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AVALIAÇÃO DO EFEITO HEPATOTÓXICO DO USO CRÔNICO DO EXTRATO 

AQUOSO DA PLANTA ILEX PARAGUARIENSIS EM RATOS WISTAR: UM 

ESTUDO HISTOQUÍMICO 

 

1. RESUMO 

 

Foi realizada uma pesquisa do tipo experimental na qual a planta Ilex 

paraguariensis, popularmente conhecida como erva-mate, erveira ou chá-mate tem 

sido utilizada para fins medicinais na resolução de diabetes, hipertensão, 

obesidade, fadiga, desordens hepáticas, dentre outros, baseado no conhecimento 

popular. Cerca de 20% a 30% dos portadores de doença hepática utilizam ervas 

como tratamento, tornando pertinente o questionamento de seu uso e seus 

potenciais efeitos adversos ao organismo. Este estudo foi realizado em duas 

etapas. Na primeira etapa, a eutanásia foi realizada sob anestesia, e os animais 

foram submetidos à punção cardíaca, após 60 dias de tratamento, para retirada do 

sangue e obtenção do soro, a fim de investigar as possíveis alterações das enzimas 

hepáticas AST e ALT relacionadas ao uso crônico do extrato aquoso da Ilex 

paraguariensis em ratos machos da linhagem wistar, divididos em dois grupos, 

sendo controle extrato (CE) e controle hídrico (CH).  Já na segunda etapa, foi 

realizado um estudo histológico dos fígados dos animais submetidos ao 

experimento. Na primeira etapa, foram encontrados valores normais para as 

transaminases séricas, afastando assim condições de uma possível 

hepatotoxicidade pelo uso prolongado do extrato da planta. Na segunda etapa, 

foram realizadas lâminas histológicas para análise histoquímica, através da 

coloração Tricrômico de Gomori e Hematoxilina Eosina, encontrando-se sinais 

como início de processo degenerativo fagocítico, necrose em torno do espaço 

porta-hepático, sugerindo possível início de doença hepática gerada pelo consumo 

crônico do extrato aquoso da planta Ilex paraguariensis, em comparação ao grupo 

CH cujas alterações foram não significativas. 

 

2. INTRODUÇÃO 
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  A Ilex paraguariensis (erva-mate), originária da América do Sul em 

países como Argentina, Brasil e Paraguai, possui cerca de 80% de sua área de 

ocorrência no Brasil, distribuindo-se nos estados de Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo considerada uma 

importante fonte de renda para estas regiões (MACCARI, 2000). A erva-mate é 

uma planta dióica, pertencente à família Aquafoliaceae, e pode atingir até 30 

metros de altura na fase adulta (QUADROS, 2009). É característica da Floresta 

Ombrófita Mista Montana (Floresta com Araucária), sempre em associações 

com o pinheiro-do-paraná, e também na Floresta Estacional Semitecidual no 

noroeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Também é considerara 

uma importante fonte de renda em vários países da América do Sul, assumindo 

importância ambiental e socioeconômica, além de ter sido um dos primeiros 

produtos das exportações brasileiras (QUADROS, 2009). 

  Os principais produtos da erva-mate consumidos geralmente são 

pouco processados e que utilizam extratos, como mate solúvel e refrigerantes 

(QUADROS, 2009). É utilizada também para preparação de bebidas 

alimentícias e estimulantes como chá, chimarrão e tereré. Seu consumo atinge 

cerca de 30% da população na América do Sul (FILIP et al., 2000; BASTOS et 

al., 2007). Oferece grande potencial para muitas aplicações industriais, como 

corante, conservante de alimentos, produtos de higiene e cosméticos 

(QUADROS, 2009), considerada de grande importância econômica, social e 

ecológica em toda região sul do Brasil (QUADROS, 2009). Também é utilizado 

pela medicina popular por seus possíveis efeitos estimulantes do sistema 

nervoso central, perda de peso, diurético, antirreumático (JOTZ et al., 2006), 

cefaleia, constipação, hemorroidas, fadiga, retenção de líquido, hipertensão, 

digestão lenta e desordens hepáticas (ANESINI et al., 2006). 

  Considerada pela literatura como fonte de antioxidantes, a “erva-mate” 

pode proteger o organismo da ação de radicais livres produzidos in vivo, que 

estão relacionados com diversas doenças degenerativas, como câncer, 

aterosclerose, artrite reumática, desordens cardiovasculares entre outros. Os 

compostos antioxidantes frequentemente encontrados na planta são os 

fenólicos. Esses compostos podem inibir processos de oxidação em 

determinadas células do organismo, mas em outras pode ter ação pró-oxidante 
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(FILIP et al., 2000). A infusão quente da erva-mate tem sido implicada como 

possível causa de câncer do trato aerodigestivo na América do Sul, para 

bebedores de mais de 2,5 litros de mate por dia, devido a possíveis 

substâncias carcinogênicas no extrato da planta e também pela injúria térmica 

potencializadora de outros carcinógenos ingeridos (JOTZ, et al., 2006). 

Quando um fitoterápico, planta medicinal ou qualquer outro derivado 

natural é administrado, milhares de compostos químicos são ingeridos, não 

somente os requeridos ao tratamento desejado, podendo induzir fortes quadros 

de efeitos colaterais (FREITAS, 2011) com possíveis consequências deletérias. 

As hepatites, induzidas pela utilização crônica de chás, podem ser 

assintomáticas, manifestando-se apenas por alterações das transaminases 

séricas AST e ALT (SOUZA, 2011). Os melhores testes diagnósticos para 

avaliação de lesão hepatocelular são através das determinações das atividades 

das enzimas hepáticas, sendo as mais utilizadas para esta finalidade a alanina 

aminotransferase (ALT) e a aspartato aminotransferase (AST) (MATTOS e 

DANTAS-CORRÊA, 2010). 

Segundo um estudo histomorfológico realizado por Mazorco et al. 

(2009), utilizando o extrato aquoso da Ilex paraguariensis via oral para avaliar 

seus efeitos na lesão de isquemia e reperfusão hepática, encontrou-se discreta 

presença de congestão vascular dos sinusóides hepáticos e dilatação da veia 

centrolobular. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar possíveis alterações hepáticas através de análise histoquímica, 

relacionadas ao uso prolongado do extrato aquoso da planta Ilex paraguariensis 

como fitoterápico em ratos machos da linhagem wistar. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi autorizada pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Anhanguera Educacional Ltda. – CEUA/AESA – parecer: 2421. 
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Foram utilizados ratos adultos machos da linhagem Wistar, mantidos 

em gaiolas metabólicas individualizadas e classificados em dois grupos: CE 

(controle extrato) n = 7 e CH (controle hídrico) n = 7.  

A água e o extrato aquoso da Ilex paraguariensis nos grupos em 

estudo foram fornecidos aos animais ad libitum na temperatura ambiente, 

sendo os bebedouros repostos diariamente. O extrato era preparado na 

proporção de 100 ml de água para 6 g de erva-mate tereré devidamente 

pesada em balança analítica. Posteriormente a mistura repousava por 15 

minutos, filtrada em coador de pano, e distribuída aos animais, sendo 200 ml 

do extrato por bebedouro. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após o período de tratamento de 60 dias, foi realizada a eutanásia 

utilizando-se dos anestésicos Ketamina (30mg/kg) e Xilazina (5mg/kg). A 

retirada do sangue dos animais deu-se por punção intracardíaca (2ml por 

animal). O sangue posteriormente foi submetido à centrifugação para 

obtenção do soro, onde se adicionou os kits reativos Analisa Gold para AST e 

ALT, para em seguida, proceder-se a automação do material no equipamento 

BioPlus® a fim de obter-se valores numéricos das transaminases séricas. A 

análise estatística dos valores das transaminases obtidos foi realizada através 

do programa BioEstat 5.0 pelo teste t Student na primeira etapa do estudo. 

Na segunda etapa do estudo, os fígados retirados foram submetidos a 

um estudo histoquímico a fim de investigar possíveis alterações da estrutura 

hepática relacionada ao uso prolongado do extrato. As amostras dos fígados 

passaram pelas devidas etapas do processamento histológico como fixação, 

desidratação, inclusão em parafina, formação dos blocos de parafina, 

microtomia, extensão dos cortes em banho-maria, transferência para a lâmina, 

secagem em mesa térmica, coloração por Tricrômico de Gomori e Hematoxilina 

Eosina, montagem das lâminas, para posterior avaliação microscópica a fim de 

quantificar a presença de colágeno, processos inflamatórios e outras possíveis 

alterações significativas. 
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6. RESULTADOS 

 

Na primeira etapa da pesquisa, os valores médios e desvio padrão 

bioquímicos encontrados, em u/l, para ALT foram: CE (20,1 ± 3.6), CH (19,2 ± 

4.6). Quanto aos valores médios e desvio padrão obtidos da AST, em u/l, 

foram: CE (69,0 ± 18,2), CH (88,5 ± 2,7). De acordo com Dantas et al. (2006) 

a média e desvio padrão de valores normais de AST encontrado para ratos é 

de 81,0 ± 11,7 u/l e ALT de 51,0 ± 12,3 u/l, sendo o encontrado neste 

experimento resultados normais para os grupos CE e CH. 

Nesta segunda etapa do trabalho foram realizadas análise e 

quantificação de fibras colágenas ao redor dos vasos sanguíneos localizados 

no espaço porta-hepático após coloração com Tricrômico de Gomori, e 

calculados a média e desvio padrão dos grupos estudados. Para análise 

estatística, foi utilizado o programa BioEstat 5.0 pelo teste t Student.  

Os valores obtidos referentes à quantificação das fibras colágenas 

foram: CE (38.41±1.02) e CH (30.89±4.13) p=0,02 conforme expresso no 

Gráfico 1. Na análise da coloração Hematoxilina Eosina, observou-se no 

grupo CE aumento da deposição proteinácea, hipertrofia das células de 

Kupffer, processo inflamatório local, núcleos em necrose e presença de 

pontos de gordura. Já no grupo CH, os hepatócitos apresentavam-se com 

morfologia normal e alguns vasos com deposição proteinácea. 
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Segundo a obra de Valter T. Motta em “Bioquímica Clínica: Princípios e 

Interpretações”, as enzimas hepáticas AST e ALT estão amplamente 

distribuídas nos tecidos celulares, sendo as atividades mais elevadas de AST 

encontradas no miocárdio, fígado, músculo esquelético, pequenas 

quantidades nos rins, pâncreas, baço, cérebro, pulmões e eritrócitos. Nos 

hepatócitos, a AST é encontrada no citoplasma (40%) e na mitocôndria 

(60%), podendo qualquer lesão tissular ou doença que afete o parênquima 

hepático resultar em liberação de maior quantidade dessa enzima para a 

corrente sanguínea, com consequente aumento dos níveis séricos de AST. 

Sabe-se que para investigar alterações a respeito da integridade 

estrutural, tipo e grau de injúrias e resposta do organismo frente a essas 

alterações, é necessário realizar um estudo histológico que, além da 

morfologia convencional, faz-se necessárias técnicas de colorações especiais 

de histoquímica, como o Tricrômico de Gomori para avaliar as possíveis 

alterações relacionadas à fibrose tecidual.  

Conforme Suzane Kioto Ono-Nita et al. (2009, p.291) um dos critérios 

de diagnóstico final de hepatite crônica é a confirmação pela histologia do 

grau de atividade inflamatória e grau de fibrose hepática, devendo-se definir 

também se a etiologia é viral, induzida por medicamentos, auto-imune, 

distúrbios genéticos e esteato-hepatite não alcoólica. 

De acordo com Scheuer, 2000, através de biópsias hepáticas pode-se 

observas que as alterações histológicas presentes na hepatite aguda podem 
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também ocorrer na hepatite crônica, como apoptose e necrose 

desencadeadas por estímulos externos como drogas, toxinas, dentre outros.  

Segundo Renato Dani (2011, p.792), “muitas vezes, a doença se 

manifesta como hepatite aguda arrastada, sendo a biópsia hepática 

reveladora de hepatite crônica”. Após ser lesionado, os hepatócitos necróticos 

são substituídos por fibrose, podendo ou não ser reversível devido a esta 

alteração ser tempo-dependente. Já a hipertrofia das células de Kupffer indica 

alta taxa de processamento de substâncias diversificadas, como nutrientes, 

medicamentos e dejetos celulares. O infiltrado inflamatório portal faz-se 

presente na maioria das hepatites crônicas, com predomínio de linfócitos e 

presença de eosinófilos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da investigação bioquímica das transaminases séricas 

apresentarem-se dentro dos valores considerados normais, houve alterações 

histoquímicas verificadas no grupo CE, como fibrose significativa no espaço 

porta-hepático que, junto ao processo inflamatório local, necrose de núcleos e 

pontos de deposição de gordura nos hepatócitos, sugere início de processo 

fagocítico degenerativo com etiologia provável de doença hepática gerada 

pelo consumo crônico do extrato aquoso da I. paraguariensis, firmados pelos 

os três critérios histológicos básicos para diagnóstico de hepatite crônica. Já 

no grupo CH, cujos resultados das análises histológicas não tiveram 

alterações significativas, pode-se excluir início de doença hepática. 
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