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grupo controle.

Conclusões: A Cissus sicyoides, além de possuir o efeito hipoglicemiante, também apresenta um possível
efeito protetor à ação diabetogênica do aloxano, mesmo não identificando seu exato modo de ação percebeu-se que
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sobre o efeito protetor.
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