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Uso da canela na prevenção e tratamento do 
Diabetes Mellitus

Resumo

Diabetes mellitus é classificado como um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizados por hiperglicemia resultante 
de defeitos na ação da insulina, na secreção, ou em ambas. No diabetes tipo 1 (DM1) ocorre destruição das células beta-pancreáticas, 
levando à deficiência de insulina. Já o diabetes tipo 2 (DM2) é resultante de defeitos na produção e ação da insulina e na regulação da 
produção hepática de glicose. O diabetes gestacional (DMG) associa-se tanto à resistência à insulina quanto à sua menor produção. 
A canela é uma especiaria obtida de várias espécies de árvores do gênero Cinnamomum, família Lauraceae, e em grego significa 
“madeira doce”. Desde a Antiguidade, vem sendo usada para fabricação de óleos voláteis, e a casca da madeira, como especiaria. As 
primeiras propriedades relatadas são sua ação antioxidante, seus efeitos antidiabéticos e ações antimicrobiana e antifúngica. O principal 
composto bioativo da canela ainda não está esclarecido: parece ser o cinamaldeído, porém outros compostos têm demonstrado ação. Os 
principais mecanismos sugeridos para a ação hipoglicemiante da canela são a redução do esvaziamento gástrico, inibição das enzimas 
α-glicosidase e α-amilase pancreática, aumento dos níveis GLP-1, ativação dos receptores da insulina, aumento da expressão gênica e 
maior translocação do GLUT-4, ativação do GLUT-1, redução da gliconeogênese e aumento da glicogênese, aumento da expressão de 
PPAR-α e PPAR-γ. Estudos in vitro e in vivo favorecem o uso da canela para o controle glicêmico, porém o “n” reduzido dos estudos e 
as evidências conflitantes, contraditórias e heterogêneas tornam a eficácia da canela questionável. Conclusão: há poucos estudos sobre 
a canela em DM1, sem efeitos significativos em humanos; em DM2, os efeitos são melhores em pacientes descompensados; no DMG, 
não é recomendado extrapolar os dados para humanos. A toxicidade da canela é baixa, e seu uso é seguro por até 4 meses, de acordo 
os estudos. Doses usuais (pó ou extrato seco): 500 mg a 6 g/dia.

Palavras-chave: Cinnamomum, canela, diabetes mellitus.

Abstract

Diabetes is classified as a heterogeneous group of metabolic disorders characterized by hyperglycemia resulting from defects in insu-
lin action, secretion, or both. In type 1 diabetes (T1DM), beta-pancreatic cell destruction leads to insulin deficiency. Type 2 diabetes 
(T2DM) is a result of defects in the production and action of insulin and in the regulation of hepatic glucose production. Gestational 
diabetes (GDM) is associated with both insulin resistance and its decreased production. Cinnamon is a spice obtained from several 
species of trees of the genus Cinnamomum, family Lauraceae, and in Greek it means "sweet wood". Since ancient times it has been 
used for the manufacture of volatile oils, and the bark of wood, as spice. The first reported properties are its antioxidant action, an-
ti-diabetic effects and antimicrobial and antifungal actions. The major bioactive compound of cinnamon is still unclear: it seems to be 
cinnamaldehyde, but other compounds have shown action. The main mechanisms suggested for the hypoglycaemic action of cinnamon 
are gastric emptying reduction, inhibition of α-glycosidase and pancreatic α-amylase enzymes, increase of GLP-1 levels, activation of 
insulin receptors, increase in gene expression and greater GLUT-4 translocation, activation of GLUT-1, reduction of gluconeogenesis 
and increased glycogenesis, increased expression of PPAR-α and PPAR-γ. In vitro and in vivo studies favor the use of cinnamon for 
glycemic control but the reduced "n" of the studies and the conflicting, contradictory and heterogeneous evidences make the cinnamon 
efficacy questionable. Conclusion: there are few studies about cinnamon in T1DM, with no significant effects in humans; in T2DM, the 
effects are better in decompensated patients; in GDM, it is not recommended to extrapolate data to humans. The toxicity of cinnamon 
is low, and its use is safe for up to 4 months, according to studies. Usual doses (powder or dry extract): 500 mg to 6 g/day.

Keywords: Cinnamomum, cinnamon, diabetes mellitus.

Use of cinnamon in the prevention and treatment of Diabetes Mellitus 



42

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l

Adriano Cavalcanti Nóbrega e Camila Komatsu

DDiabetes mellitus é classificado como um 
grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos 
caracterizados por hiperglicemia resultante de 
defeitos na ação da insulina, na secreção desta, 
ou em ambas. Tem sua classificação etiológica 
dividida em tipo 1 (autoimune ou idiopático), tipo 
2, gestacional e outros tipos específicos. Há, ainda, 
duas categorias de risco aumentado conhecidas 
como pré-diabetes: a glicemia de jejum alterada 
e a tolerância diminuída à glicose1.

No diabetes tipo 1 ocorre destruição das 
células beta-pancreáticas, levando à deficiência 
de insulina. Corresponde a 5-10% dos casos 
de diabetes e é mais comum em crianças e 
adolescentes. O tipo 1A (autoimune) apresenta 
intensa associação entre genética (associada ao 

sistema HLA classe II) e fatores ambientais, sendo 
os principais: infecções virais, hipovitaminose D, 
introdução precoce ao leite de vaca e interrupção 
precoce do aleitamento materno. Já o tipo 1B 
(idiopático) é a minoria dos casos de DM1, tem 
causa desconhecida e caracteriza-se pela ausência 
de marcadores de autoimunidade e pela não 
associação ao sistema HLA1.

Já o diabetes tipo 2, que corresponde a 90-95% 
dos casos, é resultante de defeitos na produção 
e ação da insulina e na regulação da produção 
hepática de glicose (disfunção de células alfa) 
(Figura 1). Apresenta intensa associação entre 
genética e ambiente, é mais comum após 40 anos e 
está relacionada com sobrepeso/obesidade (achado 
comum ao diagnóstico)1.

Figura 1. Sequência patogênica de eventos que levam ao desenvolvimento de resistência à insulina

Fonte: Adaptado de: SBD1.
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É considerada diabetes gestacional (DMG) 
qualquer intolerância à glicose apresentada pela 
primeira vez na gestação. É um dos agravos 
mais comuns nesta fase (1-14%; no Brasil, 7%), 
apresentando reversão pós-parto, porém com 
risco aumentado de desenvolver DM2 em 10-63% 
destas mulheres em 5-16 anos. Associa-se tanto 
à resistência à insulina quanto à menor produção 

desta (semelhante ao DM2)1.
Em resumo, o DM2 apresenta produção 

insuficiente de insulina, baixa ação periférica, 
elevada produção hepática de glicose. O tratamento 
visa, portanto, a melhorar ou aumentar a produção 
de insulina, melhorar sua ação nos tecidos 
periféricos e reduzir a produção hepática de 
glicose.
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No DM1 há ausência de produção de insulina, 
portanto o tratamento visa à reposição deste 
hormônio (não há como melhorar ou aumentar a 
produção, uma vez que as células produtoras estão 
mortas). Importante salientar que é possível haver 
resistência à insulina não associada à etiopatologia 
do DM1, mas sim aos hábitos de vida, como 
sedentarismo, má alimentação, entre outros. 

O DMG apresenta tanto produção insuficiente 
de insulina quanto menor ação periférica. 
Nesse contexto, é importante avaliar os riscos 
teratogênicos de qualquer tratamento. 

Dados epidemiológicos apontam que, em 2015, 
havia 415 milhões de diabéticos no mundo, e a 
previsão para 2040 é que este número alcance 
642 milhões2. 

Diabetes é uma doença complexa e multifatorial, 
necessi tando de t ratamentos conjuntos 
e complementares. Em geral, os pacientes 
apresentam baixa aderência aos tratamentos 
convencionais, seja porque são complexos, por 
riscos de hipoglicemias ou efeitos secundários, seja 
por crenças3. Estudos demonstram que pacientes 
diabéticos são 1,6 vezes mais propensos a aderir 
a tratamentos complementares e alternativos do 
que não-diabéticos4. Nesse contexto, ganha espaço 
a medicina integrativa, que combina medicina 
convencional com medicina complementar 
baseada em evidências3. Além disso, parte 
da população diabética não tem acesso aos 
medicamentos convencionais5. Todos esses 
aspectos justificam o estudo da fitoterapia aplicada 
ao diabetes. 

A canela é uma especiaria obtida de várias 
espécies de árvores do gênero Cinnamomum, 
família Lauraceae. Em grego significa “madeira 
doce”. Existem mais de 250 espécies identificadas, 
sendo 20 só na Índia. A C. cassia, conhecida 
como “canela chinesa”, é a mais estudada e 
comercializada; já a C. verum ou zeylanicum é 
conhecida como “canela verdadeira” ou C. ceylon, 
originária do Sri Lanka6.

Desde a Antiguidade a canela vem sendo usada 
para fabricação de óleos voláteis extraídos das 
folhas e utilizados em sabonetes e perfumes, e 
a casca da madeira (pó, raspa, rama/pau), como 
especiaria, agregando aroma e sabor a alimentos 
e bebidas6.

O óleo extraído das folhas e do caule é rico em 
eugenol, cinamaldeído, copane, cinamil-acetato 

e cânfora, sendo estes considerados os principais 
compostos bioativos da canela6. 

As primeiras propriedades relatadas foram sua 
ação antioxidante (melhorando o funcionamento 
celular por meio da ação do eugenol); efeitos 
antidiabéticos, através da ação potencializadora 
da insulina (cinamaldeído) e da própria ação 
antioxidante; ação antimicrobiana, conservando 
carnes; ação antifúngica em milho e contra 
salmonela em queijos, sendo conhecida, assim, 
como um conservante natural6.

Verificando a ação hipoglicêmica do 
cinamaldeído, foi utilizado extrato da C. 
zeylanicum em ratos diabéticos (STZ), resultando 
em significativa redução da glicemia em jejum 
(GJ) e da hemoglobina glicosilada (HbA1c)7.

A administração do óleo essencial extraído da 
C. ramulus, rico em ácido 2-metoxi-cinâmico, 
apresentou a maior concentração sérica do 
metabólito hepático do cinamaldeído8.

Interessantemente, Anderson et al.5, utilizando 
extrato aquoso de canela, reportaram aumento 
de 20 vezes na ação da insulina em adipócitos 
sobrenadantes com glicose. O extrato utilizado 
era rico em compostos hidrossolúveis com efeitos 
antioxidante e insulin-like, sendo os principais: 
flavonoides, catequina e epicatequina (estes 
últimos os compostos bioativos). Nesse estudo, 
cinamaldeído, eugenol e 2-metoxi-cinamaldeído 
não apresentaram nenhuma ação insulin-like5.

Em virtude dos diferentes resultados 
encontrados na literatura, Medagama afirma que 
“as evidências disponíveis acerca dos compostos 
ativos da canela continuam inconclusivas. 
Múltiplos compostos ativos em diferentes níveis 
da sinalização da insulina é provavelmente uma 
interpretação intermediária e segura enquanto 
evidências mais robustas surgem”9.

Ainda segundo Medagama9, os principais 
mecanismos sugeridos para a ação hipoglicemiante 
da canela estão descritos na Figura 2. São eles: 
redução do esvaziamento gástrico, inibição das 
enzimas α-glicosidase e α-amilase pancreática, 
aumento dos níveis de GLP-1, ativação dos 
receptores da insulina, aumento da expressão 
gênica e maior translocação do GLUT-4, ativação 
do GLUT-1, redução da gliconeogênese e aumento 
da glicogênese, aumento da expressão de PPAR-α 
e PPAR-γ9.
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Shen et al.10 avaliaram os efeitos não 
insulinodependentes da canela em ratos induzidos 
ao DM1 e não tratados. Para isso, compararam 
grupo placebo versus grupo tratado com extrato 
aquoso de canela (CE) na dose de 30 mg/kg/dia por 
22 dias. Houve redução da glicemia e nefropatia, 
aumento na regulação da UCP-1, aumento na 
translocação de GLUT-4 para a membrana no 
tecido adiposo marrom e músculo esquelético. 
Como conclusão, os autores afirmam que “a canela 
apresentou efeitos antidiabéticos independentes da 
insulina, pois aumentou a atividade mitocondrial 
e a captação periférica de glicose”. 

Altschuler et al.11 realizaram o primeiro ensaio 
com canela em pessoas com DM1. Em um estudo 
duplo-cego, placebo, randomizado, 72 indivíduos 
usaram 1 g de canela em pó ou placebo por 90 dias. 
Foram avaliados HbA1c, total de insulina utilizada 
ao dia e efeitos adversos (hipoglicemia). Nenhum 
benefício foi encontrado com o uso da canela em 
indivíduos diabéticos tipo 1. 

Em ratos diabéticos tipo 2, Babu et al.7 
utilizaram 5, 10 e 20 mg/kg/dia durante 45 
dias, comparando-os a ratos saudáveis e ratos 
diabéticos usando glibenclamida. Houve redução 
significativa (p<0,05) de GJ, HbA1c e colesterol 

Figura 2. Mecanismos moleculares pelos quais a canela exerce atividade hipoglicêmica
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síntese de 
glicogênio 

PK: piruvato quinase; PEPCK: fosfoenolpiruvato carboxiquinase; PPAR-gama: receptor ativado por proliferadores de 
peroxissoma gama; WAT: tecido adiposo branco; ACO: acil-CoA oxidase; GLUT-4: proteína transportadora de glicose-4; 
LPL: lipoproteína lipase; CD36: Transportador de ácidos graxos
Fonte: Adaptado de: Medagama9.
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total (CT), aumento de insulina, glicogênio 
hepático e HDL-c, e normalização das enzimas 
ALT, AST, LDH com o uso da canela.

Extrato aquoso de canela (CAE) nas doses 
de 200 e 400 mg/kg/dia foi ofertado a 42 ratos 
obesos e diabéticos versus ratos eutróficos e ratos 
obesos e diabéticos não tratados com CAE. Como 
resultado, verificaram-se efeitos antiobesogênico, 
antidislipidêmico, antidiabetogênico, antioxidante 
e hepatoprotetor do CAE12.

Medagama9 avaliou 7 ensaios clínicos utilizando 
canela em indivíduos diabéticos tipo 2. C. cassia, 
C. aromaticum e C. burmanii foram as espécies 
mais utilizadas (C. zeylanicum não foi utilizada em 
nenhum dos estudos). “N” variou de 25 a 137; a 
duração dos estudos, de 40 dias a 16 semanas; e as 
doses, de 500 mg a 6 g/dia. Resultado da análise: 
cinco estudos apresentaram melhora da GJ e/ou 
HbA1c, enquanto dois não apresentaram melhora 
do controle glicêmico.

Leash et al.13 e Akilen et al.14, ambos em 
2012, Allen et al.15, em 2013, e Costello et al.16, 
em 2016, publicaram revisões sistematizadas e 
meta-análises dos principais estudos sobre o uso 
da canela em diabetes. 

Leash et al.13 avaliaram 10 estudos com 
diabéticos tipos 1 e 2, num total de 577 participantes. 
C. cassia foi a espécie utilizada, em dose média 
de 2 g/dia por 4 a 16 semanas. O resultado foi 
inconclusivo para a glicemia em jejum; já para 
HbA1c, insulina e GPP, houve melhora, mas sem 
efeito estatístico. Leash et al.13, destacam os riscos 
de vieses moderados na maioria dos estudos.

Akilen et al.14 investigaram 6 estudos com 
diabéticos tipo 2, num total de 435 pacientes, 
utilizando C. cassia (5 estudos com pó, 1 estudo 
com extrato), em doses de 1 a 6 g/dia por 40 dias 
a 4 meses. Para esses autores, houve redução 
significativa de HbA1c e GJ, entretanto em 2 dos 
6 estudos aonde essa redução foi mais significativa 
(influenciando no resultado da meta-análise), o 
valor de HbA1c inicial foi mais alto.

Allen et al.15, em 2013, analisaram 10 estudos 
totalizando 543 pacientes diabéticos tipo 2: 6 
estudos com capsula ou pó de C. cassia; 1 estudo 
com C. cassia associada a zinco e cálcio; 1 estudo 
com C. Aromaticum; e 2 estudos sem descrição 
da forma de uso da canela. As doses utilizadas 
foram de 120 mg a 6 g/dia (extrato aquoso ou 
pó) durante 4 a 18 semanas. Houve redução 
significativa de GJ, CT, LDL, TG e aumento de 
HDL comparado ao grupo controle, sem efeito 

significativo na HbA1c. Como observações, 
os autores destacam que os dados foram muito 
heterogêneos para GJ, HbA1c, TG, CT, LDL; 
houve elevado risco de viés para os resultados 
da GJ, baixo risco para HbA1c; e as formas 
encapsuladas apresentaram melhores resultados 
comparados ao uso em pó. Os pesquisadores 
ainda compararam o efeito da canela com outras 
terapias: para o impacto na GJ, compararam canela 
com metformina (redução de 24,59 e 58 mg/dl, 
respectivamente) e com sitagliptina (redução de 
16 e 21 mg/dl, respectivamente); para o impacto 
na LDL-c, compararam com a estatina (redução 
de 9,4 e 50 mg/dl, respectivamente); e para o TG, 
compararam com fibrato (redução de 29,6 e 50 
mg/dl, respectivamente). O grupo apontou, ainda, 
que a cada estudo adicionado o impacto da canela 
na redução da HbA1c tornava-se menos evidente, 
enquanto para a GJ tornava-se maior. O perfil dos 
pacientes estudados, as doses e formas utilizadas 
e o tempo dos estudos revelaram forte influência 
nos resultados sobre a HbA1c.

Mais recentemente, Costello et al.16, ao analisar 
11 estudos com 694 pacientes diabéticos tipo 2 
(em 10 deles foi mantido o uso da metformina) 
utilizando 120 mg a 6 g/dia de canela por 4 a 16 
semanas, concluíram que os 11 estudos reportaram 
alguma redução na GJ, enquanto que a redução na 
HbA1c foi modesta. O mais importante da análise 
do grupo foi a observação de que os dados foram 
muito heterogêneos e os efeitos modestos tanto na 
GJ quanto na HbA1c.

Em estudo conduzido com ratas gestantes 
diabéticas, o uso do cinamaldeído reduziu 
significativamente a hiperfagia e intolerância a 
glicose durante a gestação; reduziu, ainda, os níveis 
séricos de frutosaminas, CT, TG, leptina, TNF-α 
e malondialdeído (MDA), enquanto aumentou 
níveis de HDL, adiponectina, glicogênio hepático, 
glutationa-S-transferase, catalase, aumentou a 
expressão gênica de PPAR-γ e o número de fetos 
viáveis17. Todavia, esses dados não devem ser 
extrapolados para mulheres grávidas diabéticas, 
uma vez que não existem estudos demonstrando 
segurança.

Quanto à toxicidade, Anand et al.18 e Medagama9 
avaliaram os efeitos de doses elevadas em animais 
e humanos, respectivamente. 

Anand et al.18 demonstraram que o uso agudo 
por até 4 dias de C. zeylanicum em doses de 100, 
200 ou 400 mg/kg em ratos não induziu a morte ou 
mudança comportamental e não gerou mudanças 
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nas funções renais ou hepáticas, como se pôde 
ver através dos níveis séricos de ALT, AST, FAL, 
creatinina e bilirrubinas totais.

Medagama9, ofertando doses de 400 mg/
kg (equivalente a 600 a 2.400 mg/kg) a adultos 
também não demonstrou riscos, parecendo o 
cinamaldeído não ter efeito tóxico mesmo 20 
vezes acima da dose estimada, apresentando, 
portanto, margem de segurança elevada, ainda que 
os efeitos sejam contraditórios de acordo com as 
meta-análises apresentadas anteriormente.

A C. cassia, em doses de até 6 g/dia, não 
apresentou evento adverso significante13. Todavia, 
em 4 ocasiões houve relato de erupção cutânea, 
urticária, náusea e hipoglicemia13. A C. cassia 
possui alto teor de cumarinas9, possivelmente, 
associado aos efeitos acima relatados. Embora os 
estudos clínicos com C. cassia não demonstrem 
efeitos adversos em curto prazo (< 4 m), os riscos 
com o uso prolongado são desconhecidos9. 

Considerações sobre os estudos apresentados9:
• Estudos in vitro e in vivo favorecem o uso 

da canela (em pó ou como extrato seco) para o 
controle glicêmico;

• “N” reduzido nos estudos em animais 
ou com humanos e as evidências conflitantes, 
contraditórias e heterogêneas tornam a eficácia 
da canela para o diabetes questionável;

• O principal composto bioativo da canela ainda 
não está esclarecido: parece ser o cinamaldeído, 
porém outros compostos têm demonstrado ação 
biológica;

• Estudos utilizaram canela isolada ou associada 
a tratamentos convencionais, podendo causar 
redução dos efeitos da canela ou competição entre 
as ações;

• Melhora de controle glicêmico, lipidograma 
e composição corporal foram vistas em ratos 
diabéticos (STZ), mas não nos ratos saudáveis;

• Em humanos, efeitos são mínimos quando o 
controle glicêmico está próximo do normal (GJ 
ou HbA1c), sendo mais significativos quando os 
valores de baseline são mais altos;

• Para efeitos na HbA1c, é necessária duração 
mínima de 2 a 3 meses, mas muitos dos estudos 
utilizaram período menor em suas metodologias.

Como utilizar a canela na prática clínica:
• Todos os estudos clínicos randomizados, 

placebo-controlados, com humanos utilizaram 
C. cassia. A C. zeylanicum (“verdadeira”) possui 
menor teor de cumarina, porém não foi utilizada. 
Canela em pó foi a forma mais utilizada9;

• Doses mais comuns: 500 mg a 6 g/dia, sempre 
junto às refeições, podendo dividir a dose total em 
2-3 vezes ao dia9;

• Decocção de canela em pau: colocar 2 a 3 
ramos em 150-200 ml de água morna e deixar por 
5 a 15 minutos; tomar 1 a 3 vezes ao dia;

• Em preparações culinárias: bebidas, vitaminas, 
sucos, chás, cafés, chocolates, carnes, aves, 
canjicas, arroz doce, esfirras, quibes etc.

Conclusões

• Canela em diabetes tipo 1: há poucos estudos, 
sem efeitos significativos em humanos;

• Canela em diabetes tipo 2: efeitos melhores 
em pacientes descompensados;

• Canela em diabetes gestacional: não 
recomendado extrapolar dados para humanos;

• Toxicidade: baixa. Cumarinas presentes na 
C. cassia podem exercer algum efeito nefro ou 
hepatotóxico em uso prolongado;

• Tempo de uso: seguro por até 4 meses, 
segundo os estudos.

• O uso da canela deve ser entendido como 
tratamento complementar. A base da prevenção e 
do tratamento do diabetes está no estilo de vida 
(sono, dieta, exercício, estresse). 

• A canela é uma das especiarias mais antigas e 
mais utilizadas na história da humanidade. Embora 
os estudos sejam controversos quanto ao seu 
efeito terapêutico no diabetes, seu uso é seguro, 
e seu impacto gastronômico justifica o estimulo 
à prescrição
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