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RESUMO

O diabetes, uma patologia cuja manifestação clínica é a hiperglicemia, possui incidência crescente na maioria das populações mundiais. Seus 
diversos tratamentos visam o controle dos niveis glicêmicos a fim de evitar as complicações crônicas decorrentes. Por isso há um grande interesse 
na busca de estratégias hipoglicemiantes e antidiabetogênicas. Dentre estas estratégias destaca-se o uso de plantas ricas em compostos com 
atividades benéficas à saúde, podendo estas serem administradas como alimentos, temperos, especiarias ou como constituintes de 
medicamentos. Temperos e especiarias são plantas usadas na culinária e para propriedades medicinais. Temperos geralmente compreendem 
folhas frescas ou secas, enquanto especiarias compreendem botões (cravo-da-Índia), cascas (canela), raízes e rizomas (gengibre), bagas (pimenta 
preta) e sementes (cominho, coentro). Ambos exercem um importante papel como agentes aromatizantes em preparações alimentícias e 
industriais. Seus constituintes fitoquímicos possuem potenciais efeitos antioxidantes que podem melhorar a regulação do metabolismo glicêmico, 
além de ações antioxidante e anti-inflamatória comprovadas cienticamente. O uso constante de especiarias na alimentação é uma sugestão para 
elevar a capacidade antioxidante do organismo, bem como para obtenção de efeito hipoglicemiante. O presente estudo teve como objetivo 
relatar o efeito hipoglicemiante, embasado em estudos científicos, das especiarias comumente usadas na alimentação brasileira, e sugerir seu uso 
frequente na dieta como estratégia auxiliar ao cuidado nutricional e medicamentoso no controle da glicemia, para prevenção das complicações 
crônicas da doença. Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva. Foram utilizados 30 artigos, selecionados conforme a qualidade e relevância 
com o tema proposto. As especiarias com embasamento científico de efeito hipoglicemiante são: alho, cebola, pimenta preta, canela e gengibre. 
O alho (Allium sativum), cuja fração majoritaria é a alicina, quando usado na quantidade de 4g diárias, reduz a glicemia através da melhora da 
sensibilidade à insulina. A cebola (Allium cepa Linn), tendo como principal componente a quercetina, atua inibindo a produção das enzimas 
envolvidas no processo inflamatório, ciclooxigenase (COX) e lipoxigenase (LOX). Para exercer seu efeito anti-inflamatório deve ser ingerida na 
quantidade de 0,4g diárias. A pimenta preta (Piper nigrum), com a piperina, como principal componente, na dose de 1,2 g/dia reduz danos 
oxidativos e o processo inflamatório. A canela (Cinnamomum cassia e Cinnamomum zeylanicum), fonte de cinamaldeído, se administrada na 
quantidade de 3,0g diárias ativa o receptor de insulina potencializando a captação de glicose. O gengibre (Zingiber officinale) com o gingerol como 
principal fitoquímico, na quantidade de 3g diárias,  reduz a glicemia e melhora o perfil lipídico, além de inibir a produção de prostaglandinas pró-
inflamatórias. O presente estudo fornece evidências de que as especiarias não se restringem apenas ao  fornecimento de um toque especial ao 
aroma e sabor das preparações, podendo se constituir em excelentes opções suplementares naturais auxiliares no controle glicêmico em 
pacientes diabéticos. São necessárias mais pesquisas para a determinação do uso balanceado e intercalado de todas elas nas diferentes refeições 
ao longo do dia, para maximizar seus efeitos hipoglicemiantes e antioxidantes, para satisfazer os diversos paladares, bem como para  
esclarecimento dos mecanismos de ação dos princípios ativos, ou mesmo dos possíveis efeitos adversos gerados por seu uso constante. 
Adicionalmente avaliar a possibilidade da veiculação destas especiarias em formas farmacêuticas, para garantia da quantidade diária 
administrada e facilidade de administração.
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