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Resumo 

A Ilex paraguariensis (erva-mate) possui compostos bioativos utilizados no 

tratamento de patologias, sendo também, de grande importância econômica e 

cultural devido ao hábito do preparo de bebidas como chimarrão e tereré. O objetivo 

do estudo consiste em avaliar a função pancreática, através dos valores glicêmicos e 

análise histopatológica, assim como analisar alterações de enzimas hepáticas, 

colesterol total e frações, após no uso crônico do extrato da planta Ilex 

paraguariensis. Foram utilizados 20 ratos, sendo 10 no grupo controle (hídrico) e 10 

no grupo tratado (Ilex). Após a eutanásia, os tecidos foram coletados para análise 

bioquímica e estudo histopatológico, em andamento. 

 

Introdução 

A Ilex paraguariensis é uma planta originária da região subtropical América do Sul, 

cerca de 80% de sua área de ocorrência está no Brasil, distribuindo-se nos estados 

de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(MACCARI, 2000).  

Através de relatos de casos, há evidências de hepatotoxicidade devido ao uso 

indiscriminado de chás. O uso de produtos naturais popularmente conhecidos são 

vistos de maneira geral como isentos de hepatotoxicidade e adequados para 

tratamento de novas e antigas doenças (SOUZA, 2011). 

Nos últimos 15 anos, houve um aumento na literatura sobre estudos das 

propriedades da Ilex paraguariensis mostrando efeitos de propriedades 

antioxidantes, estudos de lipoproteínas na redução de dislipidemia, efeitos 

antimutagênicos, associação controversa com câncer de orofaringe, efeitos anti-

glicação e propriedades de redução de peso (BRACESCO, 2011). 

Devido à escassez de estudos correlacionando a disfunção pancreática com 

alterações hepáticas após o uso crônico do extrato da erva-mate, verificamos a 

necessidade de realizar essa abordagem com outras alterações: dislipidêmicas e 

inflamatórias, o que justifica e motiva esse estudo. 

 

Objetivos 

Verificar alterações histológicas do pâncreas correlacionando com possíveis 

processos inflamatórios, decorrentes do uso crônico da Ilex paraguariensis. Avaliar 



alterações dislipidêmicas através da dosagem do colesterol total e frações. Analisar 

as dosagens bioquímicas das enzimas hepáticas após o tratamento. 

 

Metodologia  

Foram utilizados 20 ratos da linhagem Wistar (Rattus novergicus albinus), machos, 

adultos, 8 semanas de idade, com o peso variando de 250g a 300g, provenientes do 

Biotério da Universidade Anhanguera-Uniderp.  

Os animais foram divididos em 2 grupos, sendo controle hídrico (CH) e controle Ilex 

(CI) recebendo extrato aquoso da Ilex paraguariensis.  

Foi utilizado durante o experimento um lote de erva-mate comercializada a granel no 

Mercado Municipal da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. O 

extrato é foi preparado diariamente, sendo que para cada 100 ml de água à 

temperatura ambiente foram adicionados 6 g de erva-mate. O preparado 

permaneceu em repouso por 15 minutos, sendo em seguida filtrado em coador de 

pano. Todos os animais foram tratados com ração Nuvilab® ad libidum.  

Após 90 dias de tratamento, os animais foram eutanasiados, utilizando-se dose 

excessiva de anestésico com a associação de Xilazina (5 mg/Kg) e Quetamina (30 

mg/Kg) administradas via intraperitoneal.  

Os materiais para análise foram coletados e estão em andamento. A dosagem das 

transaminases séricas AST, ALT será realizada pelo analisador bioquímico 

Bioplus®. Para as análises histológicas será utilizado um microscópio óptico (Marca: 

CARL-ZEIZZ®; Modelo ICS KF2) para a leitura das lâminas coradas em HE. Projeto 

aprovado pelo CEUA com o parecer 2901. 

 

Desenvolvimento 

A pesquisa está sendo desenvolvida através de um cronograma, subdivido em 4 

etapas (1ª. Etapa – Revisão de Literatura e aprovação do comitê de ética dos 

animais. 2ª. Etapa –Início do tratamento com o extrato da planta durante 90 dias. 3ª. 

Etapa – Análises bioquímicas das enzimas hepáticas. 4ª. Etapa – Tratamento 

estatístico dos resultados e elaboração do Artigo Final), até o momento as etapas 

um e dois foram finalizadas. Assim, fizemos o tratamento e a eutanásia, conforme a 

metodologia. Estamos aguardando as análises laboratoriais e histopatológicas  

 



Resultados Preliminares 

É esperado que ocorra diminuição nos níveis de colesterol-LDL nos ratos 

submetidos ao experimento, sendo que de acordo com os estudos analisados 

ocorrem alterações no lipidograma.  

Na análise histopatológica espera-se evidenciar alterações inflamatórias, pois as 

mesmas estão relacionadas diretamente na fisiopatologia de doenças metabólicas 

como a dislipidemia. 

Através da dosagem das transaminases séricas AST/ALT, serão levantados valores 

prognósticos referentes a possíveis lesões das células hepáticas, realizado por meio 

de comparações estatísticas, de sua possível toxicidade com o uso de Ilex e 

controle.  
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