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Efeitos do chá Hibiscus Sabdariffa L. sobre a resposta antioxidante e perfil 

bioquímico em ratas Wistar saudáveis  

 

Resumo  

O Hibiscus Sabdariffa L. apresenta características funcionais, devido a seu 

caráter antioxidante e antiinflamatório e seu consumo vem sendo enfatizado devido 

ao alto teor de compostos bioativos em sua composição como polifenóis, óleos 

essenciais, ácidos orgânicos (antocianinas) e grande quantidade de flavonoides, 

glicosídeos e fibras. Atualmente, na literatura científica ainda são escassos e 

controversos estudos que discutem as formas de consumo e suas relações com as 

concentrações dos componentes bioativos presentes no Hibiscus Sabdariffa L. que 

podem prevenir ou tratar as Doenças Crônico não-transmissíveis (DCNTs) e as 

comorbidades associadas, em especial a obesidade e Diabetes Mellitus tipo 2. Dessa 

forma, o presente estudo tem como objetivo verificar a influência do consumo diário 

de chá de Hibiscus Sabdariffa L. em uma concentração usualmente consumida pela 

população, sobre os parâmetros bioquímicos e atividade antioxidante em ratas adultas 

Wistar saudáveis, de forma a contribuir para ampliar o conhecimento científico e a 

discussão sobre o uso rotineiro do chá de hibisco. Os resultados do presente estudo  

indicam que o chá de Hibiscus sabdariffa L., apresenta alto potencial antioxidante, e 

pode auxiliar na redução da glicemia de jejum (p<0,05), porém na concentração 

ofertada, essa capacidade antioxidante da planta não foi observada a nível sérico, 

assim como não foram vistas influências nos parâmetros de massa corporal, ingestão 

hídrica, alimentar, perfil lipídico, hepático e renal. Logo, não foram observados 

nenhum tipo de toxicidade induzida pela ingestão do extrato na concentração ofertada. 

Contudo, mais estudos são necessários para elucidar as concentrações e formas 

ideais de consumir o Hibiscus Sabdariffa L. e os mecanismos moleculares e celulares 

envolvidos na modulação do metabolismo.  

Palavras chaves: Alimentos funcionais; Hibiscus Sabdariffa; Antioxidantes; Diabetes. 

Effects of Hibiscus Sabdariffa L. tea on antioxidant response and biochemical 

profile in healthy Wistar rats 
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Abstract 

Several foods, such as Hibiscus Sabdariffa L. have characteristics due to its 

antioxidant and anti-inflammatory character and its consumption has been emphasized 

due to high bioactive compounds content in its composition, such as polyphenols, 

Essentials fatty acids, essential organic acids (anthocyanins) and large amounts of 

flavonoids, glycosides and fiber. Currently, in the scientific literature, there are few and 

controversial studies that discuss how consumption forms and their relationships with 

bioactive components present in Hibiscus Sabdariffa L. that can prevent or treat as 

CNCDs and associated comorbidities. Thus, the present study aims to verify the 

influence of daily consumption of Hibiscus Sabdariffa L. tea, in a concentration usually 

consumed by the population, on biochemical parameters and antioxidant activity in 

healthy adult Wistar female rats, in order to contribute to increase scientific knowledge 

and discussion on routine use of hibiscus tea. The results show that Hibiscus sabdariffa 

L. tea has a high antioxidant potential, and can help to reduce fasting glucose (p < 

0.05), but in concentration offered this antioxidant capacity of the plant was not 

observed at serum level, as well as influences on the parameters of body mass, water 

intake, food intake, lipid profile, liver and kidney markers were not seen. Therefore, no 

toxicity was observed by extract ingestion at the offered concentration. However, more 

studies are needed to elucidate the concentrations and ideal ways to consume 

Hibiscus and molecular and cellular mechanisms involved in metabolism modulation.  

Keyword: Functional foods; Hibiscus Sabdariffa; Antioxidants; Diabetes. 
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1. Introdução 

 O Hibiscus Sabdariffa L., planta de origem Africana, também conhecida como 

Roselle ou vinagreira, teve seu cultivo estendido por todo o continente Europeu e 

Americano, incluindo o Brasil. É uma planta medicinal, do gênero da família 

Malvaceae, distribuída em regiões tropicais e subtropicais, com mais de 220 espécies. 

É usualmente utilizado em forma de chá na medicina popular da África, Índia e Sudão 

devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos, antineoplásicos, antidiarreico 

e anticonvulsivo e vem sendo reconhecido por seu potencial antioxidante e por conter 

vários compostos bioativos em sua composição, como por exemplo, polifenóis, 

saponinas, alcaloides, óleos essenciais, esteroides, betacaroteno, ácidos orgânicos, 

como antocianinas, ácido cítrico, ácido málico,  ácido protocatecuico e grande 

quantidade de flavonoides, glicosídeos e fibras (Fonseca et al. 2004; Sáyago-Ayerdi 

et al. 2007; Jabeur et al. 2017). Neste caso, os polifenóis presentes no chá possuem 

importantes funções, dentre elas, destacam-se a de quelantes de metais de transição, 

antioxidantes, inibidores de lipoperoxidação e sequestradores de radicais livres 

(Serban et al. 2015; Roberfroid,2000).  

Devido a sua composição com grande variedade de compostos bioativos, o 

Hibiscus Sabdariffa L vem sendo utilizado como alimento funcional, por apresentar 

benefícios à saúde e ser seguro ao consumo. Logo, diante dos benefícios oferecidos, 

o Hibiscus Sabdariffa L, tem se tornado um alimento muito procurado para o 

emagrecimento, diminuição das comorbidades causadas pelo excesso de peso 

corporal, prevenção e tratamento da síndrome metabólica e de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs), associados ao consumo de alimentos saudáveis e prática 

regular de exercícios físicos. Na literatura vem sendo enfatizado que, quando 

incorporado à dieta habitual, o chá da flor de Hibiscus Sabdariffa L. parece auxiliar na 

perda de peso corporal devido à capacidade de reduzir o acúmulo de gordura corporal 

através da redução da adipogênese, além de apresentar um papel hepatoprotetor, e 

de regulação gastrointestinal, melhorando também o perfil lipídico e reduzido a 

pressão arterial sanguínea, sendo assim, considerado cardioprotetor (Monroy-Ortiz & 

Castillo-espana P,2007). Tais efeitos vêm sendo creditados à presença variada de 

compostos bioativos em sua matriz, principalmente os flavonoides, um importante 

polifenol (Serban et al. 2015).  
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Em 1995, Muhammad e Shakib, demonstraram em seus estudos efeitos 

benéficos do Hibiscus Sabdariffa L. para o tratamento de pressão arterial e doenças 

do aparelho digestivo, além de efeitos positivos no tratamento de câncer e lesão 

hepática, relacionado ao alto teor de ácido protocatecúico em sua composição 

(Muhammad & Shakib, 1995). Prasongwatana et al. (2008), também sugeriram que o 

extrato do cálice da flor de Hibiscus Sabdariffa L. foi eficaz no tratamento de pacientes 

com cálculo renal já que o grupo que consumiu o chá apresentou um aumento da 

excreção e depuração de ácido úrico e dos níveis de citrato e oxalato urinário, devido 

ao seu teor de ácido uricosúrico (Prasongwatana et al. 2008). 

O Hibiscus Sabdariffa L. pode atuar como um potencial antioxidante, visto que 

diminui a oxidação de LDL (Lipoproteína de baixa densidade) e apresenta efeitos 

hipolipemiantes (Hirunpanich et al. 2006).  

Estudos demonstraram que o extrato polifenólico do Hibiscus Sabdariffa L. 

(HPE), pode atuar não só como hipoglicemiante, mas também melhora as 

complicações renais e vasculares secundárias ao Diabetes Mellitus tipo 2. Reunindo 

todos os benefícios que o HPE descritos na literatura, alguns autores observaram que 

o extrato do Hibiscus Sabdariffa L. apresenta efeitos positivos no tratamento da 

Síndrome Metabólica, principalmente em relação a parâmetros de resistência 

periférica à insulínica, obesidade associada ao diabetes, formação de placas 

ateroscleróticas e principalmente na redução da hiperglicemia (Wautier, 2001; Forbes 

et al. 2003).  

Em estudos que compararam diferentes tipos de extratos de Hibiscus 

Sabdariffa L., foi possível observar que o extrato polifenólico apresentava uma maior 

potencialização de seus efeitos sobre LDL- colesterol, HDL- colesterol e triglicerídeo 

séricos e prevenção de dano renal em ratos diabéticos quando comparado ao extrato 

bruto (Lin et al. 2005; McKay et al. 2009; Yang et al.2010). 

Seung et al. (2017), utilizaram o Hibiscus Sabdariffa L., na forma de fração de 

Acetato de Etila em camundongos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ), 

onde foi observada melhora da hiperglicemia, tolerância a glicose, recuperação 

hepática, renal e melhora da dislipidemia no grupo diabético que recebeu a fração 

com Hibiscus Sabdariffa L em comparação com o grupo diabetes. 
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Diante desses achados, observou-se que a suplementação de Hibiscus 

Sabdariffa L. apresenta benefícios dependentes da forma de extração de seus 

compostos bioativos e forma de consumo, que podem potencializar seus efeitos. 

Atualmente, na literatura científica ainda são escassos e controversos estudos que 

discutem as formas de consumo e suas relações com as concentrações dos 

componentes bioativos presentes no Hibiscus Sabdariffa L. que podem prevenir ou 

tratar as DCNTs e as comorbidades associadas.  

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo verificar a influência do 

consumo diário de chá de Hibiscus Sabdariffa L. em uma concentração usualmente 

consumida pela população, sobre os parâmetros bioquímicos e atividade antioxidante 

em ratas adultas Wistar saudáveis, de forma a contribuir para ampliar o conhecimento 

científico e a discussão sobre o uso rotineiro do chá de hibisco. Deve-se considerar, 

ainda, que existe um incentivo ao consumo desta planta devido aos possíveis 

benefícios na prevenção de DCNT e em especial a obesidade e o Diabetes Mellitus 

tipo 2. Porém, ainda são escassos os estudos que descrevem os mecanismos 

moleculares, funcionais e metabólicos e os possíveis efeitos adversos associados ao 

consumo habitual do chá de hibisco.  

 

2.  Fundamentação teórica  

 

2.1.  Hibiscus Sabdariffa L.  

 

O Hibiscus Sabdariffa L. tem um cultivo representativo em regiões de climas 

tropicais e subtropicais, e se caracteriza como uma árvore do gênero da família 

Malvacea, que pode chegar até 2,5 mts de altura. A planta apresenta flores que 

crescem em um tom amarelado, ou amarelo com o miolo rosado e sofrem uma 

maturação tornando-se rosa, podendo chegar à cor púrpura, referente a sua alta 

concentração de antocianinas, com um cálice vermelho contendo 5 válvulas 

apresentando em sua ponta de 3 a 4 sementes de cor marrom (Mohamed et al. 2007). 
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Sua forma mais comum de consumo é pela infusão do cálice da flor utilizado 

para elaborar o chá que apresenta uma composição rica em Riboflavina e Tiamina, as 

quais são vitaminas que apresentam funções benéficas a saúde óssea, pele e 

cabelos, além de serem vitaminas que atuam na captação de energia pelas células e 

atuam no metabolismo da glicose. Sua composição se estende também a minerais 

com o ferro, cálcio e magnésio, além de apresentar grande quantidade de fibras 

alimentares (Mohamed et al. 2007). 

Na literatura vem sendo enfatizado que, quando incorporado à dieta, o chá da 

flor de Hibiscus Sabdariffa L. parece auxiliar na perda de peso devido à capacidade 

de reduzir o acúmulo de gordura corporal pela redução da adipogênese, além de 

apresentar um papel hepatoprotetor, e de regulação gastrointestinal, melhorando 

também o perfil de lipídios séricos e a pressão arterial sanguínea, sendo assim, 

considerado cardioprotetor. Tais efeitos vêm sendo creditados à presença de grande 

variedade de compostos bioativos em sua matriz, principalmente os flavonoides, um 

importante polifenol (Pagan et al. 2000; Francischi et al. 2000). 

No extrato aquoso do Hibiscus Sabdariffa L foi isolado composto bioativos 

como flavonóides (quercetina, luteolina e glicosídeo), ácido clorogênico, gossipetina, 

hibiscetina, fenóis, ácidos fenólicos, antocianinas, como delfinidina-3-sambubiosídeo 

e cianidina-3-sambubiosídeo que podem trazer efeitos benéficos a saúde humana 

(Riaz & Chopra ,2018).  

2.2.  Hibiscus Sabdariffa L. e Obesidade  

 

 Estudos sobre sua propriedade fitoquímica demonstraram diversos 

benefícios a saúde e sugerem que o Hibiscus Sabdariffa L. pode ser usado como um 

alimento com um importante potencial terapêutico no tratamento para diversas 

doenças (Moyano et al. 2016; Riaz & Chopra ,2018). O Hibiscus Sabdariffa L. 

apresenta-se como uma planta de altos teores de umidade, carboidratos totais e 

baixos teores de proteínas e lipídeos e de baixo valor calórico. (Abreu et al. 2019) 

Compostos como flavonoides e outros polifenóis, tem demonstrado eficácia 

no tratamento da obesidade (Sharmila et al. 2007). Alguns estudos in vitro e in vivo 
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demonstraram efeitos anti-obesidade creditados as antocianinas presentes em sua 

composição (Alarcon-Aguilar et al. 2007; Carvajal-Zarrabal et al.2009; Huang et al. 

2015; Kao et al. 2016;).  

Muitos compostos bioativos vêm sendo correlacionados a efeitos de perda de 

peso e acúmulo de gordura abdominal induzida pela dieta. Logo, alguns desses 

produtos vem sendo incluídos na dieta da população como uma estratégia de auxílio 

para perda de peso corporal. Porém apesar da confirmação de que o chá de Hibiscus 

Sabdariffa L. apresente efeitos benéficos a saúde, ainda não existem estudos 

suficientes que deem credibilidade ao seu efeito anti-obesidade (Sharmila et al. 2007). 

Além disso é necessário destacar que os compostos bioativos são componentes que 

apresentam efeitos farmacológicos e/ou toxicológicos aos seres humanos e animais 

(Bernhoft et al. 2008), portanto com a falta de comprovação de estudos que 

determinem a eficácia do auxílio da perda de peso do Hibiscus Sabdariffa L., seu uso 

não é comprovadamente seguro já que alguns autores relatam diversos tipos de 

toxicidade em diferentes concentrações (Kumar et al. 2009; Ganesan et al. 2013). 

Os compostos bioativos presentes no chá de hibisco se mostraram atuantes 

na inibição de acúmulo de gordura corporal (Alarcon-Aguilar et al. 2007; Villalpando-

Arteaga et al. 2013). Carvajal-Zarrabal et al. (2009), em um estudo com ratos, 

demonstrou que a suplementação com o extrato do hibisco apresentou inibição da 

enzima alfa-amilase, bloqueando a absorção de amido e açucares, que levou a 

redução de peso corporal. No mesmo estudo, também foi observado que um aumento 

de ácido palmítico nas fezes dos animais, acompanhado de uma redução do perfil 

lipídico sanguíneo com redução dos níveis séricos de triglicerídeos e colesterol 

(Carvajal-Zarrabal et al. 2009). 

Liu et al. (2006), observou em seu estudo, ao utilizar uma alta concentração 

do extrato aquoso de Hibiscus Sabdariffa L., uma redução significativa nos níveis 

séricos lipídico e glicemia em pacientes com síndrome metabólica. Villalpando-

Arteaga et al.2013 em seu estudo com ratos obesos, observou que a administração 

oral do extrato aquoso do Hibiscus Sabdariffa L. preparado em uma concentração de 

10g de pó para 100 ml de água, demonstrou uma melhora dos níveis séricos de 

colesterol total e triglicerídeos, reduziu o acúmulo de tecido adiposo, diminuiu o ganho 

de peso corporal e normalizou o índice glicêmico.  
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De acordo com Crosignani et al. (2011), os compostos bioativos presentes no 

Hibiscus Sabdariffa L. também apresentaram benefícios na redução do acúmulo de 

lipídio hepático e diminuição de derivados de colesterol no metabolismo de ácido biliar.  

Um estudo realizado com pacientes humanos caracterizados como jovens e 

idosos que apresentavam diagnostico de fígado gorduroso, onde os indivíduos 

receberam extrato aquoso em alta concentração de Hibiscus Sabdariffa L. (HSE) após 

as 3 principais refeições, apresentou melhora do estado esteatogênico hepático, 

porém sem observação de melhora no perfil lipídico sérico, justificado pela baixa dose 

de polifenol, demonstrando uma interdependência entre a dose administrada e a 

melhora dos níveis de colesterol (Chang et al.2014). 

Outro efeito antiobesidade de HSE é o de inibidor de lipase pancreática. Um 

estudo com ratos demonstrou que o Hibiscus Sabdariffa L. pode apresentar efeito 

semelhantes ao medicamento Orlistate na redução do peso corporal, sem os efeitos 

colaterais da medicação, porém tais efeitos da planta ainda são pouco estudados 

(Carvajal-Zarrabal et al. 2009). 

Apesar de compostos bioativos e antioxidantes serem influenciados pelo clima 

em que a planta foi cultivada, já que a temperatura apresenta-se como um fator 

meteorológico determinante na concentração desses compostos e da atividade 

antioxidante da planta por ter uma influência em ações de defesa, desenvolvimento e 

produção da planta, os artigos encontrados na literatura que avaliam esses teores do 

Hibiscus Sabdariffa L. especificamente, tem demonstrado benefícios da planta a partir 

dessas análises.( Abreu et al. 2019) 

 

2.3.  Hibiscus Sabdariffa L. e Diabetes Mellitus tipo 2 

O Diabetes Mellitus tipo 2 é uma doença que se caracteriza principalmente 

pela resistência insulínica nos tecidos periféricos e está diretamente associada ao 

sedentarismo, dislipidemia e sobrepeso, sendo a obesidade o fator crítico para 

aumento da morbidade dessa patogênese. A resistência insulínica inicialmente é 

compensada pelo pâncreas, através do aumento da secreção de insulina, levando 

assim a hiperinsulinemia, que eventualmente não é suficiente para suprir o aumento 
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da glicose sérica (Ali et al. 2005). Essa alta demanda de insulina leva o pâncreas a 

uma exaustão que mais tarde resultará na perda de capacidade secretora, dando 

início aos primeiros sintomas físicos do diabetes no organismo, como: sede excessiva, 

micção frequente e fome constante (Ali et al. 2005). 

Instalado o diabetes Mellitus tipo 2, observa-se um perfil crônico de 

hiperglicemia, quando não tratado, que culminará na disfunção e danos ao sistema 

nervoso central, renal e ocular, aumentando o risco de acidente vascular cerebral, 

doenças cardíacas e vasculares. O tratamento previne o surgimento de algumas 

dessas complicações, e consiste basicamente em uma dieta com normalidade de 

ingestão glicídica combinada com atividade física regular, em associação com 

medicamento hipoglicemiante, podendo em casos mais avançados da doença fazer 

uso exógeno de insulina (Ali et al. 2005). 

Estudos sugerem a associação de alguns alimentos com alegação de 

propriedades funcionais para atuarem como coadjuvantes no tratamento de DCNT’s, 

em especial o Diabetes Mellitus tipo 2. Estudos que avaliaram os fitoquímicos 

presentes no Hibiscus Sabdariffa L. tem demonstrado que devido às suas 

propriedades funcionais e sua composição rica em compostos antioxidantes como a 

antocianina e polifenólis, essa planta parece ser um potente coadjuvante no 

tratamento de patogêneses associadas a obesidade e síndrome metabólica (Jabeur 

et al. 2017). 

Mohamed J et al. (2013), demonstrou que em ratos diabéticos induzidos por 

estreptozotocina tiveram uma normalização da glicemia ao consumirem extrato 

aquoso de Hibiscus Sabdariffa L. na concentração de 100mg/kg de peso corporal por 

28 dias. Dessa forma, foi observado que o Hibiscus Sabdariffa L. apresentou-se como 

uma alternativa na prevenção da hiperglicemia com o Diabetes Mellitus instalado. 

Um outro estudo, utilizando o extrato polifenólico (HPE) do Hibiscus 

Sabdariffa, em ratos diabéticos, demonstrou que o extrato foi capaz de inibir a 

proliferação e migração de células do músculo liso vascular através da regulação do 

Fator de crescimento do tecido conjuntivo (Connective Tissue Growth Factor- CTGF), 

gene envolvido na trombose, o que sugere o uso de HPE em casos de diabetes para 

a prevenção de vasculopatias (Peng et al. 2011). 
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2.4.  Atividade antioxidante do Hibiscus Sabdariffa L. 

Estudos com o Hibiscus Sabdariffa L., tem demonstrado em sua composição 

uma gama de componentes bioativos, como compostos fenólicos, ácidos orgânicos, 

esteroides, entre outros, que conferem a planta efeitos como antibactericida, 

antitumoral, anti-hipertensivo e antioxidante (Liu et al. 2006; Ramakrishna et al. 2008).  

Os efeitos dos antioxidantes vêm sendo amplamente estudado devido suas 

ações sobre os radicais livres presentes no organismo e as espécies reativas de 

oxigênio (EROS). As EROS são encontradas em todas as células vivas, resultado de 

seu metabolismo e se encontram como peróxido de hidrogênio, radicais hidroxila, 

óxido nítrico, entre outros, que em quantidades controladas não são prejudiciais 

(Banjarnahor & Artanti, 2014). 

Quando a produção de EROS ultrapassa a quantidade de antioxidantes 

endógenos no organismo, gera um estresse oxidativo que afeta o metabolismo 

proteico e lipídico devido a desnaturação proteica e mutação do gene de DNA. Esse 

desequilíbrio de ações geradas pelo estresse oxidativo está intimamente associado 

ao surgimento de doenças crônicas, por isso a importância de estudos que 

identifiquem alimentos com potencial de efeitos antioxidantes na prevenção dessas 

doenças (Banjarnahor & Artanti, 2014). 

Ochoa-Velasco et al. (2017) em seu estudo extraiu componentes da flor de 

Hibiscus Sabdariffa L., onde a cor extraída da flor através de um extrato etanólico 

pode ser usada em alimentos como corante natural alimentício, o extrato se apresenta 

como uma ótima fonte antioxidante sugerindo efeitos contra a produção excessiva de 

EROS. 
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Os estudos com plantas demonstraram que o Hibiscus Sabdariffa L., 

apresenta uma alta gama de antioxidantes em sua composição que pode ser usado 

de forma medicinal em terapias anticâncer devido sua citotoxicidade.Os efeitos 

antioxidantes do Hibiscus Sabdariffa L caraterísticos da sua composição rica em 

antocianinas e ácido protocatecuico (ácido fenólico), apresentam na literatura efeitos 

anticancerígenos em células de leucemia e de carcinoma gástrico (Tseng et al. 1997; 

Tseng et al.1998; Wang et al. 2000; Lee et al. 2002; Lin et al. 2005; Chang et al. 2005).  

Devido aos benefícios associados ao consumo do Hibiscus Sabdariffa L.,além 

de sua aplicação culinária, a planta parece apresentar benefícios medicinais e 

potencial uso terapêutico, sendo necessário um amplo estudo dos constituintes da 

planta, já que sua composição parece ser rica em antioxidantes, que se apresentam 

como inibidores da carcinogênese e protetores do dano oxidativo celular, sugerindo 

um papel protetor a saúde humana, o que já vem sendo observado há algum tempo 

em estudos in vitro e em estudos com animais (Ojulari et al, 2019).  

Estudos sobre a atividade antioxidante da flor de Hibiscus Sabdariffa L., 

devem levar em consideração o manejo agrícola em que são cultivadas, já que a forma 

de cultivo pode influenciar na quantidade de compostos bioativos da planta e sua 

eficácia varia conforme sua concentração. Estudos realizados em diferentes regiões 

demonstraram valores divergentes sobre a quantidade de compostos fenólicos em 

uma mesma espécie de Hibisco, sugerindo que o solo, clima, tipo de fertilização e tipo 

de cultivo influenciam na composição da planta. Em um estudo realizado na 

Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, ao analisar a capacidade 

antioxidante e quantidade de compostos fenólicos de uma amostra de Hibiscus 

Sabdariffa cultivada localmente. Nunes et al.(2014), encontrou o equivalente a 672,97 

mg/g de compostos fenólicos e 88,39% de atividade antioxidante por infusão. 

Enquanto Kruawan & Kangsadalampai (2016) encontraram 210,72 mg/g de fenólicos 

ao realizarem a extração de uma amostra adquirida de um comerciante em Bangkok, 

e Ramos et al. (2011) encontrou 63% de atividade antioxidante em seu estudo 

realizado com decocção da planta. 

Esses dados confirmam a hipótese de que há uma variabilidade de acordo 

com a forma de preparo do chá, além de uma influência sobre o local de cultivo e 

manejo da planta. 
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2.5.  Toxicidade do Hibiscus Sabdariffa L. 

Apesar dos inúmeros benefícios apontados pelo uso do chá para tratamento 

e prevenção da obesidade, e de outros benefícios como atividades antibacterianas, e 

propriedades hipoglicêmicas, o Hibiscus Sabdariffa L. ainda deve ser usado com 

cautela, já que não há estudos comprovando o real benefício em humanos, e forma 

de preparo do chá (infusão ou decocção) e as concentrações ainda são bem 

discutidas na literatura (Sachdewa et al.2001; Arullappan et al.2009; Guardiola et al 

2014). 

Akindahunsi & Olaleue (2003), observaram em seu estudo realizados em 

ratos Wistar, que o uso de 15 doses de 250mg/Kg, administrado via oral de HSE, 

aumentou os níveis de aspartato sérico, Aminotransferase (AST), e alanina 

aminotransfersa (ALT). Um outro estudo com doses muito altas de extrato (2000 mg/ 

Kg), após 90 dias, demonstrou que o consumo de HSE levou a uma hepatite crônica 

e distrofia muscular (Fakeye et al. 2009). 

Em contrapartida, Nath and Yadav (2015), realizaram um estudo com 3 

grupos de camundongos em que foram ofertadas, uma dose única de 2000mg/kg via 

oral de extrato metanólico de Hibiscus Sabdariffa L. e nos outros 2 grupos foram 

ofertadas doses subagudas de extrato vegetal de Hibiscus Sabdariffa L. nas doses de 

400mg/kg e 800mg/kg, durante um período de 14 dias, onde nenhum dos grupos 

apresentou sinais visuais de toxicidade ou mortalidade durante o período de 

observação. Os animais do grupo que recebeu 400mg/kg de dose subaguda de 

extrato vegetal, também não apresentaram efeitos adversos visíveis. Porém no grupo 

que recebeu 800mg/kg de dose subaguda de extrato vegetal foram observados 

aumentos dos parâmetros de Alanina aminotransferase (ALT), Aspartato 

aminotransferase(AST), bilirrubina total, uréia, creatinina, assim como alterações 

hematológicas e histopatológicas de fígado e rins dos animais como sinusóides 

dilatados, núcleos apoptóticos e infiltrado inflamatório nos capilares sinusoidais no 

fígado e desorganização dos túbulos e glomérulos renais, assim como espações 

intersticiais aumentados no rim, que não foram observados no grupo controle (Nath & 

Yadav,2015). 
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A diferença entre a exposição aguda e subaguda dos compostos se dá 

especificamente pela concentração do agente envolvido no estudo que será 

administrado e ao tempo de intervenção até que o efeito comece a ser observado.  

Alguns estudos da medicina Ayurvédica, demonstram um efeito do Hibiscus 

Sabdariffa L., sobre a fertilidade. Quando foram analisadas as flores das plantas foram 

observados efeitos que impediam a implantação de espermatozoides no óvulo em 

fêmeas e também a produção de espermatozoides em machos de ratos albinos 

(Kholkute & Udupa, 1976; Murthy et al.1997). 

Vasudeva & Sharma (2008), em seu estudo com ratos albinos de ambos os 

sexos, administraram doses de extrato de Hibiscus Sabdariffa L. (2000mg e 4000/kg 

de peso corporal), e observaram alterações na espermatogenese e toxicidade 

hepática do extrato. 

Arruda et al (2016), em seu estudo realizado com ratas prenhas tratadas 

oralmente 250mg e 500 mg/kg/d de extrato aquoso de Hibiscus Sabdariffa L. do 12º 

dia de gestação até o 21º dia pós-natal (período crítico de diferenciação sexual em 

ratos), não observou toxicidade nas matrizes, mas na prole observou um ganho de 

peso durante o desmame em filhotes machos e fêmeas nos grupos que receberam o 

extrato, e atrasou a descida testicular para o escroto em ratos machos (Arruda,2016). 

 

3. Justificativa  

 

O Hibiscus Sabdariffa L. vem ganhando popularidade e o consumo tem 

aumentado nos últimos anos pela população mundial devido as propriedades 

funcionais que a planta oferece. Em alguns países de origem Africana e Ocidental, o 

Hibiscus Sabdariffa L.  tem sido utilizado como medicamento devido à alta 

concentração de compostos bioativos presentes, que trazem benefícios antioxidantes, 

diuréticos e termogênicos. Apesar do Hibiscus Sabdariffa L.  ser utilizado há muitos 

anos pela população que faz uso da medicina Ayurveda, as pesquisas com a planta 

ainda são muito escassas e restritas quanto às concentrações ideais e formas de 

administração (extrato, xarope, infusão) a serem utilizadas que possam trazer 
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benefícios no tratamento de uma determinada doença ou uma população específica. 

Diante disso, esse trabalho tem como objetivo contribuir com a literatura científica 

atual, uma vez que este tema é pouco explorado e, controverso com relação as 

concentrações utilizadas e os efeitos benéficos no tratamento das DCNTs. E 

futuramente, os estudos sobre o uso regular de chá de Hibiscus Sabdariffa L., que 

descrevam os efeitos benéficos do consumo como parte de uma dieta habitual pela 

população, podem ser uma importante estratégia nutricional e auxiliará na 

implementação de políticas públicas de saúde com diminuição do risco de 

desenvolvimento e tratamento das DCNTs, em especial a obesidade e diabetes 

mellitus tipo 2. 

4.  Hipótese  

 A hipótese do estudo foi avaliar se o consumo do chá de Hibiscus Sabdariffa 

L. é capaz de melhorar a atividade antioxidante do organismo e consequentemente 

prevenir o desenvolvimento doenças como a obesidade e as comorbidades 

associadas, em especial o Diabetes mellitus tipo 2.  

 

5. Objetivo geral  

· Avaliar os efeitos da ingestão diária do chá de Hibiscus Sabdariffa L. sobre 

a atividade antioxidante e parâmetros bioquímicos em ratas Wistar saudáveis.  

 

5.1.  Objetivos específicos 

• Determinar os compostos fenólicos totais e DPPH do chá de Hibiscus 

Sabdariffa L.;   

• Avaliar a massa corporal, consumo alimentar e ingestão hídrica das ratas 

que ingeriram diariamente o chá de Hibiscus Sabdariffa L.;  

• Avaliar a função hepática e renal (transaminases, uréia e creatinina) das 

ratas que ingeriram diariamente o chá de Hibiscus Sabdariffa L.; 
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• Determinar a glicemia de jejum, perfil lipídico e concentração de 

proteínas séricas das ratas que ingeriram diariamente o chá de Hibiscus Sabdariffa 

L.;  

• Avaliar a atividade antioxidante sérica (DPPH, FRAP e ORAC e) de ratas 

que ingeriram diariamente o chá de Hibiscus Sabdariffa L.;  
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6. Metodologia  

 

6.1. Comitê de ética 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e aprovado sob o protocolo número 1029, 

que segue as diretrizes adotadas pelo Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal (CONCEA), de acordo com a Lei no. 11.794 sancionada 

em  2008. Todos os experimentos foram realizados para minimizar o número de ratos 

e o sofrimento causado pelos procedimentos seguindo a doutrina ética dos três "Rs" - 

redução, refinamento e substituição (Reduction, Refinement, Replacement).   

 

6.2. Delineamento experimental 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Experimental da 

Universidade Federal Fluminense (LABNE/UFF). Foram utilizadas 10 ratas fêmeas 

(Rattus Norvegicus Wistar albino), com aproximadamente 90 dias de vida, fornecidos 

pelo Núcleo de Animais de Laboratório da UFF. 

Os animais com 90 dias de idade, foram mantidos por mais 84 dias em gaiolas 

individuais de polipropileno, em ambiente com temperatura controlada (22ºC±2ºC) e 

iluminação adequada (ciclo claro e escuro 12-12 horas), distribuídos em dois grupos 

(n=5/grupo): 1) Grupo Controle (GC) - recebeu água filtrada e ração comercial, em 

livre demanda; 2) Grupo Hibiscus (GH) – recebeu 15 mL/dia de chá da flor de 

Hibiscus Sabdariffa L. (preparado por infusão 

, na relação de 1g de flor para 100mL de água),já que a intenção era ofertar o 

chá ad libitum e essa quantidade garantia uma média de consumo entre os animais, 

evitando que ficasse exposto a sobra, diminuindo o risco de proliferação bacteriana na 

bebida. Também receberam ração comercial e água filtrada, em livre demanda.  
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A ração ofertada aos animais, durante o experimento, foi ração comercial 

(Nuvilab, Quintia LTDA), utilizada no biotério do LABNE, da Faculdade de Nutrição 

Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense, para criação e 

manutenção das necessidades nutricionais dos animais na fase adulta, respeitando 

as recomendações da American Institute of Nutrition - AIN 93G e ofertadas em livre 

demanda durante todo o experimento (Reeves et al. 1993). 

Das bebidas ofertadas, a água filtrada foi oriunda do próprio laboratório de 

experimentação. A flor de Hibiscus Sabdariffa L. foi adquirida no comércio local, com 

validade de 4 meses a partir do dia da compra e armazenada em pote de vidro em 

abrigo da luz solar. A infusão da flor para o preparo do chá foi realizada diariamente 

por membros do grupo de pesquisa, utilizando a relação de 1,0g de flor seca com talo 

para 100 mL de água filtrada fervida (Kusano et al.2007), infundido por 10 minutos, 

depois foi coado, e ofertado aos animais, em bebedouros de pequeno volume 

(embalados com papel alumínio para proteger a bebida da luz), na quantidade de 15 

mL/dia/animal. 

Os animais foram pesados semanalmente em balança eletrônica. O controle 

do consumo das bebidas foi feito em proveta graduada e o consumo de ração foi 

determinado através da pesagem da oferta e da sobra de ração por meio de balança 

eletrônica, semanalmente. Todos os dados de massa corporal e consumo alimentar 

foram registrados em planilhas individuais, durante os dias de cuidado, até o fim do 

experimento (84 dias de experimento). Ao final de 84 dias de estudo, os animais foram 

submetidos ao procedimento de esfregaço vaginal para identificação da fase do ciclo 

estral, e todas as ratas que se encontravam na fase “estro” foram mantidas em jejum 

de 6h para a eutanásia (Marcondes et al. 2001). Após esse período os animais foram 

anestesiados com injeção intraperitoneal de cloridrato de xilazina associado com 

ketamina (solução 1:1, quantidade 0,1 mL/200g de massa corporal) para coleta de 

sangue através de punção cardíaca e coleta de tecidos (fígado e tecido adiposo 

visceral) para posteriores análises.  

Alíquotas de sangue foram coletadas e transferidas para tubos vacutainer sem 

anticoagulante. Após este processo, o sangue foi centrifugado a 3000 rpm, durante 20 

minutos, para obtenção do soro e alíquotas foram separadas em microtubos e 
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armazenadas (-800C) para análises bioquímicas.  E os tecidos coletados (fígado e  

tecido adiposo) foram pesados e armazenados em freezer (-800C). 

 

 

6.3. Análise de componentes antioxidantes do Hibiscus Sabdariffa L. 

  

6.3.1. Determinação de compostos fenólicos totais no chá de 

Hibiscus Sabdariffa L. 

 

 Para análise de compostos fenólicos totais do chá da flor de Hibiscus 

Sabdariffa L. s foi utilizado o método de Folin-Ciocalteau, descrito por Singleton & 

Rossi (1965). O ácido gálico foi utilizado como padrão na faixa de concentração de 5-

40 mg / mL-1 para construir a curva de calibração. Alíquotas de 0,05, 0,075 e 0,1 mL 

da infusão do chá de Hibiscus Sabdariffa L.  foram utilizadas. As leituras foram 

realizadas em triplicata, no comprimento de onda de 750nm (espectofotômetro Turner 

340). A concentração de compostos fenólicos totais no extrato foi expressa em mg de 

ácido gálico/mL. 

. 

6.3.2. 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH) 

 

 A medida da atividade sequestrante do radical DPPH foi realizada de 

acordo com a metodologia descrita por Brand-Williams e Berset (1995). Para avaliação 

da atividade antioxidante, foram utilizados 100µL de chá, para reação com o radical 

DPPH (0,004g) a uma concentração de 0,1 mM, em uma solução de metanol (100 

mL). A redução do radical do DPPH foi medida através da leitura da absorbância a 

515nm em 100 minutos de reação. A atividade antioxidante foi expressa de acordo 
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com a Equação 1 de Mensor et al. (2001), descrita abaixo: %AA = 100 - {[(Abs amostra 

– Abs branco) X 100] / Abs controle}. 

 

6.4. Análise Bioquímicas séricas  

Ao final do experimento, o sangue dos animais foi centrifugado a 3000 rpm, 

durante 20 minutos, para obtenção do soro para a determinação das análises 

bioquímicas de ureia (mg/dL), creatinina (mg/dL), Cálcio (mmol/L), Magnésio (mmol/L), 

Fósforo (mmol/L), Ferro (µmol/L), proteínas totais (g/dl), albumina (g/dL), perfil lipídico 

(Higher Density lipoprotein HDL-c, Low Density Lipoproteins colesterol  LDL-c, very-

low-density lipoproteins colesterol (VLDL-c), colesterol total (CT) e triglicerídeos, 

mg/dl) e aspartato aminotransferase (TGO/AST) (U/L) e alanina aminotransferase 

(TGP/ALT)(U/L), pelo método colorimétrico, com leitura em espectrofotômetro 

automatizado (BioClin® BS-120 Chemistry Analizer®). Foram utilizados kits 

comerciais BioClin® e comprimentos de onda específicos para cada indicador 

bioquímico. A glicemia foi determinada por glicosimetro da marca ACCUE CHECH 

ACTIVE® e expresso em mg/dL.  

O LDL-c e o VLDL-c foram obtidos através de fórmulas matemáticas 

considerando o Colesterol total, triglicerídeo e HDL-c. Sendo o VLDL-c calculado 

através do valor do triglicerídeo divido por 5 e o LDL foi calculado utilizando os valores 

de colesterol (CT) subtraído da soma do HDL-c + VLDL-c (VLDL-c= TGL/5; LDL-c= 

CT-(HDL-c +VLDL-c). 

 

6.5. Análise da atividade antioxidante sérica 

 

6.5.1.  Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) 

 Este método mede a capacidade do antioxidante em sequestrar radicais 

peroxil gerados por uma fonte radicalar, AAPH (2,2`-azobis(2-amidinopropano) 

dihidroclorado), a 37 °C. O radical peroxil, gerado pela reação com oxigênio 

atmosférico com a fonte radicalar, interage com o indicador fluorescente gerando um 
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produto não fluorescente, medido por espectrofotometria com emissão de 

fluorescência máxima em 575 nm e 578 nm (Marcondes et al. 2002). A atividade 

antioxidante das amostras do sangue foi determinada através da diferença entre a 

área da amostra subtraída pela área do branco, medida pelo decaimento da 

fluorescência com a adição da substância antioxidante. Usando-se Trolox de 

concentrações conhecidas, uma curva padrão foi gerada e a atividade ORAC da 

amostra calculada. As amostras foram liofilizadas e usado 0,01g da amostra de 

sangue. O resultado foi expresso em unidade de ORAC ou equivalentes de Trolox por 

micromols. 

 

6.5.2   Análise determinação da atividade antioxidante total pelo método 

de redução do ferro (FRAP) 

  A atividade antioxidante do sangue de animais foi determinada pelo método 

de FRAP de acordo com Rufino et al. (2006). Este método baseia-se na quantificação 

da capacidade de redução do complexo Fe+3 - TPTZ (cor azul clara) para o complexo 

Fe+2 - TPTZ (cor azul escura) em meio ácido, onde ocorre a reação pelo antioxidante 

da amostra. O método consiste em adicionar a 100µl das amostras de sangue 

desproteinizadas, utilizando metanol e quantificar, em 2,7ml de reagente FRAP 

somado a 270µl de água destilada. Após o preparo a solução fica por 30min em banho-

maria e após esse período foi efetuada a leitura de absorbância a 595nm. Os 

resultados foram expressos em µM de sulfato ferroso por grama de amostra. A curva 

padrão foi produzida com uma solução de sulfato ferroso utilizando-se 4 diluições 

diferentes. 

 

6.5.3 DPPH sérico. 

A atividade antioxidante medida pelo radical DPPH, foi realizada pela 

metodologia de Brand-Williams e Berset (1995). O DPPH (1,1-difenil-2-picrilidrazil) é 

um radical livre que é reduzido na presença de um antioxidante. Para avaliação da 

atividade antioxidante, as amostras de sangue após desproteinizadas, utilizando 

metanol, foram adicionadas, para reação com o radical estável DPPH, em uma 
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solução de metanol. Na forma de radical, o DPPH possui uma absorção característica 

a 515 nm, a qual desaparece após a redução pelo hidrogênio arrancado de um 

composto antioxidante. A redução do radical do DPPH foi medida através da leitura 

da absorbância a 515nm em 100 min de reação. A atividade antioxidante foi expressa 

de acordo com a equação de Mensor et al. (2001), descrita abaixo: %AA = 100 - {[(Abs 

amostra – Abs branco) X 100] / Abs controle}.  

 

6.6. Coleta de tecidos 

Todos os animais foram submetidos à laparotomia mediana para retirada de 

fígado e tecido adiposo. A massa dos tecidos foi imediatamente verificada, sendo o 

registro e a apresentação deste dado feito em massa absoluta do tecido (em gramas) 

e, posteriormente, normalizado em função da massa corporal total do animal. 

Fragmentos dos tecidos foram pesados, armazenados em solução de formalina 10% 

e emblocados em parafina para análises histológicas. 

6.7. Análises Estatísticas 

 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico GraphPad Prism 6 

(versão 5.1) e expressos como média ± erro padrão da média. Foi utilizada a análise 

de variância One-way ANOVA e foi aplicado o teste t-student como pós-teste, sendo 

considerado estatisticamente significante quando p< 0,05. 

 

7.0. Resultados  

 

7.1. Capacidade antioxidante no chá (DPPH e fenólicos totais) 

A análise de compostos fenólicos realizada na solução de chá de Hibiscus 

Sabdariffa L. foi encontrada 21986,53 mg ácido gálico/ml de fenólicos totais (Quadro 

1), evidenciando um alto teor de compostos fenólicos na preparação ofertada. E em 

relação a análise do DPPH, o chá de Hibiscus Sabdariffa L. apresentou 77, 24% de 

capacidade antioxidante (Quadro 1). 
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Quadro 1: Variáveis antioxidantes da amostra de chá de Hibiscus Sabdariffa L. 

Variáveis Chá Hibiscus Sabdariffa L. 

Compostos 

fenólicos totais (mg 

ácido gálico/mL) 

21986,53 ± 6825,58 

DPPH (%) 
77,24 ± 2,33 

 

 

7.2. Massa corporal, consumo de ração e ingestão hídrica 

 

Os resultados de massa corporal, ingestão hídrica e consumo alimentar foram 

apresentados na tabela 1. A massa corporal inicial, final e ganho de peso corporal do 

grupo que recebeu o chá de Hibiscus Sabdariffa L.  não apresentou diferença 

estatística em comparação ao grupo controle (Tabela 1). Quando avaliamos o 

consumo de ração e a ingestão hídrica do GH não observamos diferença estatística 

quando comparado ao GC (Tabela 1).   

 

Tabela1: Massa Corporal, Ingestão Alimentar e Ingestão Hídrica das ratas 

Wistar do Grupo controle e do Grupo Hibiscus  

 
GC GH P-value 

Massa corporal 

inicial (g) 
241,40±19,08 248,40±5,99 P > 0,05 

Massa corporal 

final (g) 
262,80±13,77 267,30±3,56 P > 0,05 

Ganho de massa 

corporal (g) 
21,40±6,13 18,90±8,06 P > 0,05 

Consumo de 

ração total (g) 
13,37±64,39 13,03±182,90 P > 0,05 
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Ração Ing 

(g/100gPC/d) 
6,06 ± 0,32 5,79 ± 0,75 P > 0,05 

Vol. Água Ing 

(mL/100gPC/d) 
10,26 ± 1,13 8,21 ± 4,10 P > 0,05 

Vol. Chá Ing  

(mL/100gPC/d) 
nd 4,55 ± 0,87 nd 

 

Legenda: GC = Grupo controle, ratas saudáveis que receberam ração comercial 

(Nuvilab) + água filtrada por 84 dias; GH = Grupo Hibisco, ratas saudáveis que 

recebiam ração comercial (Nuvilab) + água filtrada + 15 ml/d de chá de Hibiscus 

Sabdariffa por 84 dias; nd = não determinado. Os dados estão expressos como média 

± erro padrão de 5 animais por grupo. Sendo, * vs C com p< 0,05. 

 

7.3. Peso de Tecido hepático e Tecido Adiposo 

 

O GH não apresentou diferença significativa com relação ao peso do fígado e 

tecido adiposo visceral quando comparado ao GC (Figura 2) 

 

Figura 2. Peso tecidual hepático e adiposo entre os Grupos Controle e 

Grupo Hibiscus. 
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Legenda: GC = Grupo controle, ratas saudáveis que receberam ração comercial 

(Nuvilab) + água filtrada por 84 dias; GH = Grupo Hibisco, ratas saudáveis que 

recebiam ração comercial (Nuvilab) + água filtrada + 15 ml/d de chá de Hibiscus 

Sabdariffa por 84 dias. Os dados estão expressos como média ± erro padrão de 5 

animais por grupo. Sendo, * vs C com p< 0,05. 

 

7.4. Parâmetros bioquímicos 

Em relação à avaliação de perfil proteico, concentração de minerais, função 

hepática e renal, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os GH e GC.  Os 

resultados estão apresentados na Tabela 2. Por outro lado, a concentração de TGO 

no GH apresentou uma tendência de redução de -13% em comparação ao GC.   

 

Tabela 2: Parâmetros bioquímicos das ratas Wistar dos grupos Controle 

e do grupo Hibiscus ao final dos 84 dias de experimento.  

 
 

GC (n=5) GH (n=5) 
P-

value 

Valores de 

referência 

(Diniz et al. 

2006) 

Proteínas totais 

(g/dl) 

6,60 ± 0,52 5,94 ± 0,97 0,21 5,00-7,7 

mg/dL 
 

Albumina(g/dl) 2,66 ± 0,32 2,56 ± 0,26 0,60 1,3-3,8 

mg/dL 

Cálcio(mg/dL) 9,52 ± 1,96 9,38 ± 2,36 0,92 6,7-11,0 

mg/dL 

Fósforo(mg/dL) 4,34 ± 0,55 4,42 ± 0,60 0,83 3,00-11,00 

mg/dL 

Magnésio(mg/dL) 1,62 ± 0,39 1,68 ± 0,18 0,76 1,60-4,40 

mg/dL 
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Legenda: GC = Grupo controle, ratas saudáveis que receberam ração comercial 

(Nuvilab) + água filtrada por 84 dias; GH = Grupo Hibisco, ratas saudáveis que 

recebiam ração comercial (Nuvilab) + água filtrada + 15 ml/dia de chá de Hibiscus 

Sabdariffa por 84 dias; AST/TGO = Aspartato Aminotransferase; ALT/TGP = Alanina 

Aminotransferase; nd= não determinado. Os dados estão expressos como média ± 

erro padrão de 5 animais por grupo. Sendo, * vs C com p< 0,05. 

 

7.5. Glicemia de jejum  

Os animais do grupo Hibisco (GH) apresentou uma redução significativa da 

glicemia de jejum (-15%, p<0,05) em comparação ao grupo Controle (Figura 3). 

 

Figura 3 - Glicemia de Jejum das ratas Wistar dos Grupos Controle e 

Grupo Hibiscus ao final do experimento. 

Ferro (µg/dL) 160,80 ± 

33,83 

160,6 ± 

30,83 

0,99 nd 

Ureia (mg/dL) 49,40 ± 3,43 45,80±10,62 0,49 24-49 mg/dL 

Creatina (mg/dL) 0,66 ± 0,05 0,68±0,08 0,66 0,28-1,10 

mg/dL 

AST (TGO) (U/L) 168,00±21,37 145,80 ± 

13,02 

0,09 nd 

ALT (TGP) (U/L) 56,00±6,68 49,80 ± 

11,78 

0,38 nd 
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Legenda: GC= Grupo controle, ratas saudáveis que receberam ração comercial 

(Nuvilab) + água filtrada por 84 dias; GH = Grupo Hibisco, ratas saudáveis que 

recebiam ração comercial (Nuvilab) + água filtrada + 15 ml/d de chá de Hibiscus 

Sabdariffa por 84 dias. Os dados estão expressos como média ± erro padrão de 5 

animais por grupo. Sendo, * vs C com p< 0,05. 

 

 

 

7.6.  Perfil Lipídico (HDL-c, TGL, Colesterol Total, VLDL-c e LDL-c) 

 

Os animais do grupo Hibisco não apresentaram alterações significativas no 

perfil lipídico (colesterol total, Figura 4A; HDL-c, Figura 4B; LDL-c, Figura 4C; 

triglicerídeos, Figura 4D; e VLDL-c, Figura 4E), quando comparadas aos animais do 

grupo controle (Figura 4).  

 

Figura 4. Perfil Lipídico das ratas Wistar dos Grupo Controle e Grupo 

Hibiscus ao Final do experimento. 

(A)                                                                 (D)   
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(B)                                                              (E)  
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Figura 4 continuação. Perfil Lipídico das ratas Wistar dos Grupo Controle e Grupo 

Hibiscus ao Final do experimento. 
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Legenda: GC= Grupo controle, ratas saudáveis que recebiam ração AIN-93G + água 

filtrada por 84 dias; GH= Grupo Hibisco, ratas saudáveis que recebiam ração AIN-93G 

+ água filtrada+ 15 ml/d de chá de Hibiscus Sabdariffa por 84 dias; HDL-c = High 
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Density Lipoproteins, LDL-c = Low Density Lipoproteins, VLDL-c = very-low-density 

lipoproteins. Os dados estão expressos como média ± erro padrão de 5 animais por 

grupo. Sendo, * vs C com p< 0,05. 

 

7.7. Atividade Antioxidante sérica (DPPH, ORAC e FRAP) 

Quando avaliamos a atividade antioxidante sérica, observamos que o GH não 

apresentou diferenças estatísticas nas análises séricas de DPPH, ORAC e FRAP 

quando comparados ao GC (Figura 5). Por outro lado, o GH apresentou uma tendência 

de aumento de 40% na atividade antioxidante (ORAC) em comparação ao GC (Figura 

5C).   

 

 

 

 

Figura 5 - Atividade Antioxidante sérica das ratas Wistar dos Grupos 

Controle e Grupo Hibiscus ao final do experimento. 

 

(A)                                                                    (C)  
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Legenda: GC = Grupo controle, ratas saudáveis que recebiam ração AIN-93G + água 

filtrada por 84 dias; GH = Grupo Hibisco, ratas saudáveis que recebiam ração AIN-

93G + água filtrada+ 15 ml/d de chá de Hibiscus Sabdariffa por 84 dias; DPPH= 2,2-

difenil-1-picril-hidrazil; ORAC= Oxygen Radical Absorbance Capacity; FRAP= Ferric-

Reducing Ability of Plasma. Os dados estão expressos como média ± erro padrão de 

5 animais por grupo. Sendo, * vs C com p< 0,05. 

 

 

8. DISCUSSÃO  

O presente estudo demonstrou que o consumo oral de chá de Hibiscus 

Sabdariff L. durante 84 dias, as ratas adultas saudáveis não apresentaram alterações 

significativas na massa corporal, consumo alimentar, concentrações séricas de lipídios 

e minerais, porém apresentou redução significativa na glicemia de jejum.  

O chá de Hibiscus Sabdariffa L. já tinha seu consumo medicinal comumente 

conhecido em alguns países ocidentais e veio ganhando popularidade em países 

tropicais devido suas propriedades funcionais diuréticas, na redução de gordura 

corporal e redução da glicemia, além de seu alto potencial antioxidante (Sáyago-

Ayerdi et al. 2007).  
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No estudo analisamos a capacidade antioxidante do chá de Hibiscus 

Sabdariffa L. ofertado as ratas Wistar saudáveis durante 84 dias, e foi encontrado que 

atividade antioxidante na amostra utilizada foi considerada satisfatória e equivalente 

aos valores encontrados na literatura. Na concentração de Hibiscus Sabdariffa L. 

utilizada na infusão para o preparo do chá, foram encontrados o total de 21,98 

mEqG.g-1 de fenólicos totais, evidenciando um alto teor de compostos fenólicos na 

preparação ofertada, além de um índice de 77,24% de atividade antioxidante medido 

pelo método DPPH (Sobota et al. 2016). 

O interesse pela atividade antioxidante dos extratos do Hibiscus Sabdariffa L. 

são bem descritos na literatura devido sua composição rica em compostos fenólicos e 

o interesse na utilização de antioxidantes vegetais para a prevenção de doenças.De 

acordo com Sobota et al. (2016), realizaram a dosaram dos polifenóis totais, 

flavonoides e atividade antioxidante frente ao radical DPPH de extratos obtidos por 

decocção aquoso, decocção etanólico, infusão aquosa e infusão etanólica e 

observaram que os extratos etanólicos apresentavam maiores teores de polifenóis, 

não havendo diferença nesse caso quando comparado a infusão e a decocção, porém 

quando observado o método aquoso, que é comumente utilizado pela população que 

consome o Hibiscus Sabdariffa L. na forma de chá, a decocção apresentou um 

aumento de 44,59% de rendimento (Sobota et al. 2016). Sobota demonstrou ainda 

uma maior atividade antioxidante do extrato, medido pelo método DPPH, aquoso 

obtido por decocção, seguido dos etanólicos e com menor índice o extrato aquoso 

obtido por infusão. Apesar da infusão apresentar atividade antioxidante inferior aos 

métodos de decocção e extração etanólica, nosso trabalho demonstrou que a infusão 

do chá utilizada apresentou elevada atividade antioxidante e corroborando com os 

achados na literatura. Vale ressaltar que o teor de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante estão diretamente relacionados a forma de extração dos componentes e 

preparo do chá.   

Quando avaliamos o consumo alimentar das ratas ao longo do estudo não foi 

observado diferença no consumo de ração entre os grupos controle e grupo Hibiscus 

(p>0,05), sugerindo que o chá não teve nenhuma influência na redução da ingestão 

alimentar dos animais durante os 84 dias de experimento. Isso demonstra que 

diferente de alguns alimentos com alegações de propriedades funcionais utilizados no 

tratamento/prevenção de obesidade, o Hibiscus Sabdariffa L. não apresentou efeito 
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anorexígeno no presente estudo. O mesmo foi observado quando avaliamos a massa 

corporal dos animais, onde as ratas que receberam chá de hibisco não apresentaram 

diferenças significativas na massa corporal inicial, final e ganho de massa durante o 

experimento.  

Chang et al. (2014), realizou um ensaio clínico, onde um grupo recebeu 2 

cápsulas elaboradas com 450 mg de extrato de Hibiscus Sabdariffa L. (HSE) e 50 mg 

de amido; e o outro grupo recebeu 2 cápsulas de 500mg de amido, 3 vezes ao dia, 

após as refeições. Após 12 semanas de suplementação, foi observado um que 70% 

dos indivíduos do grupo que receberam a suplementação com HSE apresentaram 

uma redução da massa corporal e IMC, acompanhada de uma redução da gordura 

corporal e da circunferência de cintura. Outros autores como Villalpando- Arteaga et 

al. (2013) também observaram uma redução de peso corporal em um estudo 

experimental com camundongos obesos que foram tratados com 33mg/kg de extrato 

seco de Hibiscus Sabdariffa L., 3 vezes por semana durante 8 semanas. Dessa forma, 

em nosso estudo não foi observada alteração na massa corporal e consumo alimentar, 

podendo estar relacionado a concentração e a dosagem utilizada. 

A literatura científica descreve que o Hibiscus Sabdariffa L. parece ser um 

excelente coadjuvante no combate a obesidade devido a gama de polifenóis em sua 

composição, que agem diretamente em proteínas relacionadas a metabolismo 

intermediário como Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR, ácido graxo 

sintase (FASN), lipase, adiponectina, leptina, Monocyte Chemoattractant Protein-

1(MCP-1), Proteína Quinase Ativada por Monofosfato de Adenosina (AMPK), factor 

nuclear kappa B (NF-KB) e Super óxido dismutase (SOD), além de sua alta 

capacidade antioxidante, que confere ao extrato uma atuação nas vias de sinalização 

de inflamação e do metabolismo energético, restauração e função celular (Herranz-

López et al.2017). 

Em nosso estudo não foi observado diferença na massa de gordura visceral 

entre os grupos. Diversos estudos, demonstram que o uso do extrato do Hibiscus 

Sabdariffa L., levou a redução da massa corporal e da massa de gordura corporal 

Alarcon-Aguilar et al. 2007; Carvajal-Zarrabal et al. 2009.Porém, apesar de muitos 

desses efeitos terem sido confirmados em estudos com animais, celulares e humanos, 

ainda há uma necessidade de uma maior abordagem para definir a dosagem 
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necessária para que o extrato de Hibiscus Sabdariffa L. possa ser adotado como uma 

medida terapêutica no tratamento da obesidade e excesso de massa corporal e 

estudos que definam os mecanimos envolvidos com esses efeitos. Desse modo, no 

presente estudo o Hibiscus Sabdariffa L. não apresentou eficácia na redução de 

massa corporal, sugerindo que o extrato quando usado socialmente como forma de 

chá não apresenta os benefícios encontrados nos estudos em que se utilizaram o 

extrato como forma de suplementação em diferentes estratégias dietéticas.  

Outra limitação que podemos observar em nosso estudo seria quanto a forma 

de preparo do extrato ofertado. De acordo com Sobota et al. 2016, a forma de preparo 

influência diretamente no teor de compostos bioativos presentes na composição do 

extrato, consequentemente essa variabilidade afeta a sua capacidade antioxidante, 

sugerindo também uma influência sobre os efeitos que a planta pode ter sobre o 

organismo e o metabolismo. 

Em relação a ingestão hídrica, não houve diferença da ingestão entre os dois 

grupos, porém o grupo (GH) que recebeu água filtrada ad libitum associado aos 15 

ml/d do chá de Hibiscus Sabdariffa, apresentou uma média numérica inferior a 

recomendação diária (de acordo com o biotério central da Universidade Federal do 

Ceará:10 a 12 mL/100gpc/dia), sendo sua necessidade hídrica complementada com 

a ingestão de 4,6 mL/100gpc/dia do chá, mostrando adequação de ambos os grupos. 

Quando avaliamos o peso do tecido hepático e os marcadores para avaliar a 

função hepática (aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase), não 

observamos diferenças significativas entre os grupos, apesar que a concentração de 

ALT/TGO no GH tenha apresentado uma tendência de redução de -13% em 

comparação ao GC. Sabe- se que as AST e ALT, presentes no fígado, rins, músculo 

esquelético são duas transaminases que quando alteradas indicam lesão hepática 

aguda inicial (Adeyemi et al. 2014). Considerando que ambos os grupos receberam a 

mesma dieta, sugerimos que o chá de hibisco na concentração utilizada não levou a 

toxicidade hepática, provavelmente devido a elevada presença dos compostos 

antioxidantes.  

Kao et al. (2016), demonstraram em seu estudo os benefício do extrato de 

Hibiscus Sabdariffa L no sistema hepático, no qual ratos obesos que receberam o chá 

de Hibiscus Sabdariffa L. apresentaram redução de AST e ALT dependente da dose. 
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No estudo realizado por Wang et al. (2000), tanto em experimentos in vitro quanto in 

vivo, foi induzida citotoxicidade e hepatotoxicidade em hepatócitos primários de ratos 

Sprague Dawley e foi observado o efeito da ingestão do chá de Hibiscus Sabdariffa 

sobre o fígado. Com a administração oral da solução de hibisco (por gavagem), este 

estudo sugeriu que os compostos antioxidantes presentes no chá foram capazes de 

neutralizar radicais livres, retardando também a formação de  malondialdeído, bem 

como, menor concentração de AST e ALT (Wang et al. 2000).  Por outro lado, Njinga 

et al. (2020), avaliou a toxicidade oral aguda, subaguda (durante 28 dias) e subcrônica 

(durante 90 dias) do extrato de Hibiscus Sabdariffa L. administrado em 3 doses 

diferentes (125mg, 250mg e 500 mg de extratos aquosos de Hibiscus Sabdariffa L., 

respectivamente preparados em água destilada fria) e demonstrou que o extrato foi 

relativamente menos tóxico com administrações subagudas do que subcrônicas. Estas 

observações sugerem que o extrato aquoso de Hibiscus sabdariffa calyces é 

oralmente seguro durante a administração subaguda, enquanto o uso subcrônico deve 

ser feito com cautela. Mais uma vez nos deparamos com a necessidade de estudos 

mais aprofundados para uma administração mais eficaz do uso do extrato de Hibiscus 

Sabdariffa L. Em nosso estudo podemos destacar a limitação de termos apenas 

utilizado uma concentração do chá de Hibiscus Sabdariffa L. e não tivemos o objetivo 

de avaliar a toxicidade que o chá extrato poderia causar, visto que a concentração 

utilizada foi bem baixa e objetivamos reproduzir a forma mais usual do consumo do  

Hibiscus Sabdariffa L. pela população atraves da infusão aquosa. 

Ao observar os níveis séricos de ureia e creatinina, como marcadores de 

filtração glomerular (TFG), percebemos que ambos os grupos apresentaram 

concentrações semelhantes e dentro dos parâmetros de normalidade para ratos, 

sugerindo assim que o consumo oral de chá de Hibiscus Sabdariffa L. não causou 

sobrecarga renal nos animais. O mesmo foi observado quanto aos níveis séricos de 

proteínas e minerais avaliados em nosso estudo. Por outro lado, Njinga et al (2020), 

demonstraram que a administração oral de Hibiscus Sabdariffa L. aumentou 

significativamente a proteína total, albumina, globulina, sódio, cloro e redução do ácido 

úrico, creatinina, hemoglobina, lipídios séricos. Logo, em nosso estudo, apresentamos 

resultados contrários aos achados da literatura provavelmente devido a baixa 

concentração do chá de Hibiscus Sabdariffa L. na solução oral oeferecida aos animais 

e por serem animais saudáveis. 
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Quando avaliamos a glicemia de jejum em nosso estudo observamos que o 

chá de Hibiscus Sabdariffa L. foi capaz de reduzir a glicemia em animais adultos 

saudáveis, sugerindo que o chá de Hibiscus mesmo em baixas concentrações pode 

auxiliar no controle da glicemia, já que o presente estudo não realizou nenhum tipo de 

indução patológica ou intervenção na dietoterapia habitual dos animais. Desse modo, 

o Hibiscus Sabdariffa L. pode ser um importante coadjuvante na prevenção e no 

tratamento do Diabetes Mellitus tipo II. O Diabetes Mellitus tipo II, é a forma mais 

comum de diabetes, caracterizada pela resistência insulínica resultando em um 

aumento das taxas de glicemia sanguínea. Devido as complicações secundárias a ela, 

atualmente é a terceira maior causa de morte do mundo e a tendência é que com o 

passar dos anos o número da população diabética aumente cada vez mais. Estima-se 

que o número de pessoas doentes nos próximos anos seja tão grande que o sistema 

de saúde entre em colapso. Diante disso, há um incentivo em pesquisa para 

tratamentos e prevenção do Diabetes (Leslie et al,2016). 

O Hibiscus Sabdariffa L. contém em sua composição elevada quantidade de 

antocianinas (Guardiola & Mach,2014) que parecem ter potencial para inibir a enzima 

DPP-4, por conseguinte influência no papel catalisador e reduz a atividade de GLP-1, 

tornando sua meia vida curta (Domínguez Avila et al. 2017). Sabe-se que os níveis de 

GLP-1 estão baixos nas condições normais do Diabetes Mellitus tipo II. Kartinah et al. 

(2019), ofertaram 2 doses de 200mg/kg e 50mg/kg de peso corporal respectivamente 

de extrato aquoso de Hibiscus Sabdariffa L. para ratos diabéticos induzidos por 

estreptozotocina e não diabéticos e obsevou que o grupo de ratos diabéticos que 

consumiu a dose de 500mg/kg de peso não apresentaram uma redução da enzima 

GLP-1 como era esperado pela condição patológica, concluindo que o extrato foi 

capaz de manter a secreção de GLP-1 devido ao seu conteúdo de polifenóis e 

antocianinas. 

Mohamed et al. (2013), em seu estudo com ratos diabéticos induzidos por 

streptozotocina observou que o grupo de ratos diabéticos tratados com o extrato de 

Hibiscus Sabdariffa L. foi capaz de apresentar melhora nos parâmetros de glicemia 

comparado ao grupo que não recebeu tratamento e ainda observou um aumento da 

enzima SOD (Superóxido desmutase) no grupo tratado com o extrato, sugerindo uma 

redução do estresse oxidativo ocasionado pelo diabetes induzido. 
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Esses polifenóis parecem não só apresentar benefícios nos parametros 

glicêmicos, mas também nos parâmetros lipídicos. O efeito redutor do Hibiscus 

Sabdariffa L. sobre o colesterol, é corroborado nos estudos científicos, nos quais os 

autores sugerem que o efeito redutor do nível de colesterol sérico gerado pelo chá da 

flor de hibisco, se dá pela concentração de antocianinas, de polifenóis antioxidantes e 

fibras solúveis (Farombi et al.,2007; Gurrola-Diàz et al.,2010; McKay et al,2010; Peng 

et al. 2011; Jabeur et al.,2017), sugerem que esses mesmos compostos seriam 

capazes de gerar a redução da concentração de triglicerídeos e aumento da HDL, com 

consequente redução de LDL. Em seu estudo o autor utiliza dieta hight fat em ratos e 

observa que o extrato de Hibiscus Sabdariffa L. em doses de 100mg/kg e 200mg/kg 

combinado com as dietas, consegue demonstrar uma melhora dos paramêtros de 

proporção de LDL/HDL, redução do nível sérico de triglicerideo e colesterol total e 

aumento do HDL-c.  

No presente estudo, os animais do grupo Hibiscus não apresentaram 

alterações significativas no perfil lipídico quando comparadas aos animais do grupo 

controle em nenhum dos parâmetros analisados. Vale ressaltar que os parâmetros se 

encontravam dentro dos níveis de normalidade, não sendo esperado nenhuma 

melhora do perfil lipídico já que não havia nenhuma patogênese induzida.  

Quando avaliamos a atividade antioxidante sérica, observamos que o chá de 

hibisco apresentou resultados semelhantes ao grupo controle. Porém, quando 

avaliamos o ORAC, observamos que os animais do Grupo Hibiscus (GH) não 

apresentaram diferença estatística, mas uma tendência de que o chá levou a um 

aumento (40%) de atividade antioxidante sérica.  

O atual hábito alimentar da população favorece a produção exacerbada de 

espécies reativas de oxigênio (EROS), resultado do desequilíbrio do sistema pró e 

antioxidante, ocasionando estresse oxidativo e levando a danos celulares que geram 

processos patológicos (Finkel & Holbrook, 2000; Schafer & Buettner,2001). Os 

compostos antioxidantes presentes no chá atuam como mecanismos de defesa contra 

os radicais livres inibindo e reduzindo eventuais lesões causadas (Doroshow, 1983). 

A literatura garante com grande confiabilidade sobre o teor de atividade antioxidante 

do extrato de Hibiscus Sabdariffa L. e seus benefícios diante de espécies reativas de 

oxigênio, sugerindo que a flor do Hibiscus Sabdariffa L. pode ser utilizado como 
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método de regulação e manutenção do equilíbrio oxidativo. Porém, em nosso estudo 

não foi encontrado influência dessa capacidade antioxidante a nível sérico. Diante do 

que se foi encontrado como resultado de atividade antioxidante na análise da amostra, 

apresentam-se algumas limitações do estudo que podem ter influenciado no resultado 

das análises como o número de animais utilizados por grupo no experimento, já que 

no resultado do teste ORAC, mostrou-se uma tendência a significância de que o chá 

aumente a atividade antioxidante sérica, além do tempo de duração do experimento 

com uma concentração inferior a utilizada na literatura, o que acabou resultando em 

uma menor ingestão de compostos bioativos comparados com outros modelos 

experimentais. Em contrapartida, não foram observadas nenhum tipo de toxicidade 

induzida pela ingestão do extrato na concentração ofertada. 

Logo, ainda há uma escassez de pesquisas que utilizem o Hibiscus Sabdariffa 

L. em uma concentração apropriada para o consumo em forma de chá e que possa 

ser feita no preparo domiciliar. Além disso, alguns estudos sugerem efeitos 

hepatotóxicos da planta quando utilizado em concentração de extrato, porém esses 

efeitos não foram avaliados quando o Hibiscus Sabdariffa L. foi utilizado na forma de 

chá (Njinga et al. 2020; Sowemimo et al. 2007). 

 

9. Conclusão 

O presente estudo sugere que a ingestão diária do chá de Hibiscus sabdariffa 

L.  foi capaz de reduzir a glicemia de jejum mas não teve influência sobre os 

parâmetros lipídicos, renais e hepáticos. Além disso, o chá na concentração ofertada 

não alterou os parâmetros de massa corporal, ingestão alimentar ou hídrica dos 

animais. Deve-se ressaltar que a quantificação de compostos fenólicos evidenciou o 

alto caráter antioxidante devido as consideráveis quantidades de compostos fenólicos 

encontradas na infusão da flor de Hibiscus Sabdariffa L. assim como um alto teor de 

atividade antioxidante evidenciado pela medida do radical DPPH, o que sugere 

benefícios para o organismo induzindo a redução do estresse oxidativo, associado à 

dieta convencional, apesar de nesse estudo a capacidade antioxidante do Hibiscus 

Sabdariffa L. não ter tido influência a nível sérico. É importante ressaltar que existem 

na literatura diversos relatos sobre os diferentes benefícios do consumo do chá da flor 
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de hibisco, porém deve-se enfatizar a necessidade de mais estudos para melhor 

compreensão da ação do extrato e a descrição dos mecanismos moleculares e 

celulares envolvidos com essa modulação da resposta antioxidante e no mestabolismo 

intermediário.  
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