
Resumo 
 
Diabetes melito engloba uma série de 

alterações metabólicas que acarreta um 

estado crônico de hiperglicemia. A 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) 

estima que em 2011 cerca de 12,4 milhões de 

pessoas eram portadores de algum tipo de 

diabetes.  Ainda segundo a IDF, no Brasil, em 

2012, esse número chegou a 13,4 milhões, 

com projeção de atingir a marca de 19,6 

milhões em 2030. 

Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes 

mostram que a terapia do diabetes é onerosa 

ao SUS, em vista do crescente número de 

pacientes portadores da doença.  
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Solução 
 

Propõe-se um fitoterápico hipoglicemiante que 

pode ser utilizado por pacientes com diabetes do 

tipo 1 e 2. Estudos demonstram que esse 

fitoterápico é capaz de reduzir em até 70% do 

valor inicial da glicemia1, mantendo os níveis 

glicêmicos normais ao longo de todo o período 

de tratamento. Destaca-se que é necessária 

apenas uma dose diária para manter controlados 

os níveis glicêmicos, ao contrário de muitos 

medicamentos já utilizados no tratamento do 

diabetes.  

Desafios e objetivo 
 
O fitoterápico, especificamente, destaca-se 

que a espécie vegetal utilizada em sua 

composição é nativa do Brasil e de fácil 

cultivo, sendo seu plantio autossustentável. 

Além disso, ele está na forma líquida, sendo 

de fácil administração, via oral, inclusive para 

idosos e crianças para prevenção e/ou 

tratamento de diabetes melito. Cabe ressaltar 

que a facilidade na manipulação desse 

fitoterápico amplia a gama de possibilidades 

de elaboração de formas farmacêuticas, 

incluindo comprimidos, cápsulas e sachês. No 

que tange à produção em laboratório, essa 

tecnologia mostra-se vantajosa, haja vista 

que o custo de sua produção é baixo por não 

necessitar de aparelhagens e equipamentos 

diferentes daqueles já verificados em 

laboratórios de fármacos. 

Fitoterápico para o tratamento do diabetes. 
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Público-alvo 

 
Os principais consumidores dessa tecnologia 

serão pacientes portadores do diabetes melito do 

tipo 1 e aqueles do tipo 2. Segundo a Federação 

Internacional de Diabetes (IDF, em inglês), existem 

371 milhões de diabéticos entre os adultos de 

todo o mundo. Ainda, de acordo com o IDF, há 

13,4 milhões de diabéticos no Brasil (tipo 1 e 2). O 

país ocupa o quarto lugar no mundo em número 

de casos.  

Oportunidades  
 

A presente tecnologia direciona-se à área 

médico-farmacêutico, já que traz uma nova 

formulação fitoterápica, que possui 

aplicabilidades para alívio dos sintomas 

relacionados a pacientes portadores de diabetes. 

É importante ressaltar que se encontra depositada 

no INPI o registro de referente a esse fitoterápico. 

O paciente com diabetes no Brasil gasta em torno 

de R$ 5.900 por ano com tratamento. A fitoterapia 

é um método que pode ser utilizado e indicado 

como uma fonte de fácil aquisição e de baixo 

custo para o tratamento de enfermidades, dentre 

elas o diabetes melito. 


