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RESUMO

A Aloe Vera é conhecida como Babosa no Brasil. Desde a antiguidade existem relatos do uso da planta com fins medicinais. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o

efeito do uso do extrato da Babosa sob a glicemia de ratos Wistar normoglicêmicos. Neste trabalho é realizada uma investigação fitoquímica seguida de testes in-vivo. Com intuito

de aumentar os conhecimentos provindos do uso da Babosa e benefícios acarretados por sua ingestão, sendo possível desenvolver terapias alternativas às já existentes para

tratamento de patologias, em especial o diabetes. Para a obtenção do extrato, a planta foi colhida no município de Passos – MG onde foi seca durante um mês em estufa de

secagem e esterilização, após, foi moída em moinho de facas e macerada em etanol a 100%. O etanol foi removido por evaporador até a obtenção do extrato. O extrato,

mediante testes, apresentou pH 3, insolubilidade em gordura, solubilidade em etanol e água. Foi feita análise mineralógica da planta que apontou que mesma é rica em Ferro (Fe)

e Magnésio (Mg) em comparação com hortaliças. Para os testes glicêmicos foram utilizados 10 ratos Wistar sem interferência na dieta, sendo divididos em um grupo de controle e

um de teste. Ao grupo controle foi administrada solução de glicose em concentração de 0,1 mg por 100 gramas de peso corporal e medida a glicemia em 5 repetições, com

espaço de meia hora entre as medições; ao grupo de teste o procedimento foi o mesmo, porém com a administração do extrato de babosa em concentração 0,25 ml por rato,

meia hora antes da glicose. Realizada comparação entre os grupos que apontou que após 90 minutos, a glicemia do grupo que ingeriu a babosa foi em média 10,4 mg/dL menor

que o grupo controle, antes de 90 minutos a glicemia dos grupos manteve-se, em média, igual ou próxima. Assim como em outros estudos, obtiveram-se possíveis resultados

positivos no tratamento da hiperglicemia. Nos próximos testes, aumentando a dose, espera-se potencializar o resultado.
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