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1. RESUMO  

Introdução: O aumento das doenças cardiovasculares, como consequência da 

alimentação, tabagismo, obesidade e sedentarismo, é motivo de preocupação 

atualmente. Assim, surge o interesse em aprofundar os estudos das plantas 

medicinais, aparecendo como alternativa a Salvia hispânica L., conhecida como Chia, 

uma planta originaria do México rica em proteínas, ômega 3 e 6, fibras e antioxidantes. 

Objetivo: Investigar os efeitos do uso crônico do extrato aquoso de Salvia hispânica 

L. sobre o peso, perfil glicêmico e lipídico de ratos induzidos ao diabetes, obesidade 

e hipercolesterolemia. Metodologia: Foram utilizados 32 ratos machos da linhagem 

Wistar, recém-nascidos. Do 2° ao 11° dia de vida, foi administrato glutamato 

monossódico 4 mg/Kg por via subcutânea, em dias alternados, para indução de 

obesidade e resistência à insulina. No 30° dia iniciou-se dieta hipercolesterolêmica, 

durante 30 dias. No 60° dia os ratos foram divididos em 04 grupos aleatórios (n=08), 

para tratamento por 30 dias: grupo 01 (controle) – água de torneira ad libitum e água 

destilada via gavagem; grupo 02 (tratamento medicamentoso) – Sinvastatina 

10mg/kg/dia e Metformina 125mg/Kg/dia via gavagem; grupo 03 (chia ad libitum) – 

extrato aquoso de Salvia hispânica L. 100 mg/mL, ad libitum, grupo 04 (chia gavgem) 

– extrato aquoso de Salvia hispânica L. 50mg/mL, via gavagem. O índice de Lee foi 

mensurado no início e no fim do tratamento. Resultados preliminares: houve 

resultado significativo (p<0,01) no uso da chia via gavagem para controle da glicemia, 

e resultado significativo (p<0,05) quando esta foi usada sob a forma ad libitum. Os 

valores de colesterol total, VLDL, LDL, HDL e o índice de Lee dos ratos ainda estão 

sob análise.  
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2. INTRODUÇÃO: A obesidade, a diabetes e a hipercolesterolemia são propiciados 

pelo perfil alimentar encontrado entre famílias brasileiras, em que há uma participação 

crescente de gorduras em geral, gorduras de origem animal e alimentos 

industrializados ricos em açúcar e sódio e diminuição de cereais, leguminosas, frutas, 

verduras e legumes.2 Nesse contexto, surge como alternativa a Salvia hispânica L., 

conhecida popularmente como “chia”, uma planta herbácea anual, pertencente à 

família Lamiaceae, originária das áreas montanhosas do oeste e centro do México, 

rica em proteínas, ômega 3 e 6, fibras e antioxidantes.5  Os dados sobre os efeitos da 

Salvia hispânica L. sobre o perfil glicêmico e lipídico dos organismos são escassos na 



literatura. Desta forma, o referido trabalho busca elucidar os possíveis benefícios da 

administração de um extrato aquoso elaborado a partir de sementes de Chia em 

animais submetidos a um modelo de diabetes, obesidade e hipercolesterolemia. 

3. OBJETIVOS: O presente estudo teve como finalidade investigar os efeitos do uso 

crônico do extrato aquoso de Salvia hispânica L. sobre o perfil glicêmico e lipídico de 

ratos wistar induzidos ao diabetes, obesidade e hipercolesterolemia. 

 

4. METODOLOGIA: Este trabalho foi aprovado pelo CEUA sob protocolo 007/14. 

Foram utilizados 32 ratos machos da linhagem Wistar, recém-nascidos, provenientes 

do Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina de Itajubá.3,4 Os ratos foram 

divididos em 04 grupos aleatórios (n=08): grupo 01 (controle); grupo 02 (tratamento 

medicamentoso; grupo 03 (chia ad libitum); grupo 04 (chia gavagem). 

 

5. DESENVOLVIMENTO: Foram utilizados 32 ratos machos da linhagem Wistar, 

recém-nascidos.3,4 Do 2° ao 11° dia de vida, foi administrato glutamato monossódico 

4 mg/Kg por via subcutânea, em dias alternados, para indução de obesidade e 

resistência à insulina.5 No 30° dia iniciou-se dieta hipercolesterolêmica, 02 gemas de 

ovo a cada 100g de ração durante 30 dias.6 No 60° dia os ratos foram divididos em 04 

grupos aleatórios (n=08), para tratamento por 30 dias: grupo 01 (controle) – água de 

torneira ad libitum e água destilada via gavagem; grupo 02 (tratamento 

medicamentoso) – Sinvastatina 10mg/kg/dia e Metformina 125mg/Kg/dia via 

gavagem;7 grupo 03 (chia ad libitum) – extrato aquoso de Salvia hispânica L. 100 

mg/mL, ad libitum;8 grupo 04 (chia gavgem) – extrato aquoso de Salvia hispânica L. 

50mg/mL, via gavagem.8 O índice de Lee foi mensurado no início e no fim do 

tratamento. Na análise estatística utilizou-se o teste t de Student, entre dois grupos 

independentes para a comparação destes em cada momento, com o cálculo das 

estatísticas t e p; e para análise dos dados entre os quatro grupos foi utilizado o teste 

Anova. Se p foi maior que 0,05 considerou-se não significante. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Nos valores glicêmicos dos ratos, observou-se 

uma redução significativa (p<0,01) quando comparados os grupos tratamento 

medicamentoso e Chia Gavagem com o grupo controle, e uma redução significativa 

(p<0,05) quando se comparou o grupo Chia Ad Libitum com o grupo controle, e o 

grupo tratamento medicamentoso com o grupo Chia Ad Libitum. Os demais 



comparativos não demonstraram significância estatística (p>0,05). Os valores de 

colesterol total, VLDL, LDL, HDL e o índice de Lee dos ratos ainda estão sob análise. 
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