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Ilex paraguariensis 
Auxilia no aumento da saciedade e controle do peso. 
 
De acordo com dados do Ministério da Saúde, o percentual de obesos no Brasil cresceu de 11,4% para 13,9% entre 
2006 e 2009. Ou seja, quase metade dos brasileiros adultos sofrem com excesso de peso. 
Como manter o peso não é uma tarefa fácil, e com a proibição das anfetaminas publicada na RDC 52/2011, o 
tratamento da obesidade tornou-se um desafio ainda maior, e com isso o uso de ingredientes naturais torna-se uma 
opção segura e eficaz no combate ao excesso de peso, fazendo com que o metabolismo trabalhe mais rápido, 
aumentando a queima de calorias e, consequentemente, de gordura. Algumas oferecem ação lipolítica (quebram 
moléculas de gordura já acumuladas no organismo), além de reduzir os níveis de colesterol e cuidar da saúde de 
forma integral. 
Ilex paraguariensis, também conhecida como erva-mate é uma árvore da família das aquifoliáceas, é originária do 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e recebe muitos nomes populares, entre eles, erveira, erva, erva-verdadeira, 
erva-congonha, erva-chimarrão, chá-dos-jesuítas, chá-das-missões, congonha-das-missões, congonheira, matelegítimo, 
mate-verdadeiro, chimarrão, tereré, tererê, chá verde nacional ou simplesmente mate. Quanto ao nome 
científico, são aceitas sinonímias: Ilex curitibensis Miers., Ilex domestica Reiss., Ilex mate St. Hill., Ilex sorbilis 

Reiss., 

Ilex vestita Reiss. e Ilex domestica Reiss. 

Ilex paraguariensis é composta por várias substâncias bioativas. Contém alcalóides (cafeína, metilxantina, teofilina e 
teobromina), taninos (ácidos fólico, e caféico), vitaminas (A, B1, B2, C e E), sais minerais (alumínio, cálcio, fósforo, 
ferro, magnésio, manganês e potássio) e aminoácidos. Os polifenóis e flavonóides constituem cerca de 30% da 
planta e são responsáveis pelo gosto adstringente. A combinação dos alcalóides cafeína, teofilina, metilxantinas e 
teobromina são consideradas os responsáveis pela ação termogênica e aumento da saciedade (retarda o 
esvaziamento gástrico), resultando no aumento do gasto calórico e, simultaneamente, promover a lipólise, o que 
faz dele um sucesso nos programas de emagrecimento. 
Além dos benefícios citados acima, estudos recentes, com modelos animais e humanos demonstram inúmeros 
benefícios após o consumo do extrato, dentre estes, destacam-se sua atividade antioxidante, proteção ao DNA 
contra o estresse oxidativo, atividade quimioprotetora, hipolipemiantes e anti-glicante. 
 

Propriedades 
O Ilex paraguariensis é utilizado em dietas para a perda de peso e possui as seguintes características: 

Possui ação termogênica, otimiza o gasto calórico; 

Contribui para a redução da gordura corporal; 

Aumenta a sensação de saciedade; 

Diminui gordura visceral; 

Reduz LDL-colesterol; 

Inibe a glicação; 

Melhora a resposta à insulina 
 

Mecanismo de ação 
Ilex paraguariensis contribui para a perda de peso, melhorando a resposta sinalizadora da saciedade, através do 
retardo do tempo de esvaziamento gástrico e da redução da leptina circulante. Altera o metabolismo de ácidos 
graxos e glicose, diminuindo a formação de gordura visceral. Também é rica em polifenóis com alta capacidade 
antioxidante; cafeína e metilxantina que possuem ação termogênica, resultando no aumento do gasto calórico e da 
lipólise, promovendo a perda de peso. 
Os efeitos metabólicos do consumo do Ilex paraguariensis estão relacionados aos seus inúmeros componentes. Em 
relação às metilxantinas, a cafeína é encontrada em maior concentração (1 a 2% do peso seco) no extrato. O seu 
efeito metabólico é o de estimular o sistema nervoso central (ITO, 1997). Os derivados de cafeiol são indicados 
como os responsáveis pela capacidade antioxidante da planta (FILIP, 2001). As saponinas são atribuídas 
propriedades anti-inflamatórias e hipocolesterolêmicas (GNOATTO, 2005). Em relação aos flavonóides, o extrato de 
Ilex paraguariensis é considerado um potente inibidor de radicais livres (SCHINELLA, 2005), tendo seu efeito 
reconhecido tanto in vitro quanto in vivo. 
Em um trabalho realizado por Andersen e Fogh (2001) utilizando cápsulas contento uma mistura de erva-mate (Ilex 
paraguariensis), ministrados em voluntários humanos, estes demonstraram um retardo no esvaziamento gástrico. 
Tais dados sugerem que a presença de saponinas em alguns dos compostos poderia causar uma sensação de 
saciedade por um tempo maior, levando a uma diminuição de o consumo alimentar e consequentemente uma 
possível redução de peso corpóreo. 
 

Comprovação de eficácia 
1. Atividade de Ilex paraguariensis na perda de peso e na restauração do equilíbrio 
metabólico. 
Um estudo realizado por Funck (2008) avaliou os efeitos da erva-mate (Ilex paraguariensis) na perda de peso, 
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parâmetros químicos relacionadados com a obesidadede, regulação do tecido adiposo e a diminuição do dano oxidativo 
provocado pela obesidade, em camundongos Swiss, machos, com peso variando entre 20 e 25g e idade média de três 
meses, por um período de 16 semanas. Os experimentos foram realizados com erva-mate (Ilex paraguariensis) 
solubilizada em solução fisiológica nas concentrações de 1,0g/Kg e 2,0g/Kg, administrando-se o mesmo volume de 
extrato nas duas concentrações. 
Os resultados revelaram que após 8 semanas de tratamento, os animais apresentaram uma diminuição significativa do 
peso corpóreo, glicemia basal e resistência à insulina quando comparados ao grupo controle. Além disso, observou-se 
que os níveis de colesterol, triglicérides e LDL colesterol, também diminuiram. 
O nível de dano ao DNA foi significativamente menor nos animais obsesos tratados com Ilex paraguariensis em todas as 
doses utilizadas. Este estudo demonstra que a o Ilex paraguariensis tem efeitos protetores contra obesidade induzida 
por dieta em camundongos. 
Um segundo estudo realizado por Pedroso (2010) em camundongos, mostrou que o extrato aquoso de Ilex 
paraguariensis, exerce uma influência no metabolismo de lipídeos, uma vez que foi observada uma diminuição 
significativa na quantidade de gordura abdominal, possivelmente relacionada com a presença de saponinas e 
metilxantinas presentes no extrato. 
Um estudo clínico realizado por Andersen & Fogh (2001) em voluntários humanos, por um período de 12 meses, 
comprovou a eficácia de Ilex paraguariensis na perda de peso. O estudo demonstrou que o extrato oferece resultados 
na perda de peso a partir de 30 dias de uso contínuo e oferece propriedades antioxidantes e antiglicantes. 
Os resultados revelaram que o extrato é capaz de alterar o metabolismo de ácidos graxos e de glicose em humanos, 
diminuindo a formação de gordura visceral. Isto ocorre pela ativação das proteínas desacopladoras e a fosforilização da 
enzima AMPK – Adenosina Monofosfato Kinase, que altera o metabolismo de ácidos graxos e de glicose no organismo. 
 

2. Mecanismo de saciedade promovido por Ilex paraguariensis 
Andersen & Fogh (2001), investigaram o mecanismo de ação de desaceleração do esvaziamento gástrico e consequente 
saciedade promovido pela infusão de Ilex paraguariensis em voluntário humanos. Os resultados revelaram que o ilex 
paragariensis aparesentou uma grande desaceleração do esvaziamento gástrico, assim como uma antecipação da 
sensação de plenitude gástrica e, consequentemente, uma saciedade precoce. Isso foi seguido de uma considerável 
perda de peso em pacientes com excesso de peso após 45 dias ingerindo a infusão de Ilex paraguariensis. 
Em conclusão, os dados mostram que o extrato de Ilex paraguariensis possui potente atividade antiobesidade. Além 
disso, observou-se que o tratamento teve um efeito modulatório na expressão de vários genes relacionados com o 
excesso de peso. 
 

Informações de qualidade e segurança 
O Ilex paraguariensis não deve ser utilizado em casos de pessoas hipertensas, que sofram de insônia, tensão ou agitação 
emocional ou que sejam sensíveis à cafeína. 
Também não é recomendada para gestantes e lactantes, devido à falta de estudos nesses grupos de indivíduos. 
 

Indicações 
Qualquer pessoa pode fazer uso de Ilex paraguariensis, desde que observados os termos de contraindicação citados 
acima. 
 

Sugestão de dosagem 
O extrato de Ilex paraguariensis pode ser administrado nas doses de 50mg a 100mg duas vezes ao dia, como 
adjuvante em dietas para perda de peso, redução da gordura localizada e saúde integral do organismo. 
 

Informações farmacotécnicas 
Não é necessário aplicar o fator de correção. 
 
Parte utilizada: Folha 
 
Características organolépticas: Pó fino higroscópico de coloração negra, com odor característico. 
Ilex paraguariensis pode ser manipulado na forma de cápsulas, chocolate nutricional, pó para preparo extemporâneo, 
associado ou não com outros ingredientes ativos ou fitoterápicos. 
 

Informações de armazenamento 
Armazenar a matéria-prima em local seco, livre de calor, luz e imunidade. 
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