco de certas doenças (VIEIRA, CORNELIO & 

SALGADO, 2006). 

Embora remonte às origens da civilização, a relação entre alimentação e saúde nunca foi 

tão estreita quanto nos dias de hoje. Houve, simultaneamente à transição econômica ocorrida no 

Brasil na década de 90, uma alteração dos padrões epidemiológicos e nutricionais da população 

brasileira. Monteiro (1995) denominou este fenômeno como ―transição nutricional‖, em uma 

referência à realidade brasileira. Segundo o autor, o Brasil vem substituindo o problema da 

escassez pelo do excesso. Sendo assim, a desnutrição, ainda relevante, vem diminuindo, e dando 

lugar à obesidade, isto é, ―estamos trocando um mal pelo outro‖. Esse mesmo estudo aponta que 

a prevalência de obesidade tem aumentado nas diferentes regiões do Brasil, acompanhando a 

tendência mundial. 

A urbanização, a industrialização e a globalização exerceram uma grande influência 

sobre o estilo de vida, a dieta e, consequentemente, sobre o estado nutricional. Ao mesmo tempo 

em que ocorreu uma diminuição da subnutrição nas regiões metropolitanas, houve uma alteração 

no estilo de vida, com a adoção de dietas inadequadas e redução da atividade física. Como 

resultado, doenças decorrentes tanto da deficiência quanto do excesso de nutrientes tornaram-se 

importantes problemas de saúde pública (LAJOLO, 2002). Este quadro sobrecarrega o sistema 

de saúde com uma demanda crescente de atendimento a doenças crônicas relacionadas à má 

alimentação (CARVALHO et al., 2006). No Brasil, verificou-se, ainda, um aumento no número 

de óbitos decorrentes de doenças crônico-degenerativas (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE 

SAÚDE DO BRASIL, 2001). 

A idéia de modular a função metabólica através de nutrientes, fazendo com que a 

alimentação tivesse reflexos na saúde, não é, na verdade, nova. Novo é o interesse em investigar 

e explorar mais amplamente esse potencial de tratamento científico e o enquadramento 

legislativo que envolve a questão. As antigas culturas chinesa, indiana, egípcia e, em particular, a 

grega, trabalhavam muito com o conceito de comida-remédio ou de alimentos terapêuticos, 

atribuindo propriedades preventivas e/ou curativas a quase todos os alimentos, reconhecendo, do 

mesmo modo, as condições adequadas para o preparo e consumo dos mesmos (VIEIRA, 

CORNELIO & SALGADO, 2006). 
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Há muito tempo associa-se o consumo de frutas e hortaliças à prevenção de doenças 

ligadas à dieta, como a obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, 

osteoporose e câncer (CARVALHO et al., 2006). No entanto, os alimentos funcionais fazem 

parte de uma nova concepção de alimento surgida no Japão na década de 80. Esta concepção, 

lançada através de um programa de governo, tinha como objetivo desenvolver alimentos 

saudáveis para uma população que ao mesmo tempo envelhecia e apresentava uma grande 

expectativa de vida (ANJOS, 2004). 

A regulamentação específica para alimentos funcionais iniciou no Japão. Alimentos 

conhecidos como FOSHU (Alimentos para Uso Específico em Saúde – Foods for Specified 

Health Use), referem-se àqueles processados, similares em aparência aos alimentos 

convencionais que, se usados como parte de uma dieta normal, demonstraram, manutenção das 

suas funções nutricionais básicas, benefícios fisiológicos e/ou relacionados à redução do risco de 

doenças crônicas. Tais alimentos trazem um selo de aprovação do Ministério da Saúde e Bem-

estar japonês (HASLER, 1998). O princípio foi rapidamente adotado mundialmente, entretanto, 

os tipos de alegação (ou claim), bem como os critérios para a sua aprovação, variam de acordo 

com a regulamentação de cada país ou de cada bloco econômico (STRINGHETA et al., 2007). 

No Brasil, um ―Alimento Funcional‖ é caracterizado pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde como sendo "aquele alimento ou ingrediente que, além das 

funções nutritivas básicas, produz, quando consumido como parte da dieta usual, efeitos 

metabólicos e/ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem 

supervisão médica" (BRASIL, 1999a). 

A legislação brasileira não define alimento funcional e sim as alegações de propriedade 

funcional e estabelece as diretrizes para sua utilização, bem como as suas condições de registro. 

As alegações aprovadas relacionam a propriedade funcional e ou de saúde de um nutriente ou 

não nutriente do alimento, considerando a formulação e as características deste. São permitidas 

alegações funcionais relacionadas com o papel fisiológico no crescimento, desenvolvimento e 

funções normais do organismo e/ou alegações sobre a manutenção geral da saúde e a redução de 

risco de doenças, em caráter opcional. Não se permitem alegações que façam referência à cura 

ou à prevenção de doenças. (BRASIL, 1999b; BRASIL, 1999c). 
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O guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2006b) recomenda o estímulo à 

prática de atividade física, a adoção de uma dieta variada e alerta, também, para que não se 

mistifique os componentes funcionais dos alimentos. 

São inúmeros os fatores que têm contribuído para o desenvolvimento dos alimentos 

funcionais, sendo um deles o aumento da consciência dos consumidores que, desejando melhorar 

a qualidade de suas vidas, optam por hábitos saudáveis (MORAES & COLLA, 2006). Estes 

hábitos têm sido fomentado pelo crescente número de trabalhos científicos publicados nas 

últimas duas décadas sobre a relação entre a dieta e a incidência de doenças crônicas, destacando 

o extraordinário potencial dos alimentos para manter ou melhorar o estado de saúde dos 

consumidores (BALDISSERA, et al., 2011). 

Assim, o papel da nutrição hoje vai além da ênfase sobre a importância de uma dieta 

balanceada. A dieta deve almejar a otimização da nutrição, com o objetivo de maximizar as 

funções fisiológicas e garantir o aumento da saúde e do bem-estar, bem como a redução do risco 

de doenças (ROBERFROID, 2002). 

 

2.4 Inhame: 

O inhame desempenha importante papel socioeconômico no Brasil, prestando enorme 

contribuição ao desenvolvimento rural. Esta espécie produz tubérculos de alto valor nutritivo e 

energético, e é utilizado na alimentação de todas as classes da sociedade brasileira 

(CRIVELARO, 2008).  

Os nomes populares variam de local para local, de região para região e de um país para 

outro, fazendo com que uma mesma planta possa ter diversas denominações e uma mesma 

denominação ser aplicada a diversas plantas distintas. Por esta razão é imprescindível conhecer o 

nome científico de cada espécie, conforme previsto no ―Código Internacional de Nomenclatura 

Botânica‖ (GREUTER et al., 1994) e então procurar correlacioná-lo ao nome popular, ou vulgar. 

Os sistemas subterrâneos do inhame (Dioscorea sp.) são confundidos com os rizomas-

filhos do taro (Colocasia esculenta (L.) Schott), uma confusão provavelmente iniciada pelo povo 

africano que usa a palavra ―yam‖ (fome) para denominar várias espécies de raízes comestíveis, 

nome que permanece até os dias atuais. O inhame é muitas vezes identificado 
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indiscriminadamente pelo consumidor como ―cará‖ ou ―inhame‖, (ABRAMO, 1990; 

PEDRALLI, 2002). 

Conforme afirma textualmente Abramo (1990), ―a confusão criada em torno da 

classificação do inhame é muito grande, confusão esta que se estende às taiobas e aos carás, tanto 

em nível científico quanto comercial, causando situações que vão do cômico ao desastre total‖. 

No ―I Simpósio Nacional sobre as Culturas do Inhame e do Cará‖, realizado em Venda 

Nova do Imigrante, ES, em abril de 2001, foi aprovada uma proposta de padronização da 

nomenclatura do ―inhame‖ e do ―cará‖. Isto trouxe melhor entendimento para pesquisadores, 

extensionistas, sociedades civis organizadas, importadores, produtores, comerciantes e 

consumidores, facilitando também a identificação das espécies cultivadas de cada família 

botânica e a interpretação das informações existentes sobre cada uma delas (PEDRALLI, 2002). 

Assim sendo, ficou estabelecido que os órgãos governamentais, universidades, empresas 

de pesquisas e de extensão rural, a Sociedade de Olericultura do Brasil e as demais entidades 

ligadas ao setor agrícola oficializem e divulguem, no âmbito técnico-científico nacional, a nova 

nomenclatura. Segundo esta, a espécie Colocasia esculenta passa a ter a denominação definitiva 

de ―taro‖ e as Dioscoreáceas (Dioscorea spp.), passam a ter a denominação definitiva de 

―inhame‖. As espécies cultivadas de ―carás‖ serão consideradas como variedades do inhame 

(PEDRALLI, 2002). 

O taro (Figura  2) (Colocasia esculenta (L.) Schott) pertence à família das Araceae Adans 

que apresenta pelo menos 105 gêneros e 3.500 espécies, a maioria delas utilizadas como 

ornamentais e umas poucas na alimentação humana (MAYO, 1999). Mais de 800 espécies de 

Araceae têm importância econômica (ornamentais, alimentícias, medicinais) e cerca de 10% da 

população mundial as utiliza na alimentação. 

O inhame (Figura  3) pertence à família Dioscoreaceae e ao gênero Dioscorea, que possui 

mais de 600 espécies, 14 das quais tem seus tubérculos utilizados como alimento. É um gênero 

muito amplo, que se distribui pelas regiões chuvosas tropicais, subtropicais e temperadas do 

mundo (BRESSAN, 2005; MONTALDO, 1972). A distribuição geográfica da família 

dioscoreácea no planeta é demonstrada na Figura  4. 
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Figura  2: Taro (Colocasia esculenta) 

 

 

Figura  3: Inhame ou Cará (Dioscorea 

alata) 

       

 

 

 

 

Figura  4: Distribuição Geográfica da família Dioscoreácea no planeta. 

Fonte: SANTOS, 2005. 

Estima-se que existam no Brasil entre 150 e 200 espécies de Dioscorea, único gênero da 

família presente em todas as regiões do país. Contudo, a maioria das espécies é ainda pouco 

estudada (BARROSO et al., 1974; CHU & FIGUEIREDO-RIBEIRO, 1991; PEDRALLI, 1988; 

PEDRALLI, 1992; PEDRALLI, 1998). As principais espécies cultivadas são, pela ordem de 

plantio, D. alata, com os tipo São Tomé, Cará Mandioca, Cará Flórida, seguida da D. 

cayenensis, D. bulbifera, D. trifida e da D. esculenta. 

2.4.1 Inhame e seus benefícios: 

A porção tuberosa do gênero Dioscorea, extensivamente cultivado como alimento na 

Ásia, tem sido empregada na medicina chinesa tradicional para tratamento de anorexia, diarréia 
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crônica, diabetes e leucorreia, tal como descrito pela Pharmacopeia of People’s Republic of 

China (JEON  et al., 2006). 

Tem sido sugerido que o inhame (Dioscorea spp.) seja superior, em termos nutricionais: 

o conteúdo proteico é mais alto e possui melhor balanço aminoacídico que o relatado em outros 

tubérculos tropicais (CHAN et al., 2004). 

Constituintes ativos de quatro grupos importantes têm sido isolados e caracterizados por 

meio de análises fitoquímicas, no inhame chinês. Esses constituintes são: polissacarídeos de 

mucilagem (ZHAO et al., 2005), a dioscorina como um estoque proteico (GAIDAMASHVILI et 

al., 2004), as saponinas esteroidais, incluindo a dioscina (KAWASAKI & YAMAUCHI, 1968; 

SAUTOUR et al., 2004b), a gracilina (YANG, LU & HWANG, 2003) e o furastanol (DONG et 

al., 2001; LIU et al., 2003) além de derivados de fenantreno como a batatasin (SAUTOUR et al., 

2004a). 

O principal constituinte das espécies de dioscorea é uma saponina bem-conhecida, a 

dioscina. A sua aglicona, a diosgenina, é a principal matéria-prima para a produção industrial de 

hormônios esteroidais. A diosgenina tem sido usada por centenas de anos para tratar o 

reumatismo e doenças semelhantes à artrite. Um outro constituinte, a dioscoretina, além de seu 

uso para tosse espasmódica, diarréia e náuseas em mulheres grávidas, tem emprego como um 

agente hipoglicemiante (OLAYEMI & AJAIYEOBA, 2007). 

Já se determinou que os rizomas de Dioscorea exercem ação na resposta imune: 

imunomodulação (ZHAO et al., 2005; CHOI, KOO & HWANG, 2004), efeitos antiinflamatórios 

(KIM et al., 2004), anti-tumorais (HU & YAO, 2003a; HU & YAO, 2003b) e anti-osteoporóticos 

(YIN et al., 2004). Além disso, os efeitos antioxidantes da dioscorina são extensamente 

investigados (HOU et al., 2001; HOU, CHEN & LIN, 1999), supõe-se que o consumo de 

Dioscorea pode melhorar algumas anormalidades metabólicas, incluindo a hiperglicemia 

(MCANUFF et al., 2005), a obesidade (KWON et al., 2003), as disfunções intestinais e do 

metabolismo lipídico (CHEN et al., 2003). 

Diferentes espécies de inhame têm sido amplamente usadas para a melhor a saúde e são 

listadas como alimentos funcionais para o tratamento de muitas doenças na china. O conceito de 

alimento funcional implica, no entanto, na necessidade de avaliações científicas rigorosas dos 

riscos e benefícios do uso tradicional destas plantas (CHANG et al., 2004). 
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2.5 Farinha de inhame: 

Bhandari e colaboradores (2003) avaliaram a qualidade nutricional de quatro espécies 

diferentes de inhame e concluíram que a Dioscorea bulbifera (Figura  5) possui superioridade 

nutricional devido ao seu maior conteúdo proteico e melhor composição aminoacídica e mineral 

(potássio, fósforo, sódio, magnésio, cobre, ferro, manganês e zinco). Dentre estes minerais, o 

potássio é o mais abundante em todas as espécies e o cobre o menos encontrado. No ano 

seguinte, o mesmo autor publicou um estudo (BHANDARI & KAWABATA, 2004) mostrando 

que esta espécie também possui maior teor de polifenóis, que são compostos associados às cores, 

aos sensores de qualidade, e às propriedades nutricionais e antioxidantes dos alimentos 

(KIRAKOSYAN et al., 2003; ROBBINS, 2003). Neste mesmo estudo, a Dioscorea bulbifera foi 

a espécie que apresentou melhores resultados antioxidantes nos testes de capacidade de varredura 

de radicais livres como o teste de DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) e o sistema ABTS (ácido 

2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico), demonstrando também um alto poder de 

quelação do ferro, embora fosse, neste último particular, um pouco menos potente que a D. 

triphilla. 

 

 

Figura  5: Inhame de ar ou Cará-moela (Dioscorea bulbifera) 

 

Os métodos de secagem e acondicionamento são fatores que influenciam a qualidade do 

tubérculo (CHOU et al., 2006; HSU et al.,, 2003; OMONIGHO & IKENEBOMEH, 2000). Hsu, 

em 2003, avaliou a qualidade de farinhas de inhame diferenciadas entre si pelo método de 

secagem. As farinhas foram submetidas a testes antioxidantes como critério de avaliação da 

qualidade, pois o processo de oxidação é um dos fatores primários para o desenvolvimento de 
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muitos processos crônicos degenerativos. Observou-se que o método de secagem afeta 

profundamente a capacidade de varredura do radical DPPH nas farinhas, de tal modo que, 

semelhantemente ao resultado de Liu & Lin (2009), a farinha seca por liofilização possuía a 

atividade mais forte de eliminação do radical DPPH, tanto quando comparada à farinha 

dessecada em estufa, como quando comparada à dessecada em tambor. A liofilização mostrou 

melhores resultados que os outros tipos de secagem tanto no ensaio de atividade antioxidante 

total por ABTS quanto no teste do poder de redução.  

Chen e Lin (2007) concluíram que o aumento da temperatura diminui as atividades 

antioxidantes nestes mesmos testes, além de desnaturar a dioscorina, a principal proteína das 

espécies de Dioscorea. Chou (2006) mostrou que a estocagem a frio retarda a diminuição do 

poder redutor e o declínio da capacidade varredora de DPPH. 

 

Atualmente, os agentes usados para o tratamento do diabetes são, principalmente, os 

fármacos sintéticos e a insulina. Entretanto, estes fármacos usualmente produzem consideráveis 

efeitos colaterais, como hipoglicemia, resistência (taquifilaxia), hidropisia e ganho de peso 

(TAHRANI et al., 2010). Dados epidemiológicos, assim como estudos in vitro, têm confirmado 

o papel protetor dos alimentos, em relação ao risco de diversas doenças (CHAN et al., 2004; 

KAUR & KAPOOR, 2002; SALAH et al., 1995). Em paralelo ao tratamento convencional, a 

medicina popular tem sido cada vez mais procurada. Por esta razão, este trabalho pretende 

contribuir com um maior embasamento científico em relação aos agentes antidiabéticos naturais, 

no caso, a farinha de inhame. 
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3.0 Objetivo: 
 

Avaliar os efeitos do inhame sobre um quadro diabético estabelecido em ratas por um protocolo 

experimental. 

 

3.1 Objetivos específicos: 

 Avaliar as glicemias em jejum e após estímulo glicêmico; 

 Avaliar massa corporal e dos órgãos; 

 Avaliar indicador de oxidação hepática; 

 Avaliar os parâmetros ósseos. 
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4.0 Material e Métodos: 
 

4.1 Animais: 

Para realização do experimento, foram utilizados 22 animais da espécie Rattus 

novergicus, variedade albinus, linhagem Wistar, fêmeas, com 8 semanas de vida, fornecidos pelo 

Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e levados 

para o Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE/UFF) onde foi realizado o experimento. 

Antes do início do estudo, os animais passaram por um período de adaptação, no qual 

foram alojados em caixas padrão de polipropileno e receberam água e ração comercial 

(Nuvital®, Nuvilab, PR, Brasil) ad libitum, por um período de 10 dias. Todos os procedimentos 

adotados foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (n◦ 37, 2010). 

 

4.2 Rações: 

As dietas experimentais (Tabela 1 e Tabela 2) foram confeccionadas baseadas nas 

determinações da American Institute of Nutrition (REEVES et al., 1993) no (LabNE/UFF). 

 

4.3 Diabetes Experimental: 

O protocolo seguido para indução do diabetes experimental (HF/STZ, 35mg) combinação 

a oferta de uma dieta de alta densidade energética (HF) por tempo suficiente para que induza a 

resistência à insulina e, em seguida uma injeção contendo uma única dose baixa de 

estreptozotocina (STZ). Sendo assim, as ratas foram alimentadas por 3 semanas com dieta 

hiperlipídica ad libitum (Grupo Hiperlipídico: GH), apresentada na Tabela 1, compostas de tal 

modo que 58% das calorias fossem provenientes de gordura (MU et al., 2006; REED et al.,, 

2000). Em seguida, foi administrada estreptozotocina por via intraperitoneal, na concentração de 

35 mg/kg de massa corporal diluída em tampão citrato (0,1M; pH: 4,4) (SIRINIVASAN et al., 

2005). O grupo controle (GC) recebeu apenas injeções intraperitoneais de tampão citrato, 

sofrendo assim o mesmo estresse que os demais animais. 

Após a quarta semana, o diabetes foi confirmado pela avaliação da glicemia e apenas os 

animais que apresentaram glicose acima de (290 mg/dl) foram considerados diabéticos e 

incluídos no estudo. Durante todo o período foi avaliado a capacidade de conversão de energia 

alimentar consumida em peso corporal através do cálculo da Eficiência Alimentar. 
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Tabela 1: Composição nutricional das dietas utilizadas durante a indução do diabetes 

melito. 

Nutrientes (g/100g) Dieta 

Controle 

Dieta 

Hiperlipídica 

Caseína (≥ 85% de proteína) 
1
 12,76 12,79 

Amido de milho 2 63,31 33,57 

Açúcar 3 10 10 

Óleo de soja 
4
 4 4 

Banha de Porco 5 - 29,71 

Fibra 6 5 5 

Mix de vitaminas 
7
 1 1 

Mix de minerais 
7
 3,5 3,5 

L-cisteína 
8
 0,18 0,18 

Colina 
8
 0,25 0,25 

Antioxidante 0,0014 0,0014 

Total (g) 100 100 

Carboidrato (% energético) 73,13 30,68 

Proteína (% energético) 13,85 9,32 

Lipídeo (%energético) 13,02 60,0 

Valor Energético Total (kcal/g) 3,46 5,15 

AIN-93M: American Institute of Nutrition-93M  
1
Comércio e Industria Farmos Ltda (Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 

2
 Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda (Mogi-Guaçu-SP, Brasil) 

3 União (Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 
4 Liza da Cargill Agricultura Ltda (Mairinque-SP, Brasil) 
5  Sadia Comercial Ltda 
6 Microcel da Blanver Ltda (Cotia-SP, Brasil) 
7
 PragSolucões Comércio e Serviços Ltda (Jaú-SP, Brasil) 

8
 M.Cassab Comércio e Industria Ltda (São Paulo-SP, Brasil) 

 

4.4 Inhame: 

O inhame (Dioscorea bulbifera) foi obtido casualmente do mercado central da cidade de 

Belo Horizonte, MG. Com o intuito de evitar equívocos em relação à identidade da planta, os 

espécimes foram identificados pelo biólogo Ricardo Couto, e comparados a uma exsicata 

depositada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ sob o número Couto, R.S. 164. 
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4.5 Farinha de inhame: 

Os tubérculos foram inicialmente lavados e descascados manualmente, e os pedaços 

impróprios retirados. Foram em seguida cortados em fatias de 1-3 cm de espessura (CHAN et al., 

2006) obtendo-se assim os ―chips‖ de inhame. A seguir, os chips foram imersos em água a 100ºC 

e, após o início de fervura, mantidos em água fervente por um minuto (HASHIMOTO et al., 

2009). Foram em seguida secos em um liofilizador a -60°C até que tivessem um peso constante. 

Os tubérculos secos desta forma foram triturados em um liquidificador industrial e peneirados 

em uma peneira com de 35 mesh, (0,5 mm de malha), sendo a farinha pronta armazenada a -

20°C até o momento de utilização. 

A secagem dos bulbos por liofilização e o acondicionamento da farinha em freezer foram 

cuidadosamente feitos, de modo que se pudesse assegurar a manutenção da qualidade nutricional 

do tubérculo. 

 

4.6 Composição química: 

A farinha de inhame utilizada foi analisada quanto à sua composição química no 

laboratório de Bromatologia da Faculdade de Farmácia da UFF. 

O teor de umidade das amostras foi determinado por método gravimétrico empregando 

estufa com circulação de ar a 105°C por 3 horas, conforme descrito pelo Instituto Adolfo Lutz  

(SÃO PAULO, 2008). 

O teor de cinzas foi determinado gravimetricamente pelo resíduo mineral fixo obtido em 

mufla a 550°C por 3 horas (SÃO PAULO, 2008). A determinação do teor de lipídios foi feita 

após extração com éter de petróleo, por meio de um extrator Soxhlet (SÃO PAULO, 2008). 

Para determinar a concentração de proteínas utilizou-se um destilador micro-Kjeldahl e 

um bloco digestor, avaliando-se então o teor de nitrogênio na amostra. O valor da concentração 

de proteína foi obtido pelo fator de conversão: g de Nitrogênio x 6,25 (SÃO PAULO, 2008). 

Os glícides totais e redutores foram determinados mediante a titulação de açucares pelo 

método de Lane Eynon (SÃO PAULO, 2008). O amido foi obtido por hidrólise ácida e em 

seguida submetido a titulação de açucares pelo método de Lane-Eynon (SÃO PAULO, 2008). 

O teor de fibra bruta foi estimado por diferença após a determinação das frações 

anteriores. O valor calórico total, expresso em kcal, foi calculado segundo a RDC nº 360 

(BRASIL, 2003), que usa os coeficientes de Atwater (carboidratos: 4 Kcal/g, proteínas: 4 Kcal/g 

e lipídios: 9 Kcal/g). 
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4.7 Delineamento experimental: 

As ratas com diabetes confirmado foram alimentadas com uma ração de alta densidade 

energética, cujo percentual lipídico era, no entanto, apenas suficiente para manter a resistência à 

insulina, com ou sem farinha de inhame. O cálculo do balanceamento, bem como o do valor 

calórico total e da distribuição de macronutrientes também seguiu os coeficientes de Atwater.  

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos diferindo entre si apenas 

quanto ao tratamento dietético recebido (Tabela 2): 

Grupo Diabético Hiperlipídico (DM, n=8): recebeu ração hiperlipídica, na qual 45% das 

calorias eram provindas de lipídeos; 

Grupo Diabético Hiperlipídico com Inhame (DM+I, n=8): recebeu dieta contendo 25% de 

farinha de inhame, sendo 45% das calorias provindas de lipídeos.  

As ratas que receberam injeção contendo apenas tampão citrato, foram mantidas durante 

todo o experimento como um grupo controle (C, n=6) recebendo ração segundo as 

determinações da AIN (REEVES et al., 1993). 

Os grupos foram acompanhados durante 5 semanas, recebendo água e ração ad libitum. 

Durante todo o período do estudo, foram avaliados, duas vezes por semana, (1) a massa corporal, 

por meio de uma balança digital Filizola® com precisão de 0,01g; e (2) a ingestão alimentar, por 

quantificação da oferta e dos restos alimentares. 

A glicemia após jejum (de 6 horas) foi aferida semanalmente, para acompanhamento do 

quadro diabético. O Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) foi realizado antes e depois do 

tratamento. Ambos os testes foram realizados com uma gota de sangue obtida da cauda dos 

animais, em fitas para glicemia lidas em um glicosímetro, ambos da marca Accu-Check 

Active®. No TOTG, a glicemia foi medida após estímulo oral (por gavagem) com glicose 

(ingestão de 1 g de glicose/kg de massa corporal), após jejum de 6 horas. A glicemia foi medida 

nos tempos 0 (em jejum), 30, 60, 90 e 120 minutos após o estímulo. 
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Tabela 2: Composição nutricional das dietas utilizadas durante o período experimental. 

Nutrientes (g/100g) Dieta 

Controle 

Dieta 

Hiperlipídica 

Dieta Hiperlipídica 

com Inhame 

Caseína (≥ 85% proteína)
1
 12,76 12,76 12,76 

Amido de Milho
 2
 63,31 45,80 20,80 

Farinha de Inhame - - 25,00 

Açúcar
 3

 10,0 10,0 10,0 

Óleo de Soja
 4

 4,0 4,0 4,0 

Banha de Porco
 5

 - 17,51 17,51 

Fibra (celulose)
 6

 5,0 5,0 5,0 

Mix Minerais
 7

           3,5 3,5 3,5 

Mix Vitaminas
 7

            1,0 1,0 1,0 

B-Colina
 8

 0,25 0,25 0,25 

L-Cistina
 8

 0,18 0,18 0,18 

Antioxidante 0,0014 0,0014 0,0014 

Total 100,0 100,0 100,0 

AIN-93M: American Institute of Nutrition-93M 
1
Comércio e Industria Farmos Ltda (Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 

2
 Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda (Mogi-Guaçu-SP, Brasil) 

3 União (Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 
4 Liza da Cargill Agricultura Ltda (Mairinque-SP, Brasil) 
5  Sadia Comercial Ltda 
6 Microcel da Blanver Ltda (Cotia-SP, Brasil) 
7
 PragSolucões Comércio e Serviços Ltda (Jaú-SP, Brasil) 

8
 M.Cassab Comércio e Industria Ltda (São Paulo-SP, Brasil) 

 

4.8 Sacrifício: 

Ao final do experimento, após jejum de 6 horas, os animais foram anestesiados por 

injeção intraperitoneal com uma dose letal (0,15 mg/100g de massa corporal) de Thiopentax® 

(Tiopental sódico 1g, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA do Brasil). Após a 

sedação, fez-se, por punção cardíaca, a coleta de sangue. O sangue foi coletado em um tubo sem 

anticoagulante e centrifugado (Sigma®) durante 30 minutos a 3500 RPM (rotações por minutos) 

(MILLER, 1977). O soro assim obtido foi acondicionado em freezer à -20°C. 

Em seguida, os animais foram laparatomizados para a retirada dos órgãos (fígado, 

pâncreas, intestino, coração, cérebro, tecido adiposo gonadal e fêmur). Estes foram 

completamente removidos, lavados com solução salina a 0,9% e pesados em balança analítica 
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com precisão de 0,0001g. Os pâncreas foram, em seguida, fixados em formalina a 4% para 

processamento rotineiro: desidratação, clarificação, impregnação e inclusão em parafina. Foram, 

então, seccionados em cortes histológicos de 4-5 μm e posteriormente corados com hematoxilina 

e eosina (HE). O fêmur e uma parte do fígado foram armazenados em freezer a -80ºC, após 

rápido congelamento em nitrogênio líquido, para análises posteriores. 

 

4.9 Dosagens bioquímicas: 

4.9.1 Sorológicas: 

As dosagens de glicose foram realizadas pelo método enzimático colorimétrico de 

glicose-oxidase em kits da BioClin® (Belo Horizonte, MG). 

A concentração de insulina foi medida por um laboratório terceirizado, o IGAC (Instituto 

Gênese de Análises Científicas, São Paulo, SP), em kits Multiplex® (RADPK-81K) 

4.9.2 Hepáticas: 

A quantificação dos grupamentos tiol presentes no tecido foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Ellman (1958), adaptada por Fortunato et al. (2013). O fígado (50 mg) 

foi homogeneizado em tampão específico e centrifugado a 2000 g por 10 minutos. O 

sobrenadante foi utilizado para a quantificação. A leitura da concentração de proteínas foi feita 

de acordo com Bradford (1976). O conteúdo total de tióis foi determinado por meio de um 

espectofotômetro (Hitachi U-3300), usando o DTNB (5,5-dithionitrobenzoic acid). O tiol reage 

com o DTNB, clivando a ligação dissulfito liberando 2-nitro-5-thiobenzoato (NTB
-
), que ioniza-

se em água com pH neutro ou alcalino para formar o di-ânion NTB
2-

. O NTB
2-

 foi quantificado 

por leitura em espectofotômetro a 412 nm. Essa metodologia tem por objetivo avaliar o teor de 

grupos sulfidrila (SH) não oxidados. 

4.9.3 Análises ósseas: 

A espessura (em mm) do ponto médio da diáfise foi medida com paquímetro digital 

JOMARCA® com precisão de 0,01 milímetros. A densidade mineral óssea (DMO), o Conteúdo 

Mineral Ósseo (CMO) e a Área Óssea (em cm
2
) do fêmur foram determinados por DXA (Dual-

energy X-ray absorptiometry). Com o intuito de mimetizar o tecido mole circundante durante a 

análise, o fêmur foi colocado sobre um recipiente plástico com uma quantidade fixa de arroz. As 

peças ósseas foram analisadas por meio da tomografia computadorizada (TC, modelo helicoidal 

HISPEED, GE
®
, pertencente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro). As 

imagens do fêmur foram obtidas através de cortes axiais de espessura de 1 mm (Figura  6). A 
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radiodensidade (expressa em unidades de Hounsfield, HU) foi medida na região da cabeça do 

fêmur com o software Film Lite (versão 2.0, 2003, Milwaukee, EUA). 

 

Figura  6: Imagem obtida por tomografia computadorizada (TC): Cabeça do fêmur. 

A região de interesse para a análise de radiodensidade está em destaque 

 

4.9.4 Captura e Análise das Imagens: 

A avaliação quantitativa das ilhotas foi feita por meio de um microscópio Olympus 

BX40. A contagem do número de ilhotas por pâncreas foi feita com objetiva de 10 x, sendo o 

aumento total de 100 x. A avaliação qualitativa foi feita com objetiva de 40 x, observando-se o 

formato, presença e a intensidade do infiltrado inflamatório, bem como a presença de vacúolos e 

congestão. 

As imagens das ilhotas pancreáticas foram capturadas por uma câmara de vídeo 

(Optronics1-CCD) conectada a um computador e acoplada a um microscópio óptico Olympus 

BX 40 com aumento de 20 x. As imagens foram capturadas em formato TIFF de 1360 x 1024 

pixels, calibradas de acordo com a objetiva utilizada para a sua obtenção. Foram analisadas, de 

forma aleatória, um número de 20 ilhotas por cada animal. A medida da área das ilhotas foi feita 

com o auxílio da ferramenta ―freehand selection‖ de um programa para análise de imagens, o 

IMAGE J®, disponibilizado pelo National Institute of Health (NIH, USA) e disponível em: 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). 
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5.0 Análise Estatística:  
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Graph Pad Prism versão 

5.0, 2007 (San Diego, CA, EUA). 

Os dados referentes à ingestão alimentar e às curvas glicêmicas foram analisados por 

ANOVA bi-variada, seguida do pós-teste de Bonferroni. 

Os resultados referentes à glicose e à eficiencia alimentar durante o período de indução 

ao diabetes foram analisados com o teste t de Student. 

Os demais dados foram analisados por ANOVA univariada, seguida do pós-teste de 

Newman-Keuls. 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) com 

nível de significância de 0,05. 
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6.0 Resultados: 
 

A confirmação do diabetes ocorreu 7 dias após a injeção com STZ. Os animais 

submetidos ao protocolo de diabetes apresentaram Eficiência Alimentar estatisticamente 

reduzida (GH: 11,99% ± 4,53) em relação ao grupo controle (GC: 31,73% ± 4,19) (Figura  7). 
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Figura  7: Eficiência Alimentar após o protocolo de indução ao diabetes 

GC: Grupo alimentado com ração controle; GH: Grupo alimentado com ração hiperlipídica 

*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05). 
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Após a indução do diabetes observou-se um aumento significativo das glicemias, tanto 

das glicemias em jejum (GH: 344,2 mg/dl ± 6,34 vs. GC: 91,6 mg/dl ± 2,61), quanto das 

glicemias obtidas após estímulo glicêmico oral. O aumento destas últimas glicemias nos animais 

diabéticos pode ser observado na Figura  8B, que mostra a diferença entre as áreas sob a curva 

nestes animais e nos animais controle (GH: 58309 mg/dl/min vs. GC: 15258 mg/dl/min). 
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Figura  8: (A) Glicemia de Jejum após a indução ao diabetes (B) Teste Oral de Tolerância à Glicose após o 

período de indução ao diabetes 

GC: Grupo alimentado com ração controle; GH: Grupo alimentado com ração hiperlipídica 

*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05). 

AUC(GC)≠AUC(GH): área sob a curva(GC) diferente estatisticamente da área sob a curva (GH) 
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A composição química da farinha de inhame está apresentada na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Composição nutricional das dietas utilizadas durante o período experimental. 

Componente g/100g 

Umidade 3,62±0,3 

Cinzas 2,85±0,04 

Proteína 7,33±0,1 

Extrato Etéreo 0,38±0,02 

Carboidratos Totais 82,13 

Amido 79,68±0,4 

Açúcar redutor 2,45±0,09 

Fibra (Nifext)* 3,69 

VCT** 3,76 

Os valores apresentados referem-se à Média ± Erro Padrão de determinações em triplicata;  

* Calculado pela diferença; **VCT: Valor Calórico Total. 

 

 

A partir dos valores da composição química acima descrita foi possível estimar o valor 

calórico e a distribuição dos macronutrientes presentes na ração. A Tabela 4 mostra que a 

composição das duas dietas utilizadas no tratamento dietético (Dieta Hiperlipídica e Dieta 

Hiperlipídica com Inhame) é semelhante. 

 

 

Tabela 4: Distribuição de macronutrientes e valor calórico total das rações utilizadas no 

período de tratamento dietético. 

Macronutriente Dieta Controle 

 

Dieta 

Hiperlipídica 

Dieta 

Hiperlipídica 

com Inhame 

 g/100g % g/100g % g/100g % 

Carboidrato 63,39 73,13 49,32 44,24 49,78 43,92 

Proteína  12,00 13,85 12,00 10,76 13,80 12,17 

Lipídeo  5,01 13,02 22,30 45,00 22,11 43,89 

VCT (kcal/g) 3,46 4,45 4,53 

Valores estimados por cálculos a partir da composição química dos ingredientes 

 



38 

 

TOTG antes do Tratamento
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No dia 0 (zero), ou seja, antes de iniciar o tratamento dietético, os dois grupos diabéticos 

apresentaram glicemias de jejum semelhantes (DM: 377,7 mg/dl ± 3,73; 

DM+I: 377,8 mg/dl ± 13,66) e significativamente maiores do que as do grupo controle 

(C: 105,8 mg/dl ± 4,01) (Figura 9A). Os dados referentes à curva glicêmica seguiram o mesmo 

padrão (Figura 9B), em que as áreas sob a curva dos grupos DM (55497 mg/dl/min) e DM+I 

(55018 mg/dl/min) foram significativamente superiores à área sob a curva do grupo controle 

(C: 15315 mg/dl/min). 
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C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame 
*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicemia início experimento
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Figura  9: (A) glicemias de jejum (B) TOTG 
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Quanto à massa corporal, os grupos diabéticos apresentaram valores semelhantes (DM: 

236,1g±5,34; DM+I: 245,3g±11,07) e menores (p<0.05) que o do grupo controle (292,9g±6,80) 

(Figura  10). 
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Figura  10: Massa corporal dos grupos antes do início do tratamento experimental 

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame 
*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05).  
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No decorrer das 5 semanas de tratamento, verificamos que , tal como mostra a Figura  

11A, que o grupo DM apresentou, quando comparado ao grupo DM+I, picos (p<0,05) 

hiperglicêmicos que continuaram a surgir até a terceira semana. Durante todo o período, ambos 

os grupos diabéticos mantiveram, glicemias maiores (p<0,05) que as dos controles. Quanto às 

médias do ganho de massa corporal (Figura 11B), verificamos que em ambos os grupos 

experimentais elas foram menores (DM: 246,2 g ± 2,62: DM+I: 261,0 g ± 1,77; p<0,05) que a do 

grupo (C: 292,5 g ± 1,75). No entanto, os animais tratados com a farinha de inhame (DM+I) 

apresentaram massa corporal maior (p<0,05), quando comparados ao grupo DM. 
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Figura  11: (A) Aferição semanal das glicemias de jejum ; (B) acompanhamento ponderal dos animais.

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame. 
 a≠b≠c: letras diferentes, denotam valores diferentes estatisticamente(P<0,05). 
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Ao final do experimento, observamos que a curva obtida com os TOTG apresentou, no 

grupo que recebeu dieta contendo inhame (Figura  12), uma área menor 

(53896 ± 1460 mg/dl/min) que a do grupo DM (59722 ± 1684mg/dl/min; p<0,05), embora estas 

áreas sejam ambas estatisticamente maiores que a do controle (14555 ± 698,90 mg/dl/min; 

p<0,05).  

Embora tenham apresentado glicemias de jejum semelhantes, os grupos diabéticos 

comportaram-se diferentemente diante do estímulo glicêmico. O grupo tratado com farinha de 

inhame apresentou seu pico glicêmico cerca de 15 minutos após a ingestão de glicose. Trinta 

minutos depois, os níveis de glicemia já se mostravam semelhantes aos iniciais e assim se 

mantiveram até o término do TOTG, aos 120 minutos. Por outro lado o grupo DM apresentou 

glicemias máximas após 30 minutos decorridos do estímulo glicêmico, e os valores glicêmicos 

não voltaram ao basal, mesmo aos 120 minutos. 
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Figura  12: Teste Oral de Tolerância à Glicose ao final do período experimental. 

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo 

diabético tratado com ração hiperlipídica contendo farinha de inhame 

a≠b≠c: letras diferentes, denotam valores diferentes estatisticamente (P<0,05). 
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As concentrações séricas de glicose (Figura 13A) foram significativamente maiores nos 

grupos experimentais (DM: 538,1 mg/dl ± 16,08; DM+I: 480,7 mg/dl ± 15,73), quando 

comparadas com as do grupo controle (183,7 ± 6,3). No entanto, o grupo DM+I apresentou 

menor valor, quando comparado ao grupo DM. Quanto às concentrações séricas de insulina 

(Figura 13B), os grupos experimentais apresentaram valores significativamente menores 

(DM: 8,50 μIU/L ± 2,52; DM+I: 6,59 μIU/L), quando comparados aos do grupo controle 

(C: 81,55 μIU/L; p<0,05). 
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Figura  13: Concentrações de (A) glicemia e (B) Insulina, após o período experimental. 

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame. 

a≠b≠c: letras diferentes, denotam valores diferentes estatisticamente(P<0,05). 

*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05);  
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Em relação à massa dos órgãos (
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Tabela 5), verificamos que a do coração não apresentou diferença significativa, quando os 

grupos experimentais foram comparados ao grupo controle. As massas cerebrais absolutas 

também não foram diferentes. No entanto, as massas cerebrais relativas ao peso corporal foram, 

no grupo DM, significativamente maiores que as do grupo controle, ao passo que as do grupo 

DM+I apresentaram valores intermediários. 

 Os pâncreas dos animais diabéticos apresentaram menores massas absolutas, sendo o 

grupo DM, 42% menor e o DM+I, 31,42% menor quando comparados ao controle. As massas 

relativas também eram menores (DM: -28,68% e DM+I: -25,40%), quando comparados aos do 

grupo controle. 

Quanto ao fígado, não houve diferença significativa nas massas absolutas dos grupos 

experimentais, quando comparadas às do grupo controle. No entanto, os valores relativos de 

ambos os grupos diabéticos foram semelhantes e maiores (p<0,05) em relação aos do grupo 

controle. 

Todos os parâmetros analisados no intestino seguiram o mesmo padrão: Os grupos 

experimentais apresentaram valores semelhantes entre si e superiores (p<0,05) aos do grupo 

controle, ainda que os valores do grupo tratado com farinha de inhame tenham sido mais 

próximos aos do grupo controle. O comprimento intestinal médio do grupo DM+I foi 18,41% 

maior que o do grupo controle, e o do grupo DM 23,18% maior. A massa absoluta dos intestinos 

foi 50,07% superior no grupo DM+I e 57,43% superior no grupo DM, quando comparada à do 

grupo controle. No cálculo da massa relativa verificamos uma diferença maior, pois o grupo 

DM+I apresentou valores mais próximos (+73,7%) ao controle que os do grupo DM (+96,24%). 

Os grupos experimentais apresentaram valores inferiores (p<0,05) para as massas 

absolutas e relativas de tecido adiposo, quando comparados ao grupo controle. No entanto, o 

grupo tratado com farinha de inhame apresentou valores intermediários, maiores (p<0,05) que os 

do grupo DM e menores (p<0,05) que os do grupo controle. 
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Tabela 5: Peso dos órgãos 

Orgão Controle DM DM + I 

Coração (g) 1,09±0,02 1,06±0,05 1,14±0,03 

Coração (%) 0,34±0,01 0,41±0,02 0,40±0,01 

Cérebro (g) 1,90±0,01 1,85±0,02 1,87±0,03 

Cérebro (%) 0,61±0,03 
a
 0,72±0,01 

b
 0,66±0,02 

a,b
 

Pâncreas (g) 3,85±0,50 2,23±0,13
a
 2,64±0,24

 a
 

Pâncreas (%) 1,22±0,12 0,87±0,04
 a
 0,91±0,05

a
 

Fígado (g) 8,83±0,52 9,03±0,27 10,18±0,41 

Fígado (%) 2,81±0,14 3,53±0,09
 a
 3,58±0,20

 a
 

Intestino (cm) 111,30±2,52 137,10±2,03
a
 131,80±3,73

a
 

Intestino (g) 6,67±0,35 10,44±0,27
a
 9,95±0,511

a
 

Intestino (%) 2,13±0,10 4,18±0,14
a
 3,70±0,27

a
 

Tecido Adiposo Gonadal (g) 11,00±1,02 
a
 3,36±0,57 

b
 6,10±1,06 

c
 

Tecido Adiposo Gonadal (%) 3,47±0,28 
a
 1,28±0,19 

b
 2,05±0,26 

c
 

Os valores apresentados referem-se à Média ± Erro Padrão  

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado 

com ração hiperlipídica contendo farinha de inhame. 
a,b,c

 Letras diferentes denotam diferenças estatisticamente significativas (P<0,05) 
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Na avaliação histológica do pâncreas (Erro! Fonte de referência não encontrada.), 

verificamos que nos grupos experimentais ( DM e DM+I) as ilhotas eram menores e tinham 

formatos distorcidos. 

 

 

       

Figura  14: Fotomicrografias de cortes histológicos de pâncreas de Rattus norvegicus mostrando as ilhotas 

pancreáticas após o período experimental. 

 C, grupo controle; DM, grupo diabético tratado com ração hiperlipídica; e DM+I, grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame. 

 

 

 

 

 

C 
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Na avaliação morfométrica do pâncreas (Figura  15) verificamos que os grupos 

experimentais apresentaram, quando comparadas ao grupo controle, ilhotas pancreáticas menores 

(p<0,05) tanto em número (DM: 21,67 ± 1,92; DM+I: 17,88 ± 2,26 vs. C: 51,00 ± 5,5) quanto 

em área (DM: 2870 μm
2
 ± 746,5; DM+I: 2707 μm

2
 ± 471,9 vs. 6474 μm

2
 ± 1351). 
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Figura  15: Quantificação das ilhotas pancreáticas de acordo com os grupos em relação à área (A) e ao 

número(B).

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame 

*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

O efeito do tratamento sobre os parâmetros ósseos está representado na Tabela 6. Ao 

avaliar a massa óssea, verificamos que os grupos experimentais apresentaram valores menores 

(p<0,05), quando comparados ao grupo controle. No entanto, o grupo DM apresentou uma perda 

de massa óssea de 17,33%, ao passo que no grupo DM+I a perda foi de 9,33% em relação ao 

controle. Esse mesmo padrão ocorreu quando avaliamos a espessura do ponto médio da diáfise: o 

grupo DM (-8,87%, p<0,05) e o grupo DM+I (-3,92%), apresentaram valores menores, quando 

comparados ao grupo controle. 

As Densidades Minerais Ósseas dos grupos diabéticos foram idênticas e inferiores 

(p<0,05) em relação às do grupo controle. As áreas ósseas não diferiram entre os grupos, mas o 

Conteúdo Mineral Ósseo mostrou, no grupo DM, valores significativamente inferiores aos do 

grupo controle. 

Em relação à radiodensidade da cabeça do fêmur, observamos que os grupos 

experimentais, quer tratados ou não com a farinha de inhame, tiveram valores menores (p<0,05) 

que os do grupo controle. Os valores do grupo DM+I foram maiores que os do grupo DM e 

menores que os do grupo controle, sendo ambas as diferenças significativas (p<0,05). 

 

 

 

Tabela 6: Efeito do tratamento nos parâmetros ósseos. 

Grupos C DM DM+I 

Massa absoluta (g) 0,75±0,01 0,62±0,016
a
 0,68±0,02

a
 

Espessura ponto médio da diáfise 4,17±0,04 3,80±0,05
a
 3,92±0,08

a
 

CMO (g) 0,46±0,02 0,371±0,01
a
 0,40±0,03 

Área óssea (cm
2
) 2,33±0,21 2,00±0 2,42±0,2 

DMO (g/cm
2
) 0,18±0,01 0,16±0,01

a
 0,16±0,01

a
 

Radiodensidade da cabeça do fêmur (HU) 975,2±50,66
a
 612,9±21,97

b
 780,3±44,06

c
 

Os valores apresentados referem-se à Média ± Erro Padrão  

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo diabético tratado com 

ração hiperlipídica contendo farinha de inhame. 

*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05).  
a,b,c

 Letras diferentes denotam diferenças estatisticamente significativas (P<0,05) 
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Ao quantificarmos os grupamentos tiol no tecido hepático (Figura 16), verificamos que 

houve, em nmol de DNTB/mg de proteína, uma maior (p<0,05) depleção de tióis no grupo DM 

(39,89 ± 7,95) que nos grupos controle (89,87 ± 5,18) e DM+I (72,73 ± 3,43). 
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Figura  16: Quantificação do grupos tiol livres em tecido hepático. 

C: Grupo controle; DM: Grupo diabético tratado com ração hiperlipídica e DM+I: Grupo 

diabético tratado com ração hiperlipídica contendo farinha de inhame. 

*Diferença significativa em relação ao controle (p<0,0001) 
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7.0 Discussão: 
 

7.0 Indução do diabetes: 

A estreptozotocina (STZ) é uma nitrosourea isolada de um fungo (Streptomyces griseus). 

Ao ser administrada a animais sadios, causa uma grave deficiência na liberação de insulina 

(PICKUP & WILLIANS, 1998). A ação da STZ nas células β pancreáticas é acompanhada de 

alterações das concentrações  de glicose e de insulina sanguínea características do diabetes. Tais 

resultados dependem da via, da dose e das repetições da administração (SZKUDELSKI, 2001). 

Sirinivasan (2005) mostrou que, em ratos alimentados com ração normal, uma dose única 

de 35 mg/kg por via intraperitoneal não leva muito eficazmente ao desenvolvimento de 

hiperglicemia significativa, ao passo que ocorre franca hiperglicemia nos animais alimentados 

com dieta hiperlipídica. Tal fato ocorre provavelmente porque os animais, quando alimentados 

com dieta de alta densidade energética, desenvolvem resistência à insulina (ZHANG et al., 

2003). 

Os animais em estudo foram submetidos à associação de dieta hiperlipídica com uma 

dose única de 35 mg/kg de STZ por via intraperitoneal, apresentando glicemia significativamente 

elevada e eficiência alimentar reduzida, características do diabetes experimental. Tais 

características são semelhantes às descritas pelos artigos publicados que utilizaram  este modelo 

de indução (HU et al., 2011; KHAN et al., 2012; SUGANO et al., 2006; ZHANG et al., 2010). 

 

7.1 Elaboração da ração contendo farinha de inhame: 

Sabe-se que a composição química do inhame pode variar conforme as diferentes 

espécies, cultivares e áreas geográficas. Por esta razão, durante todo o presente trabalho utilizou-

se apenas o inhame de um único lote, e proveniente de um único fornecedor. 

O amido constitui cerca de 80% de matéria seca do inhame, que é, portanto, uma boa 

fonte de carboidratos para os seus consumidores. É também um fator dominante na determinação 

das características físico-químicas, reológicas e de textura dos produtos à base de inhame 

(BAAH et al., 2009). O alto teor de amido e o baixo teor de umidade, cinzas e  lipídeos em 

nossos resultados estão de acordo com as características das dioscoreas descritas por Baah 
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(2009) e corroboram os achados de Chen (2003), Hashimoto (2009) e Chan (2010). Em relação 

aos teores de proteína, parece não haver uniformidade entre as espécies, pois os mesmos autores 

apresentam valores que variam entre 13,02 g; 5,8 g e 10,2 g. Nossos resultados estão em posição 

intermediária (7,33 g ± 0,1). 

Determinar a composição dos macronutrientes presentes na farinha experimental é uma 

etapa fundamental para conhecer o valor nutricional do alimento utilizado no estudo e, partir daí, 

estabelecer o correto balanceamento da ração ofertada. No momento do cálculo das rações 

utilizadas observaram-se dois fatores importantes: manutenção de alta densidade energética e 

inclusão da farinha de inhame. A grande porcentagem de gordura saturada na ração faz parte do 

protocolo de indução ao diabetes. No entanto, os 60% de lipídeos presentes não permitiriam a 

inclusão da farinha de inhame no balanceamento. Desse modo, a possibilidade de reversão do 

quadro diabético foi evitada com a adição de banha de porco, em quantidade suficiente para 

manter a resistência à insulina. A ração utilizada durante o tratamento tinha, portanto, 45% das 

calorias provindas de lipídeos, o que, por si só, é suficiente para gerar resistência à insulina em 

ratos (TIAN et al., 2011). 

O correto balanceamento das rações deve ser feito de modo que os macronutrientes 

estejam equiparados. Sendo assim, a inclusão da farinha de inhame substituiu parte do amido, 

que é o principal componente da composição química. A proteína, embora seja o segundo maior 

componente da farinha, não substituiu a caseína, devido ao seu baixo valor biológico. 

O cálculo da ração e da porcentagem de farinha adicionada seguiu o que consta nos 

trabalhos realizados por Hashimoto et al. (2009), Chan et al. (2006) e Chen et al. (2003). Outros 

autores utilizaram quantidades semelhantes de farinha, optando por administrá-la por gavagem, 

sem nenhuma substituição na ração (CHAN et al., 2010; HSU, 2008; HO et al., 2007; CHANG, 

2004). 

 

7.2 Período experimental: 

No início do experimento, os animais diabéticos foram aleatoriamente divididos em dois 

grupos (DM e DM+I) cuja semelhança foi assegurada por não apresentarem diferença estatística 

nos valores de massa corporal, glicemia de jejum e TOTG. Na análise geral do quadro diabético, 

feita durante e após o tratamento, alguns pontos foram observados com mais atenção: 
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7.2.1 Metabolismo Glicêmico: 

O mecanismo fundamental subjacente à hiperglicemia no diabetes envolve a produção 

excessiva de glicose (gliconeogênese e glicogenólise hepática) e o decréscimo de sua utilização 

pelos tecidos (MAITHILI et al., 2011).  

O baixo ganho de peso apresentado apenas pelo grupo DM sugere um efeito protetor da 

farinha de inhame em controlar a perda de peso característica da doença. Tal resultado também 

está associado ao melhor controle glicêmico, visto que o inhame é capaz de reduzir 

significativamente a liberação de uma carga de glicose sanguínea (GAO et al., 2007). Em nossos 

resultados, o grupo DM+I apresentou glicemias semanais de jejum que, embora elevadas, tinham 

flutuações menores. Além disso obteve-se nos TOTG uma área sob a curva significativamente 

menor que a do grupo DM, corroborando os resultados obtidos por Maithili et al. (2011), Ahmed 

et al. (2009) e Gao et al. (2007).  

O TOTG é uma medida da reatividade e da capacidade de manejo do organismo frente a 

uma carga de glicose. A diminuição de glicose pode ser melhor vista neste tipo de ensaio 

(VERSPOHL, 2002). Desse modo, ao final do experimento, embora as glicemias de jejum 

fossem semelhantes, o comportamento diferente do organismo frente a uma carga glicêmica 

mostra um melhor metabolismo glicêmico no grupo DM+I, isto é, a sua capacidade em fazer 

retornar mais rapidamente os níveis glicêmicos aos valores basais, mesmo que estes últimos 

sejam elevados. 

Os resultados glicêmicos associados aos níveis semelhantes de insulina em ambos os 

grupos experimentais sugerem que a inclusão da farinha de inhame na ração dos animais, ajuda a 

manter o controle glicêmico por mecanismos outros que não a produção da insulina. Em parte, 

esse resultado pode ser decorrente do modelo animal de diabetes utilizado, em que os animais 

apresentaram elevadas taxas glicêmicas devido ao comprometimento na produção de insulina e 

cujo controle requer inclusão de insulina no tratamento. No entanto, verificamos que a dieta 

contribuiu para o controle glicêmico com uma ação anti-hiperglicemiante, evitando o aumento 

brusco das glicemias (tanto as de jejum como as outras). 

7.2.2 Proteção oxidativa: 
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A técnica utilizada para avaliar a proteção oxidativa associa a depleção de grupamentos 

tiol à maior exposição do tecido a danos oxidativos. Nossos resultados mostram baixas 

concentrações totais de tiol apenas no grupo DM, indicando uma possível proteção da inclusão 

da farinha de inhame na ração contra a oxidação presente no diabetes. Nossos resultados estão de 

acordo com o estudo de Chan et al. (2006) no qual o aumento das concentrações de tiol 

acompanhou uma melhora no status oxidativo dos animais. Fortunato e colaboradores (2013) 

sugerem ainda que o baixo teor de tiol hepático indica a maior disponibilidade de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) para reagir com os constituintes celulares. 

A proteção antioxidante do inhame em animais também foi observada por Chang (2005), 

que verificou a diminuição de H2O2 em coelhos alimentados com dieta hipercolesterolêmica ao 

adicionar farinha de inhame à dieta; ratos hiperhomocisteinêmicos que consomem inhame são 

capazes de reverter a produção de espécies reativas de oxigênio e aumentar a atividade das 

enzimas antioxidantes, além de diminuir a razão entre a Glutationa oxidada e a reduzida 

(GSH/GSSG) (Chang et al., 2004). Chan e colaboradores (2004) relataram que uma dieta rica em 

inhame liofilizado resulta em um decréscimo significante do malondialdeído (MDA) no 

hipocampo e no córtex de camundongos com senescência acelerada, indicando a sua capacidade 

de reduzir os danos causados por radicais livres; Son (2007) associou a ingestão de inhame a 

menores taxas de substancias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), um indicador de 

peroxidação lipídica, e à maior resistência do DNA linfocitário a alterações causadas pelo H2O2. 

Desse modo, nossos resultados necessitam estudos mais aprofundados, no que diz respeito à 

proteção oxidativa da farinha de inhame em animais diabéticos. 

7.2.3 Órgãos: 

Por se tratar de uma doença complexa envolvendo vários órgãos, a avaliação geral do 

quadro diabético considerou o peso absoluto e relativo de diversos órgãos: coração, cérebro 

pâncreas, fígado, tecido adiposo e intestino. 

O coração foi o único órgão avaliado que não sofreu nenhuma alteração significativa de 

massa, cujos valores absolutos e relativos mostraram-se bem próximos nos grupos diabéticos e 

controle. O cérebro apresentou diferença apenas nos valores relativos, de modo que o grupo 

diabético teve maior massa relativa. No entanto, como os animais utilizados no estudo eram 

adultos e já tinham completado, portanto, o desenvolvimento do cérebro, é provável que este 
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resultado se deva à maior perda de massa corporal do grupo diabético, demonstrando que o 

tempo de doença e o tratamento não influenciaram significativamente na massa desse órgão. 

Quanto ao intestino delgado, verificamos aumento do seu comprimento e do seu peso nos 

grupos diabéticos, em relação ao grupo controle. Tal resultado é esperado e atribuído ao aumento 

da porção proximal do órgão em resposta à hiperfagia característica da doença (SCHEDL, 

SCHWARTZ & WILSON, 1988; SCHEDL & WILSON, 1971). No entanto, verificamos que o 

aumento do comprimento e do peso do intestino ocorreu menos expressivamente no grupo 

tratado com farinha de inhame, no qual os resultados foram mais próximos ao do grupo controle. 

Resultados semelhantes foram apresentados por Mcanuf e colaboradores (2003) que verificaram 

nos animais diabéticos também alterações morfológicas (aumento das vilosidades e profundidade 

das criptas) cuja intensidade diminuiu quando os animais foram tratados com farinha de inhame. 

O autor sugere que a diminuição na superfície de contato para a absorção leva à diminuição 

observada dos níveis de glicose. 

Chen et al. (2003) verificaram que em animais sadios a adição de 25 e 50% de farinha de 

inhame à ração provocou aumento do comprimento intestinal e redução da atividade da sucrase 

no intestino delgado, o que poderia levar à redução da absorção da glicose. O diabetes provoca 

alterações morfológicas intestinais relacionadas ao tamanho das vilosidades, à profundidade das 

criptas, à espessura das camadas e ao tamanho do enterócito (TAHARA & YAMAMOTO, 1988) 

que se reflete por sua vez em alterações macroscópicas de peso e comprimento. Nossos 

resultados sugerem que deve haver influencia benéfica da farinha de inhame na estrutura e na 

função intestinal, de modo que outros parâmetros devem ser estudados mais profundamente.  

O tecido adiposo gonadal foi retirado, observando-se que os seus valores absolutos e 

relativos colocaram o grupo DM+I e posição intermediária e estatisticamente diferente das do 

grupo DM e controle. Sabe-se que a insulina possui papel lipogênico sobre o tecido adiposo, 

inibindo a lipólise (HERMSDORFF & MONTEIRO, 2004). O aumento deste tecido de reserva 

sugere melhora na sensibilidade à insulina. 

A diminuição da massa do pâncreas observada nos grupos experimentais deveu-se à 

destruição das células β pela estreptozotocina. A contagem e a área das ilhotas pancreáticas 

mostraram que a dieta não foi capaz de melhorar ou reverter o efeito lesivo da droga. Ambos os 
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grupos diabéticos exibiam ilhotas menores (em área e em número), com formatos distorcidos e 

com a freqüente presença de infiltrados inflamatórios e vacuolização. 

7.2.4 Dados Ósseos: 

A resistência óssea é determinada pela massa, pela geometria e e pela qualidade dos 

ossos, sendo que esta última característica inclui muitos aspectos da estrutura e da composição 

óssea (COMPSTON, 2006). 

Ao avaliar a massa óssea e a espessura do ponto médio da diáfise, verificamos que o 

diabetes teve sobre estes valores uma influência negativa, levando à sua redução em ambos os 

grupos experimentais. O tratamento com a farinha de inhame parece amenizar esse efeito, já que 

o grupo DM+I apresentou, em relação ao controle, uma perda menos expressiva que a do grupo 

DM.  

O decréscimo do CMO esperado no diabetes (MOTYL & MCCABE, 2009) apresentou-

se apenas no grupo sem tratamento com farinha de inhame, sugerindo que esse alimento teria o 

efeito de postergar a perda do CMO nos animais, ou que estimularia a mineralização e a 

proliferação do tecido ósseo, conforme sugerido por Yin e colaboradores, (2010), uma vez que a 

DMO não diferiu entre os grupos diabéticos e não houve diferenças da área óssea entre os três 

grupos.  

Esses resultados, em seu conjunto, sugerem que a farinha de inhame exerce influencia 

positiva nos parâmetros ósseos dos animais fragilizados pelo diabetes. Outros estudos com 

dioscoreáceas também apresentaram resultados que apoiam nossos achados, como, por exemplo, 

o efeito protetor do inhame em ratas ovariectomizadas, nas quais este alimento determinou 

melhora dos níveis plasmáticos de cálcio e da densidade mineral do fêmur e das vértebras 

lombares (CHEN et al., 2008); ou o seu efeito positivo na proliferação óssea em culturas 

celulares (ALCÂNTARA et al., 2011; PENG et al., 2011), ou a inibição dos osteoclastos e o 

estímulo à mineralização e à proliferação óssea (YIN et al., 2010); ou à melhora das 

propriedades mecânicas e morfométricas dos ossos, incluindo a reversão da porosidade em ratas 

ovariectomizadas (CHEN et al., 2009); ou ainda a atividade antiosteoporótica (YIN et al., 2004). 

Boyce (2006) menciona o potencial anticatabólico do inhame sobre os osteoclastos. 

Os resultados, avaliados em seu conjunto, sugerem que a melhora do controle glicêmico 

pode não estar relacionada ao aumento da liberação da insulina, mas sim a um mecanismo de 
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sensibilização à ação da insulina em nível tecidual. Por fim, a farinha de inhame traz benefícios 

ao diabetes experimental: não reverte o quadro, mas ameniza os seus efeitos, postergando os 

resultados deletérios da doença. 
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8.0 Conclusão: 
 

Os resultados obtidos nesse trabalho contribuem para elucidar a funcionalidade da farinha 

de inhame no quadro diabético como um todo. 

 O inhame exerceu efeito benéfico no metabolismo glicêmico além de agir nos tecidos 

alvo do corpo, que se reflete no ganho de peso: A dieta não estimula a liberação de insulina, e 

portanto não pode manter a queda de glicemia, mas pode evitar flutuações bruscas de glicemias e 

aliviar a hiperglicemia causada após estímulo glicêmico. 

 Em relação aos parâmetros oxidativos, verificamos que as proteínas com grupamentos 

tiol sensíveis à oxidação foram preservadas, o que sugere uma proteção contra o dano oxidativo 

hepático. 

O envolvimento dos órgãos pelo diabetes não foi afetado significativamente pela dieta, 

mas deu-se em diferentes níveis descritíveis, de modo que o grupo alimentado com farinha de 

inhame obteve valores mais próximos aos dos animais sadios, sugerindo uma ação benéfica na 

estrutura do intestino, no tecido adiposo de reserva e na qualidade óssea. 

A farinha de inhame parece influenciar positivamente o quadro diabético como um todo. 

No entanto são necessários estudos complementares de cada parâmetro, para que se possa avaliar 

melhor os benefícios. 
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