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Introdução: Nos últimos anos, o uso tradicional de plantas está sendo ligado ao 

progresso tecnológico e farmacêutico de novas matérias-primas terapêuticas, para a 

criação de fármacos. Logo, surgiu a necessidade de criação de Políticas Nacionais, 

que incentivem o avanço de pesquisas que atestem as propriedades terapêuticas 

dessas plantas, tal como a efetivação destes no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente, 71 espécies foram selecionadas e adicionadas a Relação Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos de Interesse ao SUS (RENISUS). Dentre estas, 

cinco possuem potencial hipoglicemiante. Objetivo: Retratar as espécies vegetais 

utilizadas como antidiabéticas mais relevantes presentes no RENISUS. Métodos: 

Foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito do uso de plantas hipoglicemiantes 

contidas na Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de Interesse ao 

SUS (RENISUS). Foram usados artigos científicos, Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Resultados e 

Discussões: As plantas medicinais hipoglicemiantes mais relevantes da RENISUS 

foram: A Bauhinia. forficata Link, conhecida popularmente como pata-de-vaca, 

pertence à família das Leguminosas, administrada em forma de chá, que é ingerido 

após refeições; a Bildens pilosa Link, conhecida popularmente como picão-preto, 

pertence à família das Asteraceae, administrada através de chás, e detém em suas 

folhas ações hipoglicemiantes; o Solanum paniculatum Link, conhecido 

popularmente como jurubeba, pertence à família das Solanaceae. Suas raízes e 

frutos são usados como antidiabéticos; o Momordica charantia Link, conhecido 

popularmente por melão-amargo, pertence à família das Cucurbitáceas, todas as 

partes dessa planta possuem capacidade hipoglicemiante; o Syzygium cumini Link, 

conhecido popularmente como jambolão, pertence à família das Myrtaceae, é 

administrado através do chá de suas folhas. Conclusão: Em meio as cinco espécies 

vegetais referidas na RENISUS para o uso como antidiabético, observou-se que 

todas apresentam potencial farmacoterapêutico para o tratamento da doença; 

porém, é necessária a realização de estudos mais detalhados. 
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