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O Diabetes mellitus é uma doença crônica que prejudica a absorção da glicose no organismo, 

causando diversas outras enfermidades. A resistência à insulina devido à hiperestimulação 

também tem sido a causa do grande crescimento da patologia do tipo II. Mimosa caesalpiniifolia 

Benth., Fabaceae, é uma planta pertencente à subfamília Mimosaceae, que possuiu uma 

diversidade de espécies com ação hipoglicemiante, sendo capazes de minimizar os efeitos 

colaterais da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Este trabalho teve por 

objetivo obter a partir do extrato hidroalcoólico 70%, a fração acetato de etila (Fr-AcOEt) e 

avaliar a atividade hipoglicemiante em camundongos diabéticos induzidos por estreptozotocina, 

além de verificar a resistência insulínica dos mesmos. Para o ensaio os animais foram escolhidos 

aleatoriamente e divididos em quatro grupos, dois controles e dois diabéticos, cada um tratado 

com a Fr-AcOEt e o outro com salina. A indução foi realizada por injeção intravenosa de 

estreptozotocina e após sete dias a glicemia medida por glicosímetro. Os animais que 

apresentaram valores de glicemia superiores a 250 mg/dl foram utilizados. Os animais receberam 

por gavagem, doses da Fr-AcOEt ou salina por 15 dias. Após este período deu-se início aos 

ensaios programados. A Fr-AcOEt mostrou resultados promissores para a atividade 

hipoglicemiante. A glicemia foi mensurada nos dias 0, 7 e 14 durante o tratamento. As doses de 

62,5 mg/kg e 125 mg/kg durante 14 dias foram eficientes para diminuir a glicemia dos 

camundongos diabéticos tratados, em cerca de 50% no final do tratamento quando comparamos 

ao primeiro dia. Foi possível também observar que após a ingestão da solução de glicose, os 

animais normoglicêmicos tratados com a fração apresentaram diminuição do pico de glicemia 

quando comparado ao grupo controle salina. α-amilase e α-glicosidase são enzimas importantes 

no processo de quebra de carboidratos na boca e no intestino e inibidores de tais enzimas, 

diminuem a glicemia pós-alimentar, melhorando a hiperglicemia no geral. No entanto, para 

confirmar isso, são necessários outros estudos mais específicos. Os resultados são de extrema 

importância, visto a necessidade de estudos que incorporem novos agentes hipoglicemiantes e 

mais eficazes ao mercado farmacêutico.  
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