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RESUMO

A utilização de plantas medicinais no combate de doenças tem sido uma
 constante ao longo da história, sendo particularmente importante no tratamento
 do diabetes, uma doença crônico-degenerativa que afeta cerca de 246 milhões de
 pessoas no mundo. A falta de conhecimento e o mau uso das plantas, no entanto
 podem vir acompanhados de efeitos negativos que podem comprometer a saúde
 dos usuários. No pressente trabalho nos propusemos a fazer um levantamento
 das espécies vegetais indicadas como hipoglicemiantes em torno do mercado
 central de Mossoró, Rio Grande do Norte, e comparar essas informações com as
 disponíveis na literatura especializada, a cerca da ação antidiabética comprovada
 das mesmas. Para tanto, foram aplicados junto aos raizeiros da área eleita,
 questionários contendo principalmente o nome popular das plantas e suas
 principais indicações. As informações obtidas nessa etapa foram cruzadas com
 as disponíveis na literatura. Em torno do mercado central de Mossoró são
 comercializadas 52 plantas, 9 delas indicadas como hipoglicemiantes. Quixabeira
 (Sideroxylon  obtusifolium), Vassourinha (Scoparia dulcis L.), Cajueiro
 (Anacardium occidentale L.), Mororó (Bauhinia forficata Link.), Língua de vaca
 (Elephantopus scaber L.), Oiticica (Licania rigida Benth), Carqueja (Baccharis
 genistelloides), Chanana (Turnera subulata Sm.) e Aroeira
 (Myracrodruon urundeuva Allemão). Destas, 7  foram referenciadas na literatura,
 como tendo seu efeito hipoglicemiante comprovado, através de experimentos
 farmacológicos. Para as espécies, Chanana (T. subulata Sm) e Aroeira (M.
 urundeuva Allemão), não foram encontrados resultados satisfatórios. Conclui-se
 então, que a medicina popular tem uma grande importância como fonte de
 conhecimento empírico, e também que a falta de acesso a informações científicas
 levam a população a um risco desnecessário, uma vez que duas das plantas
 indicadas como hipoglicemiantes não tiveram seus efeitos validados
 comprovados.
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