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Resumo 

A patogênese do diabetes ainda não está bem 
estabelecida e atualmente muitos estudos vêm tentando 
correlacionar o trato gastrointestinal e o diabetes mellitus, 
partindo-se do princípio de que o aumento do consumo 
de alimentos hipercalóricos nas últimas décadas possa 
estar relacionado com sua etiologia. O objetivo deste 
projeto foi avaliar os efeitos da insulina nanoencapsulada 
no epitélio intestinal. Foram utilizados 30 animais 
divididos em 2 grupos: controle e tratado com 
nanocápsula de insulina. A avaliação histológica foi 
realizada com a medida do comprimento do vilo, total e 
da cripta. Os resultados mostraram que houve diferença 
estatística nas variáveis analisadas. O uso das 
nanocápsulas não alterou a histomorfometria do íleo. 

Introdução  

Diabetes apresenta muitos aspectos que ainda 
permanecem desconhecidos.  Muitos estudos vêm 
tentando estabelecer uma correlação entre o trato 
gastrointestinal e o diabetes mellitus, partindo-se do 
princípio de que o aumento do consumo de alimentos 
hipercalóricos nas últimas décadas possa estar 
relacionado com sua etiologia (BUCHWALD et al., 2004) 

O diabete mellitus (DM) é uma doença 
hiperglicêmica identificado como um distúrbio metabólico 
crônico decorrente da secreção reduzida ou nula de 
insulina e sua eventual deficiência funcional com 
consequente aumento da produção e menor utilização de 
glicose (KASPER, 2017). 

As nanopartículas poliméricas ganharam 
especial atenção, sendo consideradas uma alternativa 
para a administração da insulina, devido ao aumento 
significativo da biodisponibilidade do medicamento em 
questão (FONTE, 2015). 

Material e Métodos 

As nanocápsulas foram obtidas pelo método de 
spray dryier. No ensaio in vivo, 30 animais foram 
divididos em 2 grupos: controle e tratado com 
nanocápsula de insulina. As medidas histológicas 
(comprimento do vilo, cripta e total) foram realizadas 
utilizando o software Image J. A análise estatística foi 
feita pelo teste T, utilizando o programa GraphPad Prism 
6 (nível de significância de p<0,05). 

Resultados e Discussão 

Os dados encontrados estão descritos na Tabela 
1. Os resultados mostraram que não houve diferença 

significativa para as variáveis avaliadas. O uso das 
nanocápsulas de insulina não alterou a histomorfometria 
intestinal.  
 
Tabela 1: Medidas em micras da altura do vilo, 
profundidade da cripta e comprimento total de ratos 
wistar. 

 Controle Nano insulina 
Altura do vilo 166,891±(20,15)a 186,518±(25,65) a 
Profundidade 

da cripta 
119,397±(20,07) a 115,982±(21,14) a 

Comprimento 
total 

166,891±(20,15) a 186,518±(51,12) a 

Média ± desvio padrão da medidas em µ das variáveis 
histomorfométricas. 
 

Sukhotnik et al. (2011) demonstrou em seu 
trabalho que os ratos diabéticos apresentam maior 
proliferação epitelial e que o uso da insulina oral 
contribuiu para uma redução, também significativa, do 
tamanho das vilosidades intestinais nos animais tratados 
com esse hormônio. Os resultados encontrados neste 
trabalho não corroboram com os encontrados por este 
autor.  

Conclusão 

Não houve diferença estatística nas variáveis 
avaliadas neste projeto. Futuros experimentos são 
necessários para aprofundar os resultados. 
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