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RESUMO

Sideroxylon obtusifolium, conhecida popularmente na região cearense como quixabeira ou quixaba, é uma sapotacea arbórea nativa da Caatinga 
do Brasil, cujas sementes são de diferentes tamanhos, apresentando dormência imposta pela impermeabilidade do tegumento à água. É bastante 
utilizada de maneira etnofarmacológica para o combate de diversas infecções como: dores no trato gastrointestinal, inflamações crônicas, lesões 
nas genitais, inflamações nos ovários, cólicas, problemas renais, problemas cardíacos e diabetes. Objetivo: Avaliar o potencial hipoglicemiante do 
extrato da folha de Sideroxylon obtusifolium (Quixaba). Métodos: A atividade hipoglicemiante foi avaliada no modelo de diabetes induzido por 
aloxano em ratos. Para isso foram utilizados ratos Wistar machos (200-250g) e após 48h da administração do aloxano (50mg/kg, i.v.), foi feita 
coleta de sangue, 1mL do plexo retro-orbital de todos os animais para a determinação de glicemia. Os animais cuja glicemia foi igual ou superior a 
250 mg/dL, foram divididos em grupos de dez animais cada, para serem submetidos ao tratamento com o extrato da quixaba, via oral, durante 5 
dias. Os grupos tratados foram: extrato de quixaba nas doses de 50 e 100mg/kg. No quinto dia foram coletadas novamente amostras de sangue 
uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante foi 
determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Resultados e Discussão: Os resultados mostraram que o extrato da 
folha de Sideroxylon obtusifolium (Quixaba). doses de 50mg/kg (±407,9 início e ±119,8 final) e 100mg/kg (±349,1 início e 164,3 final) promovendo 
uma redução de 71% e 53% respectivamente. Conclusão: O extrato da folha de Sideroxylon obtusifolium apresenta alta atividade hipoglicemiante 
quando o tratamento é feito com 5 dias, principalmente quando é analisada a dose de 50mg/kg. Entretanto, torna-se necessário mais estudos 
para comprovação do seu efeito hipoglicemiante a longo prazo.
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