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FITOTERÁPICOS QUE QUEIMAM GORDURA CORPORAL E 

INIBEM A VONTADE DE COMER DOCES 

 

Paula Silva Gomes 1 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo aborda as plantas medicinais Garcinia Camboja Gymnema Sylvestris e suas 
respectivas ações bioquímicas no organismo humano que contribuem para a queima de 
gordura corporal e inibem a vontade de comer doces. O objetivo geral foi analisar a eficácia 
farmacológica do uso de plantas medicinais no combate a obesidade. A importância deste 
estudo se justifica pela necessidade de pesquisar plantas medicinais que auxiliem no combate 
a obesidade e complementem a dietoterapia prescrita por nutricionistas. A metodologia 
utilizada foi pesquisa bibliográfica, dando prioridade às publicações oficiais.  

 

PALAVRAS–CHAVE: Obesidade. Doces. Gordura. Garcinia Camboja. Gymnema 

Sylvestris.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde apresenta a obesidade como uma das 

maiores problemáticas de saúde pública no mundo. A expectativa é de que em 

2025 aproximadamente 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e 700 

milhões obesos. A quantidade de crianças ao redor do mundo com obesidade 

alcançará aproximadamente 75 milhões. No Brasil a obesidade aumenta a 

cada dia. Pesquisas realizadas afirmam que mais de 50% da população 

brasileira encontra-se acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e 

obesidade. Com relação as crianças brasileiras este problema estaria atingindo 

15% dos infantis. (ABESO)  

Sobre obesidade SANTOS (2007, p. 37) afirma que:  

A obesidade, um distúrbio integrante do grupo de doenças crônicas 
näo-transmissíveis, é o resultado do acúmulo excessivo de gordura 
corporal em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos 
indivíduos. 

A pesquisa apresenta as plantas medicinais Garcinia Camboja 

Gymnema Sylvestris e suas respectivas ações bioquímicas no organismo 

humano que contribuem para a queima de gordura corporal e inibem a vontade 

de comer doces. O objetivo geral deste trabalho foi analisar a eficácia 

farmacológica do uso de tais plantas medicinais no auxilio ao combate da 

obesidade.  

A importância deste estudo se justifica pela necessidade de pesquisar 

plantas medicinais que auxiliem no controle da obesidade visto que como já 

citado acima a obesidade é um problema mundial que cresce a cada dia. E que 

complemente a prescrição dietoterápica do nutricionista para que o mesmo 

possa atender seu paciente se valendo das plantas medicinais para um 

resultado potencializado no combate a obesidade. A metodologia utilizada foi 

pesquisa bibliográfica, dando prioridade às publicações oficiais.   

SANTOS (2007, p. 38 ) descreve sobre a Garcinia Camboja:  

G. cambogia é uma planta medicinal que tem como substância ativa o 
ácido hidroxícitrico (HCA). A ela tem sido atribuída a capacidade de 
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controlar e reduzir o peso corporal, através da aceleração da 
utilização de gordura pelo próprio corpo. 

 Segundo o outor THAKUR a Gymnema sylvestre é conhecida como 

destruidora do açúcar e que a mesma já cosolida-se como erva medicinal 

tradicional que tem muitas aplicações terapêuticas no sistema ayurvédico da 

medicina dentre os quais a inibição da vontade de comer doces. 

O trabalho desenvolve-se analisando as leis que compõem a prescrição 

de fitoterápicos no Brasil pelo profissional nutricionista. Após tal conteúdo a 

pesquisa descreve as plantas Gymnema sylvestre e Garcinia Camboja em 

suas características como dosagem de uso e bioquímica das mesmas 

buscando compreender a eficácia de ambas para a queima de gordura corporal 

e a inibição da vontade de comer doces. Em sequencia para o seu término 

desenvolve-se a conclusão do mesmo.  

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Bases legais da prescrição fitoterápica no Brasil pelo nutricionista 

A prática da fitoterapia pelo profissional nutricionista afirma-se como 

sendo complementar à dietética, ou seja, a prescrição dietoterápica. A 

resolução 402/2007 criada em 30 de julho de 2007 caracteriza-se como sendo 

a primeira resolução que descreve a prescrição fitoterápica de plantas in natura 

frescas, droga vegetal ou nos diferentes processamentos farmacêuticos 

existentes diretamente relacionados à prática clínica do nutricionista.  

Alguns documentos mostram-se importantes na evolução da utilização 

da fitoterapia pelo nutricionista. Criou-se o programa nacional de plantas 

medicinais e Fitoterápicos; portaria ministerial 2960/2008. Este foi publicado 

inicialmente com objetivo de orientar os profissionais de saúde sobre a 

utilização da fitoterapia.  

Após a portaria 2960/2008 publicou-se a RDC 10/2010 cujo objetivo era 

apresentar as espécies vegetais consideradas como drogas vegetais e 

regularizadas pela ANVISA para utilização em humanos. Ela baseia-se em 

estudos pré-clínicos apresentando-se como referência eficaz a ser utilizada 

para fundamentar a prescrição fitoterápica.  
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No ano de 25 de Junho de 2013 elaborou-se a resolução 525/2013 cujo 

objetivo era o de complementar a resolução 402/2008. Ao compararem-se as 

duas resoluções torna-se claro que o objetivo da resolução 525/2013 

concretizou-se. Definição de plantas medicinais na resolução 402/2007: é todo 

e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem 

ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam percursores de fármacos 

semi-sintéticos. Planta medicinal define-se na resolução 525/2013 como: 

espécie vegetal ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Chama-se 

planta fresca aquela coletada no momento do uso e planta seca aquela que foi 

submetida a secagem, quando se denomina droga vegetal.   

Através da resolução 402/2007 define-se droga vegetal como planta 

medicinal ou suas partes após processo de coleta, estabilização e secagem, 

podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. A resolução 525/2013 

caracteriza-se como sendo droga vegetal toda planta medicinal ou suas partes, 

que contenham substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação 

terapêutica, após processo de coleta, estabilização e/ ou secagem, podendo 

ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada.  

2.2 Gymnema sylvestre e Garcinia cambogia L e suas características 
medicinais fitoterápicas  

A erva Gymnema sylvestre caracteriza-se como sendo uma planta 

medicinal  que pertence à família  botânica da Asclepiadaceae, a mesma é 

uma trepadeira lenhosa natural da África tropical, Austrália, sul da Índia e da 

China.  Reconhece-se seus efeitos terapêuticos como sendo: antimicrobiana, 

anti-hipercolesterolémica, e hepatoprotetora, anti-obesidade e no diabetes 

mellitus. (Florien) 

A ação farmacológica desta planta define-se como: adstringente, 

estomáquica, tônica, refrescante diurética e estimulante sobre a produção de 

insulina. Mais recentemente, o seu uso tem sido experimentado no tratamento 

da obesidade, por seu efeito redutor do sabor doce, que dura de 1 a 2 horas; 

não interferindo na sensação de outros sabores como: o salgado, o ácido e o 

adstringente. Suas folhas apresentam uma atividade diurética e laxante 

moderada, devido à presença de flavonóides e antraquinonas. (Florien) 
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A planta na dose indicada é bem tolerada. Está contraindicada em 

gestantes e lactantes devido à ausência de estudos que comprovem a 

segurança do produto. De igual modo a administração em crianças e idosos 

diabéticos recomenda-se consultar um médico. (Florien) 

Garcinia cambogia L inibe a síntese de ácidos graxos e reduz o apetite. 

Auxilia na função pancreática e na regulação de glicose, na redução dos níveis 

séricos de triglicerídeos e colesterol. Também apresenta ação laxativa devido a 

presença das pectinas (Ação emoliente). O ácido hidroxicítrico é um inibidor da 

síntese de ácidos graxos, por diminuir o fornecimento de acetilcoenzima A no 

metabolismo celular. Isto ocorre por inibição competitiva da enzima citratoliase 

pelo ácido hidroxicítrico, uma vez que este se liga mais fortemente à enzima 

que o ácido cítrico. Além da inibição da síntese de ácidos graxos, o ácido 

hidroxicítrico aumenta a “queima” de gorduras pela redução dos níveis de 

malonil coenzima A, que ativa a enzima carnitina acetil transferase. A L-

carnitina também facilita a ativação desta enzima, razão pelo qual alguns 

autores sugerem a associação de L- Carnitina com o extrato de Garcínia sp, 

para promover uma maior oxidação dos ácidos graxos.  

O ácido hidroxicítrico tem também ação redutora do apetite e acredita-se 

que isso se deve à alteração do fluxo metabólico, resultante do desvio de 

carboidratos da dieta e seus metabólitos, a síntese lipídica. Para otimizar o 

metabolismo glicídico alguns autores sugerem a associação de acido 

hidroxicitrico com picolinato de cromo, que atua na regulação dos níveis de 

insulina no sangue.  

Relata-se a ausência de efeito colateral quando administrado o Ácido 

hidroxicítrico, presente em extratos dos frutos da Garcínia. Porém a 

administração da resina, presente principalmente na casca, possui um 

poderoso poder laxativo. Teoricamente a Garcínia pode interagir com insulina, 

agentes hipoglicemiantes, hipolipidêmicos, incluindo inibidores da lípase, 

exercendo efeito aditivo. (Florien) 

CARVALHO (2005, p.65-66) para finalizar o assunto citado acima; 

descreve o processo bioquímico das plantas medicinais Garcínia Cambogia e 

Gymnema Sylvestris que as tornam capazes de queimar gordura corporal e 

inibir a vontade de comer doces.  
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São utilizados os frutos de Garcínia Cambogia e Garcinia indica, que 
possuem como principio ativo como princípio ativo mais importante o 
ácido hidroxicítrico. Tem ainda, em sua composição, lactona 
hidroxicítrica, cambogina, camboginol, garcinol, isofarcinol e 
antocianinas. No extrato padronizado de Garcinia sp., o ácido 
hidroxicítrico encontra-se na forma de hidroxiacetato de cálcio, para 
aumentar a sua estabilidade. O ácido hidroxicítrico é um inibidor da 
síntese dos ácidos graxos, por diminuir o fornecimento de acetil-
coenzima A no metabolismo celular. Isto ocorre por inibição 
competitiva da enzima citratoliase pelo ácido hidroxicítrico, uma vez 
que este se liga mais fortemente à enzima que o ácido cítrico. Além 
da inibição da síntese de ácidos graxos, o ácido hidroxicítrico 
aumenta a queima de gorduras pela redução dos níveis de malonil-
coenzima A, que ativa a enzima cartinina acetiltransferase. A cartinina 
também facilita a ativação desta enzima, razão pela qual alguns 
autores sugerem a associação da cartinina com o extrato de Garcinia 
sp., a fim de promover amis oxidação de ácidos graxos. O ácido 
hidroxicítrico tem também ação redutora do apetite, e acredita-se que 
isso se deve à alteração do fluxo metabólico, resultante do desvio de 
carboidratos da dieta e seus metabólicos da síntese lipídica. Para 
otimizar o metabolismo glicídico, sugere-se a associação do ácido 
hidroxicítrico com picolinato de cromo, que atua na regulação dos 
níveis de insulina no sangue. São utilizadas as folhas de Gymnema 
Sylvestris (Asclepidaceae), que contém ácido gimnêmico, 
responsável por sua ação hipoglicemiante, antidiabética e 
adaptogênica da planta. A Gymnema Sylvestris é, portanto, capaz de 
reduzir a concentração de glicose (glicemia), mediada por estímulo 
direto à liberação de insulina ou estímulo de um ou mais hormônios 
entéricos, responsáveis pelos sinais insulinogênicos, promovendo, 
assim, consequente liberação de insulina. Como resultado da 
atividade insulinotrópica da Gymnema Sylvestris, há um aumento da 
atividade de enzimas insulinodependentes, favorecendo a 
predominância do processo de glicólise sobre a gliconeogênese 
(formação de glicose ou glicogênio a partir de substratos que não são 
carboidratos). E, ainda, por sua propriedade adaptogênica, promove-
se a homeostase da glicose sanguínea pelo aumento dos níveis de 
insulina sérica por regeneração/reparo das células beta das ilhotas de 
langerhans no pâncreas, responsáveis pela produção e secreção 
interna de insulina. O desequilíbrio do metabolismo de açúcares e 
gorduras do organismo, que ocorre na diabetes devido à baixa 
performance  da insulina, é um dos principais mecanismos que 
resultam na polifagia (descrita na diabetes), bem como na deposição 
excessiva de gordura no organismo. A Gymnema Sylvestris é 
indicada como um nutriente auxiliar em indivíduos obesos, 
particularmente aqueles que desenvolveram a diabetes na 
maturidade (tipo II). Melhorando a sensibilidade do organismo à 
insulina e corrigindo a resistência à insulina, a Gymnema sylvestris 
pode reduzir a gordura corporal e aumentar a termogênese, 
mecanismo auxiliar no controle do peso. Além disso, o efeito 
insulinotrópico da Gymnema Sylvestris pode levar  a um efeito redutor 
do apetite, incluindo a diminuição do apetite por doces. A Gymnema 
Sylvestris é, portanto, indicada como adjuvante no controle da 
obesidade e manifestações decorrentes, na regulação dos 
metabolismos de açúcares e gorduras do organismo. Também tem 
importância na terapia da diabetes, auxiliando no retardo das 
complicações secundárias ligadas a ela.  
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3 CONCLUSÃO   

O uso de plantas medicinais pelo nutricionista em sua prática clínica 

dietoterápica é legitimado por lei. Cabe a este profissional se especializar e 

estudar constantemente tal assunto, pois, a cada dia a área da fitoterapia 

através de pesquisas acadêmicas apresentam resultados positivos ou 

negativos de plantas medicinais que podem ou não serem benéficas para a 

saúde humana e consequentemente que poderão auxiliar ou não este 

profissional em sua prática diária.   É interessante ressaltar também que cada 

individuo é um e que a planta medicinal pode ter efeito colateral o que é 

necessária para o profissional a qualificação diária na área da fitoterapia como 

já mencionado acima. No caso da Garcínia Cambogia e Gymnema Sylvestris 

tais plantas medicinais mostraram-se eficazes segundo a literatura consultada 

como sendo fitoterápicos que queimam gordura corporal e inibem a vontade de 

comer doces. Esse fato consequentemente gera um ganho para o profissional 

nutricionista que poderá utilizar-se destas plantas medicinais para auxiliar seus 

pacientes no tratamento da obesidade. 
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