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RESUMO 

 

de Sousa, C. D. M. Cravo da índia na microbiota intestinal e no metabolismo 
glicídico e lipídico de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. 2020. 

81f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo. Ribeirão Preto, 2020.  

 
Introdução: obesidade é uma doença crônica e multifatorial, podendo ser determinada 
pelo excesso relativo ou absoluto das reservas corporais de gordura. Diante do aumento 
de sua prevalência, inúmeros tratamentos têm surgido e dentre eles, um grande interesse 
pelo potencial dos fitoterápicos. Entre as espécies de vegetais estudadas, tem-se o cravo 
da índia (Syzygium aromaticum), com possíveis atividades antioxidante, anti-inflamatória 
e hipoglicemiante, desempenhando assim um papel importante na obesidade. Objetivo: 

avaliar os efeitos do uso de cravo da índia na microbiota intestinal, no perfil lipídico e 
glicídico, peso corporal, peso dos tecidos e acúmulo de lipídio hepático e pancreático em 
animais alimentados com dieta hiperlipídica. Metodologia: foram utilizados 48 
camundongos (C57BL/6) machos, os quais foram divididos em 4 grupos com 12 animais 
cada: dieta padrão, dieta padrão com cravo, dieta hiperlipídica e dieta hiperlipídica com 
cravo. Os animais do grupo dieta padrão foram alimentados com uma ração padrão ad 
libitum (Nuvilab®) e os do grupo dieta hiperlipídica foram alimentados com ração 
hiperlipídica durante 10 semanas. A suplementação de extrato de cravo da índia foi feita 
via gavagem na dose de 250 mg/kg/dia nos grupos dieta padrão com cravo e dieta 
hiperlipídica com cravo. Durante o experimento o peso corporal foi avaliado 
semanalmente e ingestão diariamente. Foi realizado o teste de tolerância à glicose na 
última semana de experimento e o teste de sensibilidade à insulina foi realizado 48 horas 
após o teste de tolerância a glicose, ambos após jejum de 8 horas. Ao final do período 
experimental, os animais foram eutanasiados e coletadas amostras sanguíneas para 
dosagem de: insulina, colesterol total e triglicerídeos, além dos órgãos e tecidos:  fígado, 
pâncreas, tecido adiposo retroperitoneal, epididimal e marrom. Todos os testes de 
hipóteses desenvolvidos neste trabalho consideraram uma significância de 5%. As 
análises foram feitas via ANOVA one way seguida pelo teste post hoc de Tukey. 
Resultados: para ingestão o grupo dieta padrão apresentou maior consumo, logo, 

ganhando mais peso quando comparado ao dieta padrão com cravo da índia. Nos grupos 
de dieta hiperlipídica, observa-se que a dieta foi eficiente para o ganho de peso, pois ao 
comparar com os grupos de dieta padrão tiveram maior ganho de peso, apesar do grupo 
dieta padrão ter apresentado maior ingestão. Para as gorduras retroperitoneal e 
epididimal, essas não se diferiram entre os grupos de dieta padrão e nos grupos de dieta 
hiperlipídica foram maiores no grupo suplementado. Na gordura marrom, o suplemento 
não se mostrou eficaz. Para a histologia foi possível observar que o cravo da índia foi 
eficiente em prevenir o acúmulo de gordura hepática. Quanto a microbiota observou-se 
melhora através do aumento no filo Bacteroidetes nos grupos suplementados. 
Conclusão: o cravo da índia pareceu melhorar um filo benéfico na microbiota intestinal 

dos grupos suplementados e aparentou exercer efeito protetor no fígado dos grupos de 
dieta hiperlipídica, apesar de não prevenir o ganho de peso e o aumento de gordura 
corporal. Também não promoveu melhora no metabolismo glicídico e lipídico. 
 
Palavras-chave: obesidade, microbiota intestinal, cravo da índia, diabetes tipo 2, 
fitoterapia. 



ABSTRACT 

 

de Sousa, C. D. M. Clove in the gut microbiota and glycemic and lipid profile of 
high fat diet-fed mice. 2020. 81s. Dissertation (Master of Science) – Ribeirão Preto 

Medical School, University of São Paulo. Ribeirão Preto, 2020.  
 
Introduction: obesity is a chronic and multifactorial disease, which can be determined 
by the relative or absolute excess of body fat reserves. In view of the increase in its 
prevalence, numerous treatments have emerged and among them, a great interest in 
the potential of herbal medicines. Among the vegetable species studied, there is the 
clove (Syzygium aromaticum), with possible antioxidant, anti-inflammatory and 
hypoglycemic activities, thus playing an important role in obesity. Objective: to 

evaluate the effects of the use of cloves on the intestinal microbiota, on the lipid and 
glycidic profile, body weight, tissue weight and accumulation of hepatic and pancreatic 
lipid in animals fed a high-fat diet. Methods: 48 male mice (C57BL / 6) were used, 
which were divided into 4 groups with 12 animals each: standard diet, standard diet 
with cloves, hyperlipidic diet and hyperlipidic diet with cloves. Animals in the standard 
diet group were fed a standard ad libitum diet (Nuvilab®) and those in the high-fat group 
were fed with high-fat diet for 10 weeks. The supplementation of clove extract was 
done via gavage at a dose of 250 mg / kg / day in the groups of standard diet with 
cloves and hyperlipidic diet with cloves. During the experiment, body weight was 
assessed weekly and daily intake. The glucose tolerance test was perform in the last 
week of the experiment and the insulin tolerance test was performed 48 hours after the 
glucose tolerance test, both after fasting for 8 hours. At the end of the experimental 
period, the animals were euthanized and blood samples were collected to measure: 
insulin, total cholesterol and triglycerides, in addition to organs and tissues: liver, 
pancreas, retroperitoneal, epididymal and brown adipose tissue. All hypothesis tests 
developed in this work considered a 5% significance. The analyses were conducted 
by, ANOVA one way and post hoc Tukey. Results: for ingestion, the standard diet 
group had higher consumption, therefore, gaining more weight when compared to the 
standard diet with cloves. In the high-fat diet groups, it was observed that the diet was 
efficient for weight gain, because when comparing with the standard diet groups, they 
had greater weight gain, despite the fact that the standard diet group had greater 
intake. For retroperitoneal and epididymal fats, these did not differ between the 
standard diet groups and in the high-fat diet groups were higher in the supplemented 
group. In brown fat, the supplement was not effective. For histology, it was possible to 
observe that cloves were efficient in preventing the accumulation of liver fat. As for the 
microbiota, improvement was observed through the increase in the phylum 
Bacteroidetes in the supplemented groups. Conclusion: cloves appeared to improve 
a beneficial phylum in the intestinal microbiota of the supplemented groups and 
appeared to have a protective effect on the liver of the high-fat groups, despite not 
preventing weight gain and increasing body fat. It also did not promote improvement 
in glycidic and lipid metabolism. 
 
Keywords: obesity, gut microbiota, clove, type 2 diabetes, phytotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é considerada uma doença crônica não transmissível (DCNT), 1, 2 

de etiologia multifatorial onde fatores genéticos, ambientais, sócio econômico e 

sedentarismo contribuem para o desequilíbrio crônico entre a ingestão calórica e o 

gasto energético, resultando em um saldo positivo de calorias. 3, 4  

Atualmente a obesidade é um problema de saúde global e estudos recentes 

estimam que cerca de 1,5 milhões de pessoas estão acima do peso ideal de acordo 

com o Índice de Massa Corporal (IMC).1,5  Anteriormente mais incidente em países 

desenvolvidos, hoje só se faz aumentar em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento,5 tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, fato surpreendente 

nos estudos, pois se esperava baixos índices nas zonas rurais, no entanto, o acesso 

à tecnologia e aos alimentos industrializados levou ao aumento da prevalência de 

obesidade nesta população.6 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025, cerca de 2,3 

bilhões de adultos estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos no mundo 

todo.7 

No Brasil, a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 

realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o 

Ministério da Saúde, analisando dados de 188 mil brasileiros de todas as idades, 

mostrou que 29,4% apresentavam obesidade.8 Dados mais recentes do levantamento 

do programa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL) apurou em 2017 que o excesso de peso e a obesidade 

cresceram em 10 anos, cerca de 26,3% e 60%, respectivamente, dados alarmantes 

que exigem medidas urgentes de prevenção e tratamento.9 

A doença tem como indicador epidemiológico de diagnóstico o IMC, calculado 

por meio da divisão do peso em kg pela estatura em metros elevada ao quadrado 

(kg/m²). A circunferência abdominal, por sua vez, reflete de modo indireto o conteúdo 

de gordura visceral. Ambas são medidas que indicam o risco de desenvolvimento de 

comorbidades associadas à obesidade como o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e as 

doenças cardiovasculares.10  

A obesidade desempenha papel fisiopatológico relevante no desenvolvimento 

de problemas de saúde. Pelo fato de o tecido adiposo atuar no metabolismo lipídico e 

glicídico e causar inflamação de baixo grau. É necessário classificar a obesidade 
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também com base na composição e distribuição da gordura corporal, do que apenas 

estimar pelo cálculo de IMC.4  

O excesso de peso também está relacionado ao desenvolvimento de outras 

doenças crônicas, como: doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico, 

problemas ortopédicos, esteatose hepática e câncer.1,10-13 Em casos extremos, a 

obesidade pode reduzir a expectativa de vida em 6 a 14 anos.4 

Recentemente, o excesso de adiposidade tem sido associado às 

características fisiopatológicas subjacentes ao DM2. O acúmulo de lipídios no fígado, 

por exemplo, está associado à resistência à insulina (RI), controle glicêmico 

prejudicado e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Pequenas quantidades 

de gordura nas células musculares, no pâncreas e no miocárdio também têm sido 

associadas à resistência periférica à insulina, secreção diminuída de insulina e 

hipertensão.14-18 

Na obesidade e na RI, há um aumento do fluxo de ácidos graxos livres (AGL) 

no fígado, estes sofrem β-oxidação ou são esterificados com glicerol para formar 

triglicerídeos, levando ao acúmulo hepático de gordura. Atualmente, existem 

evidências substanciais de que os AGL podem causar diretamente toxicidade, 

aumentando o estresse oxidativo e a ativação de vias inflamatórias.19  

Os AGL surgem no fígado de três fontes distintas: lipólise (hidrólise de AGL e 

glicerol a partir de triglicerídeos) no tecido adiposo, alimentação e de novo lipogênese. 

Em contraste, os AGL podem sofrer β oxidação para a produção de energia, podem 

ser reesterificados em triglicerídeos e armazenados como gotículas de lipídios, ou 

embalados e exportados como lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL).19 

Portanto, o acúmulo hepático de gordura pode ocorrer como resultado do 

aumento da síntese de gordura, aumento da oferta de gordura, diminuição da 

exportação de gordura e/ou diminuição da oxidação da gordura (Figura 1).20 
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Figura 1 - Mecanismos do acúmulo de gordura hepática. 

 

Alterações metabólicas que levam ao desenvolvimento de esteatose hepática. 20 

 

O tecido adiposo era considerado um tecido inerte, entretanto, após 1993 

quando Hostamigil e seus colaboradores descobriram que células de tecido adiposo 

de roedores eram capazes de secretar a citocina pró-inflamatória TNF-α (fator de 

necrose tumoral-α, do inglês: tumor necrosis factor α), e 1994 com a descoberta da 

leptina por Zhang e sua equipe, o tecido adiposo deixou de ser caracterizado como 

um sítio inerte e passou a ser conhecido como um órgão endócrino ativo com várias 

funções em diferentes vias fisiológicas além das já conhecidas homeostase 

energética e termorregulação.21 

Nas mais recentes funções inclui-se: inflamação, sensibilidade a insulina, 

homeostase vascular, com habilidade de produzir e liberar uma variedade de 

peptídeos inflamatórios bioativos conhecidos coletivamente como adipocinas.21 

 No corpo humano, há dois tipos principais de tecido adiposo: tecido adiposo 

marrom, localizado nas regiões supraclavicular e paravertebral e o tecido adiposo 

branco que é o mais abundante e inclui o tecido adiposo subcutâneo e visceral, ambos 

com características morfológicas e funcionais distintas.22, 23  
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Os adipócitos brancos contêm uma única gota lipídica grande, ocupando cerca 

de 90% do volume celular, o núcleo é próximo às imediações celulares e o citoplasma 

forma uma borda muito fina.24 

As organelas são pouco desenvolvidas, as mitocôndrias são particularmente 

bem pequenas, alongadas e com cristais curtos e aleatoriamente organizados.24  

Com essas características essas células são chamadas de adipócitos 

uniloculares (Figura 2).25-26 O excesso de deposição de gordura do tipo branco é 

associado ao aumento de riscos de morbidade e mortalidade.24  

 

Figura 2 - Adipócito branco de um rato. 

 

Microscopia eletrônica de transmissão de um adipócito branco epididimático de um rato de 3 semanas 
de idade. N, núcleo; m, mitocôndrias; L, gotícula lipídica. Barra de escala: 3 mm. (Cinti S. O órgão 
adiposo. Milão: Kurtis, 1999). 

 

Já os adipócitos marrons são menores que os adipócitos brancos, seu 

citoplasma contém várias gotículas lipídicas, um núcleo arredondado e muitas 

mitocôndrias grandes, geralmente esféricas com crista laminar. Essas mitocôndrias 



Introdução  |  21 

contêm uma proteína única chamada de proteína desacopladora 1 (UCP1), que 

realiza a função mitogênica dos adipócitos marrons e com essas características essas 

células são chamadas de adipócitos multiloculares (Figura 3).27, 28   

 

Figura 3 - Adipócito marrom de um rato. 

 

Microscopia eletrônica de transmissão de um adipócito marrom interescapular de um rato de 10 dias 
de idade. Mitocôndrias grandes e geralmente esféricas com crista laminar (m). N, núcleo; L, gota 
lipídica; CAP, capilar. Barra de escala: 3 mm. (Cinti S. O órgão adiposo. Milão: Kurtis, 1999). 

 

A diferença morfológica dos adipócitos branco e marrom sustenta seus 

diferentes papéis funcionais. O adipócito branco armazena energia (na forma de 

lipídios) que é liberada entre as refeições: sua gota lipídica é esférica porque esta é a 

forma geométrica que maximiza o volume e minimiza a ocupação do espaço. O 

adipócito marrom queima lipídios para produzir calor: sua multilocularidade maximiza 

a interface citoplasmática-lipídica, disponibilizando rapidamente grandes quantidades 

de ácidos graxos para desacoplamento mitocondrial e consequentemente 

termogênese.27  
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A etiopatogenia da obesidade ainda não está bem estabelecida, sendo 

multifatorial, porém alguns estudos têm esclarecido algumas outras causas 

prováveis.4 

Outro destaque quando se trata da obesidade é a microbiota intestinal dada à 

sua possível participação na fisiopatologia da doença.  Ela é composta por mais de 

2000 espécies diferentes de bactérias e mais de 70 filos.29  

Atualmente, a composição e a diversidade da microbiota intestinal são 

reveladas por técnicas metagenômicas e cultura genética independente.30 

A análise metagenômica e o sequenciamento de genes RNA ribossômico 16S 

mostraram que Firmicutes, Bacteriodetes, Actinobacteria, Proteobacteria, 

Fusobacteria, Spirochaetae e Verrucomicrobia são os filos bacterianos predominantes 

entre as bactérias intestinais em adultos, sendo que Firmicutes e Bacteriodetes 

constituem cerca de 90% de todas as células microbianas intestinais.31 

O genoma de microrganismos presentes na microbiota intestinal é passível de 

alterações dinâmicas na configuração de seus componentes com o intuito de 

adaptação de um componente individual ou de uma comunidade em resposta ao tipo 

de alimentação, alguma anormalidade, ambiente ou uso de antibióticos.32 Quando 

essa microbiota se encontra em estado de disbiose, ela é relacionada a várias 

condições clínicas, como: obesidade, DM2, doença hepática gordurosa não alcoólica 

(DHGNA), aterosclerose, doenças alérgicas, doenças gastrointestinais, doenças 

autoimunes e câncer.33 

Além dos papeis já conhecidos como barreira protetora contra bactérias 

patogênicas, absorção de vitaminas e homeostase energética, atualmente tem sido 

estudado o seu papel no desenvolvimento da obesidade e de suas complicações.34  

Indivíduos com obesidade têm menos Bacteriodes e mais Firmicutes, em 

comparação com indivíduos eutróficos. As alterações nas quantidades relativas de 

filos estão associadas com aumento da capacidade de captação de energia dos 

alimentos, com o aumento da gordura visceral e da inflamação de baixo grau a ela 

associada, disfunção hepática e desordens metabólicas.35  

O mecanismo pelo qual a maior proporção de Firmicutes aumenta a absorção 

de energia parece estar relacionado com a presença de genes que codificam enzimas 

que decompõem polissacarídeos que não podem ser digeridos pelo hospedeiro.  

A partir da fermentação desses polissacarídeos formam-se ácidos graxos de 

cadeia curta, os quais são convertidos em triglicerídeos no fígado. Ressalta-se 
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também que a composição da microbiota intestinal influencia a regulação dos genes 

que promovem a deposição de lipídios nos adipócitos.36  

Diante do exposto, o tratamento e/ou a prevenção da obesidade são 

extremamente necessários e urgentes. Há diversas abordagens para promover a 

perda de peso, intervenções comportamentais e farmacológicas são mais indicadas, 

no entanto, essas intervenções parecem ter pouco eficácia na obesidade. A cirurgia 

bariátrica, embora eficaz na redução do peso corporal, nas comorbidades 

relacionadas, e na melhoria da qualidade de vida, é invasiva e está associada a várias 

outras complicações e, muitas vezes, têm benefícios a curto prazo.37   

Sem elucidar os aspectos biológicos, ambientais e sociais, e as causas da atual 

epidemia de obesidade, permaneceremos sem estratégias eficientes para prevenir, 

gerenciar e tratar essa complexa desordem.38  

Existem ainda terapias complementares, em que o uso é crescente no mundo 

todo, como exemplo a Fitoterapia, que tem sido utilizada há centenas de anos.39  

A legislação brasileira RDC Nº 26, (13 de maio de 2014, artigo 3º) diz que 

fitoterápicos são:  

 
produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, 
com finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo medicamento 
fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser simples, quando o 
ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, 
quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal.40 

 

Dentre as várias espécies estudadas, tem-se o Syzygyum aromaticum, 

popularmente conhecido no Brasil como cravo da índia (Figura 4), nativo das ilhas 

Maluku do leste da Indonésia. Ele é um botão de flor aromático comercializado para 

uso culinário e medicinal na Europa Medieval no século XIV. Atualmente ainda é 

usado em preparações picantes e como fitoterápico principalmente na África e na 

Ásia, tem cor marrom, intensa fragrância e sabor ardente. É conhecido por possuir 

ação antioxidante, antifúngica, anti-inflamatória, antiviral, antimicrobiano, 

antidiabético, antitrombótico, anestésico, anticarcinogênico, anticonsulsivo e 

analgésico.41,42  
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Figura 4 - Botões de flores de cravo da índia desidratados. 

 

(Fonte: https://www.bhmudas.com.br/Cravo-da-India acessado em 16/09/19). 

 

O cravo da índia é uma fonte rica de eugenol, acetato de eugenol, cariofileno, 

éster de sesquetrepeno, fenilpropanóide e β-cariofileno, além de taninos e 

triterpenóides.41-44 

Dentre as ações benéficas do eugenol, Adefegha SA e Oboh (2012) 

demonstraram que ele estimulou a produção interna de muco na mucosa intestinal de 

camundongos (um aumento médio de 59%) em comparação com camundongos não 

tratados. A camada reduzida de muco também interfere na homeostase intestinal com 

maior absorção de energia.45 

Khathi et al. (2013) utilizaram o extrato de cravo da índia em camundongos com 

DM2 e sua ação retardou a digestão de monossacarídeos, dissacarídeos e 

polissacarídeos melhorando a hiperglicemia pós-prandial, sem efeitos colaterais.46  

Estudo realizado por Jung et al. (2012), forneceu evidências sólidas de que a 

suplementação com cravo da índia exerce um efeito anti-obesidade em camundongos 

obesos induzidos por dieta hiperlipídica por meio da regulação dos genes: fator de 

transcrição 1 de ligação ao elemento regulador de esterol (SREBP-1), FAS ligante 

(FAS), CD36 e receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama (PPARγ) que 

estão relacionados ao metabolismo lipídico no fígado e na gordura epididimal, de uma 

maneira que resulta na redução do acúmulo lipídico. Esses resultados apoiam 

fortemente o potencial do cravo da índia como um complemento anti-obesidade 

atuando na regulação do peso corporal.47 

https://www.bhmudas.com.br/Cravo-da-India%20acessado%20em%2016/09/19
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O cravo da índia tem um grande potencial de emprego em vários segmentos 

da saúde. Porém, apesar no número crescente de investigação científica sobre 

plantas medicinais como suplementos naturais para redução do peso corporal, poucos 

estudos especificamente citam o uso de cravo da índia na prevenção da obesidade e 

doenças metabólicas como o DM2 e a síndrome metabólica.47 

Diante de todos os benefícios demonstrados do cravo da índia até o momento 

e do papel da microbiota intestinal na fisiopatologia da obesidade, o estudo do efeito 

do cravo da índia na modulação da microbiota intestinal é de fundamental importância. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O cravo da índia é uma planta muito versátil e ainda pouco conhecidos seus 

efeitos na prevenção e tratamento da obesidade. Além disso, seus efeitos na 

microbiota intestinal e relação obesidade versus microbiota ainda não estão 

completamente esclarecidos, o que motivou o desenvolvimento desse estudo.  
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3 HIPÓTESE 

 

A suplementação de cravo da índia em camundongos alimentados com dieta 

hiperlipídica, modula a microbiota intestinal, previne o acúmulo de tecido adiposo e 

melhora o perfil lipídico e glicídico.  
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4 OBJETIVOS 

 

Avaliar os efeitos do uso de cravo da índia em modelo animal alimentado com 

dieta hiperlipídica: 

 Na abundância relativa dos filos: Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacteria e Proteobacteria na microbiota intestinal;  

 Na concentração sérica de triglicérides (TG), colesterol total (CT), 

glicemia, insulina;  

 No peso corporal total, peso dos tecidos adiposos branco, adiposo 

marrom, fígado, pâncreas  e acúmulo de lipídio hepático e pancreático. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Desenho Experimental e manutenção dos animais  

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, em 02/12/2015, protocolo nº 

16/2015-1 e iniciado somente após aprovação (Anexo 1).  

Estudo experimental, longitudinal, prospectivo, randomizado de abordagem 

quantitativa, utilizou-se de 48 camundongos machos C57BL/6, 60 dias após o 

nascimento, provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo, campus 

Ribeirão Preto. 

 

Figura 5 - Organograma de divisão dos grupos de animais e tempos de intervenção. 

 

 

Recebido os 48 animais no Biotério da Clínica Médica eles foram mantidos em 

gaiolas seletivas à temperatura de 25 ± 1,0 ºC em ambiente com ciclo de luminosidade 

de 12 horas (6:00 às 18:00h) com água e ração padrão (NUVILAB® CR1) ad libitum por 

um período de adaptação de uma semana com quatro animais por caixa.  

Após, foram randomizados em dois grupos com 24 animais cada para 

adaptação da dieta hiperlipídica, assim ficaram por duas semanas, como indicado a 

seguir:  

 Dieta padrão (DP): submetidos à DP do biotério (NUVILAB® CR1);  

 Dieta hiperlipídica (DH): submetidos à DH. 
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Após, os grupos foram novamente randomizados e divididos em subgrupos 

conforme descrito abaixo:  

 Dieta padrão (DP, n=12): animais que receberam a DP;  

 Dieta padrão + cravo da índia (DPC, n=12): animais que receberam DP + 

suplemento de extrato de cravo da índia 

 Dieta hiperlipídica (DH, n=12): animais que receberam DH manipulada;  

 Dieta hiperlipídica + cravo da índia (DHC, n=12): animais que receberam DH 

manipulada + suplemento de extrato de cravo da índia. 

 

5.2 Preparo do extrato de cravo da índia 

 

O extrato de cravo da índia foi elaborado e preparado em parceria com a 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, de modo descrito a 

seguir:  

Foi adquirido 1 kg de botões florais de cravo da índia (Syzygium aromaticum) 

em uma distribuidora de produtos naturais, no mercado central de Ribeirão Preto, SP. 

Os botões foram moídos em moinho de martelos de malha com diâmetro de 2 

cm. Em seguida, o pó originado da moagem foi colocado em contato com 5 litros de 

álcool etílico 96% em um recipiente de aço inox com capacidade de 10L e 

posteriormente agitado por um agitador de hélice a uma velocidade de 1000RPM 

durante 3 dias. 
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O extrato obtido após a agitação foi concentrado em um concentrador com 

velocidade forçada de ar até a consistência de uma massa (extrato mole) e então foi 

disposto em vidro âmbar, armazenado sob refrigeração e posteriormente 

encaminhado para análise dos constituintes químicos 

 

5.3 Análise dos constituintes químicos do extrato de cravo da índia 

 

Realizada pelo Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos na 

FCFRP – USP. 

O preparo das soluções padrões para curva de calibração foram realizadas a 

partir de uma solução mãe de eugenol padrão (Sigma®) na concentração de 20,77g 

L-1, foram feitos cinco soluções padrão com concentrações de 0,52gL-1, 1,04g L-1, 

2,08g L-1, 4,15g L-1 e 6,23g L-1. Utilizou-se como padrão interno o 1,8- Cineole 

(eucaliptol) na concentração de 1,63 g L-1 em cada solução padrão de eugenol.  

A amostra óleo de cravo da Índia foi preparada na concentração de 6,27 g L-1, 

tendo como padrão interno 1,8-Cineole na mesma concentração usada nas soluções 

dos padrões, 1,63g L-1.   

A análise de quantificação do extrato de cravo da índia foi realizada em um 

cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massas (CG-EM) Shimadzu®, 

modelo QP-2010, utilizando-se uma coluna capilar RTx-5MS –RESTEK de 30 m, 

0,25mm de diâmetro interno e 0.25 µm de espessura da fase. Gás de arraste utilizado 

foi o Hélio e volume de injeção 1,0 µL. 

A identificação dos compostos foi através da comparação de seus espectros 

de massa com os compostos do banco de dados do sistema descritos na literatura. 

 

5.4 Composição da dieta e análise do consumo alimentar 

 

A ração comercial Nuvilab® CR1 foi utilizada como DP, sendo disponibilizada 

como ração padrão do Biotério da Clínica Médica da FMRP-USP, baseada na 

recomendação pelo American Institute of Nutrition, AIN-93, para roedores em 

crescimento. A DH, previamente padronizada, foi constituída pela composição 

apresentada na (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Composição da DH. 

Ingredientes Quantidades (g) 

Ração comercial Nuvilab® CR1 moída 400 

Frutose 400 

Banha suína 200 

Óleo de soja 100 

BHT  0,004 

 

A quantidade suplementada de extrato foi de 250 mg/kg peso do animal, e por 

via oral a solução foi introduzida no trato digestório dos animais através de cânula 

metálica acoplada a seringa (gavagem), por 8 semanas. Nos animais que não 

receberam a suplementação, foi administrado apenas óleo de soja (veículo) com o 

objetivo de gerar o mesmo estresse em todos os grupos e também para que a única 

diferença entre os grupos fosse o extrato.   

A dieta oferecida diariamente foi fracionada em pequenas porções pesadas e 

acondicionadas em comedouro específico. A sobra do comedouro foi pesada para ser 

calculada a quantidade final de alimento ingerido diariamente. A água oferecida foi 

renovada diariamente. 

 

Tabela 2 - Composição de macronutrientes das dietas padrão e hiperlipídica (g/100g). 

 Padrão* Hiperlipídica** 

Carboidratos 62,5% 28,5% 

Lipídios  25,5% 60% 

Proteínas  12% 11,5% 

Energia (kcal) 269,7 487,2 

* Padrão. Fonte: Nuvilab® 
** Hiperlipídica. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – Taco Versão 4. 48 

 

5.5 Análise ponderal  

 

Os animais, durante 12 semanas, foram acompanhados por meio do 

levantamento de medidas de peso pré-tratamento e a cada semana. A balança 
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utilizada foi digital com capacidade máxima para 15 kg (Filizola S. A., São Paulo, 

Brasil).  

               

5.6 Teste de tolerância à glicose (GTT)  

 

Foi realizado na última semana do experimento o teste de tolerância à glicose 

(GTT), após jejum de 8 horas, assim como a primeira coleta de sangue (tempo 0) por 

meio de corte na extremidade caudal do animal. Logo a seguir, foi administrada, via 

intraperitoneal, uma solução de glicose na dose de 1mg/g peso do animal, de acordo 

com protocolo desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa. A coleta de sangue foi 

realizada nos tempos 0’, 30’, 60’ e 120’. As concentrações de glicose foram 

determinadas através de glicosímetro Accu-Chek® (Accu-chek Performa Roche, 

Mannheim, Alemanha), de acordo com as especificações do fabricante. 

 

5.7 Teste de sensibilidade à insulina (ITT)  

 

Foi realizado 48hrs após do GTT o teste de sensibilidade à insulina (ITT) após 

jejum de 8 horas, quando foi feita a primeira coleta de sangue (tempo 0) por meio de 

corte na extremidade caudal do animal. Logo a seguir, foi administrada, via 

intraperitoneal, uma solução de insulina na dose de 2UI diluída em 10ml de soro 

fisiológico. A coleta de sangue foi realizada nos tempos 0’, 30’, 60’ e 120’. As 

concentrações de glicose sanguínea foram determinadas através de glicosímetro 

Accu-Chek® (Accu-chek Performa Roche, Mannheim, Alemanha), de acordo com as 

especificações do fabricante. 

 

5.8 Eutanásia dos Animais  

 

Ao final do período de tratamento e com 12hrs de jejum, os animais foram 

eutanasiados por decapitação e foram coletadas amostras sanguíneas para dosagem 

de glicemia, insulina e lipidograma. Durante a eutanásia, foram coletadas amostras 

de tecido hepático, tecido adiposo epididimal, tecido adiposo retroperitoneal, tecido 

adiposo marrom e pâncreas, os quais foram pesados e imediatamente mantidos em 

nitrogênio líquido até o termino da eutanásia, quando foram conservados em freezer 
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-70ºC. Fragmentos de tecidos hepático e pancreático foram separados para análise 

histológica.  

Ainda no momento da eutanásia, o sangue coletado foi prontamente 

centrifugado a 3500rpm, a 4ºC durante 15 minutos para a obtenção do soro, o qual foi 

armazenado em freezer a -70ºC. 

 

5.9 Parâmetros bioquímicos 

 

5.9.1 Insulina  

 

A concentração de insulina no soro dos camundongos foi determinada pelo Kit 

Elisa Ultrassensível (Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA, Alpco Diagnostics, Salem, 

USA). Este kit é um imunoensaio do tipo sanduíche, em que cada microplaca é 

revestida com anticorpo monoclonal específico para insulina. 

 

5.9.2 Colesterol total e triglicerídeos 

  

O CT analisado no soro foi determinado pelo método de colorímetro enzimático 

através de kits comerciais da Labtest® (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil). Os ésteres 

de colesterol foram hidrolisados pelo colesterol esterase a ácidos graxos e a colesterol 

livre, que foi então oxidado pelo colesterol oxidase a colest-4-en-ona e a peróxido de 

hidrogênio. O fenol e a 4-aminoantipirina foram oxidados, na presença de peroxidase 

e peróxido de hidrogênio, formando a antipirilquinonimina com absorvidade máxima a 

500nm, com intensidade da cor vermelha formada na reação final diretamente 

proporcional à concentração do colesterol da amostra. 

Os TG hepáticos no soro foram determinados por meio da metodologia 

colorimétrica enzimática através de kits comerciais da Labtest® (Labtest Diagnóstica 

S. A., Brasil). A hidrólise dos triglicerídeos foi realizada pela lipase da lipoproteína, 

liberando o glicerol, que foi convertido em gicerol-3-fosfato, pela gliceroquinase. O 

glicerol-3-fosfato foi então oxidado a dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio na 

presença de glicerolfosfato oxidase. Posteriormente, foi realizada uma reação de 

acoplamento entre peróxido de hidrogênio, 4-aminoantipirina e 4-clorofenol, 

catalisada pela peroxidase, produzindo uma quinoneimina com absorvância máxima 
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de 505nm, sendo que a intensidade da cor vermelha formada é diretamente 

proporcional à concentração dos triglicerídeos da amostra. 

Após a precipitação, alíquotas de 10μl foram adicionadas a 1ml de reagente de 

cor, encubados e então foi feita a leitura em espectrofotômetro. Para o padrão foi 

usado o reagente fornecido pelo kit. 

Os resultados de todas as dosagens foram calculados a partir da diferença do 

resultado da absorbância das amostras, divididas pela absorbância do padrão, 

conforme recomendações do protocolo. 

 

5.10 Análise Histológica 

 

As secções de tecido fixadas com formalina e embebidas em parafina foram 

cortadas com uma espessura de 5 μm e coradas com hematoxilina e eosina para 

exame histológico. As preparações foram avaliadas, com as identificações não 

reveladas, por um patologista experiente através de microscopia óptica, o qual 

estimou a intensidade de esteatose hepática, balonização hepatocelular e sua 

localização no ácino hepático. A análise foi realizada em 10 campos de maior aumento 

escolhidos aleatoriamente (ampliação x400) em cada lâmina.  

A classificação da gravidade das alterações histológicas foi a seguinte: 

ausência de alterações, alterações leves, alterações moderadas e alterações graves.  

 

5.11 Análise da microbiota intestinal 

 

Para avaliação da microbiota intestinal foi realizada coleta fecal simples após a 

eutanásia e então congeladas em nitrogênio líquido a -70ºC até a sua utilização. A 

extração de DNA foi realizada para avaliar a expressão gênica de filos de bactérias 

da microbiota intestinal (Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria e Actinobactéria). 

O DNA das amostras de fezes foi extraído utilizando o kit de extração de DNA 

QuiampStool (Quiagen®) de acordo com as instruções do fabricante. A concentração 

de DNA foi determinada utilizando o aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, USA).  

A reação em cadeia da polimerase (PCR) quantitativa de bactérias dos filos 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria foi realizada usando 

primers universal para o gene 16S ribossômico (rRNA 16S) (eubactéria) ou 
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específicos para os diferentes filos. As diferenças (ΔCT) entre os valores do limiar do 

ciclo (CT) de eubactérias e grupos bacterianos específicos foram usadas para obter 

níveis normalizados de cada grupo bacteriano (2 -ΔCT). A abundância relativa de cada 

grupo bacteriano foi obtida após a normalização com os grupos controle.   

 

Tabela 3 - Sequência de primers para as bactérias de interesse neste estudo. 

Nome Sequência 

Actinobacteria F- TGTAGCGGTGGAATGCGC 

R- AATTAAGCCACATGCTCCGCT 

Bacteroidetes F- GTTTAATTCGATGATACGCGAG 

R- TTAASCCGACACCTCACGG 

Firmicutes F- ATGTGGTTTAATTCGAAGCA 

R- AGCTGACGACAACCATGCAC 

Proteobacteria F- CATGACGTTACCCGCAGAAGAAG 

R- CTCTACGAGACTCAAGCTTGC 

Eubacteria universal 
(16S) 

F- ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT 

R- ATTACCGCGGCTGCTGGC 

 

5.12 Análise estatística  

 

Para a comparação do peso dos órgãos foi feita uma análise utilizando o 

modelo de ANOVA guet way com os pós teste de comparações múltiplas de Tukey. 

Valores p inferiores ao nível de significância adotado (≤ 0,05) trazem evidências 

de que pelo menos um dos grupos se difere dos demais.  

Intervalos de confiança da diferença entre grupos que não englobam o valor 

zero, trazem evidencias de diferença entre os grupos e seus limites mostram a 

magnitude desta diferença. Intervalos de confiança que englobam o valor zero, não 

trazem evidências de diferença entre os grupos. 

Para a comparação do peso e da ingestão foi utilizado modelo linear com 

efeitos mistos para a análise das variáveis. Este modelo considera um efeito aleatório 

por indivíduo, informando que o indivíduo possui medidas tomadas longitudinalmente 

nos 8 momentos observados. 

São apresentadas as diferenças estimadas com seus respectivos valores p e 

intervalos de confiança 95% da diferença. Intervalos de confiança que não englobam 
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o valor zero, trazem evidencias de diferença entre os grupos (ou momentos) e seus 

limites mostram a magnitude desta diferença. Intervalos de confiança que englobam 

o valor zero, não trazem evidências de diferença entre os grupos (ou momentos). 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 CG-EM do extrato de cravo da índia 

 

Na análise por cromatografia gasosa (Figura 6), evidenciou-se que os óleos 

essenciais do extrato de cravo da índia comercial empregado nesse experimento 

contêm como componentes majoritários: Eugenol (76,76%) – pico 1; β-cariofileno 

(11,21%) - pico 2; α-humuleno (1,21%) - pico 3; Acetato de eugelina (10,38%) - pico 

4; Óxido de cariofileno (0,44%) - pico 5. 

 

Figura 6 - Cromatografia gasosa do extrato de cravo da índia. 
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6.2 Ingestão alimentar  

 

Em relação a ingestão alimentar pode-se observar que o grupo DPC 

apresentou menor ingestão ao longo do tempo em relação ao demais grupos (Figura 

7A). Para a ingestão alimentar total do período, o único grupo que apresentou menor 

ingestão foi o DPC quando comparado ao DP (Figura 7B). 

 

Figura 7 - A e B - Análise da ingestão alimentar dos camundongos ao longo das 8 

semanas de tratamento e consumo total de cada grupo. 

               A                                                                 B  

 

Média±DP  DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - dieta 
hiperlipídica + cravo da índia. P < 0,05. *dif. de DP; #dif. de DPC; +dif de DH. 

 

  

* * * 

* 
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6.3 Peso corporal  

 

Nesta variável, houve diversas mensurações antes da primeira semana de 

tratamento. Foi calculada a média de peso destes momentos e o resultado foi 

colocado como "0" na variável tempo na modelagem de ANOVA com medidas 

repetidas no tempo.  

Os grupos de DH ganharam mais peso em relação aos grupos de DP, como 

esperado, comprovando o efeito da DH (Figura 8A). Em relação ao ganho de peso 

total, não se observou efeito significativo do cravo da índia na DH ao longo do tempo 

de tratamento (Figura 8B). 

Embora não significativo, o grupo DPC apresentou um menor ganho de peso 

em relação ao grupo DP, sugerindo um possível efeito benéfico do cravo da índia 

nesta dieta (Figura 8B). 

 

Figura 8 - A e B - Análise de peso corporal dos camundongos ao longo das 8 semanas 
de tratamento e ganho de peso total de cada grupo.  

               A                                                                                                 B 

 

Média±DP  DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - dieta 
hiperlipídica + cravo da índia. P < 0,05. *dif. de DP; #dif. de DPC; +dif de DH. 
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GTT e ITT   

 

Observou-se, na Figura 9A, que as glicemias de jejum no tempo 0’ em todos 

os grupos foram semelhantes. Após a sobrecarga de glicose, houve aumento da 

glicemia em todos os grupos, sendo a média do grupo de DH maior, porém sem 

significância estatística. A Figura 9B mostra as áreas sob a curva das dosagens de 

glicemia, as quais também não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes. Porém, é possível observar que o grupo DP teve uma menor área sob a 

curva, quando comparados aos grupos que receberam DH, mostrando a eficácia da 

DH. 

 

Figura 9 - A e B - Valores de glicemia no teste de GTT nos diferentes tempos e 

diferentes grupos e área sob a curva no teste de GTT. 

 

Média ± DP.   DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - 
dieta hiperlipídica + cravo da índia 
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No ITT (Figura 10 A-B) nota-se que a glicemia em jejum dos animais no tempo 

0’ eram semelhantes e assim se mantiveram até o final do experimento, porém apesar 

não significativo, o grupo DP apresentou a maior glicemia, com uma recuperação mais 

rápida. 

 

Figura 10 - A e B - Valores de glicemia no teste de ITT nos diferentes tempos e 
diferentes grupos e área sob a curva no teste de ITT. 

            A                                                                   B 

 

Média ± DP.  DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - 
dieta hiperlipídica + cravo da índia. 
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6.4 Parâmetros bioquímicos 

 

Em relação a insulina, o único grupo que apresentou diferença foi o DH quando 

comparado ao DHC, sendo o DHC com maior insulina, sugerindo que não houve efeito 

do cravo da índia nesta variável.  

Para o TG observou-se diferença do grupo DH em comparação ao DP, sendo 

o grupo DH com menor TG. Observou-se também diferença entre os grupos DHC e 

DPC, sendo o grupo DHC com menor TG.  

Quanto ao CT, foi possível encontrar diferença entre os grupos DP e DH, sendo 

o último com maior valor. O grupo DHC apresentou maior valor em relação ao DPC, 

não sendo possível observar um efeito protetor do cravo da índia.  

 

Tabela 4 - Análise bioquímica dos camundongos após 8 semanas de tratamento, 

comparando os grupos. 

Variáveis DP DPC DH DHC 

Insulina (ng/dL) 0,32 ± 0,31 0.57 ± 0,68 0,20 ± 0,16 0,54 ± 0,46+ 

TG (mg/dL) 104,7 ± 32,7 86,9 ± 17,2 64 ± 12,4* 61,1 ± 12,5# 

CT (mg/dL) 75,3 ± 11,1 80,4 ± 7 101,2 ± 8,5* 97,7 ± 10,2# 

TG: triglicerídeos; TC: colesterol total.  
Média ± DP.  DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - 
dieta hiperlipídica + cravo da índia. P < 0,05. *dif. de DP; #dif. de DPC; +dif de DH. 
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6.5 Peso dos tecidos 

 

Para todas as variáveis foi possível observar que houve diferença entre os 

grupos DH e DP e entre os grupos DHC e DPC.  

Em relação às gorduras retroperitoneal e epididimal, observou-se um aumento 

nos grupos de DH em comparação aos de DP, confirmando o efeito da dieta.  

Não foi possível observar efeito benéfico do cravo da índia associado à DH 

nessas variáveis.  

 

Tabela 5 - Análise do peso dos tecidos dos camundongos coletados no momento da 
eutanásia, comparando os grupos. 

Variáveis DP DPC DH DHC 

Fígado (g) 4,09 ± 0,29 3,92 ± 0,26 3,08 ± 0,32* 3,17 ± 0,14# 

Pâncreas (g) 0,67 ± 0,08 0,62 ± 0,13 0,53 ± 0,11* 0,50 ± 0,06# 

Gordura retroperitoneal (g) 0,36 ± 0,15 0,30 ± 0,16 1,64 ± 0,62* 1,55 ± 0,45# 

Gordura epididimal (g) 1,38 ± 0,40 1,44 ± 0,43 4,16 ± 1,34* 4,15 ± 0,97# 

Gordura marrom (g) 0,51 ± 0,15 0,52 ± 0,13 0,32 ± 0,09* 0,28 ± 0,34# 

Média±DP. DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - dieta 
hiperlipídica + cravo da índia. P < 0,05. *dif. de DP; #dif. de DPC. 
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6.6 Histologia  

 

6.6.1 Fígado 

 

Na figura 11, verifica-se o fígado de um animal do grupo DP sem alterações, 

com aspecto normal. Em DPC, nota-se o fígado de um animal do grupo DP tratado 

com cravo da índia sem alterações, com aspecto normal. Em DH, nota-se o fígado de 

um animal do grupo DH com esteatose microgoticular de baixo grau e, em DHC, nota-

se o fígado de um animal do grupo de DH tratado com cravo da índia, sem alterações, 

com aspecto normal, o que sugere um possível efeito protetivo do cravo da índia 

contra o acúmulo de gordura hepático.   

 

Figura 11 - Cortes de tecido hepático corados com H&E de cada grupo. 
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6.6.2 Pâncreas 

 

Na Figura 12 é possível observar que para o pâncreas não houve alteração em 

nenhum grupo.  

 

Figura 12 - Cortes de tecido pancreático corados com H&E de cada grupo. 
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6.7 Microbiota intestinal 

 

Na figura 13 em A, observa-se que para o filo Firmicutes não houve diferença 

entre os grupos, porém os grupos suplementados apresentam menor quantidade do 

que os não suplementados. Em B, o grupo DPC apresentou maior quantidade de 

Bacteroidetes em comparação ao grupo DP. O grupo DHC apresentou menor 

quantidade em comparação ao grupo DPC e o grupo DH apresentou menor 

quantidade em comparação ao grupo DHC.  

Em C, verifica-se que os grupos DPC e DH demonstraram menor quantidade 

de Actinobacteria quando comparado ao grupo DP. 

Em D, nota-se que o grupo DPC teve maior quantidade de Proteobacteria em 

relação ao grupo DP e o grupo DHC teve menor quantidade quando comparado ao 

grupo DPC.  

 

Figura 13 - A- D – Gráficos de cada filo de bactéria comparando todos os grupos. 

 

Média±DP DP - dieta padrão, DPC - dieta padrão + cravo da índia, DH - dieta hiperlipídica, DHC - dieta 
hiperlipídica + cravo da índia. P < 0,05. *dif. de DP; #dif. de DPC; +dif de DH.  
AR: Abundância relativa. FC: fold change 
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7 DISCUSSÃO 

 

A obesidade é resultante de um desequilíbrio entre o consumo e o gasto 

energético. Olhando apenas para esse fato isolado, pode-se dizer que é possível fazer 

com que toda população se mantenha em um peso adequado, porém a realidade que 

temos é a doença sendo considerada pela OMS uma epidemia mundial, logo se fazem 

necessários os estudos que investiguem melhor todos os aspectos que levam a 

obesidade, assim como suas comorbidades para então elaborar estratégias 

importantes de prevenção e tratamento.49  

Nesse contexto e considerando a fitoterapia como opção no manejo da 

patologia, desenvolveu-se esse estudo com o cravo da índia. Fitoterápico esse, que 

possui resultados na literatura que contribuem para a prevenção da obesidade, a fim 

de avaliar e destacar os resultados de sua adição na forma de extrato para 

camundongos C57BL/6 alimentados com DH, investigando-se, assim, o seu efeito 

preventivo no ganho de peso, resistência à insulina, acúmulo lipídico corporal, 

alterações bioquímicas e o efeito da modulação da microbiota intestinal. 

Ao fornecer um tratamento alternativo à alimentação convencional previamente 

protocolada em um modelo animal com elevada predisposição genética para o 

desenvolvimento de doenças metabólicas, foi possível observar resultados que nos 

permitiram avaliar o desenvolvimento destes animais ao longo do experimento.  

No que diz respeito aos resultados obtidos através da suplementação de cravo 

da índia em camundongos alimentados com DP e DH, alguns resultados se 

mostraram diferentes daqueles encontrados na literatura. 

A composição química dos óleos essenciais do extrato de cravo da índia 

(Syzygyum aromaticum) assemelham-se com os resultados obtidos por Oliveira et al. 

(2009) alterando o teor dos compostos majoritários. Os autores analisaram a mesma 

espécie de cravo da índia do que este estudo e encontraram 3 compostos de 

destaque: Eugenol, β-cariofileno e Acetado de Eugenila, não encontraram nos botões 

florais: α humuleno e óxido de cariofileno, porém as quantidades que identificamos 

foram muito pequenas e por isso nossos resultados corroboram os resultados 

encontrados nesse estudo.50 
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Costa et al. (2011) estudaram a ação do óleo essencial do cravo da índia sobre 

as hifas de fungos fitopatogênicos e na quantificação dos componentes deste óleo 

identificaram três principais compostos: Eugenol, β-cariofileno e Acetado de Eugenila, 

outros dois não foram identificados, assim, nossos resultados corroboram quanto a 

identificação e quantificação dos óleos essenciais deste autor.51  

Importante salientar que a composição química das espécies sofre alterações 

devido à ação dos fatores ambientais, como a temperatura, pluviosidade, nutrição e o 

horário de coleta.52 

Sobre a variável ingestão alimentar, a análise evidenciou diferença em todas 

as semanas. O grupo DPC teve menor ingestão ao longo de todas as semanas e 

também menor consumo total. Foi possível verificar que o grupo que teve o maior 

consumo na maioria das semanas de tratamento foi o grupo DP. Os grupos DH e DHC 

se mantiveram sem diferenças por cinco semanas e apesar de apresentarem 

diferenças em três semanas durante o tratamento, no consumo total (final do 

experimento) eles se mantiveram sem diferenças. Esse dado vai ao encontro do 

observado por Jung et al. (2012), em que animais alimentados com DH com e sem 

suplementação de cravo da índia não apresentaram diferenças.47 

Em relação a variável peso corporal a análise evidenciou que ambos os grupos 

de DH ganharam mais peso em relação aos grupos de DP, o que demonstra a 

efetividade da dieta em promover o ganho de peso. Estes resultados também 

confirmam que o cravo da índia não teve efeito significativo na prevenção do ganho 

peso quando associado com dietas hipercalóricas e embora não significativo, o grupo 

DPC apresentou um menor ganho de peso em relação ao grupo DP, sugerindo um 

possível efeito benéfico do cravo da Índia nesta dieta.  

Os dados desta variável não confirmam os resultados de Ding et al. (2017) onde 

o ganho total de peso corporal de camundongos C57BL/6J alimentados com DH por 

14 semanas foi menor no grupo tratado com cravo da índia.53 Assim como o trabalho 

de Jung et al. (2012) que verificou que a administração de cravo de índia associado a 

DH por 9 semanas promoveu um menor ganho de peso em camundongos C57BL/6J. 

47 

Em relação ao GTT, os resultados deste estudo mostram que a glicemia em 

jejum dos animais estava semelhante e ao longo do experimento os grupos de DH 

com e sem cravo da índia não tiveram redução significativa nos níveis de glicemia 

após 120 minutos da administração de glicose. 
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Andrikopoulos et al. (2008) fizeram uma pesquisa em 2007 em 100 artigos, 

utilizando como descritores: “glucose tolerance e mouse”, e encontraram algumas 

variações de metodologia para o GTT, como: forma de administração da glicose 

(intraperitoneal ou via oral), tempo de jejum, quantidade de glicose administrada, 

animais anestesiados ou conscientes, o que levou a dados discordantes. Dessa 

forma, essa variabilidade de metodologia, levou os autores a reavaliarem o GTT para 

definir o tempo de jejum mais adequado, a melhor via de administração e a quantidade 

de glicose a ser administrada. Notaram que, após um jejum de 6 horas, houve uma 

clara indicação de intolerância à glicose naqueles animais que foram alimentados com 

DH em comparação aos de DP, então definiram essa estimativa de tempo para 

conduzir os testes.54  

Também observaram que a administração oral de glicose na dose de 2g/kg de 

peso corporal, após 6h de jejum, sucedeu em acentuadas diferenças nos níveis de 

glicose plasmática e de insulina dos animais alimentados com DP em comparação 

aos de DH. Assim, é notório que as variáveis descritas anteriormente podem ter 

grande impacto sobre a mensuração da tolerância à glicose em camundongos.54 

Na literatura não há estudos que permitam comparação para essa variável.  

Em relação ao ITT, realizado 48h após o GTT, a glicemia basal era semelhante 

entre os grupos e assim se mantiveram até o final do experimento, mostrando que o 

cravo da índia não foi efetivo e não proporcionou uma maior sensibilidade à insulina.   

É válido destacar que a interpretação do ITT se baseia em quanto mais rápida 

e intensa for à queda da glicose, mais sensível o indivíduo é à insulina. As maiores 

críticas ao ITT são referentes à possibilidade de ativação de uma resposta contra 

regulatória pela hipoglicemia sobre hormônios que poderiam influenciar no 

desaparecimento da glicose, como o glucagon, catecolaminas e hormônio de 

crescimento. Porém, esta resposta em geral aparece apenas entre 15 a 20 minutos 

após a injeção da insulina.55 Assim, a queda da glicose observada nos primeiros 15 

minutos após o início do teste reflete a captação de glicose pelos tecidos induzida pela 

insulina, assim como a inibição da liberação de glicose pelo fígado.56  

Não foi possível encontrar na literatura estudos que discutem e permitem a 

comparação para esse dado.  

Apesar de não encontrados estudos que nos permitam uma comparação direta, 

há estudos que mostram os possíveis efeitos hipoglicemiantes do cravo da índia, 

como os resultados de Zheng Tu et al. (2014) que investigaram os efeitos da erva no 
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metabolismo dos miócitos e demonstraram que este aumentou significativamente o 

consumo de glicose.57 

Sanae et al. (2013) observaram que em camundongos diabéticos e não 

diabéticos alimentados com DP, a suplementação de cravo da índia em várias 

dosagens suprimiu claramente os níveis de glicose, prevenindo a progressão da 

hiperglicemia dos animais.58 

Quanto aos parâmetros bioquímicos analisados, não foi observado efeito 

protetor do cravo da índia para nenhuma dessas variáveis, o que não corrobora os 

resultados de Jung et al. 2012, que analisaram camundongos C57BL/6J alimentados 

com DH e suplementados com cravo da índia por 9 semanas e estes tiveram os níveis 

de insulina, TG e CT menores do que os grupos não suplementados. 47  

Ding et al. (2017) avaliaram TG e CT de camundongos C57BL/6J alimentados 

com DH e suplementados com cravo da índia por 14 semanas e estes foram menores 

no grupo tratado.53 

Sahar Y. et al. (2014) estudaram o óleo de cravo da índia em ratos machos 

alimentados com dieta rica em frutose suplementada e não suplementada e dieta 

balanceada e o trabalho concluiu que o grupo que consumiu dieta rica em frutose com 

suplementação produziu melhora significativa (10%) dos níveis de CT e TC.59  

Nossos achados não confirmam os efeitos benéficos do cravo da índia em uma 

DH nos parâmetros bioquímicos dos estudos descritos acima. 

Em relação ao peso dos tecidos, nossos resultados para o peso do fígado não 

concordam com os resultados de Jung et al. (2012) onde camundongos C57BL/6J 

alimentados com DH associado ao cravo da índia por 9 semanas tiveram um órgão 

com peso menor em relação ao fígado do animal não tratado.47 Também não 

reafirmamos os resultados de Ding et al. (2017) onde o peso do fígado de 

camundongos C57BL/6J alimentados com DH e suplementados com cravo da índia 

por 14 semanas foram menores no grupo tratado.53 Uma possível justificativa para 

esse resultado seria o tempo de tratamento.  

Não foram encontrados na literatura estudos que investigaram a relação entre 

a suplementação de cravo da índia e peso do pâncreas. 

Sobre o tamanho do pâncreas DeSouza et al. (2018) com o objetivo de revisar 

sistematicamente estudos em adultos saudáveis e enfermos que foram submetidos a 

tomografia computadorizada ou ressonância magnética para medir o volume do 

pâncreas e assim determinar as faixas de volumes do órgão normal e alteradas, 



Discussão  |  58 

verificou que o volume do pâncreas apresenta alterações nas seguintes patologias:  

DM2 e diabetes tipo 1 estão associados a um volume de pâncreas progressivamente 

reduzido, sobrepeso e obesidade estão associados a um volume de pâncreas 

progressivamente aumentado.60 

No nosso estudo o tamanho do pâncreas dos grupos DH não estavam em 

tamanho aumentado em relação aos grupos de DP, mas, sim diminuídos, e apesar de 

não termos um resultado de alteração no metabolismo glicídico, podemos constatar 

que possivelmente os animais estariam desenvolvendo alterações no pâncreas que 

poderiam progredir para a resistência à insulina e DM2. Apesar de não significativo o 

pâncreas dos animais do grupo DHC estavam menores do que do grupo DH, 

mostrando que o cravo da índia não teve um efeito protetor no órgão.  

Sobre o peso dos tecidos adiposos foi verificado que o cravo da índia não 

exerceu efeito benéfico prevenindo o aumento desses tecidos, apenas ficou 

comprovado que a DH foi eficiente em causar acúmulo lipídico. De forma controversa 

aos dados do presente estudo, Jung et al. (2012) constataram que a suplementação 

de cravo da índia associado a DH por 9 semanas reduziu as gorduras retroperitonial 

e epididimal em comparação ao grupo DH.  

Não foram encontrados estudos na literatura que citam a relação entre a 

suplementação de cravo da índia e o peso da gordura marrom. 

Observa-se que não houve efeitos benéficos do suplemento em aumentar a 

gordura marrom, algo que seria importante para o metabolismo energético, haja vista 

que esse tecido oxida lipídios para alimentar a termogênese.  

Uma possível explicação para o tamanho reduzido destes tecidos nos animais 

alimentados com DH seria de que o conteúdo e a atividade do tecido adiposo marrom 

diminuem em indivíduos obesos, principalmente como resultado da conversão de 

adipócitos marrons em células uniloculares do tipo branco.  

Em camundongos alimentados com DP mantidos à temperatura ambiente, os 

adipócitos branco e marrom são encontrados juntos em vários depósitos subcutâneos 

e viscerais.61-63 Em contraste, no tecido adiposo de animais e humanos obesos, os 

adipócitos marrons são quase imperceptíveis, porque a maioria deles sofre um 

processo ainda pouco elucidado chamado de conversão para um fenótipo “branco”.63  

Essa conversão foi descrita pela primeira vez em 2004 por dois grupos de 

norte-americanos onde descobriram que o tecido adiposo obeso de ratos e humanos 

são infiltrados por macrófagos para remover os detritos de adipócitos mortos e que 
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essa infiltração coincide com o aparecimento de resistência à insulina e citocinas pró 

inflamatórias.  Os macrófagos ativos formam estruturas semelhantes a uma coroa 

(CLS) eles rodeiam o remanescente da gota lipídica de adipócitos mortos. 

Kotzbeck et al. (2018) investigaram as implicações na conversão de tecido 

marrom para branco em camundongos C57BL/6J. Seus dados mostraram que a 

aparência histológica da morte de adipócitos marrom e branco é muito semelhante e 

confirmou o clareamento do tecido adiposo marrom e a formação de CLS.64 

Esse mecanismo pode ser de importância crucial para a fisiopatologia da 

obesidade humana, porque a morte de adipócitos marrons além de um certo limiar 

pode induzir a inflamação; esse processo, combinado à inflamação do tecido adiposo 

branco, pode agravar o estado inflamatório sistêmico típico da obesidade.64 

O estudo concluiu que a exposição crônica a um ambiente obesogênico pode 

induzir o clareamento dos adipócitos marrons, podendo, portanto, fornecer uma 

importante contribuição para a inflamação relacionada à obesidade, oferecendo uma 

nova explicação para o forte papel da gordura visceral na determinação dos resultados 

metabólicos e cardiovasculares mais adversos da obesidade.64 

Em relação à histologia do fígado foi possível observar um efeito protetor no 

grupo DHC em comparação ao DH. Esse resultado confirma os achados de Shukri et 

al. (2012) que avaliaram por 15 semanas a ação de compostos isolados do cravo da 

índia em ratos com diabetes induzido e verificaram que a erva diminuiu as lesões 

teciduais do fígado.65   

Também confirmam os resultados de Jung et al. (2012) onde a suplementação 

de cravo da índia associado a DH por 9 semanas diminuiu o acúmulo de gordura 

hepática em comparação ao grupo DH. 47 

A DHGNA associada à obesidade também tem ganhado destaque, uma vez 

que a obesidade é o fator de risco mais comum e bem estabelecido para esta 

patologia. Ela está intimamente associada não apenas com o risco de doença 

hepática avançada, mas também complicações metabólicas, incluindo DM2, doença 

cardiovascular e doença renal crônica.66 

Uma vez conhecido que o cravo da índia exerceu o efeito protetor no fígado de 

camundongos alimentados com DH e a sua real importância, se faz necessário mais 

estudos que esclareçam os mecanismos da prevenção com o suplemento. 
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Sobre a histologia do pâncreas observamos que não houve nenhuma alteração 

e não foram encontrados na literatura estudos que citam a relação entre a 

suplementação de cravo da índia e as alterações histológicas do órgão.  

Quanto a microbiota intestinal não foram encontrados estudos que a 

investigaram em animais alimentados com DH e a suplementação de cravo da índia.  

A atividade antimicrobial do cravo da índia é bem descrita na literatura, apesar 

de não haver estudos que o relacione com a microbiota intestinal de animais e/ou 

humanos obesos, podemos conjecturar o que aconteceu neste trabalho, onde 

observamos que houve um aumento do filo Bacteroidetes (bactérias benéficas). 

Hussein et al. (2019) investigaram os efeitos de diferentes níveis de óleo de 

cravo da índia prensado a frio no desempenho do crescimento, características de 

carcaça, parâmetros bioquímica e a microbiana intestinal de codornas em crescimento 

e verificou que a população bacteriana intestinal do filo Proteobacteria, foi menor nos 

grupos tratados com cravo da índia.67  

Nossos resultados para Proteobacteria não confirmam os resultados de 

Hussein et al (2019), uma vez que os grupos suplementados apresentaram maior 

quantidade do filo em relação aos grupos não tratados, porém apesar de não 

significativo houve diminuição do filo Firmicutes nos grupos suplementados e aumento 

significativo dos filos Bacteroidetes, o que é benéfico quando relacionamos com 

obesidade.  

Em relação ao filo Actinobacteria que é um filo de bactérias probióticas não 

houve melhora quando suplementado o cravo da índia.  

Nossos resultados não se assemelham com o estudo de Hussein et al. (2019) 

mas, nos mostra uma possível ação do cravo da índia em diminuir filos de bactérias 

patogênicas e aumentar filos de bactérias benéficas.  

Algumas hipóteses para que este estudo não corrobore com a literatura podem 

estar relacionadas ao tempo de experimento, métodos de preparo do suplemento, 

dose suplementada e o veículo utilizado, (o óleo vegetal parece ser uma barreira de 

absorção dos constituintes do extrato, bem como a gordura presente na dieta). 68 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hussein%20MMA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30165540
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8 CONCLUSÃO 

 

É possível concluir que o cravo da índia parece aumentar o filo Bacteroidetes 

da microbiota intestinal e aparenta exercer efeito protetor no fígado de camundongos 

alimentados com DH, apesar de não prevenir o ganho de peso e o aumento de gordura 

corporal. Também mostrou não promover melhora no metabolismo glicídico e lipídico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Aprovação do CEUA – Comitê de Ética para Uso Animal da FMUSP. 
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ANEXO 2 - Condições instrumentais de análise dos constituintes químicos do 

extrato de cravo da índia. 
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ANEXO 3 - Relatório da análise dos constituintes químicos do extrato de cravo 

da índia. 
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ANEXO 4 - Histologia em Parafina. 
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