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RESUMO 

Introdução: Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por níveis 

elevados de glicose no sangue, classificada em diferentes grupos de acordo com a 

sua etiologia. As complicações decorrentes desta patologia crônica requerem 

cuidados não somente através de medicamentos alopáticos, para tanto algumas 

plantas medicinais do gênero Passiflora vêm sendo utilizadas, devido ao seu 

potencial efeito hipoglicemiante. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura 

através de busca nas bases de dados Scielo, Pubmed, Science Direct e Web of 

Science, selecionando-se artigos publicados entre 2013 a 2018 que contivessem as 

palavras-chave designadas. Resultados e Discussões: Todas as espécies de 

plantas demonstraram redução dos níveis glicêmicos, e dentre elas, Passiflora 

edulis, Passiflora liguaris e Passiflora nítida apresentaram os melhores resultados. 

Em um dos seus testes Passiflora suberosa L não apresentou diferenças 

significativas em relação ao controle. Conclusões: O gênero Passiflora possui 

espécies com efeito hipoglicemiante demonstrado através de ensaios não-clínicos, 

as quais apresentam-se como uma possível alternativa ao tratamento convencional, 

no entanto requerem maior investigação em humanos.  

Palavras-chave – diabetes mellitus; fitoterapia; ensaios não-clínicos. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT  

Introduction: Diabetes mellitus is a metabolic disease characterized by elevated 
levels of blood glucose, classified into different groups according to their etiology. In 
addition to the use of allopathic medicines for their treatment, some medicinal plants 
of the genus Passiflora can be used as hypoglycemic agents. Methodology: A 
review of the literature was carried out by searching the databases Scielo, Pubmed, 
Science Direct and Web of Science, selecting articles published between 2013 and 
2018, which contained the keywords diabetes, herbal hypoglycemia. Results and 
Discussion: All plant species showed a reduction in glycemic levels, among which 
Passiflora edulis, Passiflora liguaris and Passiflora nitida showing better results. In 
one of its tests Passiflora suberosa L did not present significative results in relation to 
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the control. Conclusions: The genus Passiflora has hypoglycaemic species 
demonstrated through non-clinical trials, which are presented as a possible 
alternative to the conventional treatment, however they require more investigation in 
humans. 

Keywords - diabetes mellitus; phytotherapy; non-clinical trials. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Diabetes de mellitus é uma doença metabólica caracterizada por níveis elevados de 

glicose no sangue, podendo ser classificada, de acordo com a Associação 

Americana de Diabetes, em 4 grupos: a diabetes tipo I, causada pela destruição das 

células β-pancreáticas,  comprometendo a síntese da insulina; a diabetes tipo II, que 

resulta da produção insuficiente de insulina ou do seu uso inadequado pelo 

organismo. Diabetes tipo III ou gestacional compreende a intolerância a carboidratos 

diagnosticada durante a gestação, decorrente da diminuição da secreção de alguns 

hormônios, além da própria resistência à insulina e a diabetes tipo IV, que abrange 

outros tipos específicos de diabetes, como defeito genético da célula β-pancreática, 

doenças no pâncreas, uso de drogas, síndromes genéticas e autoimunes 

(HOSSENI; NICK; GHORBANI, 2015; HERNANDEZ; CASTILO, 2015; SANZANA; 

DURRUTY, 2016). 

Com isso, a diabetes aumenta o número de morbidades, afetando a qualidade de 
vida dos portadores da doença, bem como ocasionando custos elevados com o 
tratamento. Suas complicações agudas e crônicas variam de acordo com a evolução 
da doença e diagnóstico. Os principais problemas agudos consistem em 
hipoglicemia, cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar e, em 
estágios mais avançados e não controlados, caracteriza-se por problemas crônicos 
como retinopatia, neuropatia, cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular e 
vascular periférica. (CORTEZ et al., 2015). 
 
O aumento do número de diabéticos está relacionado ao crescimento e 
envelhecimento populacional, à maior urbanização das cidades, à tendência dos 
indivíduos estabelecerem hábitos sedentários que resultem na obesidade, bem 
como a maior sobrevida de pacientes sob acompanhamento. De acordo com dados 
da Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2017 o Brasil possuía 12,5 milhões de 
pessoas diagnosticadas com diabetes, sendo que ele assumia a 4º posição dos 10 
países com maior número de indivíduos com hiperglicemia e a 5º colocação entre os 
países com mais diabéticos acima de 65 anos. (SBD,2017). 

 
O tratamento da diabetes ocorre através de diferentes abordagens: medicamentosa, 
com o uso de hipoglicemiantes; adaptando-se os hábitos alimentares à uma dieta 
restrita em carboidratos; e incluindo a prática de exercícios físicos. Mas, além dos 
medicamentos alopáticos tradicionais, a medicina complementar pode ser adotada, 
como a fitoterapia. O gênero Passiflora, cujas espécies são conhecidas 
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popularmente como maracujá, pertence à família Passifloraceae, que possui cerca 
de 24 espécies utilizadas popularmente para fins alimentícios e 
terapêuticos.(COSTA; NUNES ;MELO, 2015) Sendo assim, este estudo objetivou 
descrever as principais plantas medicinais do gênero Passiflora com efeito 
hipoglicemiante, de acordo com estudos não clínicos. 
 
METODOLOGIA 
 
Realizou-se uma revisão de literatura, a partir de uma busca nas bases de dados 
Scielo, Pubmed, Science Direct e Web of Science, entre os anos de 2013 a 2018. 
Para tanto, utilizou-se os descritores a seguir e os termos correspondentes em 
inglês: diabetes, hipoglicemia, Passiflora e plantas medicinais. Foram selecionados 
somente artigos que se enquadrassem nos objetivos propostos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram selecionados 11 artigos que atenderam os critérios de inclusão e exclusão. 
Foi possível identificar que os diferentes estudos realizados em animais seguiram 
protocolos experimentais semelhantes, os quais abordavam 5 espécies do gênero 
Passiflora. 
 
Em um estudo realizado determinou a influência da administração de concentrações 

crescentes (25 - 200 mg/kg) do extrato aquoso das folhas da Passiflora suberosa L 

sobre a glicemia em jejum de ratos machos. Os animais foram mantidos em jejum 

para posterior avaliação da glicemia 1 hora antes da administração do tratamento 

(extrato de P. suberosa) ou de água (grupo controle), seguida de um monitoramento 

dos níveis glicêmicos após 1, 3 e 5 horas. Foram avaliados a glicemia dos animais 

que tinha acesso a água e a comida e que também recebia 50 mg/kg do extrato ou 

água. Em seguida foi realizado a mesma avaliação do primeiro grupo para 

determinar a glicemia em jejum. Como a dose de 50 mg/kg foi a que apresentou 

melhores resultados ela foi utilizada em testes seguintes. Foram realizados testes de 

tolerância à glicose (4g/kg) e à sacarose (5 g/kg) após a administração de água e do 

extrato (50 mg/kg). A dose testada é compatível com prescrições realizadas por 

médicos no Sri Lanka. Todas as doses reduziram a glicemia, mas a administração 

do extrato nas doses de 50mg/kg (após 1, 3 e 5 horas) e 100 mg/kg (decorridas 3 e 

5 horas) resultou em uma maior redução em relação ao grupo controle. As doses de 

25 mg/kg e 200 mg não tiveram resultados significativos comparadas ao grupo 

controle, pois doses mais altas podem exercer dupla ação de ativação e inibição dos 

mecanismos para reduzir glicemia. A partir dos resultados representados na tabela 1 

foi possível observar que não houve diferença significativa entre os grupos teste e 

controle nos ratos em que ambos não foram submetidos a jejum. Portanto, mais 

estudos devem ser realizados para ajustes das doses, de modo a alcançar a 

resposta esperada em relação aos demais tipos de tratamento.  Por outro lado, 
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houve redução significativa do nível glicêmico com a dose de 50 mg/kg nos testes de 

tolerância à glicose e a sacarose, principalmente neste último teste, três e cinco 

horas pós-tratamento. Portanto a P. suberosa corresponde a mais uma alternativa 

para tratamento para hiperglicemia (SUDASINGHEE; PEIRIS, 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Efeito da Passiflora suberosa L sobre níveis glicêmicos de ratos em jejum e 
submetidos ao teste de tolerância oral à glicose e à sacarose. 
Fonte: Adaptado de Sudasinghee e Peiris (2018). 

O efeito do extrato etanólico das folhas da Passiflora edulis flavicarpa (Sims.) foi 
avaliado a partir da administração ratos, cuja diabetes havia sido induzida por 
estreptozotocina, comparando-se a glicemia em um grupo tratado com o extrato 
(teste) versus outro grupo ao qual administrou-se tampão citrato (controle). A 
administração do extrato na dose de 250 mg/kg , durante um mês, reduziu 
significativamente os níveis de glicose de animais diabéticos (122,9 ± 32,4 mg/dL), 
frente ao grupo de ratos diabéticos não tratados (271,9 ± 49,4 mg/dL). A 
administração do extrato no grupo cuja diabetes havia sido induzida provocou 
reduções significativas na glicemia, atingindo cerca de 50% dos níveis alcançados 
pelo grupo não tratado, ressaltando mais espécie com potencial efeito 
hipoglicemiante pertencente ao gênero Passiflora (PANCHANATHAN; RAJENDRAN, 
2015). 

 A pesquisa supracitada corrobora o estudo desenvolvido por Kandandapani, 
Balaraman e Ahamed (2015), no qual ratos Wistar não diabéticos foram tratados 
com salina (controle), enquanto os grupos diabéticos foram divididos quanto à 
administração de solução salina, de glibenclamida e do extrato etanólico da casca e 
semente do fruto de Passiflora edulis (250 e 500mg/kg).  Os ratos diabéticos, que 
possuíam glicemia maior que 9 mmol/dL, apresentaram redução dos níveis 
glicêmicos (6,00 – 8,00 mmol/dL) após a administração de glibenclamida e do 
extrato em sua maior dose (500 mg/dL), evidenciando que a referida espécie tem 
efeito hipoglicemiante semelhante a um fármaco já empregado na prática clínica.  
Em outro estudo, ratos Wistar saudáveis e diabéticos não tratados foram 
empregados como controle, ao passo que os grupos testes foram tratados com 

Tratamento  
Pré- 

tratamento  

Pós-tratamento 

1 hora 3 horas 5 horas 

Concentração de glicose (mg/dL) em ratos não submetidos a jejum 

Controle 121,56±1,47 122,49±1,01 125,85±2,25 126,45±2,24 

P. suberosa 124,32±0,97 127,72±0,61 130,67±0,45 132,43±0,36 

Teste de tolerância à glicose (concentração sérica de glicose (mg/dL) 

Controle 90,82±1,33 148,77±1,50 132,39±1,32 96,07±1,00 

P. suberosa 91,06±1,58 143,38±1,72 121,02±1,31 94,58±0,73 

Teste de tolerância à sacarose (concentração sérica de glicose (mg/dL) 

Controle 97,19±0,89 126,71±2,16 115,62±1,44 104,46±1,58 

P. suberosa 98,68±0,42 130,92±0,78 101,03±1,80 85,19±0,43 
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diferentes doses dos extratos de polpas de frutas da Passiflora liguaris (200, 400 e 
600 mg/kg). Após 60 e 120 minutos da administração do extrato houve redução da 
glicemia (100 - 118 mg/dL), a qual inicialmente alcançou 142-165 mg/dL, 
principalmente na concentração intermediária do extrato (400 mg/kg), o que pode ser 
atribuído à redução da absorção intestinal de glicose ou indução do processo 
glicogênico, junto à redução da glicogenólise e gliconeogênese. Assim sendo, esta 
espécie apresentou efeito hipoglicemiante (ANUSOORIYA et al., 2014). 
Experimentos conduzidos por  Pereira et al. (2013) avaliaram três grupos de ratos 
Wistar, que foram divididos em animais não diabéticos e não tratados, animais 
diabéticos não tratados, e em animais diabéticos tratados com 50 mg/kg do extrato 
da folha hidroetanólico de Passiflora nitida. A glicemia elevada (> 250 mg/dL) foi 
reduzida após a administração do extrato (175-200 mg/dL), indicando o possível 
efeito favorável da espécie Passiflora nitida no quadro diabético. 

CONCLUSÕES 
Plantas medicinais são utilizadas pela população de modo recorrente, embora nem 
sempre apresentem evidências científicas de sua eficácia terapêutica. Em 
decorrência do levantamento realizado, observou-se que muitas espécies do gênero 
Passiflora representem redução relevante da glicemia, como Passiflora edulis, 
Passiflora liguaris e Passiflora nítida, as quais mostram-se como potenciais 
alternativas ao tratamento convencional. 
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