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Resumo: 

De acordo com alguns artigos científicos, o primeiro registro do uso do Allium sativum na 

prevenção e tratamento de doenças foi no Antigo Egito. Para a execução do presente 

trabalho, realizou - se uma revisão bibliográfica sobre estudos de segurança e eficácia 

relacionados ao alho de 2008 a 2018. A seleção de fontes de pesquibaseada em publicações 

encontradas nas bases de dados : Lilacs via Bireme e Pubmed. 

 

Palavras-chave: Alho. Allium Sativum L. Hipertensão. Produtos naturais. 

 

Abstract: 
According to some scientific articles, the first record of the use of Allium sativum in the prevention 

and treatment of diseases was in Ancient Egypt. For the execution of the present work, a 

bibliographic review on safety and efficacy studies related to garlic from 2008 to 2018 was carried 

out. Selection of sources of research in publications found in databases: Lilacs via Bireme and 

Pubmed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com alguns artigos científicos, o primeiro registro do uso do Allium sativum na 

prevenção e tratamento de doenças foi no Antigo Egito. Na idade média, o alho também era 

muito valorizado por suas propriedades antimicrobianas, entre outros benefícios (CORZO-

MARTINEZ et al, 2007). 

Segundo FONSECA et al., (2014), os estudos e usos das plantas medicinais 

intensificaram-se devido, principalmente, à resistência aos antimicrobianos usados até então, 

fazendo com que a medicina tivesse de descobrir outros meios para a prevenção e tratamento 

das infecções em seres humanos. Ainda segundo os autores, apesar de já ter ocorrido diversas 

descobertas envolvendo o alho e suas propriedades, nem todas foram cientificamente testadas, 

o que significa dizer que seu uso em seres humanos ainda não é totalmente seguro, 

demandando novos estudos em volta do tema. 

Segundo ( SANTIAGO et al., 2009), o alho (Allium sativum), apresenta vários efeitos 

benéficos às doenças do aparelho circulatório, tais como diminuição dos níveis de colesterol, 

LDL-colesterol e da pressão arterial. O alho também tem atividade antioxidante que inativa 

espécies reativas de oxigênio e aumenta enzimas celulares antioxidantes como a superóxido- 

dismutase (SOD), catalase, glutationa- peroxidase e glutationa (BANERJEE et al., 2002 apud 

(SANTIAGO et al., 2009). Os autores observaram que a administração diária, via oral, de 

125, 250 e 500 mg/kg de alho homogeneizado com água destilada em ratos por 30 dias, 

promoveu menor dano causado pelo estresse oxidativo e menor mudança estrutural no 

miocárdio em corações isolados dos ratos que sofreram isquemia posterior reperfusão. 

Verifica-se que variam significativamente em termos de efeito do tratamento, tipos de 

preparações, dosagem e unidade experimental utilizada, sendo que a forma de utilização é 

fundamental para que haja princípios ativos em concentrações suficientes para exercerem a 

ação terapêutica (COSTA et al., 2010). 

O alho tem origem da Ásia Central, e, desde então, já passou a ser ultilizado não só 

como alimento, mas, também, como remédio. Devido às suas propriedades, o alho, desde sua 

descoberta até os dias de hoje, nunca deixou de ser utilizado para fins medicinais 

(FONTENELE et al., 2015). Diante disto surge o seguinte questionamento o alho tem mesmo 

efeito benefíco na saúde humana. 

Tendo em vista as características que foram exemplificadas acima, o presente estudo 

tem por objetivo realizar um levantamento dos estudos científicos sobre as propriedades 

terapêuticas do alho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O alho é um alimento utilizado tanto na culinária como na prevenção e cura de 

doenças, podendo ser usado de várias formas por possuir vários nutrientes, destacando-se os 

altos teores de zinco, selênio e alicina, óleo volátil sulfuroso que caracteriza seu forte odor 

(FONTENELE et al., 2015). 

Considerado um alimento funcional, o alho melhora o metabolismo e previne 

problemas de saúde. Seu principal composto, a alicina é responsável pela maioria das 

propriedades farmacológicas, antioxidantes e antibióticas, contra bactérias, fungos e vírus 

(FONSECA et al., 2014). 

Devido ao aumento da resistência aos antimicrobianos em uso, as plantas medicinais 

têm sido intensamente estudadas como agentes alternativos para a prevenção de doenças e 

tratamento de infecções em seres humanos e, com o passar dos anos, inúmeras pesquisas 

foram realizadas mostrando a eficiência e confiabilidade (Santiago et al., 2009). 

Dentre tantas espécies vegetais, o alho (Allium sativum) é considerado uma especiaria 

que pertence à família Liliaceae, que contém mais de 700 espécies, incluindo a cebola, o alho- 

poró, e a cebolinha . O seu cultivo teve origem na Ásia Central e desde a antiguidade era 

utilizado como alimento ou remédio. Atualmente, o alho continua sendo muito pesquisado 

devido às qualidades nutricionais e terapêuticas (FONTENELE et al., 2015). 

As doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior taxa de mortalidade no Brasil. 

Embora apresente uma redução nos últimos anos, ainda permanecem como a principal causa 

de morte no país (MANSUR et al., 2001). De acordo com o Ministério da Saúde (2004) 

aproximadamente 285 mil pessoas morreram por alguma doença no aparelho circulatório, 

sendo que aproximadamente 87 mil morreram por doença isquêmica do coração. 

Um dos fitoterápicos que pode ser usado como terapia complementar é o alho (Allium 

sativum), pois apresenta vários efeitos benéficos às doenças do aparelho circulatório, tais 

como diminuição dos níveis de colesterol e em outras enfermidades (SLOWING et al., 2001). 

O conhecimento popular do alho utilizado medicinalmente é o passo inicial para a 

investigação científica de atividades terapêuticas de remédios caseiros. Diversas patologias 

podem ser tratadas ou amenizadas através de preparações de origem natural e muitos 

fármacos disponíveis são oriundos de fontes naturais tais como o Allium sativum (COSTA et 

al., 2010). 

Outro aspecto importante a ser considerado quanto à etnofarmacologia é a busca por 

informações sobre a eficácia e segurança da utilização popular dos produtos naturais, 

principalmente devido às possíveis interações com outros produtos seja de origem natural, 

seja sintético, utilizada concomitantemente pelo paciente(COSTA et al., 2010). 
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Na prevenção de doença cardiovascular modificando seus principais fatores de risco, 

incluindo níveis séricos de colesterol, é uma estratégia importante. A ingestão regular de alho 

tem sido sugerida, mas seu impacto nos níveis de colesterol tem sido inconsistente (KHOO e 

AZIZ, 2009). 

 

 

 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Para a execução do presente trabalho, realizou-se uma  revisão  bibliográfica  

sobre estudos de segurança e eficácia relacionados ao alho de 2008 a 2018. A seleção de 

fontes   de   pesquisa   foi   baseada   em   publicações   encontradas   nas    bases    de    

dados: Lilacs via Bireme e Pubmed. 

Dentre os artigos encontrados foram selecionados textos completos em português 

e inglês de revisões sistemáticas, ensaios clínicos e estudos de avaliação de tecnologias em 

saúde com informações sobre o alho. Para busca dos artigos científicos utilizou-se os 

seguintes descritores em português e inglês: alho, Allium sativum. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

A partir das buscas na base de dados, Lilacs via Bireme e Pubmed, foram 

selecionados estudos clínicos e revisões sistemáticas sobre as propriedades terapêuticas do 

alho. 

No quadro abaixo, seguem descrição detalhada da busca realizada nas bases de 

Dados 

Quadro 1 – Informações sobre busca realizada. 
 

BASE DE DADOS DESCRITOR NÚMERO DE ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

NÚMERO DE ARTIGOS 

SELECIONADOS 

Lilacs via Bireme alho OR Allium 52 8 

Pubmed Sativum 55 2 

TOTAL 107 10 
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Ressalta-se que somente 10 artigos foram selecionados, pois alguns não estavam 

disponíveis como texto completo e/ou apresentavam-se duplicados nas bases de dados e/ou 

não se relacionavam diretamente com o tema da pesquisa. 

Na tabela abaixo, encontra-se informações de cada artigo selecionado para 

pesquisa: 
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Referência do 

artigo 

 
Tipo de estudo 

 
Objetivo 

 
Método 

 
Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
((KHOO E 

AZIZ, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma revisão 

sistemática para 

resumir 

criticamente as 

evidências sobre 

o efeito do alho 

sobre 

colesterol sérico. 

 

 

 

 

 

Prevenção de doença 

cardiovascular modificando 

seus principais fatores de 

risco, incluindo níveis 

séricos de colesterol, é uma 

estratégia importante. A 

ingestão regular de alho tem 

sido sugerida, mas seu 

impacto nos níveis de 

colesterol tem sido 

inconsistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foi realizada uma pesquisa abrangente 

da Biblioteca Cochrane, MEDLINE, EMBASE, 

sites de publicação eletrônica, listas de referência 

de documentos relevantes e buscas manuais de 

revistas desde o início até março de 2008. 

Treze ensaios incluindo 1056 sujeitosforam 

elegíveis para a meta-análise. No geral, 

administração de alho não mostrou diferença 

significativa nos efeitos em todos os desfechos 

medidas examinados em comparação com o 

placebo. A terapia com alho não produziu 

qualquer redução estatisticamente significativa 

no nível de colesterol (diferença média) 0-0,40 

mmol ⁄ L; IC de 95% 0 a 15 a 0 a 7 mmol ⁄  L), 

LDL-colesterol nível (diferença média, 0,01  

mmol  ⁄  L;  IC  95%  )  0,10  a  0,11 

mmol   ⁄   L),   nível   de   triglicerídeos (média 

diferença,) 0Æ05 mmol ⁄ L; IC95%) 0 a 17 a 

0,06 mmol ⁄ L) ou nível de apolipoproteína B 

(média diferença,) 0,02 g ⁄ L; IC95%) 0 a 3 0 a 

0 0,001 g ⁄ L). 

Não houve diferença entre o alho eo placebo 

no nível de colesterol HDL (diferença média, 

0,01 mmol ⁄ L; IC de 95%) 0 a 3 0 a 0,05 

mmol (L). Como moderada a alta 

heterogeneidade       existe       entre     estudos 

agrupados,   recomendações   conclusivas  não 
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podem ser feita atualmente sobre os efeitos 

reais da terapia de alho nos níveis séricos de 

colesterol. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pesquisamos o banco de dados Medline para 

ensaios clínicos randomizados (ECRs) 

publicados entre 1955 e Dezembro de 2013 

sobre o efeito das preparações de alho na pressão 

arterial. Além disso, revisamos o efeito do alho 

colesterol e imunidade. 

Na meta-análise atualizada sobre o efeito 

  do alho na pressão arterial, que incluiu 20 

  tentativas com 970 participantes, mostraram 

  uma diminuição média de 6 SE na pressão 

  arterial sistólica (PAS) de 5,1 6 2,2 mm Hg (P 

  e lt;0,001) e uma média de 6 SE diminuição 

  da pressão arterial diastólica (PAD) de 2,5 6 

 

 

 

 

 

 
(RIED, 2016) 

 

Atualizamos uma 

meta-análise 

anterior sobre o 

efeito do alho na 

pressão arterial e 

revisamos o 

efeito de alho em 

colesterol e 

imunidade. 

1,6 mm Hg (P e  lt;0,002) em comparação 

com placebo. 

Análise de subgrupo de estudos em 

hipertensos (PAS / PAD $ 140/90 mm Hg) no 

início do estudo revelou uma redução 

significativa maior na PAS de 8,7 6 2,2  

mmHg (P e lt;0,001; n = 10) e na PAD de 6,1 

6 1,3 mmHg (P &lt;0,001; n = 6). Uma meta- 

análise publicada anteriormente sobre o efeito 

do alho nos lipídios do sangue, que  incluiu 39 

  ECRs primários e 2300 adultos tratados por 

  um mínimo de 2 semanas, sugerido alho para 

  ser eficaz na redução do colesterol total e LDL 

  em 10%, se tomado por  gt; 2 meses por 

  indivíduos com concentrações 

   elevadas [por exemplo, colesterol total e gt; 

  200 mg / dL (e gt; 5,5 mmol / L)]. O alho tem 
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efeitos imunomoduladores aumentando 

atividade de macrófagos, células natural killer 

e produção de células T e B. Ensaios clínicos 

demonstraram que o alho é significativamente 

reduzir o número, a duração e a gravidade das 

infecções do trato respiratório superior. 

(WANG et al., 2015) Ensaios clínicos Suplementos de alho são Dezessete ensaios foram incluídos. Esta meta-análise sugere que os suplementos 

 randomizados. pensados para reduzir a Análise agrupada mostrou que a ingestão de de alho são superiores aos controles (placebo 

  pressão arterial (PA) Os alho causou uma redução de  3,75 mmHg na maioria das trilhas) na redução da PA, 

  autores realizaram uma meta- (intervalo de confiança de 95% [IC], 5,04 a especialmente em pacientes hipertensos. 

  análise para investigar efeito 2,45, = 30,7%; P e lt;0,001) na PA sistólica e  

  do alho na PA. Ovid 3,39 mmHg redução (IC 95%, 4,14 a 2,65, I  

  Medline, Cochrane Library e 2 = 67%; P e lt;.001) em PA diastólica em  

  PubMed (1946 a Novembro comparação com os controles. Meta-análise de  

  de 2013) Ultilizado para subgrupos mostraram uma redução  

  procurar ensaios clínicos significativa na PA sistólica em hipertensivo  

  randomizados. (4,4 mm Hg; IC 95%, 7,37 a 1,42, = 0,0%; P =  

   0,004), mas não pacientes normotensos.  

   Nenhuma redução significativa na PA  

   diastólica foi observada. Depois da  

   sensibilidade análise, heterogeneidade  

   desapareceu e significativa diastólica Redução  

   da PA (2,68 mmHg, IC 95%, 4,93 a 0,42, =  

   0,0%; P = 0,020) foi demonstrado em pacientes  

   hipertensos.  
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(HU et al., 2014) Estudos de coorte Realizar uma meta-análise Estudos de coorte elegíveis foram identificados Um total de 5 estudos de coorte prospectivos 

  atualizada de estudos por pesquisando MEDLINE (PubMed) e identificado. Em contraste com a meta-análise 

  prospectivos sobre a triagem das referências de artigos relacionados anterior, não houve associações significativas 

foram 
  associação entre o alho publicados até outubro de 2013. Meta-análises encontradas entre o consumo de alho (RR: 

  consumo e câncer de  foram realizadas para o câncer colorretal em 1,06; 95% CI: 0,95-1,19) ou alho 

  colorretal. relação ao consumo de alho cru e cozido  suplementares (RR: 1,12; IC95%: 0,96-1,31) e 

   e suplementos de alho, separadamente. Os risco de câncer colorretal. Um efeito protector 

   riscos relativos resumidos com IC 95% não significativo ingestão de suplemento de 

   foram calculados usando efeitos fixos ou alho contra câncer colorretal foi observada no 

   modelo de efeitos aleatórios dependendo da sexo feminino (RR: 0,84; IC95%: 0,64-1,11), 

   heterogeneidade entre os estudos. mas o oposto foi o caso nos homens (RR: 1,24; 

    IC 95%: 0,96-1,59). 

(MIRAGHAJANI et 

al., 

 Esta revisão resume os Bases de dados eletrônicas, incluindo Os resultados em animais e laboratoriais foram 

2018) potenciais efeitos benéficos MEDLINE, Web of Science, a Biblioteca mais consistentes. As conclusões gerais podem 

 do alho envelhecido sobre as Cochrane e o Google Scholar foram sugerir que ingestões de alho envelhecido estão 

 incidências de câncer, bem pesquisados. Todos os desenhos de estudo inversamente associadas ao câncer. A este 

 como a prevenção e melhora na incidência de câncer, ou respeito, os estudos têm deficiências. Portanto, 

 dos fatores relacionados à índices relacionados à malignidade como investigações mais precisas serão necessárias 

 malignidade. resultados em humanos, animais e estudos de para decidir se o alho envelhecido o consumo é 

  células humanas, e alho envelhecido e seus recomendável como parte dos programas de 

  ingredientes como exposições foram revisados prevenção ou controle do câncer. No entanto, 

  de acordo os itens para diretrizes de revisões devido às propriedades anticancerígenas do 

  sistemáticas (PRISMA). Inicialmente, 304 alho envelhecido, seu consumo junto com a 

  artigos foram identificados. Então, Foram dieta saudável pode ter benefícios efeitos sobre 

  selecionados 25 artigos que atenderam aos o câncer. 

  critérios de inclusão. Com base na avaliação, a  
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   qualidade geral pontuação de estudos humanos 

foi bem. Embora houvesse evidências 

inconsistentes de estudos em humanos. 

 

(SIMONS, 

WOLLERSHEIM E 

THIEN, 2009) 

Meta- Análise O alho é um produto à base 

de plantas amplamente 

utilizado para hipertensão. 

Meta-análises anteriores 

sobre o efeito do alho na 

pressão arterial (PA) foram 

contraditórios, no entanto. A 

hipótese é que as deficiências 

metodológicas podem ter 

contribuido para essa 

discordância. Portanto, foi 

avaliado que os estudos 

relatando o efeito do alho na 

PA não tinha qualidades 

metodológicas suficientes e 

uma descrição adequada 

determinação de PA. 

MEDLINE, EMBASE, AMED, a 

COCHRANE biblioteca, IBIDS e CINAHL 

foram sistematicamente pesquisados para 

ensaios relatando o efeito do alho na PA. Tanto 

a qualidade metodológica e qualidade da 

pressão arterial medição foram avaliadas 

usando qualidade pré-definida. 

Destes estudos, 13 foram incluídos 

anteriormente por outras meta- análises. A 

qualidade metodológica dos estudos foi 

insuficiente. Apenas quatro testes tiveram 

ocultação de alocação adequada, ensaio único 

relatou  uma análise de intenção de tratamento 

cego dos avaliadores foi feito em apenas três 

ensaios. Além disso, metade dos estudos não 

relataram nenhum dado sobre a medida da PA. 

Não há ensaios relatados no nível do braço. A 

posição do corpo era descrito com mais 

frequência. Todos os ensaios cumprindo um 

limite predefinido foram conduzidos em 

sujeitos normotensos. 

(KWAK et al., 2014) Revisão sistemáticas O câncer é uma das principais 

causas de morbidade e 

mortalidade no mundo, o que 

aumenta a assistência à saúde 

Bases de dados eletrônicas, incluindo 

MEDLINE, Web of Science, a Biblioteca 

Cochrane     e     o     Google     Scholar   foram 

pesquisados. Todos os desenhos de estudo que 

Embora houvesse evidências inconsistentes de 

estudos em humanos, os resultados  em  

animais  e   laboratoriais  foram 

mais consistentes. As conclusões gerais podem 
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  custos. Tem sido relatado que foram focados na incidência de câncer, ou sugerir que ingestões de alho envelhecido estão 

alguns componentes índices relacionados à malignidade como inversamente associadas ao câncer. A este 

dietéticos, como alho resultados em humanos, animais e estudos de respeito, os estudos têm deficiências. Portanto, 

envelhecido, um dos alhos células humanas, e alho envelhecido e seus investigações mais precisas serão necessárias 

preparações sem odor forte e ingredientes como exposições foram revisados para decidir se o alho envelhecido o consumo é 

sabor irritante, exibem efeitos de acordo os itens para diretrizes de revisões recomendável como parte dos programas de 

anticancerígenos. Esta sistemáticas (PRISMA). Inicialmente, 304 prevenção ou controle do câncer. No entanto, 

revisão resume os potenciais artigos foram identificados. Então, Foram devido às propriedades anticancerígenas do 

efeitos benéficos do alho selecionados 25 artigos que atenderam aos alho envelhecido, seu consumo junto com a 

envelhecido sobre as critérios de inclusão. Com base na avaliação, a dieta saudável pode ter benefícios efeitos sobre 

incidências de câncer, bem qualidade geral pontuação de estudos humanos o câncer. 

como a prevenção e melhora foi bem.  

dos fatores relacionados à   

malignidade   

(SUN, WANG e 

QIN, 

Pesquisa Este estudo teve como Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas Um total de 14 artigos elegíveis publicados de 

2018) bibliográfica objetivo compreender o bases de dados PubMed, EMBASE e Cochrane 1981 a 2016 foram incluídos. A qualidade das 

  impacto do alho na melhoria Library utilizando palavras-chave como “Alho” literaturas foi de moderada a 

  dos lípidos no sangue usando e “hipercolesterolemia” e o prazo “14 de julho altas qualidades. Os valores de CT (SMD = – 

  uma meta-análise. (2017)”. Após extrair detalhes relevantes, cada 1,26, IC95%, –1,86 a –0,66), lipoproteína de 

   literatura selecionada foi avaliada quanto à baixa densidade (LDL) (SMD = –1,07, IC95%, 

   qualidade de acordo com os critérios de –1,67 a-0,47), e lipoproteína de alta densidade 

   avaliação de qualidade do risco de viés (HDL) (SMD = 0,50, 95% CI, 0,06-0,94) 

   recomendado pela Cochrane Collaboration depois de tomar alho no grupo experimental e o 

   recomendações e testes de heterogeneidade grupo controle tem significância estatística, 

   foram realizados. Diferença média padronizada enquanto não houve diferença significativa de 

   (SMD) e intervalo de confiança de 95% (IC) TG nos 2 grupos (SMD = –0,16, IC95%, - 0,87 
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   foram avaliados usando o software R 3.12. O 

viés de publicação foi avaliado pelo método de 

Egger. 

a 0,55). No entanto, o resultado do HDL foi 

revertido quando removidas algumas das 

literaturas. Nenhum viés significativo de 

publicação entre os estudos elegíveis com 

valores de CT (P = 0,0625), LDL (P = 0,0770), 

HDL (P = 0,293) e TG (P = 0,3436). 

(WANG et al., 2017) Revisão sistemáticas O presente estudo foi PubMed, EMBASE, o A Biblioteca Cochrane e Diminuição significativa de frutosamina e 

 desenhado para avaliar a Internet do Conhecimento Nacional da China hemoglobina glicada (ambos em 12 e 24 

 sistematicamente a eficácia (CNKI) foram pesquisadas ensaios clínicos semanas) foram também encontrado no grupo 

 clínica e a segurança do alho randomizados (ECR) utilizando os termos alho de alho. Enquanto isso, melhorou 

 suplemento no manejo do e DM2 até abril de 2017. A qualidade dos ECR significativamente os líquidos sanguíneos do 

 diabetes mellitus tipo 2 incluídos foi avaliada pelo instrumento colesterol total [SMD = −1,93, IC95% (−2,98, 

 (DM2). Cochrane de risco de viés e dados de desfechos −0,87), 3–4 semanas], lipoproteína de alta 

  foram reunidos pelo REVMAN. densidade [SMD = −0,41, IC 95% (−0,83, 

   −0,00), 3–4 semanas] e lipoproteína de baixa 

   densidade [SMD = −3,47, IC 95% (−5,76, 

   −1,18), 12 semanas] foram confirmados após 

   administração de alho. Não houve diferença 

   significativa. Dados atuais 

   confirmam que o suplemento de alho 

   desempenha papéis positivos e sustentados na 

   glicemia, colesterol total e regulação da 

   lipoproteína de alta / baixa densidade no 

   manejo do DM2. 
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(ROHNER et al., 

2015) 

Duplo-cegos Muitos pacientes preferem 

medicamentos à base de 

plantas às drogas 

convencionais. Provas 

limitadas de estudos sugerem 

que os preparados de alho 

reduzem pressão arterial 

(PA). 

Foi pesquisado bancos de dados eletrônicos 

até março de 2014 para identificar todos os 

ensaios clínicos randomizados que compararam 

uma preparação de alho ao placebo em 

pacientes hipertensos. Os ensaios foram 

obrigados a relatar valores da PA no início e 

após um acompanhamento de pelo menos 4 

semanas. 

Nove estudos duplo-cegos com 482 indivíduos 

preencheram os critérios de inclusão. Os 

ensaios incluídos eram bastante pequenos e a 

qualidade da maioria dos ensaios incluídos foi 

moderada.  O  acompanhamento  variou  de  8 a 

26 semanas. Todos os ensaios relataram 

medidas de BP no consultório. PA sistólica e 

PA diastólica (PAS e PAD) foram mais 

efetivamente reduzidos em indivíduos tratados 

com preparações de alho do que em indivíduos 

tratados com placebo. Contudo, 

heterogeneidade foi alta (diferença de média 

ponderada (WMD) para PAS foi −9,1 mm Hg; 

Intervalo  de  confiança  de  95%  (IC),  −12,7 a 

−5,4; P para heterogeneidade = 0,0006; e I 2 = 

71%; WMD para BP foi -3,8 mm Hg; IC 95%, 

−6,7 a −1,0; P para heterogeneidade = 0,00001; 

I 2 = 80%). Quando analisada restringiram-se a 

ensaios de alta qualidade usando análise de 

intenção de tratamento ou para ensaios com 

alocação de tratamento oculto e padronizado e 

medição de PA cega, os tamanhos de efeito 

para SBP, mas não para DBP foram menor e 

heterogeneidade desapareceu. 



 

 

 

 

 

 

As ingestões de alho envelhecido estão inversamente associadas ao câncer. A este 

respeito, os estudos têm deficiências. Portanto, investigações mais precisas serão necessárias 

para decidir se o alho envelhecido é recomendável o consumo como parte dos programas de 

prevenção ou controle do câncer. No entanto, devido às propriedades anticancerígenas do alho 

envelhecido, seu consumo junto com a dieta saudável pode ter efeitos sobre o câncer 

(MIRAGHAJANI et al., 2018). 

O efeito do alho na pressão arterial não pode ser verificado. Meta- análises anteriores 

foram baseadas em estudos com delineamentos de estudo inadequados, deficiências e com 

pouca informação sobre medição de pressão. O uso de alho não pode ser recomendado como 

anti-hipertensivo para pacientes hipertensos na prática diária (ROHRER et al., 2015). O alho 

pode reduzir o nível de CT e LDL em vez de HDL e TG, indicando a capacidade de anti-

hiperlipidemia. As evidências disponíveis do ensaio clínico randomizado e controlado não 

demonstram efeitos benéficos do alho no colesterol sérico (SUN, WANG e QIN, 2018). 

Dados atuais confirmam que o suplemento de alho desempenha papéis positivos e 

sustentados na glicemia, colesterol total e regulação da lipoproteína de alta / baixa densidade 

no manejo do DM2. Nessa revisão sugere que os suplementos de alho têm o potencial de 

reduzir a pressão arterial em hipertensos, para regular ligeiramente as concentrações de 

colesterol e estimular o sistema imunológico (WANG et al., 2017). Os suplementos de alho 

são altamente tolerados e podem ser considerados como uma opção de tratamento 

complementar para a hipertensão, colesterol elevado e estimulação da imunidade. Futuros 

ensaios em longo prazo são necessários para elucidar o efeito do alho sobre morbidade e 

mortalidade cardiovascular (KWAK et al., 2014). 

Embora as evidências desta revisão sugiram que as preparações de alho pode diminuir a 

PA em hipertensos, a evidência não é forte. Um experimento bem conduzido e energizado de 

maior duração é necessário para confirmar esses achados (Simons, Wollersheim e Thien, 

2009). 

Esta meta-análise sugere que os suplementos de alho são superiores aos controles 

(placebo na maioria das trilhas) na redução da PA, especialmente em pacientes hipertensos. 

O consumo de suplementos de alho ou alho RC não está significativamente associado 

ao risco reduzido de câncer colorretal (KWAK et al., 2014). 

 



 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a revisão de literatura, verifica-se que há diversos estudos clínicos e revisões 

sistemáticas sobre o uso do alho em diversas patologias. Nota-se que dos estudos 

selecionados, as principais patologias estudadas foram: hipercolesterolemia (colesterol total e 

frações), hipertrigliceridemia, câncer e diabetes tipo 2. 

De acordo com os estudos, há algumas inconsistências, pois percebe-se que alguns 

artigos concluem que há diferença significativa para algumas situações como redução da 

pressão arterial e prevenção de câncer, entretanto outros mostram não haver diferença quando 

comparado com o grupo controle. 

Assim, sugere-se a realização de novos estudos com qualidade metodógica melhor a 

partir daquelas patologias cujo alho demonstrou ter algum efeito benéfico. 
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