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Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM) é tido como uma patologia endócrina, que envolve diferentes 
manifestações no organismo humano. Essa enfermidade tem como característica clínica principal a 
hiperglicemia crônica, ocasionando uma série de eventos danosos na fisiologia do metabolismo 
endógeno (Rocha et al., 2006). A sua causa é um mistério, embora ambos os fatores genéticos e 
ambientais favoreçam o seu desenvolvimento, tal como a obesidade e ausência de exercícios físicos. 
Cientistas acreditam que na presença da predisposição genética, e, acompanhada de fatores externos 
presentes no meio ambiente, ocorra um maior desenvolvimento desta patologia (Li et al., 2004). 

Atualmente, existe duas classificações fisiológicas para DM: Diabetes Mellitus tipo I, ou 
anteriormente conhecido como diabetes mellitus insulino dependente (DMID) e diabetes mellitus 
tipo II, antes conhecido como diabetes mellitus não-insulino dependente (DMNID). A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda sua classificação de acordo com sua sintomatologia e não 
pelo tratamento (WHO, 1999). O problema do DM tipo II é que a insulina endógena não consegue 
atuar normalmente (Messina; Messina; Setchell, 2002). 

Vários estudos científicos buscam métodos preventivos, paliativos e curativos, que se 
apresentam para amenizar ou até mesmo sanar os efeitos causados pela DM no organismo humano. 
Pesquisas científicas envolvendo produtos naturais, atualmente se apresentam com uma forte 
promissora para o tratamento da DM. As plantas medicinais, em especial, sempre foram fontes de 
recursos para o desenvolvimento de preparações farmacêuticas inovadoras. No caso da DM, por 
exemplo, a descoberta da Metformina.  

No vale do São Francisco, há um acentuado uso tradicional da “amora-miúra” (Morus sp.) 
para tratar a DM, porém, tornou-se de uso descontrolado e vulnerável a possíveis efeitos danosos 
provocados por um uso em longo prazo de suas preparações caseiras. Dessa forma, o principal 
objetivo desse trabalho foi avaliar a possível atividade hipoglicemiante do extrato etanólico bruto 
(EEB) da Morus sp. (MORACEAE) em modelos animais de diabetes experimental e validar o uso 
popular de suas folhas na medicina tradicional do Vale do São Francisco. 

 
Materiais e Métodos 

Para avaliação da possível atividade hipoglicemiante do extrato etanólico bruto da Morus sp 
(EEB) utilizou-se o teste oral de tolerância a glicose (TOTG) em ratos Wistar (Rattus novergicus, 
250 g-300 g), em jejum de 12 h. Utilizou-se para o experimento 5 grupos de 6 animais (n = 6). No 
grupo controle foi administrado salina (v.o.), no grupo padrão administrou-se metformina (500 
mg/kg), os grupos experimentais foram tratados com EEB (100 mg/kg, 200 mg/kg e 400 mg/kg, 
v.o.). Após 30 minutos de administração do EEB, todos os animais foram tratados com uma dose 
única de glicose 3 g/kg (v.o.). A amostra de sangue foi retirada através da calda do animal, pela 
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metodologia de picagem de calda, e a glicemia registrada nos tempos 0, 30, 60, 90, 120 minutos 
após a administração da glicose, e medida utilizando fitas reagentes. 

 
Resultados e Discussão 

Observou-se que o EEB não reduziu significativamente os níveis glicêmicos em comparação 
com os animais do grupo controle. Apesar do EEB, nas doses testadas, não reproduzir alterações 
significativas na absorção da glicose é importante salientar que o TOTG realizado foi em animais 
normoglicêmicos. O teste de TOTG é indicado para realização de triagem de substâncias/extratos 
com propriedades hipoglicêmicas administrados agudamente.  

Em estudos anteriores realizados com outras espécies do gênero Morus mostraram atividade 
hipoglicemiante em ratos com DM induzida experimentalmente pela aloxana. Além disso, o 
tratamento do DM é realizado de forma crônica, sendo necessário uma avaliação sub-crônica e/ou 
crônica do EEB da planta. 
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Figura 1 - Avaliação hipoglicemiante do EEB nas doses (100 mg/kg, 200 mg/kg e 400 mg/kg, v.o.) no teste oral de 
tolerância à glicose (TOTG) após jejum de 12 h. Os dados representam média ± e.p.m. (ANOVA seguindo do teste de 
“t” Student). 

 
Conclusões 

O tratamento agudo do extrato etanólico bruto da Morus sp. não apresentou atividade 
hipoglicemiante significativa no teste oral de tolerância à glicose (TOTG). 

Estudos com tratamento crônico de EEB, em modelos animais de indução de DM, são 
requeridos para uma melhor caracterização do possível efeito hipoglicemiante de Morus sp. 
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