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RESUMO
Introdução: Atualmente a obesidade tem atingido proporções epidêmicas,
evidências científicas mostram uma forte associação entre a obesidade e o maior risco para
o desenvolvimento de diversas doenças tais como: doenças cardíacas, diabetes tipo II
(mellitus), hipertensão e resistência à insulina. Bebidas à base de erva-mate (Ilex
paraguariensis) têm importantes atividades biológicas, principalmente pelo alto teor de
compostos polifenólicos existentes, que são reconhecidos por sua atividade antioxidante.
Além dos compostos polifenólicos como flavonóides (quercetina e rutina) e ácidos
fenólicos (ácido clorogênico e ácido cefeico), a erva-mate também é rica em cafeína e
saponinas. Estudos recentes, com modelos animais e humanos demonstram inúmeros
benefícios após o consumo de erva-mate, dentre estes, destaca-se sua atividade
antioxidante, proteção ao DNA contra o dano induzido, atividade quimioprotetora celular,
efeito na redução do LDL-colesterol, efeitos na motilidade intestinal, efeito vasodilatador,
inibição da glicação e efeito termogênico. Objetivo: Avaliar os efeitos anti-obesidade do
consumo de chá-mate em camundongos submetidos a uma dieta hiperlipídica. Métodos:
Foram utilizados camundongos Swiss (n=62), eutróficos, machos, divididos aleatoriamente
em diferentes grupos de acordo com a dieta utilizada (padrão ou hiperlipídica) e a
intervenção escolhida (água ou chá-mate), por dezesseis semanas. Após a intervenção, as
análises bioquímicas foram determinadas empregando-se o sistema Cobas-Mira e o quadro
glicêmico foi determinado utilizando-se um glicosímetro seguido do ITT (teste de
tolerância à insulina), a ação quimioprotetora ao DNA foi realizado pelo ensaio cometa; a
expressão gênica das enzimas antioxidantes foi avaliada por PCR em tempo real. Para a
significância dos dados foi utilizado análise de variância (ANOVA), seguido por
Bonferroni’s post hoc teste para comparações múltiplas. Resultados: A intervenção com
chá-mate nos camundongos submetidos à dieta hiperlipídica foi capaz de melhorar os
seguintes parâmetros avaliados: peso corpóreo, glicemia, resposta à insulina, colesterol,
triacilglicerol e LDL-colesterol. O nível de danos ao DNA foi significativamente reduzido
nos camundongos obesos tratados com chá-mate em todas as doses avaliadas, porém o
consumo de chá-mate não modificou a expressão das enzimas antioxidantes avaliadas
(SOD, GPx e Cat) independentemente da dose utilizada. Conclusão: O presente estudo

demonstra que o consumo do chá-mate pode influenciar de maneira positiva alguns
biomarcadores relacionados com a obesidade induzida por dieta hiperlipídica em
camundongos.

Descritores: Chá-mate, Ilex paraguariensis, obesidade, estresse oxidativo, enzimas
antioxidantes, perfil lipídico, resistência à insulina.

ABSTRACT
Introduction: Obesity has reached epidemic proportions, and there is a lot of
evidence supporting the association of obesity with health conditions such as
cardiovascular disease, diabetes, hypertension, and insulin resistance. Yerba Maté (Ilex
paraguariensis) beverages have been reported to present biological activities attributed,
mainly, to the it high polyphenol content, long known as antioxidants. In addition to the
polyphenols such as flavonoids (quercetin and rutin) and phenolic acids (chlorogenic and
caffeic acids), yerba maté is also rich in caffeine and saponins. Recently published
evidences with animals and humans, has shown some beneficial effects related to the
consumption of yerba maté, which include antioxidant activity, protecting effect on DNA
against induced damage, chemopreventive activities, choleretic and intestinal effects,
vasodilatation effects, inhibition of glycation and atherosclerosis and thermogenic effects.
Objective: We evaluated the anti-obesity effects of yerba maté in a high-fat diet in mice.
Methods: Sixty-two Swiss mice, were randomly assigned in different groups according to
the diet and the intervention (mate-tea or water), for sixteen weeks. After intervention, the
biochemical analysis was performed with Cobas-Mira system, the insulin test tolerance was
determined by means of KITT, antioxidant activity were tested using Comet Assay and gene
expression of antioxidant enzymes were evaluated by PCR real time . Statistical analysis
was done using one-way ANOVA followed by unpaired Bonferroni. Results: Mate-tea
intervention decreased in obese animals the following biochemical parameters: weight,
glucose blood level, response to insulin, cholesterol, triglycerides and LDL-cholesterol. The
DNA damage levels were significantly lower in obese animals treated with mate tea in all
doses, but mate tea didn’t affect the gene expression of antioxidant enzymes (SOD, GPx e
Cat). Conclusion: In conclusion, this study reports that mate-tea may beneficial influence
some biochemical markers related to high-fat diet induced obesity in mice.
Key words: Mate tea, Ilex paraguariensis, obesity, antioxidant activity.
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