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1. RESUMO 

As plantas medicinais têm sido utilizadas durante séculos no tratamento de 

várias enfermidades. Dentre as muitas patologias que podem ser tratadas com 

fitoterápicos temos a obesidade, que é uma enfermidade caracterizada pelo excesso 

de gordura corporal e comumente leva a diversos problemas de saúde. O 

fitoterápico Garcinia cambogia apresenta propriedades emagrecedoras devido à 

presença do metabólito secundário Ácido Hidroxicitrico (HCA), que segundo alguns 

estudos, têm como mecanismo de ação a inibição da formação de acetil (CoA) e 

lipogênese. É sugerido que tais efeitos poderiam aumentar a oxidação de lipídios e 

gerar saciedade. Tendo em vista que a obesidade é um problema de saúde pública 

mundial e de elevada prevalência, 

 O presente estudo tem por objetivo realizar um estudo etnofarmacológico do 

fitoterápico Garcinia cambogia, com o intuito de conhecer as informações da 

população sobre o uso da espécie vegetal por meio de entrevista orientada pela 

aplicação de questionário bem como elaborar e distribuir um folheto explicativo de 

modo a estimular o seu uso de maneira segura e racional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Fitoterápico é definido como o produto obtido de matérias-primas ativa 

vegetal, exceto substancias ativas isoladas, com finalidades profiláticas, curativa ou 

paliativa, podendo ser classificado simples, quando o ativo é proveniente de uma 

única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais 

de uma espécie vegetal (BRASIL, 2014). 

Os medicamentos fitoterápicos utilizados para emagrecimento agem no 

organismo como moderadores de apetite ou aceleradores de metabolismo, 

promovendo redução da ingestão alimentar, diminuindo os níveis séricos de 

colesterol, possuem ação antioxidante, diurética e lipolítica (VERRENGIA; 

KINOSHITA; AMADEI, 2013). 

Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, 

apresentando elevação de sua prevalência (SANTOS et al., 2007). A Garcinia 

cambogia é conhecida por sua propriedade antiobesidade (THARACHAND; 

SELVARAJ; ABRAHAM, 2015) e apresenta como principais metabólitos secundários 

o ácido Hidroxicitrico, as lactonas hidroxicítricas, os antocianósidos, compostos 



fenólicos e sais minerais na casca. Os glúcidos na polpa são utilizados como inibidor 

do apetite, sendo sua ação atribuída ao ácido Hidroxicitrico (MONTEIRO, 2008). 

A eficácia dos programas convencionais para o tratamento da obesidade é 

inferior a expectativa dos que dela necessitam. A falta de fiscalização, controle 

sanitário e a desinformação tem favorecido o consumo de produtos alternativos ou 

"naturais" que são obtidos sem receita médica (LIRA-GARCÍA et al., 2008). 

 

3. OBJETIVO 

Realizar um levantamento quanto à utilização de garcínia por meio da 

aplicação de questionário aos clientes de uma drogaria pertencente ao município de 

Mogi Guaçu – SP, avaliar o conhecimento da população sobre os riscos e benefícios 

do uso da garcínia, bem como suas formas de utilização. Também pretende-se 

verificar a ocorrência de possíveis efeitos colaterais e adversos por meio do relato 

dos entrevistados e confrontar os resultados obtidos com a literatura científica, 

quando aplicável.  

 

4. METODOLOGIA 

Esse projeto foi submetido à Plataforma Brasil, com aprovação do comitê de 

ética sobre CAAE: N° 53535316.8.0000.5679. 

Para a realização do estudo etnofarmacológico do fitoterápico Garcinia 

cambogia foram aplicados questionários com 20 questões em 50 entrevistados, o 

que permitiu caracterizar o perfil socioeconômico dos entrevistados bem como 

conhecer o perfil de utilização do fitoterápico. Ao final do estudo, serão distribuídos 

folhetos explicativos de modo a estimular o seu uso de maneira segura e racional. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi realizado nas farmácias de Mogi Guaçu no Estado de São 

Paulo, no período de maio a julho de 2016, com aplicação dos questionários aos 

clientes que utilizam ou utilizaram a Garcinia cambogia. O questionário permitiu 

conhecer o perfil socioeconômico e identificar nos entrevistados problemas de saúde 

relacionados à obesidade, forma de utilização (associada ou isolada), quem lhes 

indicou a utilização da garcínia, por quanto tempo utilizaram, se o objetivo por eles 

esperado foi atingido, se passaram por algum desconforto durante a utilização e se 

indicariam para alguém a utilização. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Considerando-se o perfil socioeconômico foi verificado que a maioria eram 

indivíduos do feminino (56%) e casados. A faixa etária predominante foi de 20 a 30 

anos (56%) e a maioria se declarou caucasiano. Também foi possível verificar que a 

maioria dos entrevistados apresentava ensino médio completo (34%), e 8 

entrevistados apresentava ensino superior completo (16%). A maioria dos 

entrevistados declarou estar formalmente empregado, correspondendo a 56% dos 

entrevistados. Dos 50 entrevistados apenas 20% declaram apresentar problemas de 

saúde relacionados à obesidade, sendo os mais frequentes o diabetes (80%) e a 

hipertensão (80%). 

A maioria utilizou a garcínia de forma isolada (72%) e por indicação do 

farmacêutico (36%). A grande maioria (88%) obtiveram o efeito que esperavam e 

utilizaram por um período de 2 a 4 semanas (64%). Dos entrevistados, 80% não 

relataram qualquer desconforto. Aqueles que tiveram algum desconforto, relataram 

tonturas, enjoo e fraqueza. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 26, de 13 de maio de 

2014. Dispõe Sobre o Registro de Medicamentos Fitoterápicos e o Registro e a 

Notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos. Brasília, DF 

VERRENGIA, Elizabeth Cristina; KINOSHITA, Samara Alessandra Torquete; 

AMADEI, Janete Lane. Medicamentos Fitoterápicos no Tratamento da Obesidade. 

Uniciências, [s.l.], v. 17, n. 1, p.53-58, dez. 2013. 

SANTOS, Ana C S et al. Garcinia cambogia – uma espécie vegetal como recurso 

terapêutico contra a obesidade? Natureza On Line, Santa Tereza, v. 5, n. 1, p.37-

43, abr. 2007.  

LIRA-GARCÍA, Cynthia de et al. Revisión de la Efectividad de los Ingredientes de 

Productos Alternativos para la Pérdida de Peso. Rev. Salud Pública, [s.l.], v. 10, n. 

5, p.818-830, 2008.  

THARACHAND, C.; SELVARAJ, C. Immanuel; ABRAHAM, Z.. Comparative 

evaluation of anthelmintic and antibacterial activities in leaves and fruits of Garcinia 

cambogia (Gaertn.) desr. and Garcinia indica (Dupetit-Thouars) choisy. Brazilian 

Archives Of Biology And Technology, [s.l.], v. 58, n. 3, p.379-386, jun. 2015.  



MONTEIRO, Ana Raquel Marques. Produtos à base de plantas dispensados em 

ervanárias para o emagrecimento: efeitos terapêuticos, toxicologia e 

legislação. 2008. 176 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Farmácia, Universidade 

do Porto, Porto, 2008.  


