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Resumo: 

Relevância Etnofarmacológica: As plantas medicinais são utilizadas como alternativa 

terapêutica para o tratamento de doenças agudas e crônicas, visto os efeitos colaterais e a 

toxicidade dos medicamentos alopáticos. Assim, avaliar os ensaios clínicos randomizados e sua 

eficácia é importante para a validação do uso tradicional na prática clínica. 

Material e métodos: Os dados de cada estudo incluído foram extraídos por dois revisores 

independentes, utilizando um instrumento previamente padronizado que incluiu as 

características do estudo. Os registros recuperados nas pesquisas foram exportados para um 

arquivo do programa Mendeley©. Os dois revisores realizaram a seleção e analisaram os títulos, 

resumos e texto completo, identificando os critérios de elegibilidade. Os estudos foram 

incluídos por consenso entre os dois revisores ou com a participação de um terceiro revisor, 

quando necessário. A avaliação metodológica dos estudos foi realizada por meio da escala de 

Jadad, pelo CONSORT para ensaios clínicos randomizados para plantas medicinais e pela 

ferramenta de avaliação de risco de viés da colaboração Cochrane.  

Resultados: Inicialmente, foram encontrados 4530 registros, destes, 106 resumos foram 

considerados potencialmente relevantes, ao final foram incluídos 65 artigos. Em relação ao 

delineamento dos ensaios clínicos avaliados, 87,69% foram randomizados e controlados e 

apenas 12,31 % dos estudos foram não-randomizados. Com relação a escala de Jadad as 

qualidades dos artigos obtiveram uma média de 2,66 pontos. Entre os 22 itens elencados pelo 

CONSORT para plantas medicinais, o percentual de itens seguidos pelo instrumento em cada 

artigo variou de 27,27% a 95,45%. A avaliação do risco de viés demonstrou que os estudos 

possuem alto risco de viés para o cegamento dos participantes e profissionais, cegamento dos 

avaliadores de desfecho e relato de desfecho seletivo. 

Conclusão: Apesar de alguns estudos terem obtido uma boa pontuação nos instrumentos de 

análise, são necessárias mais pesquisas, com o intuito de comprovar a eficácia dessas plantas 

medicinais na prática clínica. 

Palavras-chave: plantas medicinais; ensaios clínicos diabetes mellitus; hipertensão arterial 

sistêmica; dislipidemia;  
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1- INTRODUÇÃO 

O uso de plantas medicinais pela população é uma das práticas mais antigas da 

humanidade, seja para a manutenção da saúde, prevenção ou melhoria de agravos, ou no 

tratamento de doenças físicas e mentais, podendo ainda ser chamada de Medicina Alternativa 

ou Complementar (Baharvand-Ahmadi et al., 2016; Feijó et al., 2012; Lima et al., 2012; Telli 

et al., 2016).  

Atualmente, grande parte da população mundial faz uso de plantas medicinais, sendo que 

até 80% das pessoas nos países em desenvolvimento são totalmente dependentes delas para o 

cuidado primário em saúde. Além disso, mais de 25% dos medicamentos prescritos nos países 

desenvolvidos são derivados de espécies de plantas (Carneiro et al., 2014; Chen et al., 2016). 

Nesse cenário, devido aos efeitos colaterais e os altos custos de produção de alguns fármacos 

sintéticos, há um crescente interesse por parte indústria médica e farmacêutica na utilização de 

plantas medicinais e seus princípios ativos, principalmente, devido as comprovações científicas 

de ações terapêuticas para o tratamento de várias patologias (Moradi et al., 2016).  

A utilização de plantas medicinais por pacientes acometidos por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o diabetes mellitus (DM) 

e a dislipidemia, vem sendo investigada com a finalidade de obter o reconhecimento dos efeitos 

terapêuticos; avaliar os efeitos colaterais tóxicos e fornecer conhecimento científico sobre as 

ervas medicinais correlacionando com o uso popular (Shankar et al., 2015; Tsabang et al., 2015; 

Ullah et al., 2015; Yakubu et al., 2015).  

As DCNT têm alta prevalência no mundo; estima-se que um em cada três adultos, são 

portadores de HAS, enfermidade que causa cerca de metade das mortes acometidas por acidente 

vascular cerebral e doença cardíaca. No que diz respeito ao DM o número de pessoas com a 

doença aumentou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões de pessoas em 2014, sendo esta 

uma das principais causas de cegueira, insuficiência renal, ataques cardíacos, acidente vascular 

cerebral e amputações de membros inferiores (World Health Organization, 2012) 

Quanto à dislipidemia, globalmente, um terço das doenças isquêmicas do coração é 

atribuível a níveis elevados de colesterol. Em geral, o colesterol elevado é relacionado a causa 

de 2,6 milhões de mortes (4,5% do total), pois esta alteração nos níveis do colesterol é 

considerada um fator de risco para a doença isquêmica do coração e acidente vascular cerebral 

(World Health Organization, 2014) 
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Neste contexto, há uma carência de revisões sistemáticas que englobem as doenças acima 

citadas e plantas medicinais em ensaios clínicos para o tratamento e/ou prevenção das mesmas. 

Dessa forma, considerando a importância desse tipo de estudo e diante da carência de revisões 

sistemáticas sobre o tema proposto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma síntese 

crítica dos ensaios clínicos que avaliam a eficácia do uso de plantas medicinais em pacientes 

com HAS, DM e dislipidemia. 

2- METODOLOGIA 

2.1 Registro de Protocolo 

O protocolo deste estudo foi registrado no PROSPERO, um banco de dados internacional 

de registro de revisões sistemáticas, desenvolvido pelo Center for Reviews and Dissemination 

(CRD) da Universidade de York, com o nº CRD42016049717. O objetivo do registro é fornecer 

uma lista detalhada de revisões sistemáticas registradas, evitando assim, a duplicação não 

planejada e permitir a comparação de métodos de revisão relatados com o que estava previsto 

no protocolo (Booth et al., 2012).  

2.2 Estratégia de Busca 

Os estudos disponíveis na literatura científica foram identificados até agosto de 2016, sem 

limite temporal inicial. A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados, Science Direct, 

Lilacs, PubMed/Medline, Scopus e. Web of Science. Adicionalmente, foi realizada a busca 

manual por meio da análise das referências dos artigos incluídos. A busca dos artigos foi 

realizada nos idiomas inglês, espanhol e português. Para a identificação dos artigos foram 

utilizados os seguintes descritores do Medical Subject Headings (MeSH): “medicinal plants”, 

hypertension, diabetes mellitus, e dyslipidemia. Os descritores foram adaptados para cada base 

de dados e combinados por meio dos operadores booleanos (OR, AND e NOT). 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Os títulos e resumos foram avaliados conforme os seguintes critérios de inclusão pré-

definidos para determinar a relevância do tema: (i) pacientes portadores de hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus ou dislipidemia (ii) ensaios clínicos realizados com plantas 

medicinais. Comentários, editoriais, artigos que não estavam em português, espanhol e inglês 

ou artigos que não estavam disponíveis na íntegra foram categorizados como critérios de 

exclusão. 
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2.4 Extração dos dados 

Inicialmente, os registros foram exportados para o programa Mendeley 1.16.3©. Dois 

revisores, de forma independente AFM e CAS, conduziram a avaliação inicial dos registros 

relevantes, seguido pelos resumos e, por fim, texto completo. A partir desta ação, foi criada 

uma coleção de estudos a serem avaliados pelos revisores.  As divergências de seleção foram 

resolvidas através de um terceiro revisor, e pela obtenção de consenso. Após reunião de 

consenso puderam ser excluídos artigos que não estavam dentro do objetivo desta revisão. Para 

a extração e construção de dados relativos às características dos artigos incluídos no estudo foi 

utilizada uma tabela que permitia a identificação do autor, ano e local de publicação, amostra, 

metodologia, instrumento utilizado no artigo e resultados. A estatística Kappa de Cohen foi 

utilizada para medir a confiabilidade entre os avaliadores (McHugh, 2012).  

2.5 Avaliação da qualidade metodológica 

A avaliação dos estudos experimentais foi realizada pela escala tema de Jadad, que consta 

de três tópicos, diretamente relacionados com a redução de vieses (centrados na validade 

interna). Todas as questões têm a opção sim/não. Seu escore de qualidade possui no máximo 

cinco pontos: três vezes um ponto para as respostas sim, e um ponto adicional para método 

apropriado de randomização e outro para método adequado de mascaramento. Os estudos com 

menos de 3 pontos são classificados como de baixa qualidade e acima desta pontuação, 

categorizados como de boa qualidade (Jadad et al., 1996). 

Além da escala de Jadad, foi utilizado o instrumento CONSORT para ensaios clínicos 

randomizados (ECRs) com plantas medicinais. Este instrumento é composto por 22 itens que 

descrevem as recomendações necessárias para ECRs, com plantas medicinais ou fitoterápicos 

(Gagnier et al., 2006). A avaliação do risco de viés foi realizada por meio da Ferramenta da 

Colaboração Cochrane para avaliação de ensaios clínicos randomizados, a qual está disponível 

no Review Man 5.3 (Carvalho et al., 2013).  

2.6 Qualidade da revisão 

Esta avaliação foi efetuada de acordo com os Principais Itens para Relatar Revisões 

Sistemáticas e Metanálises (PRISMA) (Figura 1). Esta declaração fornece informações 

essenciais sobre a metodologia e desenvolvimento de revisões sistemáticas, como segue: 

terminologia, formulação da pergunta de pesquisa, identificação de estudos e mineração de 
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dados, qualidade do estudo, risco de viés ao combinar dados (além de estudo seletivo), e 

resultados dos vieses de publicação (Moher et al., 2009). 

2.7 Análise estatística 

O programa estatístico SPSS versão 17.0 foi utilizado para calcular o índice kappa para 

verificar a concordância na seleção dos estudos incluídos entre os autores, diminuindo assim a 

chance de perda de algum estudo e a possibilidade de viés.  

3- RESULTADOS 

Inicialmente, foram encontrados 4530 registros, destes, 106 resumos foram considerados 

potencialmente relevantes, sendo que, ao final da seleção, foram incluídos 65 artigos nesta 

revisão sistemática (Figura 1). A maior parte dos estudos (38,46%) foi proveniente do Irã, 

seguido pela Índia com 9,23% e pelos Estados Unidos da América com 6,15%; com 

porcentagens menores, outros vinte e um países também tiveram estudos contidos nesse 

trabalho. Foram encontradas pesquisas desde o ano de 1990 até 2016. Também foi possível 

observar que houve um crescimento significativo de ensaios clínicos para a avaliação de plantas 

medicinais na HAS, no DM e na dislipidemia no período de 2011 a 2015 (Tabela 1).  

Em relação ao delineamento dos ensaios clínicos avaliados, 87,69% foram randomizados 

e controlados, e apenas 12,31 % dos estudos foram não-randomizados. Os grupos controle que 

estiveram presentes nas pesquisas foram voluntários sadios que faziam uso de placebo ou 

voluntários doentes que faziam uso de medicamento sintético. O número das amostras variou 

de 10 a 400 (Tabela 1), com média (μ) = 69,89 e desvio-padrão (σ) = 59,3. 

Dentre as pesquisas, 47,69% foram referentes ao DM, 15,38% à dislipidemia, 13,84% à 

HAS, e os outros 23,09% referiram-se à mais de uma doença (Tabela 1). Nesta revisão, 

constatou-se a utilização de 58 espécies diferentes de plantas medicinais, sendo que destas, 26 

(44,82%) foram analisadas para mais de um tipo de doença (Tabela 2).  

No que diz respeito às intervenções feitas, 63,1% dos estudos fizeram os testes com a 

planta medicinal em pelo menos uma forma farmacêutica, com dose conhecida da erva 

medicinal; enquanto que, 36,9% dos estudos utilizaram as plantas medicinais na forma de 

suplemento alimentar, na qual a planta era inserida na dieta dos grupos de intervenção mediante 

chás ou na forma de pó (Tabela 1).  
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Figura 1 – Fluxograma, segundo Prisma, para seleção dos estudos encontrados, São Cristóvão - SE, Brasil, 2016. 

Em relação aos desfechos, 93,85% dos estudos consideraram terem obtido repercussões 

positivas quanto à eficácia da planta medicinal utilizada, apesar de sugerirem mais estudos de 

confirmação. Apenas 6,15% declararam não terem alcançado resultados significativos (Tabela 

1).  
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Tabela 1- . Dados gerais dos artigos incluídos na Revisão Sistemática 

Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Huseini et al., 

2013, Irã 

 
Randomiza

do duplo-

cego 

N = 54 

(28 pacientes + 

26 controles) 

Cápsulas de extrato de fruta (400 mg) e placebo 

três vezes por dia, respectivamente, durante dois 

meses. 

A alcaparra pode ser usada como um agente adjuvante 

para o tratamento de pacientes diabéticos 

4 

Azimi et al., 

2016, Austrália 

 Randomiza

do 

simples-

cego 

N = 204 

(165 pacientes + 

39 controles) 

Quatro grupos de intervenção recebendo 3 g de 

canela, 3 g de cardamomo, 1 g de açafrão ou 3 g 

de gengibre e um grupo controle. 

Não houve influência significativa na função endotelial 

e pressão arterial, como fatores de risco para doença 

cardiovascular. 

3 

Shin et al., 

2012, EUA 

 

Randomiza

do, duplo‐

cego 

N = 97 

(65 pacientes + 

32 controles) 

Os indivíduos foram colocados aleatoriamente 

em três grupos iguais, designados como PC 

(placebo), LD (baixo- ECP/dia) e HD (alta– 

ECP/dia) grupos. 

A suplementação com ECP contribuiu 

significativamente para a diminuição da gordura 

corporal e dos parâmetros lipídicos séricos 

4 

Hosseini et al., 

2014, Irã 

 
Randomiza

do, duplo-
cego 

N = 61 

(32 pacientes + 
29 controles) 

Cápsula de extrato de folha de Juglans regia 

duas vezes ao dia (100 mg), antes da refeição 

durante 3 meses 

Melhora do controle de perfil lípidico assim como o 

índice glicêmico sem quaisquer efeitos adversos 

tangíveis. 

3 

Azushima et al., 

2015, Japão 

 

Randomiza

do, aberto 

N = 106 

(52 pacientes + 

54 controles) 

Dose de BOF foi titulada até 7,5 g por dia 
A terapia melhorou efetivamente a variabilidade 

ambulatorial da PA. 

2 

Kianbakht & 
Dabaghian., 

2013, Irã 

 
Randomiza

do, triplo-

cego 

N = 80 

(40 pacientes + 

40 controles) 

Extrato de folhas de S. officinalis (uma cápsula 

de 500 mg durante 3 meses 

Novos ensaios relativos à segurança e eficácia de S. 

officinalis são recomendados. 

4 

Kianbakht et al., 

2013, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 92 

(46 pacientes + 

46 controles) 

Cápsula de 500 mg de extrato de folha de urtiga 

a cada 8 horas durante 3 meses combinado com 

o anti-hiperglicêmico oral convencional. 

A Urtica dioica pode melhorar com segurança o 

controle glicêmico em pacientes diabéticos tipo 2 que 

necessitam de terapia com insulina. 

5 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Kianbakht et al., 

2014, Irã 

 

Randomiza

do duplo-

cego 

N = 105 

(51 pacientes + 

54 controles) 

Os pacientes do grupo controle receberam   uma 

cápsula de 350 mg do extrato hidroalcoólico 

padronizado a  cada 8 h durante 2 meses. 

O tratamento de curto prazo com o extrato 

hidroalcoólico da fruta  Vaccinium arctostaphylos 

parece seguro e melhorou o perfil lípidico em pacientes 

hiperlipidêmicos.  

5 

Wainstein et al, 

2016, Israel 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 63 

(31 pacientes + 

32 controles) 

Cápsulas de PE equivalente 60 mg cada ou 

cápsulas de placebo correspondente. 

Mais estudos são necessários para demonstrar 

conclusivamente a eficácia da Purslane  oleracea  para 

a prevenção e tratamento de DMT2 e elucidar a sua 

actividade no metabolismo da glicose. 

3 

Panahi et al., 

2011, Irã 

 

Randomiza

do, aberto 

N = 100 

(50 pacientes + 

50 controles) 

Extrato seco de H. persicum (500 mg/dia) + 

atorvastatina (10 mg/dia) por 8 semanas e o 

grupo controle recebeu Atorvastatina (20 

mg/dia) por 8 semanas. 

Diminuições significativas nos níveis séricos de LDL-

C e colesterol total. 

2 

Huseini et al., 

2009, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 50 

(25 pacientes + 

25 controles) 

Cápsulas de C. colocynthis (pó de frutos secos 

inteiros de 100 mg por cápsula) e cápsulas de 

placebo na mesma forma e cor de três vezes por 

dia antes das refeições. 

Efeito benéfico na redução do estado glicêmico em 

pacientes diabéticos do tipo II. 

4 

Zakizadeh et al., 

2015, Irã 

 
Randomiza

do, 
cruzado 

N = 40 

(20 pacientes + 
20 controles) 

Sementes de Purslane oleracea de 10 g/dia com 

240 mL iogurte com baixo teor de gordura 5 

semanas. 

O consumo de sementes de Purslane oleracea  durante 

5 semanas em doentes diabéticos tipo 2 não resultou 

numa melhoria do estresse  oxidativo. 

2 

Esmaillzadeh et 

al., 2015, Irã 

 Randomiza

do, 

cruzado 

N = 48 

(24 pacientes + 

24 controles) 

Sementes de Purslane oleracea 10 g/dia com 

240 mL de iogurte. 

Posível melhoras nas medidas antropométricas, níveis 

de triglicérides séricos, e a pressão arterial. 

2 

Huseini et al., 

2006, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-

cego, 

N = 51 

(25 pacientes + 

26 controles) 

Silimarina (200 mg) comprimido, 3 vezes por 

dia mais terapia convencional. 

O tratamento durante 4 meses com Silimarina em 

pacientes diabéticos do tipo II teve um efeito benéfico 

na melhoria do perfil glicêmico. 

5 



12 
 

Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Tavana et al., 

2015, Irã 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 100 

(50 pacientes + 

50 controles) 

Cápsulas contendo doses de 200 mg de extração 

de hidroalcoólico DA (n = 50). 

Este estudo sugere que o extrato de D. aucheri tem 

uma potencial ação hipoglicêmica e hipolipemiante em 

pacientes com diabetes tipo 2. 

3 

Jayawardena et 

al., 2005, Sri 

Lanka 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 51 

(23 pacientes + 

28 controles) 

Preparação padrão de chá Kothala Himbutu por 

3 meses, 

Conclui-se que o chá de Kothala Himbutu é um 

tratamento seguro e eficaz para o diabetes tipo 2 usado 

simultaneamente com  sulfonilureias 

4 

Katare et al., 

2013, Índia 

 

Randomiza

do 

N = 100 

(50 pacientes + 

50 controles) 

Administração de suco de Lagenaria siceraria  

(200 ml) preparado para 100 indivíduos 

humanos com o estômago vazio por 90 dias 

consecutivos. 

Estes resultados indicam que o suco de L. siceraria 

pode ser usado como um tratamento alternativo e 

adjuvante em desordens associadas com o metabolismo 

de carboidratos e lipídios. 

1 

Vuksan et al., 

2000, Canadá 

 

Randomiza

do 

N = 19 

(9 doentes + 10 

controles) 

Os indivíduos receberam cápsulas de 3 g de 

ginseng ou placebo, 40 minutos antes ou em 

conjunto com uma dose de glicose oral 25 g. 

O ginseng americano atenuou a glicemia pós-prandial 

em ambos os grupos de estudo. Para os não-diabéticos, 

para evitar a hipoglicemia não intencional, pode ser 

importante que o ginseng americano seja tomado com a 

refeição. 

2 

Judy et al., 

2003, EUA 

 

Randomiza

do 

N = 10 

(5 pacientes + 5 

controles) 

Cinco indivíduos em cada grupo receberam uma 

dose oral diária durante 15 dias de uma 

formulação de gelatina mole ou gelatina dura de 

16, 32 e 48 mg de  Glucosol™ 

Estudos adicionais são necessários para avaliar a dose 

máxima antes de observar um nivelamento -off na 

resposta. 

1 

Dineshkumar et 

al., 2010, Índia 

 

Randomiza

do 

N= 400 

(200 pacientes + 

200 controles) 

Os voluntários do grupo experimental 

receberam os extratos para consumo na dose 

5ml / dia. 

Mangifera indica, Murraya koenigii, Ocimum sanctum, 

Phyllanthus amarus, Allium cep e Azadirachta indica 

apresentaram efeitos antidiabéticos e hipolipidêmicos 

em pacientes diabéticos Tipo 2. 

3 

Baskaran et al., 

1990, Índia 

 

Não-

randomiza

do 

N= 47 

(22 pacientes + 

25 controles) 

Os indivíduos receberam uma administração 

oral (400 mg / dia, acondicionada numa cápsula 

de gelatina dura) 

Os resultados confirmam que  a suplementação com 

GS, em doentes diabéticos tipo 2 parece ter uma 

vantagem sobre a terapia com fármaco convencional 

sozinha. 

0 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Senadheera et 

al., 2015, Sri 

Lanka 

 

Randomiza

do, 

cruzado 

N = 35 

(16 pacientes + 

19 controles) 

Scoparia dulcis uma vez por dia durante 3 dias / 

semana durante 3 meses 

O mingau feito com extrato foliar de SDC reduziu a 

FBG e HbA1c (p> 0,05) de pacientes diabéticos tipo 2. 

2 

Huseini et al., 

2012, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 67 

(33 pacientes + 

34 controles) 

Cápsula de aloe na dose de 300 mg,  a cada 12 

horas por via oral, durante 2 meses, durante 2 

meses. 

Os resultados sugerem que o gel de aloe pode ser um 

agente anti-hiperglicêmico e anti-hipercolesterolêmico 

seguro para pacientes diabéticos hiperlipidêmicos do 

tipo 2. 

5 

Asgary et al., 

2000, Irã 

 Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 120 

(60 pacientes + 

60 controles) 

extrato hidroalcoólico de 15-20 gotas duas 

vezes ao dia por mais de 6 meses 
Diminuição significativa nos triglicéridos após 2 meses 

1 

Huseini et al., 

2013, Irã 

 Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 70 

(35 pacientes + 

35 controles) 

2,5 mL do óleo de  Nigella sativa L ou placebo 

duas vezes por dia durante 8 semanas. 

redução da pressão arterial sistólica e diastólica sem 

quaisquer efeitos adversos 

4 

Dalli et al., 

2011, Espanha 

 Randomiza

do duplo-

cego 

N = 45 

(24 pacientes + 

21 controles) 

Folhas de C. laevigata (400mg três vezes ao 

dia) ou um placebo correspondente. 

C. laevigata diminuiu NE e mostrou uma tendência 

para diminuir o C-LDL em comparação com o placebo 

4 

Akhtar et al., 

2010, Paquistão 

 
Randomiza

do 

N= 32 

(16 pacientes + 

16 controles) 

Grupos e tratados oralmente com 1, 2 e 3 g de 

pó de fruta de B. monosperma (Lamk.) Taub. 

Este estudo indica que B. monosperma (Lamk.) Taub 

pode possuir propriedades hipoglicêmicas e 

hipolipidêmicas importantes 

1 

Cheng et al., 

2015, Malásia 

 
Randomiza

do 

N = 100 

(50 pacientes + 

50 controles) 

Consumo de folhas cruas de C. caudatus (15 g) 

diariamente juntamente com uma das refeições 

principais durante 8 semanas. 

C. caudatus pode ser usado como uma terapia 

adjuvante em pacientes com diabetes tipo 2. 

2 

Figueiredo, & 

Modesto-Filho, 

2008, Brasil 

 

Não 

randomiza
do, aberto 

N = 28 

(14 pacientes + 
14 controles) 

Ingestão na dieta diária de farinha de gergelim, 

10g nas principais refeições, para um total de 30 

g/dia. 

Contribuição no controle glicêmico e peso dos 

pacientes  

1 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Sharma et al, - , 

Índia 

 
Randomiza

do 
N= 10 Administração de 100g de Fenugreek 

Utilidade do uso das sementes de Fenugreek no manejo 

do diabetes. 

1 

Bordia et al., 

1997, Índia 

 

Não 

randomiza

do 

N=20 

(10 pacientes + 

10 controles) 

Administrado em duas doses diferentes, 4 g por 

dia durante 3 meses e 10 g numa dose única. O 

Fenugreek foi administrado 5 g (2x 2,5 g) 

diariamente durante 3 meses.. 

As plantas nedicinais podem fornecer alguma proteção 

contra a ocorrência de doença arterial coronariana. 

0 

Ashraf et al., 

2013, Arábia 

Saudita 

 
Não 

randomiza

do 

N = 210 

(150 pacientes + 

60 controles) 

Cada doente do grupo A, B, C, D e E recebeu 

comprimidos de alho na dose de 300, 600, 

900,1200 e 1500/mg em doses divididas por dia 

O presente estudo demonstrou efeitos hipotensores 

significativos do alho em comparação com placebo e 

mostrou efeitos comparáveis com o atenolol. 

0 

Viecili et al., 

2014, Brasil 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 156 

(78 pacientes + 

78 controles) 

O grupo experimental recebeu 500 mg, 750 mg 

ou 1000 mg de encapsulado Campomanesia 

xanthocarpa 

Redução dos níveis sanguíneos de TC e LDL em 

indivíduos hipercolesterolêmicos. 

3 

El-Sayed, 2011, 

Iêmen 

 

Randomiza

do duplo-

cego 

N = 30 

(15 pacientes + 

15 controles) 

Os sujeitos receberam 5 g de sementes de PO 

duas vezes por dia enquanto no segundo grupo, 

os participantes recebem 1500 mg de 

metformina/dia. 

Sementes de PO podem ser eficazes e seguras como 

terapia adjuvante para indivíduos diabéticos tipo 2. 

2 

Sung et al., 

2000, Coréia 

 

Randomiza

do 

N = 17 

(7 pacientes + 

10 controles) 

. A dose administrada foi de 5 cápsulas, três 

vezes por dia (4,5 g / dia). 

O ginseng vermelho coreano pode melhorar a 

disfunção endotelial vascular em pacientes com 

hipertensão 

1 

Vosough-

Ghanbari et al., 

2010, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 21 

(11 pacientes + 

10 controles) 

O Grupo I recebeu comprimidos de S. 

khuzestanica (250 mg) uma vez ao dia durante 

60 dias e o grupo II recebeu placebo com o 

mesmo regime. 

S. khuzestanica têm propriedades hipolipemiantes e 

antioxidantes em seres humanos 

4 

Mozaffari-

Khosravi et al., 

2009, Irã 

 
Randomiza

do 

N = 53 

(27 pacientes + 

26 controles) 

Os sujeitos foram instruídos a consumir azedo 

chá ou chá preto, duas vezes por dia durante 1 

mês. 

Os resultados do presente estudo mostraram que o  

Hibiscus sabdariffa  tem um efeito significativo no 

perfil de lipídios 

3 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Cheng et al., 

2015, Malásia 

 

Randomiza

do 

N = 101 

(50 pacientes + 

51 controles) 

Consumo de 15 g de C. caudatus diariamente 

durante oito semanas. 

A  suplementação com C. caudatus melhora 

significativamente a resistência à insulina e a 

sensibilidade à insulina em pacientes com diabetes tipo 

2. 

3 

Sotaniem et al., 

1995, Finlândia 

 Randomiza

do, duplo-
cego 

N = 36 

(24 pacientes + 
12 controles) 

Ginseng 8 semanas com 100 ou 200mg 
Ginseng pode ser um complemento terapêutico útil na 

gestão de NIDDM. 

3 

Fuangchan et al, 

2011, Tailândia 

 

Randomiza
do, duplo-

cego 

N = 120 
(90 pacientes + 

30 controles) 

Melão amargo 500, 1000, 2000 mg/dia ou 

metformina 1000mg/dia. 

Melão amargo teve um modesto efeito hipoglicêmico e 

reduziu significativamente os níveis de fructosamina a 

partir da linha de base entre os pacientes com diabetes 

tipo 2 que receberam 2000 mg / dia. 

4 

Revilla-
Monsalve et al., 

2007, México 

 Não 

randomiza

do  

N=12 
Extratos aquosos da planta administrados 

diariamente a doentes diabéticos de tipo 2 

Os extratos de Cecropia obtusifolia têm um grande 

potencial a ser desenvolvido em um fitoterápico. 

0 

Asgary et al., 

2013, Irã 

 
Randomiza

do 

N = 40 

(20 pacientes + 
20 controles) 

Os participantes receberam 50 g de CM duas 

vezes por dia depois do almoço e jantar  

Os presentes resultados revelaram uma tendência de 

melhora do perfil lipídico e inflamação vascular  

2 

Rodríguez-

Morán et al., 

1998, México 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 123 

(63 pacientes + 

60 controles) 

Foram instruídos a consumir três doses por dia 

(de 5g cada uma), antes das refeições regulares,. 
Redução dos níveis de glicose, triglicerídeos e 

colesterol LDL 

2 

Ziai et al., 2005, 

Irã 

 
Randomiza

o, duplo-

cego 

N = 36 

(21 pacientes + 

15 controles) 

Consumo de 5,1 g psyllium (grupo psyllium) 

duas vezes ao dia. 

Nossos resultados mostram que 5,1 g de psyllium para 

pessoas com diabetes tipo II é seguro, bem tolerado e 

melhora o controle glicêmico. 

4 

Campbell-Tofte 
et al., 2011, 

Dinamarca 

 

Randomiza

do, duplo 

cego 

N = 23 

(12 pacientes + 

11 controles) 

Extrato bruto 750ml, tomado 1 vez por dia. 

A administração causou melhorias significativas nos 

marcadores de controle glicêmico e modificações no 

perfil de ácidos graxos 

5 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Vuksan et al., 

2000a, Canadá 

 
Randomiza

do 

N = 10 

(5 pacientes + 5 

controles) 

Ginseng americano em cápsulas, 120, 80, 40 ou 

0 min antes uma dose de 25 g de glicose oral. 

Ginseng americano reduziu a  glicemia pós-prandial 

independentemente da dose e do tempo de 

administração 

3 

Vuksan et al., 

2007, Canadá 

 

Randomiza

do 

N = 20 

(10 pacientes + 

10 controles) 

Os indivíduos foram distribuídos aleatoriamente 

para receberem 37 ± 4 g / dia de Salba ou farelo 

de trigo durante 12 semanas enquanto 

mantinham as suas terapias convencionais de 

diabetes.. 

A suplementação a longo prazo com Salba atenuou um 

fator de risco cardiovascular importante (PAS) e 

fatores emergentes (hs-CRP e vWF 

3 

Shidfar et al., 

2014, Irã 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 41 

(22 pacientes + 

19 controles) 

3g / dia em pó de Sumac durante 3 meses. 

Efeito favorável do consumo de Sumac no nível 

glicêmico sérico, apoB, apoA-I e TAC em pacientes 

diabéticos tipo 2. 

2 

Teixeira et al., 

2006, Brasil 

 Randomiza

do, duplo-

cego. 

N = 27 

(9 pacientes + 

18 controles) 

Chá preparado a partir de folhas de S. cumini 
Chá preparado a partir de folhas de S. cumini não tem 

nenhum efeito hipoglicemiante. 

3 

Nwosu et al., 

2006, Nigéria 

 Não 

randomiza

do 

N=10 Uso de fibras por 3 dias Redução da lipemia de diabetes mellitus 
1 

Roy et al., 2015, 

Índia 

 
Randomiza

do, aberto 

N = 59 

(29 pacientes + 

30 controles) 

250 mg de caule maduro encapsulado Tinospora 

cordifolia duas vezes por dia, 

Mudanças nas frações de lipoproteína, marcadores 

inflamatórios e síndrome metabólica do que os 

controles. 

1 

Korecova &  

Hladikova., et 

al, 2014, 

República 

Eslovaca 

 

Randomiza

do 

N = 73 

(41 pacientes + 

32 controles) 

Cápsula de 100 mg de um extrato concentrado 

seco antes das refeições duas vezes ao dia 

enquanto seguiam uma dieta prescrita. 

Benefício potencial no manejo do metabolismo da 

glicose em casos de diabetes tipo 2. 

2 

Lee et al., 2012, 

Taiwan 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 106 

(54 pacientes + 

52 controles) 

Tratamento durante 12 semanas com 1 grama 

do extrato da planta medicinal,  0,37g de arroz 

de levedura vermelha, 40 g de melão amargo, 

1,5g Chlorella vulgaris, 1,1g de soja e 2,2g de 

alcaçuz. 

Os produtos foram eficazes na redução do colesterol 

total e lipoproteína de baixa densidade. 

4 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Vafa et al., 

2012, Irã 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 44 

(22 pacientes + 

22 controles) 

Ingestão de suplemento com canela 3 g/dia 

Estes dados sugerem que a canela pode ter um efeito 

moderado na melhoria de indicadores de status do 

índice glicêmico. 

3 

Kianbakht et al., 

2011, Irã 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 67 

(34 pacientes + 

33 controles) 

Cápsulas de extrato de salva a uma dose de uma 

cápsula de 500 mg cada 8 h por via oral durante 

2 meses 

São necessários ensaios clínicos adicionais relativos à 

segurança e eficácia de sálvia no tratamento de 

hiperlipidemias 

4 

Bunyapraphatsa

ra et al., 1996, 

EUA 

 
Não 

randomiza

do 

N = 72 

(36 pacientes + 

36 controles) 

Uma colher de sopa de suco de aloe duas vezes 

por dia e dois comprimidos de glibenclamida (5 

mg) por 42 dias. 

Todas estas constatações levam à conclusão que Aloe 

vera, uma tradicional planta medicinal, é 

potencialmente valiosa para o tratamento do diabetes. 

1 

Bilal et al., 

2009, Paquistão 

 Não 

randomiza

do, 

cruzado 

N = 41 

Todos os pacientes consumiram  óleo de Nigella 

sativa tomaram um placebo durante mais 40 

dias. 

Óleo de Nigella sativa pode desempenhar um papel na 

gestão da diabetes tipo 2 com razoável segurança renal 

e hepática. 

1 

Asgary et al., 

2004,Irã 

 
Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 92 (46 

pacientes + 46 

controles) 

Os participantes receberam extrato 

hidroalcoólico de C. curvisepala Lind. ou 

placebo três vezes ao dia por mais de 4 meses. 

C. curvisepala tem um efeito anti-hipertensivo 

dependente do tempo. 

2 

Walker et al., 

2006, Reino 

Unido 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 79 

(39 pacientes + 

40 controles) 

Extrato de espinheiro diariamente 1200 mg ou 

placebo durante 16 semanas. 

No presente estudo, uma queda significativa na pressão 

diastólica para os participantes com diabetes resultou 

do aumento da dose de espinheiro para 1200 mg 

extrato / dia durante 16 semanas. 

5 

Sobenin et al., 

2009, Rússia 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 84 

(48 pacientes + 

36 controles) 

600 mg diariamente durante 8 semanas 

Os resultados deste estudo mostram que comprimidos 

de pó de alho de liberação controlada são mais eficazes 

para o tratamento da hipertensão arterial leve e 

moderada do que suplementos de alho regular. 

5 

Herrera-

Arellano et al., 

2004, México 

 
Randomiza

do 

N = 90 

(53 pacientes + 
37 controles) 

Infusão preparada com 10g de cálice seco de H. 

sabdariffa em 0,5 L de água 

Com base nos resultados obtidos, é necessário 

desenvolver ensaios bem como ensaios clínicos com 

fitofarmacêuticos padronizados de H. sabdariffa. 

3 
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Autor, ano, 

país 

 

Método Participantes Intervenções Resultados 

Pontuação 

da Escala de 

Jadad 

Mahluji et al., 

2013, Irã 

 
Randomiza

do duplo-

cego 

N = 64 

(32 pacientes + 

32 controles) 

Comprimido de gengibre ou placebo duas vezes 

ao dia imediatamente após almoço e ao jantar 

durante 8 semanas. 

Em resumo, a suplementação com gengibre melhorou a 

sensibilidade à insulina e algumas frações de perfil 

lipídico em pacientes com DM2. 

4 

Mozaffari-

Khosravi et al., 

2014, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-
cego 

N = 81 

(40 pacientes + 
41 controles) 

3 cápsulas 1g contendo pó de gengibre durante 

8 semanas. 

Diminuição do FBS e HbA1c, assim como a variação 

na insulina em jejum, resistência à insulina, aumento 

da sensibilidade à insulina  

5 

Anderson et al, 

1999, EUA 

 Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 29 

(15 pacientes + 

14 controles) 

Participantes receberam 5,1 g de psyllium duas 

vezes por dia durante 8 semanas. 

Melhora no controle glicêmico e lipídico em homens 

com diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia. 

2 

Azadmehr et al. 

2014, Irã 

 

Randomiza

do, duplo-

cego 

N = 71 

(37 pacientes + 

34 controles) 

Os pacientes) foram tratados com resina de 

goma de Olibanum (400 mg caps) duas vezes 

por dia durante 12 semanas, respectivamente 

Os resultados sugerem que  a goma Olibanum-resina 

pode ser usado como um agente antioxidante, anti-

hiperglicêmico e anti-hiperlipidêmico seguro para 

pacientes diabéticos tipo 2. 

3 
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Tabela 2. Lista das plantas medicinais avaliadas para a hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia 

Planta Doença 

Achillea wilhelmsii Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Afzelia Africana Dislipidemia 

Allium cepa Diabetes mellitus e dislipidemia 

Allium sativum Hipertensão arterial sistêmica 

Aloe vera Diabetes mellitus e dislipidemia 

Azadirachta indica Diabetes mellitus e dislipidemia 

Bofu-tsusho-san Hipertensão arterial sistêmica 

Butea monosperma Diabetes mellitus 

Campomanesia xanthocarpa Dislipidemia 

Capparis spinosa L. Diabetes mellitus 

Cecropia obtusifolia Bertol Diabetes mellitus 

Chlorella (alga verde) Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Cinnamomum zeylanicum Diabetes mellitus e dislipidemia 

Citrullus colocynthis (L.) Diabetes mellitus 

Cornus mas L. Dislipidemia 

Cosmos caudatus Diabetes mellitus 

Crataegus curvisepala Hipertensão arterial sistêmica 

Crataegus laevigata Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Crocus sativus Hipertensão arterial sistêmica 

Dorema aucheri Diabetes mellitus 
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Ecklonia cava Dislipidemia 

Elettaria cardamomum Hipertensão arterial sistêmica 

Glycyrrhiza glabra Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Gymnema sylvestre Diabetes mellitus 

Heracleum persicum Dislipidemia 

Hibiscus sabdariffa Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Hintonia latiflora Diabetes mellitus 

Juglans regia L. Diabetes mellitus e dislipidemia 

Lagenaria siceraria Diabetes mellitus e dislipidemia 

Lagerstroemia speciosa Diabetes mellitus 

Mangifera indica Diabetes mellitus e dislipidemia 

Momordica charantia Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Monascus purpureus Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

Murraya koenigii Diabetes mellitus e dislipidemia 

Nigella sativa Diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica 

Ocimum santum Diabetes mellitus e dislipidemia 

Olibanum Gum Diabetes mellitus e dislipidemia 

Panax quinquefolius L Diabetes mellitus 

Phyllanthus amarus Diabetes mellitus e dislipidemia 

Plantago Psyllium Diabetes mellitus e dislipidemia 

Portulaca oleracea L. Diabetes mellitus 

Proteína de soja Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 
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Purslane oleracea Diabetes mellitus e dislipidemia 

Rauvolfia-Citrus Diabetes mellitus 

Rhuscoriaria L. Diabetes mellitus 

Salacia reticulate Diabetes mellitus 

Salvia hispanica L. Diabetes mellitus e dislipidemia 

Salvia officinalis L. Diabetes mellitus e dislipidemia 

Satureja khuzestanica Diabetes mellitus 

Scoparia dulcis Diabetes mellitus 

Sesamum indicum L. Diabetes mellitus 

Silybum marianum (L.) Diabetes mellitus 

Syzygium cumini (L.) Diabetes mellitus 

Tinospora cordifolia Dislipidemia 

Trigonella foenumgraecum L. Diabetes mellitus e dislipidemia 

Urtica dioica Diabetes mellitus 

Vaccinium arctostaphylos Dislipidemia 

Zingiber officinale Diabetes mellitus 

 

Na avaliação pelo instrumento da escala de Jadad, as qualidades dos artigos obtiveram uma média de 2,66 pontos. (Tabela 1). Entre os 22 

itens elencados pelo CONSORT para plantas medicinais, o percentual de itens seguidos pelo instrumento em cada artigo variou de 27,27% a 

95,45%. (Tabela 3). 
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Tabela 3. Pontuação do CONSORT para ensaios clínicos com intervenções de plantas medicinais. 

Autor, ano e país Duração 

do estudo 

Limitações do estudo Pontuação do CONSORT 

para ensaios clínicos com 

intervenções de plantas 

medicinais 

Huseini et al., 2013, Irã 2 meses Tamanho pequeno da amostra e falta de identificação do (s) componente (s) ativo (s) 

responsável (eis) pelos efeitos do extrato de frutos de alcaparra. 

81,81% 

Azimi et al., 2016, 

Austrália 

2 meses Os marcadores biológicos não foram medidos no sangue dos participantes. É improvável 

que os registos de alimentos sejam verdadeiros indicadores da ingestão habitual. A 
probabilidade de medição e erro laboratorial também existe. O desenho do estudo simples-

cego e as diferenças nas características iniciais são outras limitações. 

72,72% 

Shin et al., 2012, EUA 3 meses Não descrito 59,09% 

Hosseini et al., 2014, Irã 3 meses Tamanho da amostra, curta duração da terapia e falta de determinação da composição 

química do extrato de folha de Juglans regia, devido à falta de financiamento e 

equipamentos. 

77,27% 

Azushima et al., 2015, 

Japão 

7 meses Design não ser um estudo duplo-cego placebo-controlado. 63,63% 

Kianbakht & Dabaghian., 

2013, Irã 

3 meses Curta duração. tamanho pequeno da amostra, falta de informação quantitativa sobre a 

ingestão de carboidratos e nutrientes dos participantes e ausência de determinação de CBC 

(hemograma completo) e creatina quinase (CK). 

77,27% 

Kianbakht et al., 2013, Irã 3 meses Não descrito 81,81% 

Kianbakht et al., 2014, Irã 2 meses Curta duração, tamanho pequeno da amostra, falta de informação quantitativa sobre a 

ingestão de energia e nutrientes dos participantes e falta de determinação do hemograma 

completo (CBC) e do nível sérico de creatina quinase (CK). 

81,81% 

Wainstein et al, 2016, 

Israel 

3 meses Interpretação dos resultados. 77,27% 
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Panahi et al., 2011, Irã 2 meses Interpreteção dos resultados devido ao uso de terapia combinada. 68,18% 

Huseini et al., 2009, Irã 2 meses Não descrito 72,72% 

Zakizadeh et al., 2015, Irã 5 semanas O método de avaliação da adesão ao consumo pelos pacientes, a curta duração do estudo e 

uma única medição do perfil metabólico. 

72,72% 

Esmaillzadeh et al., 2015, 

Irã 

5 semanas O método de avaliação da adesão ao consumo pelos pacientes, a curta duração do estudo e 

uma única medição do perfil metabólico.. 

63,63% 

Huseini et al., 2006, Irã 4 meses Não descrito 72,72% 

Tavana et al., 2015, Irã 45 dias Não descrito 63,63% 

Jayawardena et al., 2005, 

Sri Lanka 

6 meses Não descrito 68,18% 

Katare et al., 2013, Índia 3 meses Não descrito 59,09% 

Vuksan et al., 2000, 
Canadá 

Não 
descrito 

Não descrito 59,09% 

Judy et al., 2003, EUA 2 semanas Não descrito 54,54% 

Dineshkumar et al., 2010, 

Índia 

2 meses Não descrito 68,18% 

Baskaran et al., 1990, Índia 18-20 

meses 

Não descrito 59,09% 

Senadheera et al., 2015, Sri 

Lanka 

3 meses Tamanho da amostra pequeno, curto período de estudo,  não foi um estudo duplo cego. 68,18% 

Huseini et al., 2012, Irã 2 meses Não descrito 90,90% 

Asgary et al., 2000, Irã 6 meses Tamanho da amostra e falta de confiabilidade na adesão ao tratamento pelos pacientes. 68,18% 
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Huseini et al., 2013, Irã 8 semanas Pequeno tamanho da amostra e curta duração do tratamento. 86,36% 

Dalli et al., 2011, Espanha 6 meses Amostra pequena e não foram realizados estudos farmacocinéticos na presente investigação 

e não foram feitas referências deste tipo de estudos com espécies de Crataegus em seres 

humanos. 

86,36% 

Akhtar et al., 2010, 

Paquistão 

2-3 

semanas 

Não descrito 54,54% 

Cheng et al., 2015, Malásia 6 meses O placebo não é utilizado neste estudo, também não há cegamento entre os pacientes. 59,09% 

Figueiredo, & Modesto-

Filho, 2008, Brasil 

60 dias Não descrito 45,45% 

Sharma et al, - , Índia 10 dias Não descrito 45,45% 

Bordia et al., 1997, Índia 3 meses Não descrito 40,90% 

Ashraf et al., 2013, Arábia 
Saudita 

24 semanas Não descrito 50,00% 

Viecili et al., 2014, Brasil 3 meses Número de participantes 54,54% 

El-Sayed, 2011, Iêmen 8 semanas Não descrito 63,63% 

Sung et al., 2000, Coréia 3 meses Pequeno tamanho relativo da amostra. 54,54% 

Vosough-Ghanbari et al., 

2010, Irã 

3 meses Não descrito 68,18% 

Mozaffari-Khosravi et al., 

2009, Irã 

1 mês Não descrito 54,54% 

Cheng et al., 2015, Malásia 6 meses A avaliação da resposta dose-dependente não é realizada neste estudo. Em segundo lugar, a 

falta de placebo utilizado neste ensaio pode contribuir para viés nos resultados. Além disso, 

outros parâmetros inflamatórios como a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral 
(TNF-α) não foram mensurados. 

86,36% 
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Sotaniem et al., 1995, 

Finlândia 

8 semanas Não descrito 45,45% 

Fuangchan et al, 2011, 

Tailândia 

4 semanas Não descrito 86,36% 

Revilla-Monsalve et al., 

2007, México 

4 semanas Não descrito 36,36% 

Asgary et al., 2013, Irã 6 semanas População do estudo era relativamente pequena, o ensaio atual estava sujeito a viés 

potencial devido à falta de cegueira e controlo de placebo e o período de suplementação no 

presente ensaio foi curto. 

54,54% 

Rodríguez-Morán et al., 

1998, México 

2 semanas Não descrito 63,63% 

Ziai et al., 2005, Irã 4 semanas Não descrito 68,18% 

Campbell-Tofte et al., 

2011, Dinamarca 

4 meses Tamanho da amostra pequeno 95,45% 

Vuksan et al., 2000a, 

Canadá 

1 semana Não descrito 54,54% 

Vuksan et al., 2007, 

Canadá 

12 semanas Nenhum componente funcional específico do tratamento com Salba pode claramente estar 

implicado em qualquer efeito visto, mas é comparável com o efeito cardioprotetor 

observado noutros grãos inteiros. 

72,72% 

Shidfar et al., 2014, Irã 3 meses Não descrito 54,54% 

Teixeira et al., 2006, Brasil 28 dias Não descrito 77,27% 

Nwosu et al., 2006, 

Nigéria 

6 dias Não descrito 40,90% 

Roy et al., 2015, Índia 60 dias Tamanho de amostra pequeno e curta duração 45,45% 
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Korecova &  Hladikova., 

et al, 2014, República 

Eslovaca 

6 meses Não descrito 50% 

Lee et al., 2012, Taiwan 12 semanas Não foi possível avaliar as interações entre esses extratos vegetais nem demonstrar 

exatamente os benefícios de cada componente. Além disso, os participantes não tomaram 

medicamentos hipolipemiantes durante o estudo.  

59,09% 

Vafa et al., 2012, Irã 8 semanas Duração do estudo e a dose do cinnamon utilizada. 54,54% 

Kianbakht et al., 2011, Irã 2 meses Não descrito 77,27% 

Bunyapraphatsara et al., 

1996, EUA 

42 dias Não descrito 27,27% 

Bilal et al., 2009, 

Paquistão 

40 dias Não descrito 40,90% 

Asgary et al., 2004,Irã 4 meses Não descrito 40,90% 

Walker et al., 2006, Reino 

Unido 

16 semanas Estudo não foi projetado para fornecer informações sobre os efeitos clínicos do espinheiro a 

longo prazo, tais como a doença cardíaca isquêmica e acidente vascular cerebral. 

77,27% 

Sobenin et al., 2009, 

Rússia 

8 semanas Não descrito 63,63% 

Herrera-Arellano et al., 

2004, México 

4 semanas Não descrito 72,72% 

Mahluji et al., 2013, Irã 2 meses Ausência de medida de 2h de concentração de glicose pós-prandial. 68,18% 

Mozaffari-Khosravi et al., 

2014, Irã 

8 semanas Período curto de suplementação 72,72% 

Anderson et al, 1999, EUA 10 semanas Não descrito 59,09% 

Azadmehr et al. 2014, Irã 12 semanas Não descrito 50% 
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A avaliação do risco de viés, realizada por meio da Ferramenta da Colaboração Cochrane 

para avaliação do risco de viés de ensaios clínicos randomizados, demonstrou que os estudos 

possuem alto risco de viés para o cegamento dos participantes e profissionais, cegamento dos 

avaliadores de desfecho e relato de desfecho seletivo. (Figura 2). 

Figura 2 – Avaliação do risco de viés. 

4- DISCUSSÃO 

A maior parte dos estudos dos estudos foi proveniente do Irã, Estados Unidos e Índia. O 

Irã é um país antigo caracterizado pelo uso de plantas medicinais desde os antigos persas, 

possuindo território de 1,64 milhões de km2
, com cerca de 7500-8000 espécies vegetais 

(Sharafzadeh and Alizadeh, 2012).  Na Índia, as ervas com finalidade terapêutica são utilizadas 

em muitas comunidades tribais e indígenas para o tratamento de doenças e outras desordens 

(Ayyanar and Ignacimuthu, 2011). Já nos Estados Unidos, estudos anteriores relatam o uso de 

plantas medicinais por aproximadamente um quarto da população (Bent, 2008; Bent and Ko, 

2003).   

Com relação ao delineamento dos estudos desta revisão, oito estudos (Ashraf et al., 

2013b; Baskaran et al., 1990; Bilal et al., 2009; Bordia et al., 1997; Bunyapraphatsara et al., 

1996; Figueiredto and Modesto-Filho, 2008; Nwosu et al., 2006; Revilla-Monsalve et al., 2007) 

que avaliaram a atividade farmacológica das plantas Allium sativum (hipertensão arterial 

sistêmica), Gymnema sylvestre (Diabetes mellitus), Nigella sativa (Diabetes mellitus), Zingiber 

officinale Roscoe e Trigonella foenum-graecum L. (Diabetes mellitus e dislipidemia), Aloe vera 

L. (Diabetes mellitus), Sesamum indicum (Diabetes mellitus), Afzelia africana (dislipidemia) e 

Cecropia obtusifolia Bertol (Diabetes mellitus), respectivamente, não foram randomizados, o 
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que acaba gerando problemas como viés de seleção e equívocos em suas conclusões, sendo 

caracterizados como não válidos ou de utilidade limitada (Peinemann et al., 2014). 

Apesar dessas plantas medicinais apresentarem estudos pré-clínicos (Al-qattan et al., 

2003; Andrade-Cetto, 2013; Bhuvaneswari and Krishnakumari, 2012; Jain et al., 2006; Meral 

et al., 2001; Oludoyin and Adegoke, 2014; Oyedemi et al., 2011; Rajasekaran et al., 2005), ao 

avaliar a qualidade dos estudos clínicos não-randomizados, pela escala de Jadad, todos 

obtiveram pontuação abaixo de 2,0 pontos, sendo classificados como estudos de baixa 

qualidade. Nesse sentido, pode-se inferir que esses estudos possuem baixa validade interna, 

deixando de responder a forma apropriada a pesquisa, devido aos vieses encontrados na análise 

da revisão.  

No que diz respeito ao Allium sativum, apesar do estudo desta revisão apresentar baixa 

qualidade, outros já demonstraram a eficácia dessa planta medicinal. Ried et al., 2008, 

realizaram uma metanálise na qual as preparações a base de alho tiveram um resultado superior 

ao placebo na redução da pressão arterial em indivíduos portadores da doença. A baixa 

heterogeneidade nas análises de subgrupos e a análise de regressão confirmaram que o alho foi 

significativamente eficaz para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, o que pode 

suscitar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos farmacêuticos tendo como base essa planta 

medicinal para o tratamento da HAS.  

Trinta e cinco ECRs apresentaram boa qualidade segundo a escala de Jadad. Esses 

estudos, em sua maioria, apresentaram randomização, cegamento e descrição das perdas e 

exclusões. Os estudos que avaliaram as plantas medicinais Urtica dioica L. (Diabetes mellitus), 

Vaccinium arctostaphylos (dislipidemia), Aloe vera (dislipidemia), Rauvolfia citrus (Diabetes 

mellitus), Crataegus laevigata (Poir.) DC (HAS), Allium sativum (HAS) e Zingiber officinale 

(diabetes mellitus) obtiveram pontuação máxima em suas avaliações devido à randomização e 

o método de cegamento terem sido descritos e adequados aos estudos. Segundo Burns et al., 

2012, os ensaios clínicos randomizados estão entre os níveis mais elevados de evidência, porque 

são concebidos para serem imparciais e, assim, ter menor risco de erros sistemáticos.  

Contudo, apenas a escala de Jadad não foi suficiente para avaliar os ECRs dessa revisão. 

Os estudos de intervenções com plantas medicinais descrevem inadequadamente aspectos 

importantes dos seus métodos, principalmente com relação a composição das ervas medicinais. 

Produtos à base de ervas medicinais variam no seu conteúdo e na concentração dos constituintes 

quando comparados entre fabricantes diferentes. Estas variações são devido a diversos fatores 
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como clima, local, horário da coleta, os quais podem acarretar em diferenças nas atividades in 

vitro e na biodisponibilidade em seres humanos (Gagnier et al., 2006). 

Neste contexto, a avaliação realizada seguindo o instrumento CONSORT para ensaios 

clínicos com plantas medicinais é necessária, pois possibilita avaliar diversos aspectos que 

interferem na transparência do relato do estudo com ervas medicinais. Ao utilizar esse 

instrumento, observou-se que nenhum dos artigos avaliados completaram todos os itens 

recomendados para ECRs com plantas medicinais. As principais limitações com relação as 

plantas medicinais foram com relação a metodologia do estudo. Ao realizar os ensaios, os 

autores não realizavam as impressões digitais químicas do produto, os métodos utilizados 

(equipamento e padrões químicos de referência) e quem realizou (por exemplo, o nome do 

laboratório utilizado). Além disso, também não informaram se foi ou não mantida uma amostra 

do produto (isto é, amostra de retenção) e, em caso afirmativo, onde foi mantida ou depositada. 

O estudo Campbell-Tofte et al., 2010, obteve pontuação excelente nos dois instrumentos 

utilizados na avaliação dos manuscritos. Este estudo conseguiu atingir esses resultados pela 

transparência no relato e qualidade metodológica da pesquisa. Além de oferecer evidência da 

eficácia do chá de Rauvolfia-Citrus no tratamento da diabetes, este trabalho demonstra os 

passos que devem ser seguidos para realizar um ECR com plantas medicinais, mesmo sendo 

apenas um estudo piloto. 

No que diz respeito ao perfil lipídico, destaca-se o estudo de Kianbakht et al.,2014, que 

demonstraram a eficácia da planta medicinal Vaccinium arctostaphylos L. na diminuição do 

colesterol total e triglicérides e aumento no HDL. Entretanto apenas um metabólito secundário 

foi identificado e quantificado (antocianinas), outros metabólitos não foram identificados e os 

possíveis mecanismos envolvidos não foram elucidados sendo necessários mais estudos, apesar 

que, na nossa revisão este estudo obteve boa avaliação entre os revisores dos manuscritos. 

Com relação as plantas medicinais para hipertensão o estudo de Walker et al., 2006, com 

a planta medicinal Crataegus laevigata, apresentou efeito hipotensivo nos pacientes com 

diabetes tipo 2. Esta erva medicinal é caracterizada pelo seu uso tradicional na Europa para o 

tratamento de doenças cardiovasculares, como hipertensão, disfunção do miocárdio, angina e 

taquicardia. Todavia, faltou ao estudo avaliar os efeitos anti-hipertensivos em pacientes não 

diabéticos. Além disso, é importante destacar que não houve interação planta-medicamento 

descritas no estudo. 
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Além do exposto, os manuscritos, em sua maioria, não fizeram a descrição de qualquer 

teste especial/teste de pureza (por exemplo, realização ensaio de metais pesados ou outros 

contaminantes), nem relataram quais os componentes indesejados foram removidos e como 

foram removidos (isto é, métodos). Faltaram aos estudos relatar se houve padronização: o que 

(por exemplo, qual (is) componente (s) químico (s) do produto), como (por exemplo, processos 

químicos ou biológicos/mensuração da atividade) e, para os produtos padronizados, a 

quantidade de constituintes ativos/marcadores por forma de unidade dosada. Os extratos 

padronizados são de alta qualidade contendo níveis consistentes de compostos, submetidos a 

um rigoroso controle. A análise do perfil químico é essencial, visto que, utilizando as técnicas 

apropriadas podem fornecer um relatório preciso dos seus constituintes, além de fornecer 

informações qualitativas e quantitativas (Folashade et al., 2012). 

 Outro ponto a ser destacado foi a falta de cálculo amostral na maior parte dos estudos e 

a duração do acompanhamento. O objetivo de estimar o tamanho da amostra é calcular um 

número apropriado de sujeitos para uma determinada pesquisa (Zhong, 2009). Por isso, devido 

ao fato dos estudos não apresentarem o cálculo amostral e relatarem como limitação o tamanho 

da amostra, pode-se inferir que estes estudos têm pequenas chances de serem estatisticamente 

significantes. O tempo de acompanhamento foi bastante heterogêneo entre os estudos podendo 

acarretar em viés na avaliação dos desfechos nos ECRs de curta duração (Guyatt et al., 1992).  

Os estudos apresentaram alto risco de viés no cegamento dos participantes e profissionais, 

podendo influenciar nos desfechos obtidos dos artigos analisados pelo cegamento inadequado. 

Hróbjartsson et al., 2012, relataram em sua revisão sistemática que os efeitos estimados em 

ensaios clínicos randomizados, medidos como odds ratio, são exagerados por uma média de 

36% quando comparados em avaliações não-cegas. 

Apenas um estudo avaliou o uso de uma mistura de plantas medicinais (Lee et al., 2012), 

no perfil lipídico e na síndrome metabólica. Essa mistura de ervas medicinais continha: arroz 

de levedura, melão amargo (Momordica charantia), alga verde (Chlorella vulgaris), proteína 

da soja e alcaçuz (Glycyrrhiza glabra), a qual foi disponibilizada em tabletes aos pacientes. As 

principais limitações desse estudo podem estar relacionadas ao fato de que os participantes 

tomaram medicamentos hipolipemiantes durante a avaliação da intervenção, impossibilitando, 

assim, determinar se houve uma interação entre os extratos das plantas medicinais e os agentes 

hipolipemiantes, como as estatinas. Os medicamentos à base de plantas medicinais são misturas 
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complexas contendo mais de um ingrediente ativo, aumentando a possibilidade de interações 

entre as plantas medicinais e os medicamentos alopáticos (Zhang et al., 2015).  

Em relação aos desfechos dos estudos incluídos nessa revisão, apenas quatro relataram 

não terem obtido resultados positivos. Apesar do número elevado de artigos que consideraram 

os seus resultados positivos, a maior parte deles apresentaram problemas em sua metodologia. 

Além disso, esse pequeno número de resultados negativos pode estar relacionado à uma 

tendência de publicação de resultados positivos. Dwan et al., 2013, sugere que estudos que 

relatam resultados positivos e/ou estatisticamente significativos são mais propensos a serem 

publicados. Isso pode gerar um impasse para a comunidade científica, já que todos os 

resultados, sejam eles positivos ou negativos, são importantes para a construção do 

conhecimento.  

  



32 
 

5. CONCLUSÃO 

Apesar de existir metodologia descrita na literatura para a realização dos ECRs, a maior 

parte dos estudos não descreveram o processo de randomização, encobrindo “vieses ocultos”, 

como a randomização inadequada ao delineamento do estudo. Além disso, mesmo os estudos 

apresentando diferença estatisticamente significativa entre os grupos, o tempo de 

acompanhamento e o tamanho da amostra foram pequenos em alguns estudos para justificar o 

efeito da intervenção na variável do desfecho. 

Mesmo não contemplando os requisitos metodológicos exigidos pelos instrumentos de 

avaliação, os desfechos encontrados nesses estudos demonstram que há evidência no tratamento 

de HAS, DM e dislipidemia com plantas medicinais. Contudo, são necessários mais ensaios 

clínicos com tamanho amostral maior e estudos de coorte para avaliar os efeitos das plantas 

medicinais a longo prazo. 
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APÊNDICE A 

Estratégia de busca: 

"medicinal plants"[All Fields] AND "hypertension"[All Fields] AND "Diabetes mellitus"[All 

Fields] AND "dyslipidemia"[All Fields]"medicinal plants"[All Fields] AND 

"hypertension"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND ("hypertension"[MeSH Terms] OR "hypertension"[All 

Fields]) AND "Diabetes mellitus"[All Fields] AND "dyslipidemia"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND "Diabetes mellitus"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND "dyslipidemia"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND ("hypertension"[MeSH Terms] OR "hypertension"[All 

Fields]) AND "Diabetes mellitus"[All Fields] AND "dyslipidemia"[All Fields] AND "clinical 

trial"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND ("hypertension"[MeSH Terms] OR "hypertension"[All 

Fields]) AND "Diabetes mellitus"[All Fields] AND "dyslipidemia"[All Fields] AND "clinical 

trial randomized"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND ("hypertension"[MeSH Terms] OR "hypertension"[All 

Fields]) AND "clinical trial randomized"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND "Diabetes mellitus"[All Fields] AND "clinical trial 

randomized"[All Fields] 

"medicinal plants"[All Fields] AND "dyslipidemia"[All Fields] AND "clinical trial 

randomized"[All Fields] 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 4- Motivos de exclusão dos resumos. 

Artigo (Resumos) Motivo da exclusão 

Garlic and onion: its effect on the eicosanoid metabolism and its clinical significance 

Revisão sistemática 

Clinical evaluation of a traditional herbal practice in Nigeria: a preliminary report 

Sem resumo disponível 

Santa cane for the treatment of hypertension TT-Lemon Grass for the treatment of elderly with hypertension 

Estudo de intervenção 

educativa 

Crude drugs used for the treatment of diabetes-mellitus in Taiwan 

Lista as drogas 
antidiabéticas 

Anti-diabetes pills effect on 45 cases of diabetes mellitus. 

Sem resumo 

disponível. 

Effect of oil from sacha (Plukenetia volúbilis l.) on lipid profile in patients with Hyperlipoproteinaemia 

Não é ensaio clínico 

Hypoglycemic effects and anti-lipêmicos of water extract of Cissus sicyoides 

Estudo em modelo 

animal 

Effectiveness of use of phyto-compositions in patients with hypertensive disease 

Estuda composto 

isolado 

Cooperative clinical trial of Alpha-methyldopa: comparison of double-blind control of Alpha-methyldopa and clorotiazida, and clorotiazida 

and rauvolfia Associa a planta com 

medicamento sintético. 

Clinical trial of garlic and diabetes mellitus phase II. 

Sem resumo 

disponível. 



47 
 

Clinical controlled study of the effect of reduction in blood pressure from a combination rauwolfia-saluretic, with and without addition of a 

adrenolytic agent. Sem resumo 
disponível. 

Clinical and experimental study of garlic in the prevention and treatment of cardiovascular diseases 

Sem resumo disponível 

Hypoglycemic and anti-hiperglicêmico study of leaf extracts of Gynura procumbens 

Estudo em modelo 

animal 

Mechanistic evidence of anti-hiperglicêmica activity of Viscum schimperi (Viscaceae): an approach oriented towards the bioactivity and the 

full profile of metabolites Estudo em modelo 

animal 

Ginseng and diabetes 

Revisão sistemática 

The Nigella sativa oil affects the metabolism of glucose and lipid concentrations in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-

blind, placebo-controlled Sem resumo 

disponível. 

Clinical observation on treatment of 101 patients with hypertension with preparation of Pyrola rotundifolia 

Sem resumo disponível 

Clinical observation on the therapeutic effect of semen Lactuca sativa in hypertension 

Sem resumo disponível 

Opuntia streptacantha : curate in the treatment of diabetes mellitus. 

Relato de caso 
Medicinal plants and treatment of diabetes in Senegal: survey with patients 

Estudo sobre 

frequência de uso de 

plantas medicinais 

Treatment of diabetes mellitus with ginseng? 

Não é ensaio clínico. 

Use of complementary and alternative medicine (CAM) among hypertensive patients in Palestine 

Estudo sobre 

frequência de uso de 

plantas medicinais 

Use of complementary and alternative medicine among the diabetic patients Palestinians 

Estudo sobre 

frequência de uso de 

plantas medicinais 
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APÊNDICE C 

Tabela 5- Grounds for excluding full articles. 

Artigo (Íntegra) Motivo de exclusão 

Clinical trial of extracts of leaves of Myrcia uniflora and Bauhinia forficata in normal and diabetic patients 

Artigo não disponível 
na íntegra 

Clinical efficacy of decoction with special effect of san xiao in diabetes mellitus type 2. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

A comparison of the treatment of hypertension with Chinese herbs and Western medication. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

A Dikanut supplement (Irvingia gabonesis) improves the treatment of diabetic type II. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Opuntia streptacantha action in healthy subjects with hyperglycemia induced 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Hypoglycemic action of different doses NOPAL (Opuntia streptacantha LEMAIRE) in patients with type II diabetes mellitus 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Clinical evaluation of a product herbal antidiabetic. 

Artigo não disponível 
na íntegra 

Coccinia indica in the treatment of patients with diabetes mellitus. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Herbal medicine coded (Hypoess) and angiotensin receptor blocker (candesartan) in essential hypertensive patients 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Diuretic, hypotensive and hypoglycemic effect of Phyllanthus amarus. 

Artigo não disponível 

na íntegra 
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Normoglicemiante effect of tuber and leaf of yacón (Smallantus sonchifolius) in type 2 diabetic patients 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Red ginseng effect on blood pressure in patients with essential hypertension and hypertension of white hot 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Placebo-controlled trial, randomized, placebo-controlled, of Holy basil leaves in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

The hypoglycemic effect of water extract of Juglans regia in diabetic patients: a pilot study with humans 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Treatment of mild hypertension: results of a 10-year intervention study. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

Control of hyperglycemia and hyperlipidemia by plant product. 

Artigo não disponível 

na íntegra 

The effectiveness of stem extract of Rheum ribes l. on the lipid profile hipercolesterolêmico of type II diabetic patients: A randomized, placebo-

controlled, double-blind Escrito em outra 

língua. 

Study of effects of Psyllium (Plantago ovata l.) on diabetes and Dyslipidemia in Iranian patients diabetics of type II 

Escrito em outra 

língua. 

 


