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A administração de Cissus quadrangularis reduz 

o colesterol total, LDL e glicemia em jejum e 

permite o tratamento da obesidade em 

pacientes com risco de complicações2. 

CCiissssuuss  qquuaaddrraanngguullaarriiss  

nnoo  GGeerreenncciiaammeennttoo  ddee  

PPeessoo  ee  SSíínnddrroommee  

MMeettaabbóólliiccaa  
 

O tratamento com Cissus quadrangularis reduz o peso 

corporal em indivíduos obesos e reduz os sintomas 

associados à síndrome metabólica3. 

A suplementação de Cissus quadrangularis proporciona 

perda de peso e melhora os perfis lipídicos, glicêmicos e 

aumenta os níveis de serotonina4. 
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

O Cissus quadrangularis é uma planta da família Vitaceae, um tipo de cacto amplamente utilizado na Índia. 

Esse vegetal é bastante encontrado nas florestas tropicais e subtropicais da África, Oriente Médio e Índia. O 

Cissus quadrangularis é rico em substâncias utilizadas no tratamento de fraturas, dores musculares, 

osteoartrite, desordens no ciclo menstrual, asma, queimaduras e até picadas de insetos. Apresenta atividade 

antibacteriana contra úlceras e sua ação analgésica se dá devido à presença do β-sitosterol, o qual reduz as 

enzimas MPO (mieloperoxidase), reduzindo o influxo de neutrófilos no tecido inflamado. Também possui 

potente ação antioxidante devido a altas concentrações de β-caroteno1. 

Seu extrato concentrado 10:1 é rico em caroteno, ácido ascórbico, substâncias esteroidais anabólicas, cálcio, β-sitosterol, δ-amirina, δ-amirona e 

flavonoides que atuam no controle da síndrome metabólica, do colesterol, da glicose, atuando sobre o gerenciamento de peso e auxiliando no 

tratamento da oesteoporose1. 

 

AA  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddee  CCiissssuuss  

qquuaaddrraanngguullaarriiss  oouu  aa  ssuuaa  ccoommbbiinnaaççããoo  

ccoomm  IIrrvviinnggiiaa  ggaabboonneennssiiss  eexxeerrccee  eeffeeiittoo  

ssiinnéérrggiiccoo  nnaa  rreedduuççããoo  ddoo  ccoolleesstteerrooll  sséérriiccoo  

ttoottaall,,  nnoo  ccoolleesstteerrooll  LLDDLL  ee  nnaa  gglliicceemmiiaa  eemm  

jjeejjuumm  ee  ppeerrmmiittee  oo  ttrraattaammeennttoo  ddaa  

oobbeessiiddaaddee  eemm  ppaacciieenntteess  ddee  eelleevvaaddoo  rriissccoo  

ee  ssuuaass  ccoommpplliiccaaççõõeess22.. 

Estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado avalia a eficácia da combinação de Cissus quadrangularis 

e Irvingia gabonensis na perda de peso2. 

A média do índice de massa corporal dos participantes era >26 kg/m. Peso corporal, percentual de gordura corporal e a circunferência da cintura foram 
registrados. Amostras de sangue em jejum foram coletadas na baseline, semana 4, 8 e 10 para avaliação do colesterol total, LDL e níveis de glicemia em 
jejum.  Além das medidas fisiológicas, as impressões subjetivas dos pacientes foram registradas em cada visita. 

Resultados:  

 Os pacientes tratados com Cissus quadrangularis e com Cissus quadrangularis + Irvingia gabonensis apresentaram 
notável diminuição no peso corporal, gordura corporal e circunferência da cintura na quarta semana de tratamento, 
com significativa diminuição na décima semana, quando comparados ao grupo placebo; 

 Os níveis de colesterol total, LDL e glicemia em jejum nos pacientes tratados com Cissus quadrangularis e com Cissus 
quadrangularis + Irvingia gabonensis demonstraram diminuição na quarta semana, sendo que a significância dessa 
perda aumentou na décima semana de tratamento, quando comparados ao grupo placebo; 

 Efeitos adversos como dor de cabeça, ausência de sono e flatulência foram observados nos três grupos de 
tratamento.  

Neste estudo, 72 pacientes com sobrepeso ou obesos, idade entre 21 e 44 anos, foram submetidos ao seguinte protocolo de tratamento, durante 10 

semanas: 

 

Grupo 1 (n=24): 

Cissus quadrangularis 150mg, 

uma cápsula duas vezes  

ao dia antes das refeições.  

Grupo 3 (n=24): 

Placebo 250mg, 

uma cápsula duas vezes 

 ao dia antes das refeições. 

 

Grupo 2 (n=24): 

Cissus quadrangularis + Irvingia gabonensis,  

uma cápsula duas vezes 

ao dia antes das refeições. 
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Perda de peso durante o tratamento  com Cissus quadrangularis, Cissus 
quadrangularis + Irvingia gabonensis e placebo2.      
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 
Estudo avalia a eficácia do extrato de Cissus quadrangularis na perda de peso e na síndrome metabólica3. 

 
 

OO  ttrraattaammeennttoo  ccoomm  CCiissssuuss  qquuaaddrraanngguullaarriiss  pprrooppoorrcciioonnaa  rreedduuççããoo  ddoo  ppeessoo  ccoorrppoorraall  eemm  iinnddiivvíídduuooss  ccoomm  ssoobbrreeppeessoo  ee  

oobbeessooss,,  mmeellhhoorraannddoo  ttaammbbéémm  ooss  nníívveeiiss  sséérriiccooss  ddee  ccoolleesstteerrooll,,  ttrriigglliicceerrííddeeooss,,  gglliicceemmiiaa  eemm  jjeejjuumm  ee  rreedduuzziinnddoo  ooss  

ssiinnttoommaass  aassssoocciiaaddooss  àà  ssíínnddrroommee  mmeettaabbóólliiccaa33.. 

Neste estudo, randomizado, duplo-cego controlado por placebo, 123 indivíduos com sobrepeso e obesos, com idade entre 19 e 50 anos, foram 

submetidos aos seguintes protocolos de tratamento durante oito semanas: 

Grupo 1: 

(IMC=25-29) 

Cissus quadrangularis 514*mg,  

uma cápsula duas 

 vezes ao dia. 

 

Grupo 4: 

(IMC>30) 

Placebo 514mg, 

uma cápsula duas 

vezes ao dia. 

*A formulação apresenta Cissus quadrangularis 7,5mg (5% cetoesteroides) em sua composição também é composta por cromo GTF 0,15mg, chá verde 

100mg, selênio 0,06mg, albumina 50mg, vitamina B6 50mg, vitamina B12 0,05mg e ácido fólico 0,4mg. 

Resultados:  

 O grupo com sobrepeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, apresentou perda média de peso 

de 3,7kg e 4,7% de perda de gordura; 

 O grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, obteve perda média de peso de 6,6kg e 6% 

de perda de gordura; 

 O grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e com restrições na dieta, apresentou perda média de peso de 8,1kg e 

8% de perda de gordura; 

 No grupo com sobrepeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, houve redução de 18,8% nos 

níveis de colesterol total, 26,4% nos níveis de LDL, 15% nos níveis de triglicerídeos, 16,3% nos níveis de proteína C-reativa, 

11,4% nos níveis de glicemia em jejum e aumento de 19,6% nos níveis de HDL; 

 No grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, houve redução de 27% nos níveis de 

colesterol total, 18,4% nos níveis de LDL, 36,8% nos níveis de triglicerídeos, 20,8% nos níveis de proteína C-reativa, 13,4% 

nos níveis de glicemia em jejum e aumento dos níveis de HDL em 50,5%; 

 O grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e com restrições na dieta, apresentou redução nos níveis de colesterol 

total em 26%, 32,4% nos níveis de LDL, 28% nos níveis de triglicerídeos, 20,8% nos níveis de proteína C-reativa, 16,1% nos 

níveis de glicemia em jejum e aumento nos níveis de HDL em 50,5%. 

Grupo 2:  

(IMC>30) 

Cissus quadrangularis 514*mg,  

uma cápsula duas  

vezes ao dia.  

 

Grupo 3: 

 (IMC>30) 

Cissus quadrangularis 514*mg,  

uma cápsula duas 

 vezes ao dia.  
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Perda de peso após o tratamento com Cissus 
quadrangularis3. 
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Perda de gordura após o tratamento com Cissus 
quadrangularis3. 
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 Estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado avalia a eficácia da administração isolada de Cissus 

quadrangularis e de uma formulação contendo Cissus quadrangularis na obesidade e no estresse oxidativo 

induzido pela obesidade4. 

Neste estudo, 168 pacientes com sobrepeso e obesos, de ambos os sexos, com idade entre 19 e 50 anos, foram submetidos ao seguinte protocolo de 
tratamento: 

 

 

Neste estudo, os ratos foram divididos em seis grupos: 
 

Resultados: 

 A ação antioxidante da formulação contendo Cissus quadrangularis foi significativamente maior quando comparado ao 
Cissus quadrangularis administrado isoladamente (p<0,001); 

 Os pacientes tratados com a formulação contendo Cissus quadrangularis e Cissus quadrangularis isoladamente 
apresentaram significativa redução do peso corporal quando comparados ao placebo, sendo que o grupo tratado com a 
formulação contendo Cissus quadrangularis apresentou melhores resultados quando comparado ao grupo tratado com 
Cissus quadrangularis isoladamente (p<0,01); 

 Os pacientes do grupo tratado com Cissus quadrangularis isoladamente e com restrições na dieta tiveram redução dos 
níveis colesterol em 18%, LDL 29%, triacilglicerol 21,7% e glicemia em jejum 14,6%, sendo que houve aumento do HDL em 
21,1%; 

 Os pacientes tratados com Cissus quadrangularis isoladamente apresentaram significativa redução plasmática de MDA 
(p<0,005) e significativo aumento da concentração plasmática de 5-HT em 53,3% e 23,5% de creatinina. 

 

 

Peso, porcentagem de gordura corporal, altura e avaliações dos níveis de oxidação de LDL, colesterol total, triacilglicerol, LDL, HDL e glicose, foram 
mensurados no início e final do tratamento. Também foram analisados a serotonina, creatinina, e MDA (malondialdeído).   *A formulação que apresenta 
Cissus quadrangularis 7,5mg (5% cetoesteroides) em sua composição também é composta por cromo GTF 0,15mg, chá verde 100mg, selênio 0,06mg, 
albumina 50mg, vitamina B6 50mg, vitamina B12 0,05mg e ácido fólico 0,4mg. 
 

OO  ttrraattaammeennttoo  ccoomm  CCiissssuuss  qquuaaddrraanngguullaarriiss  iissoollaaddaammeennttee  pprrooppoorrcciioonnaa  ggrraannddee  ppeerrddaa  ddee  ppeessoo  eemm  iinnddiivvíídduuooss  

oobbeessooss,,  aassssiimm  ccoommoo  mmeellhhoorraa  ddooss  ppeerrffiiss  lliippííddiiccooss,,  ppeerrffiiss  gglliiccêêmmiiccooss  ee  aa  sseerroottoonniinnaa44..  

Grupo 1:  
(IMC>30) 

Formulação com 
Cissus 

quadrangularis* 

Uma cápsula duas 
vezes ao dia durante 

oito semanas.  
Sem restrições na 

dieta. 

Grupo 5: 

 (IMC>30) 

Placebo  

Uma cápsula duas 

vezes ao dia 

durante seis 

semanas. 

Dieta 2100kcal ao 

dia. 

 

Grupo 4: 
 (IMC>30) 

Cissus 
quadrangularis 

300mg 

Uma cápsula duas 
vezes ao dia durante 

seis semanas. 
Dieta 2100kcal ao 

dia. 

Grupo 2:  
(IMC>30) 

Formulação com 
Cissus 

quadrangularis* 

Uma cápsula duas 
vezes ao dia durante 

oito semanas.  
Dieta 2100kcal ao 

dia. 

Grupo 3: 
(IMC 25-29,9) 

Formulação com 
Cissus 

quadrangularis* 

Uma cápsula duas 
vezes ao dia durante 

oito semanas.  
Sem restrições na 

dieta.  
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*Tempo de tratamento dos grupos IV e V : seis semanas. Tempo de tratamento dos grupos I, II e III: oito semanas.  
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LLiitteerraattuurraa  CCoonnssuullttaaddaa  

 

Pesquisado em Janeiro de 2015. 
 

 

PPrroopprriieeddaaddeess  

 

PPrrooppoossttaass  TTeerraappêêuuttiiccaass  BBaasseeaaddaass  eemm  EEvviiddêênncciiaass  CCiieennttííffiiccaass  

 

CCÁÁPPSSUULLAASS  GGEERREENNCCIIAADDOORRAASS  DDEE  PPEESSOO  EE  AANNTTIIOOXXIIDDAANNTTEESS  

Cissus quadrangularis 300mg4 

Café verde 100mg6 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose, uma vez ao dia. 

 

CCHHOOCCOOLLAATTEE  DDIIEETT  CCOOMM  CCIISSSSUUSS  QQUUAADDRRAANNGGUULLAARRIISS  

Cissus quadrangularis 37,5mg3* 

Base para chocolate sem açúcar qsp  Uma unidade 

Administrar dois tabletes ao dia, antes das principais refeições. 

*No mercado nacional o Cissus quadrangularis apresenta 20% de cetoesteroides. 

 

Cissus quadrangularis contém: 

 Ácido ascórbico; 

 Caroteno; 

 Esteroides anabólicos; 

 Cálcio; 

 Triterpenos; 

 Quercetina. 

 

Obesidade: atua na 

perda de peso. 

 

Potencial antioxidante 

Síndrome metabólica: 

melhora os perfis 

lipídicos. 

Estresse oxidativo induzido pela 

obesidade. 

Efeitos adversos1: Podem ocorrer problemas intestinais, dor de cabeça, boca seca e insônia. 

Contraindicação1: Gravidez e amamentação. 

CCÁÁPPSSUULLAASS  DDEE  CCIISSSSUUSS  QQUUAADDRRAANNGGUULLAARRIISS  

Cissus quadrangularis 150mg 

Excipiente qsp  Uma unidade 

Administrar duas cápsulas ao dia, antes das principais refeições. 
*A dosagem pode ser alterada e deve ser avaliada pelo profissional 
habilitado. 

 

 

CCÁÁPPSSUULLAASS  GGEERREENNCCIIAADDOORRAASS  DDEE  PPEESSOO  

Cissus quadrangularis 300mg3 

Irvingia Gabonensis 250mg7 

Excipiente qsp Uma undiade 

Administrar uma dose, uma vez ao dia. 

 

 


