
INTRODUÇÃO

ADiabetes Mellitus (DM) é um distúrbio crônico do
metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas

causado por secreção inadequada e/ou diminuição da sen-
sibilidade dos tecidos à insulina. O efeito no metabolismo
decorre da tentativa de garantir o aporte adequado de gli-
cose para as células. Consequentemente há o aumento da
glicemia, utilização de quantidades cada vez menores de
glicose e mobilização crescente de proteínas e lipídeos (1). 
A diabetes ocasiona complicações vasculares e neuropa-
tias. Juntos, o acidente vascular cerebral e coronariopatias
fazem da diabetes a sétima causa de óbitos no mundo
desenvolvido (2). Pelo impacto socioeconômico, o DM vem
sendo reconhecido, em vários países, como problema de
saúde pública com reflexos sociais importantes (3). Estima-
se que em 2000 havia aproximadamente 150 milhões de
pessoas no mundo com diagnóstico da doença e é provável
que este número alcance o dobro em 2025 (4). Na Europa, o
número de diabéticos em 1994 era de 16 milhões e poderá
chegar 24 milhões em 2010 (5). Nos Estados Unidos, o
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estima
que mais de 18 milhões de norte-americanos seja portado-
res de diabetes e que a diabetes tipo 2 corresponde a mais
de 90% desse total. 
As pesquisas sobre os fatores dietéticos e o risco de diabe-
tes tipo 2 (DM2) focaliza os macronutrientes. Entretanto,
micronutrientes e fitoquímicos também podem afetar o
metabolismo da glicose (6). 

Evidências epidemiológicas sugerem que o alto consumo
de café pode reduzir o risco de DM2 (7). VAN DAN & HU (8),
em uma revisão sistemática sobre o consumo de café e o
risco de DM2 identificaram vários estudos de coorte,
incluindo 193.473 participantes e 8.394 casos de DM2,
Foram encontrados risco relativo de 0,65 (95% de interva-
lo de confiança) para o maior consumo de café (≥ 6 ou ≥ 7
xícaras por dia) e 0,72 (95% de intervalo de confiança) para
o segundo maior consumo (4-6 xícaras por dia) comparado
com o menor consumo do produto (0 ou ≤ 2 xícaras por dia),
ou seja, os participantes que consumiam 4 a 6 xícaras de
café por dia ou maior ou igual a 6 a 7 xícaras tiveram 28%
e 35%, respectivamente, menor risco de desenvolverem
DM2 comparados com aqueles que consumiam de 0 a 2
xícaras de café por dia. 
O café é constituído por cafeína, trigonelina, minerais,
ácido clorogênico, ácidos alifáticos, ácido quínico, flavonói-
des (caempferol, quercetol), carboidratos, aminoácidos
totais, aminoácidos livres e lipídeos (9).  Diferenças na com-
posição entre os grãos verdes e torrados, bem como nas
espécies e nos procedimentos de extração para preparo da
bebida, resultam numa grande diversidade da composição
química do produto final (10; 11). 
Substâncias presentes no café, como cafeína (12), ácido clo-
rogênico (13), magnésio (14) e trigonelina (15) podem afetar o
metabolismo de glicose em animais e humanos.  Durante o
processo de torrefação do café, pode ocorrer a degradação
de algumas dessas substâncias, como o ácido clorogênico e
a trigonelina. A trigonelina é parcialmente degradada na
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RESUMO - O consumo de café tem sido associado à menor risco de diabetes. Entretanto, os compostos específicos e os mecanismos
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e triglicérideos, observou-se que todas as tinturas reduziram significativamente os valores séricos destes parâmetros. As percentagens
de redução das concentrações de glicose e triaglicérides variaram entre -28% a -49% e -27% a -47%, respectivamente. A diminuição
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and -27% to - 47%, respectively.  The decrease of the glucose and triglycerides levels overlap the observed cholesterol increase, indi-
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torrefação e ocorre a decomposição do ácido clorogênico
com formação do aroma volátil, material polimérico (mela-
noidina) e CO2. Apesar de termicamente estável, também
pode ocorrer pequenos decréscimos de cafeína (16). Assim,
os efeitos benéficos da planta café podem ser superiores ao
da bebida no tratamento e prevenção da diabetes.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de tin-
turas obtidas a partir de Coffea arabica L. da variedade Catuaí
Vermelho em ratos com diabetes induzida por aloxano. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Laboratório Biofármacos do
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). Foram utilizados 132 ratos machos da raça Wistar,
com 45 dias de idade, com peso médio de 250 g, oriundos
do Biotério do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da
UFV.  Os animais foram acondicionados em gaiolas coleti-
vas, contendo seis animais, em ambiente climatizado, com
ciclo claro/escuro de 12 horas, recebendo ração comercial
(Labina - Purina®) e água “ad libitum”.
Após um período de adaptação de 05 dias, os animais per-
maneceram em jejum de 16 horas para a indução do dia-
betes, que consistiu na administração de aloxano (Alloxan
Monohydrate Sigma®), também conhecido como 2,3,5,6-
tetraoxoexaidropirimidina monoidratada a 15% p/v diluído
em solução de NaCl a 0,9% na dose de 60 mg/kg de peso
corporal por via intraperitonial. Em seguida, para evitar a
morte dos animais por hipoglicemia, os ratos receberam
uma solução hipersaturada de glicose a 90% por 2 dias. 
Sete dias após a aplicação do aloxano, parte dos animais
foram sacrificados, após jejum de 12 horas, para a determi-
nação dos níveis séricos de glicose. Verificou-se que todos
os animais que receberam o aloxano ficaram diabéticos
(glicose acima de 180 mg/dL). Foram utilizadas tinturas do
café Coffea arabica L. da variedade Catuaí Vermelho pro-
veniente de propriedade particular, localizada na cidade
de Coimbra-MG. Estas tinturas foram preparadas com 30 g
do material diluído em 70 mL de água e 30 mL de álcool de
cereal. A solução foi armazenada em vidro âmbar e agita-
da 2 vezes ao dia por aproximadamente 7 dias. 
Os animais foram separados em grupos, aleatoriamente,
conforme descrito no Quadro 1. O ensaio biológico teve a
duração de 30 dias, sendo que todos os grupos receberam
as tinturas por via oral (gavagem), com exceção do grupo
diabético (grupo 1) e do grupo controle (grupo 2). 
Ao final do tratamento, todos os animais foram sacrifica-
dos, devidamente anestesiados com ketamina (180 mg/Kg)
e xilazina (10 mg/Kg), por via intraperitoneal. As amostras
de sangue (cerca de 5 mL por animal) foram coletadas por
punção cardíaca, colocadas em tubos de ensaio e centrifu-
gadas por 15 minutos, para obtenção do soro. Foram anali-
sados os níveis séricos de glicose, colesterol e triacilglice-
rol, utilizando kits da marca BIOCLIN e o equipamento de
dosagens multiparamétrico de Bioquímica (Alizé).
Na análise estatística, cada tratamento foi comparado ao
grupo doente não tratado pelo teste de Dunnett, conside-
rando 5% de significância.  

RESULTADOS 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 1), apenas o G-
9 (Aloxano + Fruto cereja 0,5 mL) reduziu o parâmetro
colesterol, porém não foi estatisticamente significativo. Os

demais tratamentos aumentaram este parâmetro, sendo
que no grupo casca cereja (1,0 mL), fruto verde (0,5 mL, 1,0
mL e 2,0 mL) e fruto cereja (1,0 mL e 2,0 mL) este resultado
foi significativo quando comparado ao grupo doente não
tratado. Entretanto, com relação ao significado clínico des-
tas variações, observou-se que os tratamentos com as tintu-
ras de café não aumentaram as concentrações de colesterol
ao ponto de desenvolverem uma hipercolesterolemia.
Os resultados dos valores médios de triacilglicerol estão
apresentados na Tabela 1. Em todos os tratamentos (grupos
3 a 11) observou-se reduções (-27% a -47%) estatistica-
mente significativas, resultando em valores abaixo do
apresentado pelo grupo normal. Os maiores decréscimos, -
47%, -46% e -45%, foram observados no G-7 (Fruto verde
1,0 mL + Aloxano), G-3 (Casca cereja 0,5 mL + Aloxano) e
no G-11 (Fruto cereja 2,0 mL + Aloxano), respectivamente.
E a menor redução (-27%) ocorreu com o G-6 (Fruto verde
0,5 mL + Aloxano). É importante ressaltar, que o G-9, o
único que não aumentou os níveis de colesterol, segundo a
Tabela 1, promoveu uma diminuição de -43% dos níveis de
triacilgliceróis.  Assim, observa-se que todos os tratamen-
tos, seja com tinturas de casca cereja, fruto verde ou fruto
cereja da planta café, foram benéficos na redução de tria-
cilgliceróis. Ademais, estas reduções são consideráveis do
ponto de vista clínico e, possivelmente, estas tinturas pode-
rão ser utilizadas no tratamento da hiperlipidemia.
Esta pode ser uma nova alternativa de uso para o fruto
verde do café, que colhidos verdes podem causar prejuízos
na colheita. Quando a colheita é feita em grande percenta-
gem de frutos verdes, são necessários mais litros de café
colhido, gerando menor rendimento do que quando se
colhe o café já maduro. Isto implica maior utilização de
mão de obra, mais gastos com transporte e maior necessi-
dade de área de terreiro para secagem, onerando os custos.
A colheita de um fruto verde também necessita de maior
esforço em relação a um maduro, o que provoca grande
arranquio de folhas e galhos causando injurias ao cafeeiro.
De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 1,
observou-se que todos os tratamentos foram eficazes na
redução da glicose comparados com o grupo de animais
doentes não tratados (G-1), sendo estes resultados estatisti-
camente significativos. Os tratamentos não foram capazes
de reduzir os níveis de glicose sanguínea ao ponto de levar
os animais à normalidade. Porém, o período da intervenção
foi apenas de 30 dias, o que pode não ter sido suficiente
para que os animais atingissem níveis de glicose semelhan-
tes ao grupo normal. O G-6 (Fruto verde 0,5 mL + Aloxano)
foi o tratamento que mais influenciou na diminuição dos
níveis glicose, reduzindo 49%, seguido pelos grupos 11 e 5,
que apresentaram percentagens de redução de 40 e 36%,
respectivamente. Estas reduções são consideráveis para uso
clinico, uma vez que pacientes com diabetes fazem uso de
fármacos hipoglicemiantes por longos períodos. Portanto,
as tinturas de casca cereja, fruto verde e fruto cereja da
planta café são promissoras no tratamento da diabetes.
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GRUPO TRATAMENTO DOSE(mL) 

G-1 RAÇÃO + ALOXANO - 
G-2 RAÇÃO  - 
G-3 RAÇÃO + ALOXANO + CASCA CEREJA 0,5 
G-4 RAÇÃO + ALOXANO + CASCA CEREJA 1,0 
G-5 RAÇÃO + ALOXANO + CASCA CEREJA 2,0 
G-6 RAÇÃO + ALOXANO + FRUTO VERDE 0,5 
G-7 RAÇÃO + ALOXANO + FRUTO VERDE 1,0 
G-8 RAÇÃO + ALOXANO + FRUTO VERDE 2,0 
G-9 RAÇÃO + ALOXANO + FRUTO CEREJA 0,5 
G-10 RAÇÃO + ALOXANO + FRUTO CEREJA 1,0 
G-11 RAÇÃO + ALOXANO + FRUTO CEREJA 2,0 

Quadro 1: Descrição dos grupos avaliados.



DISCUSSÃO

Como visto anteriormente, os níveis de glicose sanguínea e
triacilglicerol, após 30 dias, foram maiores no grupo diabé-
tico não tratado, em relação ao grupo normal. Este resulta-
do era esperado, visto que a droga utilizada para a indução
da diabetes, o aloxano, promove o aumento dos níveis de
glicose sanguínea em animais experimentais, como obser-
vado em diversos trabalhos (17; 18; 19; 20). Conseqüentemente,
há uma elevação do triacilglicerol, pois o excesso de glico-
se pode ser metabolizado no tecido adiposo. 
Em relação ao colesterol, existem controvérsias sobre os
efeitos do café. Alguns trabalhos demonstraram que a
bebida café pode influenciar fatores de risco cardiovascu-
lar, incluindo colesterol (21; 22) e homocisteína séricos (23; 24).
Entretanto, outros trabalhos não encontraram esta relação
(25, 26; 27). Adicionalmente, o café contém substâncias antioxi-
dantes que diminuem a oxidação do LDL, como o ácido
clorogênico e o ácido cafeíco, minimizando distúrbios car-
diovasculares (28). 
Apesar deste trabalho não ter utilizado o preparo conven-
cional da bebida café, pois o objetivo foi avaliar diversas
partes da planta (Coffea arabica L.) no diabetes, para o uso
em fitoterapia e não a bebida propriamente dita. Os resul-
tados indicam que substâncias presentes no café podem
ser úteis na prevenção e tratamento do diabetes e são coe-
rentes com vários trabalhos que analisaram a associação
do café com esta patologia. Estudo realizado na Finlândia
(29), envolvendo mais de 14.000 pessoas, relata que o alto
consumo de café pode reduzir o risco de DM2. Como a
Finlândia tem o índice mais alto de consumo de café do
mundo, foi possível determinar o risco de diabetes com
altos níveis de consumo. Neste trabalho, pessoas que
bebiam grandes quantidades de café, dez ou mais xícaras
por dia, apresentaram menores probabilidades de desen-
volver o DM. Esse consumo reduziu o risco em 79% no
caso das mulheres e em 55% no caso dos homens em
desenvolver o DM2. A constatação também foi positiva
para as pessoas que utilizavam quantidades moderadas,
três a quatro xícaras por dia, para quem o risco de diabetes
foi 29% menor nas mulheres, e 27% nos homens.
Em um estudo de coorte holandês foi observado que os
participantes que consumiam 7 ou mais xícaras de café por
dia apresentaram 0,50 (95% de intervalo de confiança)
menos chance de desenvolver DM2, quando comparado
com os que consumiam 2 ou menos xícaras da bebida por
dia (6). Possivelmente, a redução dos níveis de glicose pode
ser atribuída às substâncias presentes no café, como o
ácido clorogênico (ACL), trigonelina, cafeína, lignina e

minerais (7). Entretanto, os mecanismos responsáveis por
este efeito ainda não estão claros.
Pesquisas indicam que a ingestão de ácido clorogênico
(ACL) reduz a concentração de glicose em ratos (30; 31). Alguns
mecanismos têm sido propostos para explicar os efeitos
benéficos do ACL no metabolismo da glicose (7). Estudos in
vitro e com animais (31) utilizando o ACL mostraram que este
composto pode inibir a produção hepática de glicose por ini-
bir a glicose-6-fosfatase. O ACL também pode diminuir a
absorção da glicose no intestino por inibir a glicose-6-fosfa-
to translocase 1 e reduzir o gradiente de sódio (32).
Adicionalmente, o ACL parece estimular a secreção do hor-
mônio incretina glucagon-like peptídeo 1 em humanos (32). 
As incretinas são hormônios secretados pelas células endó-
crinas localizadas no epitélio do intestino delgado. Existem
dois hormônios principais: o GLP-1 (glucagon-like pepti-
deo-1) e o GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide).
O GLP-1 é o mais importante na patogenia do DM2, ele
estimula a síntese e a secreção de insulina dependente da
glicemia; inibe a secreção de glucagon, promove o retarda-
mento do esvaziamento gástrico e diminui o apetite. A
ingestão de cafeína foi associada com a redução da sensi-
bilidade à insulina em humanos (33; 34; 35). Este efeito ocorre,
provavelmente, pelo fato da cafeína aumentar a síntese de
epinefrina (35). A epinefrina, além da sua função como neu-
rotransmissor, também pode influenciar a taxa metabólica,
estimulando a secreção de insulina, a glicogenólise e a
mobilização de ácidos graxos (36). Porém, os estímulos da
cafeína no aumento dos níveis de epinefrina diminuem
após ingestão contínua (37). 
Baseados em estudos com animais, os efeitos da cafeína no
metabolismo da glicose através do aumento da expressão
de proteínas não acopladas e da oxidação lipídica também
podem ser sugeridos (12). Entretanto, recentes descobertas
de estudos observacionais indicam que a associação inver-
sa do consumo de café e o risco de DM2 podem não ser
explicados pela cafeína, pois o consumo de café descafei-
nado também foi associado ao menor risco de DM2 (38; 39).
Além disso, a ingestão de cafeína, em estudos de interven-
ção por períodos curtos, mostrou aumentar a concentração
de glicose pós prandial (40; 41; 42; 37). 
As ligninas presentes no café podem afetar o metabolismo
de glicose através de sua ação antioxidante. Elas podem
ser convertidas a enterelactona ou enterodiol por bactérias
intestinais e entrar na circulação sanguínea (34). O café tam-
bém contém numerosos outros compostos, incluindo quan-
tidades substanciais de Mg, K, trigonelina e niacina (43);
MISHKINSKY et al.(15) mostraram que a trigonelina reduziu
a concentração de glicose em ratos diabéticos. 
A alta ingestão de Mg também foi associada ao menor risco
de DM2 em vários estudos (44), e doses farmacológicas
foram associadas a uma melhor sensibilidade à insulina em
outros estudos de intervenção. O magnésio é co-fator de
várias enzimas envolvidas nos processos de fosforilação,
que são essenciais para o metabolismo da glicose (44).
Entretanto, a ingestão regular de Mg não explicou a asso-
ciação do consumo de café com a tolerância à glicose e
menor risco de DM2 (38; 45). 

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se
que todos os tratamentos in vivo com tinturas da planta
café, da casca cereja, fruto verde e fruto cereja, reduziram
significativamente, em diferentes proporções, os parâme-
tros de glicose e triacilglicerol em ratos diabéticos induzi-
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  Conteúdo % Variação Conteúdo % Variação Conteúdo % Variação 

Tratamentos Colesterol Triacilglicerol Glicose 

G1 = Aloxano + Ração 93,40    A 0 104,03  A 0 343,37   A 0 

G2 = Ração 103,68  B +11 102,61  A -1 112,83   B -67 

G3 = Aloxano + Casca cereja (0,5 mL) 96,21    A +3 56,33    B -46 229,05   B -33 

G4 = Aloxano + Casca cereja (1,0 mL) 107,77  B +15 70,68    B -32 241,82   B -30 

G5 = Aloxano + Casca cereja (2,0 mL) 98,36    A +5 64,78    A -38 218,27   B -36 

G6 = Aloxano +  Fruto verde (0,5 mL) 107,24  B +15 75,76    B -27 176,38   B -49 

G7 = Aloxano + Fruto verde (1,0 mL) 99,06    B +6 54,69    B -47 246,02   B -28 

G8 = Aloxano + Fruto verde (2,0 mL) 108,88  B +17 58,71    B -44 245,39   B -29 

G9 = Aloxano + Fruto cereja (0,5 mL) 88,62    A -5 59,47    B -43 228,99   B -33 

G10 = Aloxano + Fruto cereja (1,0 mL) 115,12  B +23 60,95    B -41 241,54   B -30 

G11 = Aloxano + Fruto cereja (2,0 mL) 106,15  B +14 57,42    B -45 207,50   B -40 
Observação: Letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Dunnett a 5% de significância o grupo doente não tratado (G1)

TABELA I 
Valores médios de colesterol, triacilglicerol e glicose (mg/dL)
em soro sanguíneo de ratos machos submetidos a diferentes

tratamentos e suas respectivas percentagens de variação



dos por aloxano. Estes dados sustentam a hipótese que o
café está associado a um menor risco de DM2.
A maioria dos tratamentos promoveu pequeno aumento
nos níveis de colesterol, no entanto, do ponto de vista clíni-
co, estes não foram capazes de causar hipercolesterolemia.
Os benefícios das tinturas de café utilizadas neste trabalho
nos níveis de glicose e triacilglicerol se sobrepõem ao pos-
sível efeito negativo sobre o parâmetro colesterol, indican-
do que estas tinturas podem ser promissoras para o trata-
mento da diabete. Todos os trabalhos que analisaram o
efeito do café no diabetes investigaram a bebida e não a
planta como ocorreu neste trabalho. Muitas substâncias
são formadas e degradadas durante o processo de torrefa-
ção do café e que não estão presentes no café in natura.
Portanto, é interessante que seja analisado a composição
química destas tinturas, para facilitar a compreensão dos
mecanismos das substâncias presentes no café no metabo-
lismo da glicose. Sugere-se, após estudos de toxicidade em
animais, que estas tinturas sejam avaliadas em humanos,
visando o aumento de opções terapêuticas e a redução dos
custos com medicamentos para tratamento do diabetes. 
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