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Introdução: O diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde global e suas complicações, 

como doenças cardiovasculares e insuficiência renal, são as principais causas de morte aos 

doentes acometidos por essa enfermidade. Trata-se de uma doença caracterizada por níveis 

elevados de glicose no sangue, resultantes de uma circulação insuficiente de insulina e/ou da 

resistência à insulina, associados à disfunção ou desaparecimento das células β do pâncreas. 

Abordagens tradicionais de tratamento dessa doença, para além dos métodos terapêuticos 

mais comuns (como o uso de sulfonilureias, metiformina, glitazonas e insulina), são 

conhecidas há muito tempo, embora o mecanismo de ação delas nem sempre tenha sido 

estudado com detalhes. Ao longo da história humana, as plantas têm sido uma boa fonte de 

moléculas bioativas que hoje são a base de medicamentos convencionais e de remédios 

naturais. Dentre essa diversidade de plantas, encontra-se o cajueiro, Anacardium occidentale 

L., nativo da América do Sul e presente no Brasil. Entre as atividades farmacológicas de 

destaque dessa planta está o potencial hipoglicêmico dos produtos derivados de suas várias 

partes, usados popularmente na forma de infusões e decoctos. Diante disso, evidenciar os 

efeitos hipoglicemiantes dessa planta é de grande importância etnofarmacológica para o 

desenvolvimento de substâncias mais eficazes e menos tóxicas ao tratamento de pacientes 

com DM [1,2,3,4,5]. Objetivos: Realizar uma revisão literária sobre achados experimentais 

que comprovem o potencial antidiabético dos extratos de Anacardium occidentale em 

modelos animais. Métodos: A pesquisa dos artigos foi conduzida nas seguintes etapas. 

Primeiro, definiu-se a base de dados (Science Direct), o período de publicação (2010-2019) e 

os descritores (Anacardium occidentale, diabetes e hipoglicemia). Depois, foram escolhidos 

os artigos que estivessem em língua portuguesa e em língua inglesa. Apenas um estudo não 

foi retirado da base de dados citada, sendo encontrado no Jornal Britânico de Medicina e 

Pesquisa Médica e escolhido pela sua relevância à revisão. Posteriormente, foi realizada uma 

leitura minuciosa de cada trabalho para definir os cinco estudos finais. Foram selecionados 

apenas artigos que abordassem de maneira clara os efeitos hipoglicemiantes dos extratos do 

cajueiro em modelos experimentais de DM e que estivessem inclusos no período escolhido 

para revisão, excluindo aqueles que apresentassem informações sobre outros parâmetros 

bioquímicos que não a glicemia. Resultados e Discussão: Os artigos selecionados são dos 

anos 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. Os descritores mais frequentes nesses materiais foram 

Extrato Aquoso, Extrato Hidroetanólico, Atividade Antidiabética, Folhas, Cascas, Diabetes 

Mellitus e Efeito Hipoglicêmico. Os ratos utilizados em nas pesquisas foram da raça Wistar. 

Além disso, todos os artigos foram unânimes em afirmar o potencial redutor dos níveis 

glicêmicos após a administração oral de extratos de A. occidentale em animais com diabetes 

induzida experimentalmente [1,2,3,4,5]. Em um estudo com ratos neonatos, cujo diabetes tipo 

2 foi induzido por n-estreptozotocina, administrou-se nestes animais 100 mg/kg de extratos 

das folhas de A. occidentale via oral. Como resultado, houve a redução significativa dos 

níveis de glicemia, da taxa de hemoglobina glicada e do índice de resistência à insulina em 
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jejum - sendo a queda destes dois últimos parâmetros mais expressiva nestes animais que no 

grupo tratado com pioglitazona [1]. Ademais, um estudo comparativo com quinze (15) grupos 

de ratos machos com DM induzida por aloxano avaliou quatro plantas que possuem efeitos 

hipoglicemiantes. Ao final dos protocolos, dois (2) grupos tratados com extrato feito por 

maceração de folhas de A. occidentale – nas concentrações 100 mg/kg e 250 mg/kg – 

apresentaram redução da glicemia em 74% e 70%, respectivamente, se comparados aos 

animais tratados com glibenclamida e ao grupo não tratado [2]. Outra pesquisa em ratos com 

DM tipo I aloxano-induzidos demonstrou que a administração oral de 200 mg/kg dos extratos 

aquoso e etanólico da folha dessa planta levou à redução dos níveis glicêmicos destes animais 

para aproximadamente metade dos valores encontrados no grupo controle [3]. Outrossim, um 

estudo com quarenta (40) ratos distribuídos em quatro (4) grupos (controle normoglicêmico, 

controle hiperglicêmico, hiperglicêmico tratado com extrato e hiperglicêmico tratado com 

insulina) demonstrou que 300 mg/kg de extrato etanólico de A. occidentale reduziu a média 

glicêmica de 333,62 mg/dl para 102,78 mg/dl no grupo de ratos tratados com a planta [4]. Por 

fim, em um estudo com três (3) grupos de ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina – 

grupos A, B e C –, com glicemia média (48h após a indução) de 365,54 mg/dl, 381,20 mg/dl e 

296,00 mg/dl respectivamente, houve redução dos níveis de glicemia do grupo A, tratado com 

extrato foliar metanólico de A. occidentale, para 102,78 mg/dl – com diferença média de 

69,20% entre as concentrações antes e após o tratamento [5]. Embora não exista um 

mecanismo de ação que postule de maneira clara a atividade hipoglicêmica dos extratos 

descritos, uma das possíveis justificativas encontradas para tal acontecimento é a capacidade 

dos compostos fitoquímicos bioativos estimularem diretamente a secreção de insulina nas 

células β não destruídas pelo aloxano, além de um mecanismo extra-pancreático semelhante à 

insulina, que estimula a utilização da glicose e reduz a gliconeogênese hepática [3]. Sabe-se, 

também, que inúmeras substâncias presentes no cajueiro podem estar relacionadas a isso. 

Saponinas presentes em outras plantas, a exemplo da Vemonia amygdalina, possuem efeitos 

hipoglicêmicos documentados, podendo coincidir com o que é gerado pelas saponinas do 

cajueiro. Somado a isso, a A. occidentale é conhecida por conter inibidores de α-glucosidase, 

kampferol, glicosídeo de quercetina e quercetol rthamnosides, que são substâncias inibidoras 

da captação intestinal de glicose e que estimulam a secreção de insulina [5]. Somado a esses 

efeitos, existe a possibilidade de citoproteção das ilhotas pancreáticas gerada pelos extratos de 

A. occidentale, diminuindo consideravelmente os danos gerados por agentes destrutivos ao 

pâncreas – como a estreptozotocina [1]. Conclusão/Considerações Finais: Os diferentes 

extratos do cajueiro demonstraram melhorar significativamente os níveis de glicemia de ratos 

diabéticos em comparação com o tratamento convencional, sustentando o benefício gerado 

aos indivíduos diabéticos que seguem este hábito terapêutico tradicional. Entretanto, mais 

estudos precisam ser realizados com o intuito de elucidar se a forma de preparo dos extratos, 

em infusões e decoctos, permite a perda de substância bioativas que também possuam 

características hipoglicemiantes, bem como os possíveis efeitos tóxicos do uso agudo e 

crônico desses extratos. 

 

Descritores: Anacardium occidentale, Diabetes Mellitus, Hipoglicemia. 

 

Referências: 
 

1 – Jaiswal YS, Tatke PA, Gabhe SY, Vaidya AB. Antidiabetic activity of extracts of 

Anacardium occidentale Linn. leaves on n-streptozotocin diabetic rats. Journal of 

Traditional and Complementary Medicine. 2017; 7 (4):421-427. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

2 – Okpashi VE, Bayim BPR, Obi-Abang M. Comparative effects of some medical plants: 

Anacardium occidentale, Eucalyptus globulus, Psidium guajava, and Xylopia aethiopica 

Extracts in alloxan-induced diabetc male Wistar albino rats. Biochemistry Research 

International. 2014; 2014:1-13. 

3 – Elekofehinti OO, Osehodion RO, Adeyelu TT, Ogunwa TH, Olatunde I, Aiwuyo O, et al. 

Hypoglicemyc, hypolipidemic and antioxidant potentials of aqueous and ethanolic leaf 

extracts of Anacardium occidentale in alloxan induced type I diabetc rat model. British 

Journal of Medicine & Medical Research. 2016; 14 (12):1-10. 

4 – Ukwenya VO, Ashaolu JO, Adeyemi DO, Korede, JA. Experimental diabetes and the 

epididymis of Wistar rats: the protective effects of Anacardium occidentale (Linn.). 

Journal of Experimental and Clinical Anatomy. 2015; 14 (2):57-62. 

5 – Ukwenya VO, Ashaolu JO, Adeyemi DO, Akinola OA, Caxton-Martins EA. 

Antihyperglicemic activities of methanolic leaf extract of Anacardium occidentale (Linn.) 

of the pancreas of streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Cell and Animal 

Biology. 2012; 6 (11):169-174. 

 


