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Resumo
Objetivo – Analisar o efeito do fitoterápico Garcinia Cambogia no tratamento da obesidade.Recentemente tem crescido o uso de fito-
terápicos no tratamento da obesidade e dentre estes a Garcinia Cambogia se mostra promissora na terapêutica da doença. Apesar de
sua ampla utilização ainda são necessários mais estudos para respaldar a aplicabilidade da mesma de maneira segura. Métodos – Através
de uma revisão sistemática houve em artigos publicados entre os anos de 2010 e 2020 nos bancos de dados Scielo, Medline e Pubmed.
Resultado – Observou-se que o uso contínuo da Garcinia Cambogia mesmo em diferentes níveis de dosagens teve impacto significante
na redução dos quadros de obesidade, de modo que sua administração não apresenta riscos à saúde, podendo ser utilizado como aliado
no combate a obesidade. Conclusão – Conclui-se que o fitoterápico Garcinia Cambogia apresenta resultados positivos tanto em animais
quanto em humanos.

Descritores: Garcinia cambogia; Obesidade; Fitoterapia

Abstract
Objective – To analyse the effects of the phytotherapic Garcinia Cambogia in the treatment of obesity. Recently we’ve seen growth in
the use of phytotherapics in the treatment of obesity, among those is the Garcinia Cambogia, which appears to be promising in the the-
rapeutic of the disease. Despite its broad utilization , there still need to be more studies to support its applicability in a safe manner.
Methods – Through systematic revision, it contains articles published from the year 2010 to 2020 in the data banks Scielo, Medline
and Pubmed. Result – As a result, it was observed that the continuous use of Garcinia Gambogia even in different dosage levels had a
significant impact on the reduction of obesity, so that its administration does not present any risk to one's health, meaning it could be
utilized as an ally in the battle against obesity. Conclusion – In conclusion, the phytotherapic Garcinia Cambogia presents positive
results with both animals and humans.

Descriptors: Garcinia cambogia; Obesity; Phytotherapy

Introdução
Considerada uma epidemia de proporções globais, a

obesidade é comumente definida como uma doença
progressiva, caracterizada pelo acúmulo excessivo de
tecido adiposo, sendo consequência do balanço ener-
gético positivo causado pelo desequilíbrio entre a in-
gestão calórica excessiva e o gasto energético insufi-
ciente de um indivíduo1.
Inúmeros estudos demonstram que tanto o sobrepeso

quanto a obesidade, sob um ponto de vista fisiopatoló-
gico, estão estreitamente associados a repercussões ne-
gativas como o desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT), tais como: dislipidemias,
doenças cardiovasculares (DCV), alguns tipos de câncer,
diabetes mellitus tipo II (DM2), distúrbios do aparelho
locomotor, dificuldades respiratórias e problemas psi-
cológicos. Consequentemente, é possível enxergar o
crescimento indiscriminado da influência da obesidade
no perfil de morbidade e mortalidade da população
devido às altas incidências de DCNT2.
São diversos os componentes que atuam na regulação

do peso corporal. Segundo Prado et al.3, o ser humano
detém a capacidade de estocar energia sob a forma de
gordura corporal, permitindo que todas as atividades
de nosso organismo e funções vitais sejam mantidas.

Quando em situações de abundância calórica e inati-
vidade, onde se ingere mais do que é gasto, ocorre um
desequilíbrio energético – que é a soma da interação
de fatores ambientais, comportamentais e genéticos -,
o que provoca um balanço positivo2.
Segundo Ferreira et al.4 a medida utilizada na deter-

minação da obesidade é baseada no índice de massa
corporal (IMC), obtido através do cálculo da razão do
peso, em quilogramas (Kg), pelo quadrado da altura
em metros. Apesar de ser um dos parâmetros mais uti-
lizados, o IMC retrata o grau de corpulência, mas não
define exatamente o conteúdo corporal de gordura ou
de massa magra, ou seja, ele não caracteriza a distri-
buição da adiposidade corporal, sendo esse um impor-
tante aspecto da epidemiologia metabólica e cardio-
vascular moderna4.
Devido a seu enorme impacto econômico sobre os

sistemas de saúde, a obesidade é hoje considerada um
dos maiores desafios do século XXI, trazendo encargos
grandiosos para o Sistema Único de Saúde (SUS)2, uma
vez que, com o rápido desenvolvimento tecnológico
houve a redução do gasto energético com atividades
diárias e diminuição de atividades físicas, culminando
no aumento massivo do sedentarismo, seguido do cres-
cimento do consumo de fast foods e hábitos nutricionais
incorretos5. Sabe-se que o elevado consumo de 
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alimentos ricos em gorduras, sódio e açúcares, conco-
mitante de atividades sedentárias, configura os princi-
pais elementos apontados no desenvolvimento da obe-
sidade e DCNT6.
Para que o tratamento do paciente obeso seja reali-

zado de maneira correta o grau da obesidade deve ser
avaliado, sendo necessário levar em consideração mé-
todos de avaliação da composição corporal a fim de
um diagnóstico de confiança4. Nesses métodos estão
inclusos dados de circunferências, IMC, pregas cutâneas
e outros indicadores antropométricos, que, se usados
de maneira correta permitem que a composição cor-
poral do indivíduo seja conhecida7. 
Sendo a obesidade uma condição clínica de etiologia

multifatorial, a prevenção e seu tratamento envolvem
a adoção de hábitos de vida saudável, como a prática
de atividade física, intervenção nutricional e algumas
vezes medicamentosa2. Embora esse estilo de vida seja
muito reconhecido e recomendado, as cirurgias bariá-
tricas e os medicamentos supressores do apetite estão
entre os recursos cada vez mais utilizados, além das
terapias alternativas, como a fitoterapia, cujo significado
é “tratamento de doenças com o uso de plantas”8.
De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada

(RDC) Nº 269, fitoterápicos são compostos obtidos com
emprego privativo de matérias-primas ativas vegetais,
cuja segurança e eficácia sejam fundamentadas em evi-
dências clínicas e que sejam caracterizados pela cons-
tância de sua qualidade. Plantas medicinais são utili-
zadas há décadas por diversas culturas e seu emprego
na terapêutica é muito antigo, havendo registros de seu
uso em civilizações antigas como Egito e Grécia. Uma
grande parcela do conhecimento se que tem hoje
acerca de medicamentos é originária da descoberta e
aplicação de plantas por culturas tradicionais10.
Segundo Varrengia et al.11, a adesão de tratamentos

por plantas medicinais vem aumentando ao longo dos
anos a fim de combater várias doenças. Na procura de
uma nova visão para o tratamento da obesidade, a fito-
terapia desponta como uma das alternativas mais viá-
veis, pelo baixo custo e poucos efeitos colaterais, o
que os torna medicamentos cada vez mais buscados.
Diversas são as alternativas disponíveis no mercado
para a terapêutica da obesidade, porém nem todas
apresentam evidências consistentes de eficácia e segu-
rança11.
Grande parte dos fitoterápicos receitados ordinaria-

mente para a redução de peso está, dentre a maioria
das vezes, desprovido de estudos científicos de con-
fiança que evidenciem seu emprego e a segurança de
seu uso. Quando utilizados inadequadamente, mesmo
os fitoterápicos de baixa toxicidade podem compelir
problemas graves desde que existam outros fatores de
risco, como o uso simultâneo de outros medicamentos
e contraindicações10,11.
Usualmente, os medicamentos fitoterápicos utilizados

para perda de peso agem no organismo como modera-
dores de apetite ou aceleradores de metabolismo, esti-
mulando a redução da ingestão calórica, reduzindo
medidas e níveis séricos de colesterol, além da ação

diurética, lipolítica e antioxidante11. Esses resultados
ocorrem graças aos princípios ativos de cada fitoterá-
pico, utilizados precisamente nas doses recomendadas,
gerando assim uma ação terapêutica graças a sua fun-
ção específica12.
Apesar das inúmeras alternativas dentre as ervas uti-

lizadas no tratamento da obesidade, a Garcinia Cam-
bogia (GC) tem grande destaque, fruto da planta da fa-
mília Clusicaceae, originária da Ásia. No extrato seco
da GC – proveniente do pericarpo (casca) de seus frutos
– se faz presente seu princípio ativo, o ácido-hidroxicí-
trico (AHC), apontado como potencial coadjuvante na
manutenção do peso. Muitos estudos apontam sua ca-
pacidade de redução e controle de peso corporal atra-
vés da aceleração da utilização de lipídeos pelo próprio
organismo, mas ainda são necessários mais estudos
para avaliar esta associação12.
No ano de 2013, o Conselho Federal de Nutricionistas

(CFN), através da RDC de n°. 525/201313, regulamentou
a prática da fitoterapia pelo nutricionista, atribuindo ao
mesmo à competência de prescrever plantas medicinais
e drogas vegetais, sem que o profissional tenha especia-
lização na área. Em 2015, houve atualização nas reso-
luções, e, assim, a RDC de nº. 556/201514 regulamenta
que a prática da prescrição de medicamentos fitoterápi-
cos seja permitida a profissionais nutricionistas desde
que adquiram título de especialistas em fitoterapia.
Considerando o crescente interesse pela investigação

do efeito de fitoterápicos e a crescente prevalência da
obesidade, este estudo objetivou analisar o efeito do
fitoterápico Garcinia cambogia no tratamento da obe-
sidade.

Métodos 
O presente trabalho seguiu os princípios de uma re-

visão de literatura onde houve o levantamento recente
da produção de científica acerca do assunto e revisão
sistemática da literatura por meio de pesquisa biblio-
gráfica coletada em livros e artigos científicos, tendo
sido realizado nos bancos de dados Scientific Eletronic
Library (SciELO), Medical Literature Library of Medicine
(Medline) e PubMed. A bibliografia selecionada com-
preendeu estudos publicados entre 2010 e 2020.
Os descritores aplicados na busca foram “Fitoterapia”,

“Phytotherapy”, “Obesidade”, “Obesity”, “Garcinia
Cambogia”, “HCA” “hidroxicítrico”, “weight loss”, su-
geridos pelos descritores em ciências da saúde (DeCS).
Os artigos utilizados no desenvolvimento desta pesquisa
eram das línguas: Português e Inglês.
Foram excluídas pesquisas que não tiverem relação

com o tema, revisões bibliográficas, artigos e estudos
que analisaram efeitos sobre indivíduos abaixo de
quinze anos e/ou acima de oitenta anos e gestante.
A partir dos estudos selecionados houve a compara-

ção dos resultados entre diversas populações, de dife-
rentes idades, sexo e etnia. Para avaliar os efeitos da
Garcinia Cambogia no tratamento da obesidade foram
considerados resultados de medidas antropométricas e
perfil lipídico da amostra selecionada de cada estudo.
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Resultados
Após a busca nas plataformas de buscas SciELO, Me-

dline e PubMed foram encontrados 42 artigos relevantes
para o tema publicados entre os anos de 2010 a 2020.
Após minuciosa seleção, 32 artigos foram descartados
por não haverem informações relevantes para este es-
tudo e/ou pelo fato de incluírem a administração de
outro fitoterápico em conjunto da Garcinia Cambogia.
Ao final da seleção foram incluídos nesta revisão siste-
mática 10 artigos originais publicados nos últimos 10
anos, dos quais seis realizaram estudos com humanos
e quatro com camundongos. Dos 10 artigos seleciona-
dos, três não especificaram o local do estudo, dois fo-
ram realizados no Brasil, dois na Coreia do Sul, um no
Iraque, um no Egito e um na Índia.  
Dentre os seis estudos realizados em humanos três

utilizaram amostras de ambos os sexos, dois utilizaram
amostras apenas femininas e um utilizou amostras ape-
nas masculinas. As amostras humanas variaram de 30
a 99 indivíduos.
Na Tabela 1, podemos observar a apresentação das in-

formações referentes à amostra, duração do estudo, dose
utilizada, intervenção realizada e os principais resultados
dos autores que realizaram estudos em humanos.  
Em relação aos estudos realizados em camundongos,

podemos verificar na Tabela 2 as informações referentes
à amostra, duração do estudo, dose utilizada, interven-
ção realizada e os principais resultados dos autores
que realizaram estudos em modelos animais.

Estudos em modelos humanos
Segundo estudos de Al-Kuraishy e Al-Gareeb18 com

99 homens obesos, observou-se que a utilização da
GC em conjunto do Orlistate foi superior em relação
ao uso isolado do Orlistate na diminuição da circunfe-
rência do quadril, índice de adiposidade visceral e
efeito cardiometabólico, indicando que a GC poten-
cializa o uso do Orlistate.
Outro estudo foi de Sant’Ana19 com 34 mulheres,

divididas em 2 grupos, verificou-se ao final do estudo
que a suplementação com GC promoveu diminuição
significativa da (circunferência da cintura) CC
(p=0,0033) e valor de creatinina (p=0,0072), com au-
mento da taxa metabólica basal (TMB) e melhora no
clearence de creatinina (p=0,057).
De modo semelhante, nos estudos de Rovaris et al.16

33 indivíduos com excesso de peso ou obesidade, ob-
servou-se que ao final do estudo houve redução dos
parâmetros relacionados à obesidade em todos os in-
divíduos avaliados. Os níveis de colesterol total (CT),
níveis de triglicerídeos (TG) e LDL (LDL-c) reduziram
significativamente, enquanto os valores de HDL (HDL-
c) aumentaram. Também houve diminuição no peso
dos voluntários.
Em seu estudo, Raja et al.20 com 30 voluntários obe-

sos de ambos os sexos, divididos em três grupos, ob-
servou-se uma diminuição significante do peso após a
utilização da GC (p <0,001), principalmente na con-
centração GC6C (média de redução de peso de 4,8kg

no grupo GC3X e 6,8kg no grupo GC6c). Também foi
relatada redução significativa nos níveis de colesterol
total, TG, LDL e VLDL (lipoproteína de muito baixa
densidade) nos grupos tratados com GC (p <0,001).
Entretanto, em outro estudo realizado por Kim et al.15

com 86 indivíduos de ambos os sexos com excesso de
peso e consumindo sua dieta habitual, a fim de produzir
efeito na perda de peso, colesterol plasmático, perfil li-
pídico, adipocitocinas e níveis de antioxidantes do san-
gue, concluiu-se, ao final do estudo, que a suplemen-
tação com GC não promoveu nenhuma diferença
significativa na perda de peso, IMC, relação-cintura-
quadril (RCQ) ou colesterol sanguíneo.
De forma semelhante, o estudo de Vasques et al.17

também não obteve mudanças nos parâmetros antro-
pométricos e calorimétricos. Durante o período de 60
dias, 60 mulheres com sobrepeso foram divididas alea-
toriamente em dois grupos. Apesar de o tratamento de-
mostrar efeito hipotrigliceridêmico significativo para o
grupo tratado em comparação com o grupo controle,
o mesmo não influenciou nenhum parâmetro, nem os
níveis séricos de leptina, insulina ou colesterol.

Estudos em modelos animais
Avaliando os efeitos da administração de 50mg/dia

de GC durante 4 semanas em ratos machos da raça
Wistar de oito semanas de vida alimentados com três
tipos diferentes de dietas, Amin et al.21 observou resul-
tados positivos da GC na diminuição do apetite, dimi-
nuição do estresse oxidativo, melhora nos efeitos con-
sequentes de dietas ricas em gordura e sacarose e
redução dos níveis de glicose no grupo tratado com
GC em relação ao grupo controle (p ≤ 0,05). Houve di-
minuição da gordura mesentérica, perirenal e epididi-
mal nos dois grupos alimentados com GC, 28%, 61%
e 52% no primeiro grupo, respectivamente, e 31%,
35% e 37% no segundo grupo, respectivamente. 
Em adição, Kim et al.22 também realizaram estudo

em ratos machos, dessa vez da raça C5TBL/6J e de 5
semanas de vida, induzidos a obesidade e tratados com
GC. Ao final do experimento não houve diferença sig-
nificativa no peso corporal e ingestão alimentar, mas
ocorreu melhora na adipogênese, causada pela oxida-
ção de ácidos graxos, além da redução da síntese de
ácidos graxos no tecido adiposo branco, sugerindo pa-
pel protetor contra a intolerância á glicose. O estudo
também relatou aumento significativo do acúmulo de
colágeno hepático nos ratos estudados.
Com o objetivo de avaliar o efeito do extrato da folha

de soja na obesidade, Li et al.23 conduziu um estudo
com ratos C57BL/6J machos de oito semanas de vida,
onde os grupos foram alimentados com diferentes dietas
por 10 semanas, um deles recebeu junto de uma dieta
rica em gordura 50mg/kg/dia de extrato de GC. O grupo
tratado com GC demostrou diminuição do peso do te-
cido adiposo branco (P<.05) e dos níveis de glicose.
Houve também diminuição do ganho de peso corporal,
contudo essa diferença não atingiu significância esta-
tística segundo os autores.
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Referência Amostra Duração Dose Intervenção Principais resultados

Kim et al., 
201115

86 indivíduos 
de 20 a 60 anos 
com sobrepeso; 
IMC > 23 <
29kg/m²

10 semanas 2g/dia

Grupo 1: consumo de Gly-
cine Max, grupo 2 consumo
de GC, Grupo 3 ingestão de

placebo.

A suplementação com GC
não levou a nenhuma perda
de peso significativa e teve

efeito mínimo na porcentagem
de gordura corporal (p <0.05).

Rovaris et al., 
201216

33 indivíduos com
excesso de peso
ou obesidade; 
Média de idade 

42 com desvio pa-
drão de 9,9 anos;
87% mulheres

8 semanas 2,4g/dia

Houve a ingestão de 
extrato padronizado de GC
(52,4% de AHC). Antes do
início do tratamento e após
seu término dados antropo-
métricos e perfil lipídico 

foram obtidos.

Os níveis de CT, TG e LDL 
foram diminuídos, enquanto 
valores de HDL aumentaram.
Houve também diminuição 
significativa do peso dos

voluntários.

Vasques et al.,
201317

60 mulheres com
sobrepeso e 

IMC > 25 kg/m²;
Média de idade

42,5

60 dias 2,4g/dia

Grupo 1 consumiu GC e
grupo 2 placebo. Os voluntá-
rios foram orientados a man-

ter níveis constantes de 
atividade física além de 

receberem dietas individuali-
zadas. Antes e após o trata-
mento foram avaliadas medi-

das antropométricas, 
gasto energético de repouso,
perfil lipídico, glicemia de 
jejum e dosagem sérica de

insulina e leptina.

Apesar do tratamento com o 
extrato de GC ter efeito hipotri-
gliceridêmico significativo,

não foram observadas 
alterações nos parâmetros an-
tropométricos e calorimétricos,
nem encontradas diferenças
significativas entre os valores
médios dos grupos controle e
tratado para essas variáveis.

Al-kuraishy e
Al-Gareeb,
201618

99 homens obesos;
Média de idade

41,5
3 meses 166mg/dia

Grupo 1 consumiu Orlistate,
2  GC e o 3 consumiu tanto
Orlistate quanto GC. O trata-
mento durou 3 meses conse-
cutivos. Todos os pacientes
receberam orientações para
evitar o tratamento com vita-
minas e minerais durante o
estudo, fazer dieta padrão e

evitar o sedentarismo.

O tratamento com GC mostrou
redução significativa do peso
corporal e CC. Também foi ob-
servada uma diminuição no ín-
dice de adiposidade visceral e
um efeito significativo na PA,

CT e LDL.

Sant'Ana,
201919

34 mulheres de
IMC ≥ 25 kg/m²;
Média de idade

40,5

4 semanas 1500mg/dia

Grupo 1 recebeu 500mg de
GC 3x/dia e plano alimentar,

grupo 2 recebeu apenas
plano alimentar.

O grupo 1 apresentou redução
significativa da circunferência
abdominal e aumento significa-
tivo na TMB basal comparado

ao grupo 2.

Raja M et al.,
202020

30 indivíduos de
IMC ≥30 kg/m²;

Média de idade 35
3 meses NE

Grupo 1 recebeu GC na po-
tência 3x (escala decimal),
grupo 2 GC na potência 6C
(escala centesimal) e grupo 

3 recebeu placebo. Os indiví-
duos foram orientados a to-
mar GC 3x/GC 6C/placebo
três vezes ao dia e de forma

oral.

No grupo 1 a redução de peso
foi em média 4.8kg, enquanto
no grupo 2 a redução de peso
foi em média 6.8kg. O estudo
também mostrou uma signifi-

cante redução nos níveis de CT,
TG, LDL e VLDL nos grupos

tratados com GC em compara-
ção com o grupo placebo.

Tabela 1 - Revisão sistemática de estudos que avaliaram a eficácia da Garcinia Cambogia em modelos humanos. 

GC: Garcinia Cambogia; AHC: Ácido hidroxicítrico; CT: Colesterol total; TG: Triglicerídeos; LDL: Lipoproteína de baixa densidade;
HDL: Lipoproteína de alta densidade; IMC: Índice de massa corporal; NE: Não especificado; CC: Circunferência da cintura; PA: Pressão
arterial; TMB: Taxa de metabólica basal; VLDL: Lipoproteína de muito baixa densidade
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Referência Amostra Duração Dose Intervenção Principais resultados

Amin et al., 
201121

32 camundongos
Wistar machos de 8
semanas, pesando
entre 100 a 130g

12 semanas 50mg/dia

O procedimento foi dividido
em 2 fases (indução da 

obesidade e período de trata-
mento). Primeira fase os ani-
mais foram divididos em 

3 grupos; Grupo 1 recebeu
dieta controle, Grupo 2 DRG
35%( LIP) e Grupo 3 DRS

(65% sacarose). Na segunda
fase os grupos DRG e DRS
foram divididos em dois,

onde um continuava com a
dieta habitual e o outro rece-
beu GC durante 4 semanas,
além da dieta habitual (DRG

ou DRS).

   O tratamento com GC le-
vou á diminuição da inges-
tão alimentar, peso corporal
e IMC. O grupo tratado com
GC também demonstrou di-
minuição nos níveis de LDL,

TG e CT.

Kim et al., 
201322

20 camundongos
C57BL/6J machos
de 5 semanas

16 semanas NE

Grupo 1 recebeu DRG (45%
LIP, 20% PROT e 35% CHO)
sem GC; Grupo 2 HFD + su-
plementação de GC (1%,

kg/peso, 60% AHC). Houve
acesso liberado á comida e

água. O consumo alimentar e
o peso corporal foram medi-
dos diariamente e semanal-

mente.

A suplementação de GC em
longo prazo melhorou a adi-
pogênese em camundongos
alimentados com dieta DRG,
promovendo a oxidação de
AG com uma diminuição si-
multânea na síntese de AG
no tecido adiposo visceral.
Além disso, a GC exibiu pa-
pel protetor contra a intole-
rância à glicose induzida

pela DRG.

Li et al., 
201523

40 camundongos
C57BL/6J machos
de 8 semanas

10 semanas 50mg/kg/dia

Grupo 1 recebeu dieta nor-
mal,  grupo 2 DRG (45%
LIP),  grupo 3 DRG de

50mg/kg/dia e extrato de 
folha de soja cultivado por 
8 semanas,  grupo 4 DRG de
50mg/kg/dia e extrato de 
folha de soja cultivado por
16 semanas e grupo 5 DRG
de 50mg/kg/dia e extrato de

GC.

O grupo que recebeu extrato
de GC mostrou um menor

ganho médio de peso corpo-
ral e comparado com o que
consumiu dieta rica em gor-
dura, o total de diminuição
de tecido adiposo branco do

grupo GC foi de 30,5%.

Sripradha e 
Magadi, 201524

40 camundongos
Wistar machos de 5
meses, pesando en-

tre 200 a 250g

10 semanas 400mg/kg

Grupo 1 recebeu dieta pa-
drão de roedor (controle),

grupo 2 dieta controle e GC ,
grupo 3 DRG (30% LIP) e

grupo 4 DRG e GC.

A suplementação de GC de-
monstrou diminuição no ga-
nho de peso corporal, infla-

mação e intolerância à
glicose.

Tabela 2 - Revisão sistemática de estudos que avaliaram a eficácia da Garcinia Cambogia em modelos animais

GC: Garcinia Cambogia; DRG: Dieta rica em gordura; LIP: Lipídeos; DRS: Dieta rica em sacarose; CT: Colesterol total; TG: Triglicerídeos;
LDL: Lipoproteína de baixa densidade; IMC: Índice de massa corporal; NE: Não especificado; AHC: Ácido hidroxicítrico; PROT:
Proteína; CHO: Carboidrato; AG: Ácidos graxos

Em adição, Sripradha e Magadi24 investigaram os
efeitos da GC no peso corporal, tolerância á glicose e
inflamação em um estudo realizado em ratos machos
da raça Wistar de cinco meses de vida. Divididos em
quatro grupos, os ratos receberam diferentes dietas du-
rante 10 semanas. Ao final do estudo os resultados
apontaram para uma diminuição significativa no ganho

de peso nos grupos tratados com GC (p <0,001), mesmo
quando alimentos com dieta rica em gordura. Também
foi relatada a diminuição dos níveis leptina (p = 0,031),
hormônio envolvido na regulação da ingestão e gasto
de energia, derivado do tecido adiposo. Houve melhora
na intolerância á glicose e na inflamação.



Discussão
Os trabalhos apresentados nesta revisão evidenciam

que o tratamento com Garcinia Cambogia pode auxiliar
na perda de peso e em outros parâmetros relacionados
à obesidade. Portanto, faz-se necessário comparar os
resultados dos diferentes estudos e relacioná-los com a
ação da GC sobre os parâmetros avaliados.
Pode-se observar que 80% dos trabalhos

(n=8)16,18,19,20,21,22,23,24 apresentaram resultados posi-
tivos em relação à diminuição da obesidade com o uso
de Garcínia Cambogia, contribuindo para a redução
de parâmetros antropométricos e melhora do perfil li-
pídico. Ressalta-se que os dois trabalhos que não ob-
servaram melhorias significativas nos parâmetros rela-
cionados à obesidade foram realizados em humanos,
enquanto todos os que utilizaram amostra animal (n=4)
encontraram efeitos positivos pelo uso da GC.
Em relação aos estudos com humanos, quatro deles

apontaram para a eficácia da GC na perda de peso
e/ou outras variáveis relacionadas à obesidade16,18-20.
Destes, três encontraram diferenças significativas na
perda de peso26,28,30, tendo o estudo de Raja et al.20
apresentado uma média de perda de peso dos voluntá-
rios de 6,8 kg. Esse efeito ocorreu devido ao principal
componente da GC, o ácido hidroxicítrico (AHC), que
inibe competitivamente o ATP citrato liase, responsável
por catalisar a clivagem do citrato liase em oxaloacetato
e acetil-CoA (etapa fundamental para a lipogênese).
Desta maneira, ocorre um aumento do glicogênio he-
pático, promovendo a diminuição do apetite, aumento
da saciedade e, consequentemente, perda do peso25.
São diversos os parâmetros necessários para definir

a obesidade. Dentre eles, a CC fornece uma estimativa
da concentração de gordura abdominal e tem alta cor-
relação com a gordura visceral que, por sua vez, é as-
sociada a fatores de risco cardiometabólicos, como a
doença hepática gordurosa não alcoólica26. Al-Kuraishy
e Al-Gareeb18 e Sant’Ana19 observaram uma redução
significativa nos valores da CC após a suplementação
com GC (p< 0,01 e p=0,0033, respectivamente). Estu-
dos apontam que a inibição do ATP citrato liase causada
pelo AHC suprime a síntese de ácidos graxos no tecido
adiposo, melhorando a adipogênese, afetando de ma-
neira positiva a adiposidade abdominal25.
Rovaris et al.16 e Raja et al.20 observaram diminuição

dos níveis de CT, TG e LDL após a suplementação da
GC em seus voluntários. Esses resultados são impor-
tantes, uma vez que o perfil lipídico encontra-se fre-
quentemente alterado em indivíduos obesos, trazendo
sérias consequências. Concentrações anormais de CT,
TG e LDL têm alta relação com a incidência de doença
aterosclerótica e hipertensão. Altos níveis dessas lipo-
proteínas sanguíneas caracterizam a dislipidemia, con-
dição de alto risco para doença arterial coronariana.
Este achado pode ser secundário à obesidade e sugere
a associação positiva entre a obesidade e dislipidemia.
Uma vez que o AHC demonstra resultados positivos
atenuando o peso corporal e a CC, é natural que esses
parâmetros também diminuam, diminuindo também a

chance de evolução para um quadro de DCNT27.
O impacto da GC nos estudos de amostras animais

também demonstrou ser promissor. Os trabalhos anali-
sados encontraram decréscimos estatisticamente signi-
ficativos em parâmetros como peso corporal, apetite,
peso do tecido adiposo branco, intolerância à glicose
e outros21-24. No artigo de revisão de Fernandes et
al.28, os autores observaram que os efeitos da GC
foram superiores quando a dieta oferecida aos animais
era rica em gordura, uma vez que o único estudo que
não encontrou efeitos positivos para a GC utilizou ape-
nas dieta “normal”. As pesquisas realizadas em animais
apresentadas nesta revisão (n=4)21-24 continham pelo
menos um grupo alimentado com dieta rica em gordura
e, ainda assim, todos evidenciaram efeitos positivos da
GC na obesidade, demonstrando o efeito do fitoterápico
em modelos de obesidade induzida em animais. Tal
efeito também se deve à ação da HCA, provavelmente
com mecanismos similares aos desempenhados no or-
ganismo humano.
Em relação à dose, os trabalhos apresentados nesta

revisão utilizaram de 166 mg/dia a 2,4 g/dia de GC em
humanos e de 50 mg/dia a 400 mg/kg/dia em animais.
Não há consenso entre os autores sobre qual seria a
dose ideal a ser utilizada e não é claro se doses maiores
produzem melhores efeitos em comparação com doses
menores. Segundo Murer et al.29, o efeito máximo da
GC pode ser atingido com a administração de GC de
30 a 60 minutos antes das refeições, sendo mais eficaz
do que quando administrada em dose única. Entretanto,
os autores não recomendam uma dose. Radaeli et al.30
alega que doses aceitáveis de GC não produzem efeitos
colaterais e não tem contraindicações, sem citar uma
dose recomendada.

Conclusão
Conforme a busca bibliográfica realizada, pode-se

concluir que o uso contínuo da Garcinia Cambogia,
mesmo em diferentes dosagens, teve efeito significativo
na redução dos quadros de obesidade em seres huma-
nos e camundongos.
Em humanos, a utilização da GC apresentou efeitos

positivos no tratamento da obesidade, melhora do perfil
lipídico e da pressão arterial e colabora para a dimi-
nuição de parâmetros antropométricos, uma vez que a
suplementação de GC promoveu redução significativa
nos valores da circunferência da cintura (CC) e peso
corporal (PC).
Apesar do número limitado de estudos realizados

com GC, principalmente em amostras humanas, a ad-
ministração do fitoterápico não parece apresentar riscos
à saúde. Porém, fazem-se necessários estudos para a
definição de uma faixa de dose adequada, aliados a
estudos toxicológicos com essas doses, principalmente
em humanos. Tais estudos são importantes para validar
a eficácia da GC e respaldar os profissionais para a
prescrição deste composto para o combate à obesi-
dade.
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