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Introdução 

A alfavaca (Ocimum gratissimum L.) é uma espécie 

medicinal subespontânea em todo Brasil. Na África, 

seu continente de origem, é utilizada para tratar o 

diabetes mellitus. A atividade hipoglicemiante de 

extratos das folhas de O. gratissimum (Og) foi 

confirmada por estudos in vivo
1,2

, entretanto, nesses 

trabalhos não foram identificadas as substâncias 

ativas. A necessidade de novas opções terapêuticas 

para tratar o diabetes mellitus estimulou o presente 

estudo, cujo objetivo foi caracterizar substâncias 

bioativas no extrato aquoso das folhas de Og. 

Resultados e Discussão 

Foi preparado um decocto (10% p/v) a partir de 

folhas frescas de Og. O extrato foi precipitado com 

etanol e, a partir do sobrenadante, foi realizada uma 

partição com butanol, que resultou em uma fração 

aquosa e uma fração orgânica.  

A fração aquosa foi subsequentemente precipitada 

com etanol e o sobrenadante obtido foi purificado 

por cromatografia em colunas de gel Sephadex G-

15, G-10 e LH-20, resultando em uma fração 

enriquecida em um ácido fenólico (Og-F). A 

elucidação estrutural foi realizada com base em 

espectros de RMN de 
1
H e 

13
C mono e 

bidimensionais. Os dados permitiram propor para 

esta substância a estrutura do ácido dicafeoil 

tartárico (ácido chicórico) (figura 1), o que foi 

confirmado por meio da co-injeção de Og-F em 

cromatógrafo com um padrão comercial de ácido 

chicórico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ácido chicórico (ácido dicafeoil tartárico) 

 

Avaliou-se a atividade hipoglicemiante in vivo de Og-

F (3 mg/kg - i.p) em camundongos com diabetes 

induzido por estreptozotocina e controles não 

diabéticos (n=3).  

 

Og-F revelou atividade hipoglicemiante 

estatisticamente significativa (p<0,05) nos animais 

diabéticos, reduzindo em 54% os níveis glicêmicos 

destes 120 min após o tratamento. A fração também 

produziu discreta redução dos níveis glicêmicos dos 

animais não diabéticos. Com o objetivo de confirmar 

a contribuição do ácido chicórico para a atividade 

observada, testou-se um padrão comercial da 

substância (3 mg/kg, i.p). Este se revelou ativo, 

produzindo redução de 38% nos níveis glicêmicos 

dos animais diabéticos 120 minutos após o 

tratamento.  

O ácido chicórico revelou potencial atividade 

antidiabética em estudos anteriores, mostrando-se 

capaz de aumentar a secreção de insulina in vitro
3
. 

Essa ação foi posteriormente confirmada por um 

estudo in vivo com ratos não diabéticos: a 

administração deste ácido fenólico (5 mg/kg, i.p) 

aumentou a secreção de insulina em resposta ao 

aumento da glicemia
4
. 

Conclusões 

Esse é o primeiro relato de atividade do ácido 

chicórico em um modelo animal de diabetes. O 

presente estudo corrobora o potencial da alfavaca 

no tratamento do diabetes mellitus, sendo pioneiro 

na identificação de um componente químico que 

contribui de forma significativa para a atividade 

hipoglicemiante da espécie.  
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