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A utilização do chá verde e suas propriedades no 

tratamento da obesidade 

The use of green tea and its properties in the treatment of 

obesity 

 

RESUMO 

Introdução: O presente estudo visa demonstrar os efeitos do 

chá verde e de que maneira poderia auxiliar pacientes obesos a 

melhorarem seu estado nutricional. 

Métodos: Revisão bibliográfica fundamentada em artigos 

científicos originais e de revisão, publicados no período de 1986 

a 2015, indexados nas bases de dados PubMed, ScieELO e 

LILACS ou exclusivamente para as Instituições de Ensino e 

Pesquisa, Universidade Católica de Brasília (Portal CAPES), 

nos respectivos idiomas: português e inglês. 

Resultados: A utilização do extrato de chá verde parece agir 

como uma alternativa a ser adotada como terapêutica na 

obesidade, promovendo a perda de gordura corporal a fim de 

prevenir outras doenças associadas à obesidade. Através da 

intervenção do chá verde, em 13 artigos, observou-se uma 

redução no peso corporal, gordura corporal e IMC assim como 

outros efeitos benéficos para o tratamento da obesidade. 

Conclusão: O chá verde atua positivamente na redução do peso 

corporal, como coadjuvante é capaz de melhorar o estado 

nutricional de pacientes obesos, promovendo uma melhora no 

estilo de vida e a redução de doenças associadas à obesidade. 

Palavras-chave: Obesidade; Tratamento; Chá verde; Camellia 

sinensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: This study aims to demonstrate the effects of 

green tea and in what way it could help obese patients to 

improve their nutritional status. 

Methods: Literature review based on original research and 

review articles about the period from 1986 to 2015, indexed in 

the databases PubMed, LILACS and ScieELO or exclusively for 

the institutions of Education and Research, Catholic University 

of Brasilia (Portal CAPES), in the respective languages: 

Portuguese and English.  

Results: The use of green tea extract seems to act as an 

alternative to be adopted as therapy in obesity, promoting loss of 

body fat in order to prevent other ailments associated with 

obesity. Through the intervention of green tea, there was a 

reduction in body weight, body fat and BMI as well as other 

beneficial effects for the treatment of obesity. 

Conclusion: Green tea acts positively on the reduction of body 

weight, as adjunctive it is able to improve the nutritional status 

of obese patients promoting an improvement in lifestyle and 

reduction of diseases associated with obesity.  

Keywords: Obesity; Treatment; Green Tea; Camellia sinensis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O chá tem sua origem na China. Cultivado em 

muitos países, é uma das bebidas mais 

consumidas no mundo, principalmente em 

países asiáticos (KUMUDAVALLY et. al., 

2008; SAITO, et. al., 2000, citado por 

NISHIYAMA, et. al., 2010). Os chás 

provenientes da Camellia sinensis são 

classificados de três formas: preto, verde e 

oolong e a diferença entre eles é o tratamento 

em que as folhas são submetidas para o 

preparo. No caso do chá preto, as folhas 

passam pelo processo de fermentação, 

contribuindo para uma cor mais escurecida. 

Para o preparo do chá verde, as folhas são 

fervidas, garantindo a preservação da cor, 

sendo semelhante a das folhas frescas. Os 

chás oolong são parcialmente fermentados, o 

que caracteriza uma classificação 

intermediária entre o chá verde e o preto 

(LIMA, et. al., 2009, NISHIYAMA, et. al., 

2010). Segundo Cheng et. al. (2006), dos três 

tipos de chás, o chá verde é o mais rico em 

compostos com atividades funcionais. 

 

Segundo Mukhtar H e Ahmad (2000), citado 

por Lamarão e Fialho (2009) A composição 

das folhas do chá depende de uma variedade 

de fatores, incluindo clima, estação, processo 

utilizado na horticultura, além do tipo e idade 

da planta. O chá verde contém componentes 

polifenólicos, que incluem flavanóis, 

flavandióis, flavonóides e ácidos fenólicos, 

que totalizam cerca de 30% do peso seco das 

folhas. A maioria dos polifenóis do chá verde 

se apresenta como flavanóis, e, dentre esses, 

predominam as catequinas. As catequinas 



 

encontradas no chá verde são a catequina (C), 

galocatequina (GC), epicatequina (EC), 

epigalocatequina (EGC), epicatequina galato 

(ECG) e epigalocatequina galato (EGCG), 

sendo as quatro últimas as principais (LIMA, 

et. al. 2009, SENGER, et. al. 2010, 

NISHIYAMA, et. al., 2010). No chá verde há 

outros compostos como cafeína e 

aminoácidos. Além das catequinas, 

quantidades apreciáveis de flavonóides como 

quercetina e miricetina e seus glicosídeos 

estão presentes no chá verde (NISHIYAMA, 

et. al., 2010). O chá verde também contém 

muito EGCG, o maior composto polifenólico. 

Segundo Senger, et. al., 2010, uma xícara de 

240 mL de chá verde contém 

aproximadamente 200mg de EGCG. 

 

Muitos estudos tem mostrado o efeito do chá 

verde como agente anti-inflamatório, 

antiaterogênico, hipoglicemiante no controle 

de peso, anticarcinogênico e antioxidante, 

devido ao seu conteúdo em polifenólicos 

(LIMA, et. al. 2009). Devido a esses 

benefícios, o chá verde é considerado um 

alimento funcional, que além das suas ações 

nutritivas, se consumido habitualmente, pode 

trazer outros benefícios fisiológicos para a 

saúde, de acordo com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 

1999). 

 

O chá verde pode atuar na prevenção e 

tratamento da obesidade devido seu efeito 

termogênico, resultando na perda de peso em 

humanos. As catequinas, principalmente a 

epigalocatequina galato, presentes no chá 

verde são as responsáveis por esses benefícios 

(ALTERIO et. al., 2007, citado por DUARTE 

et. al., 2014). 

 

Sabe-se que altas doses podem causar efeitos 

adversos, por conta do teor de cafeína 

presente no chá verde, pode levar a 

palpitações, dor de cabeça e vertigem. Com 

relação ao consumo do chá, vários estudos 

foram realizados, mas ainda não foi 

esclarecido um padrão quanto à frequência e 

dosagem para o consumo do chá verde com o 

objetivo no tratamento da obesidade 

(SENGER et. al., 2010). 

 

Este artigo tem como objetivo verificar, 

através de uma revisão de literatura, o papel 

do chá verde e suas propriedades como 

coadjuvante no tratamento da obesidade. 

 

MÉTODOS 

 

O presente trabalho consiste em uma revisão 

de literatura sobre o papel do chá verde e suas 

propriedades no tratamento da obesidade. 

Foram incluídos todos os estudos publicados 

em português e inglês sendo excluídos os 

trabalhos publicados em espanhol. A coleta de 

dados foi realizada utilizando-se os 

instrumentos de busca de artigos científicos 

disponíveis na Web para o público em geral 

(PubMed, SciELO, LILACS) ou 

exclusivamente para as Instituições de Ensino 

e Pesquisa, Universidade Católica de Brasília 

(Portal CAPES). A pesquisa de artigos foi 

feita buscando-se publicações disponíveis a 

partir do ano de 2000 estendendo até 2015. As 

buscas foram feitas a partir das palavras-

chave: Obesidade; Tratamento; Chá verde; 

Camellia sinensis. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Obesidade 

 

Obesidade pode ser definida como deposição 

excessiva de gordura no organismo 

(FERREIRA et. al., 2008), sendo decorrente 

de um desequilíbrio na energia que está sendo 



 

ingerida e a energia que está sendo gasta 

(LAMARÃO et. al., 2009; SIGULEM et. al., 

2013). Ocorre um armazenamento excessivo 

de energia, sob a forma de triglicerídeos, no 

tecido adiposo (ESCRIVÃO et. al., 2000), e 

um distúrbio no metabolismo energético 

(SIGULEM et. al., 2013). A obesidade é 

considerada uma Doença Crônica Não-

Transmissível (DCNT) que ocasionará vários 

prejuízos à saúde do indivíduo como 

dificuldades respiratórias, problemas 

dermatológicos e distúrbios do aparelho 

locomotor. Também pode haver o 

aparecimento de enfermidades como 

dislipidemias, doenças cardiovasculares, 

diabetes e até alguns tipos de cânceres 

(PINHEIRO et. al., 2004). 

 

Atualmente, a obesidade é considerada um 

problema de saúde pública de grande 

prevalência, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos em desenvolvimento, 

apresentando-se como preditora para outras 

doenças crônicas não transmissíveis 

(SENGER et. al. 2010, DUARTE et. al., 

2014). Sua etiologia é multifatorial e envolve 

aspectos ambientais e genéticos. Parece ter 

relação com a dieta, mudança do padrão 

alimentar, juntamente com a redução da 

atividade física (PINHEIRO et. al., 2004). 

 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a projeção é que em 2025 

cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com 

sobrepeso; e mais de 700 milhões obesos no 

mundo. O número de crianças com sobrepeso 

e obesidade poderia chegar a 75 milhões, caso 

nada seja feito (citado por ABESO, 1986). 

 

Segundo a Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO, 1986) alguns 

levantamentos apontam que mais de 50% da 

população brasileira está acima do peso, na 

faixa de sobrepeso e obesidade; entre 

crianças, essa faixa estaria em torno de 15%. 

Um estudo feito pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou 

que cerca de 82 milhões de pessoas 

apresentaram o Índice de Massa Corporal 

(IMC) igual ou maior que 25Kg/m² 

(sobrepeso ou obesidade), sendo 58,2% e 

55,6% de prevalência em mulheres e homens, 

respectivamente (citado por ABESO, 1986). 

 

A fisiopatologia da obesidade ainda não está 

totalmente elucidada. Pesquisas recentes 

seguem duas linhas de abordagem: uma 

fisiológico-bioquímica, que estuda as 

variações no balanço energético, e outra com 

enfoque na biologia molecular, onde são 

isolados genes específicos que controlam os 

diferentes fatores determinantes desse balanço 

energético (ESCRIVÃO et. al., 2000). 

A leptina é uma proteína responsável pelo 

controle da ingestão alimentar, sua ação no 

sistema nervoso central gera redução na 

ingestão de alimentos e o aumento do gasto 

energético (ROMERO et. al., 2006 e 

WANDERLEY et. al., 2010). A leptina (do 

grego Leptos = magro) é uma proteína de 167 

aminoácidos, codificada no gene Ob, que foi 

inicialmente estudada e sequenciada em 

camundongos e é expressa principalmente no 

tecido adiposo. O gene Ob está presente em 

diversas espécies de vertebrados, incluindo o 

rato e o homem. A quantidade circulante é 

proporcional à massa adiposa, apresentando-

se elevada em animais obesos (GUIMARÃES 

et. al., 2007). A leptina reduz o apetite a partir 

da inibição da formação de neuropeptídios 

relacionados ao apetite, como o neuropeptídio 

Y. Também se correlaciona ao aumento da 

expressão de neuropeptídios anorexígenos, 

são eles: hormônio estimulante de α-



 

melanócito (α-MSH), o hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) e as substâncias 

sintetizadas em resposta à anfetamina e a 

cocaína (CART) (ROMERO et. al., 2006 e 

WANDERLEY et. al., 2010). 

 

O hormônio α-MSH é um peptídeo 

anorexígeno gerado pelo pró-

opiomelanocortina (POMC) que regula a 

homeostasia energética, um agonista dos 

receptores da melanocortina três (MC3) e 

quatro (MC4). O α-MSH exerce uma ação 

inibitória sobre o consumo calórico e estoques 

de energia. Animais transgênicos e humanos 

com ausência do gene do POMC ou com 

mutações no MC4 são hiperfágicos e obesos; 

defeitos no receptor MC4 estão associados 

com obesidade de início precoce em crianças 

(NETO et. al., 2006). 

 

O neuropeptídio Y é um neurotransmissor 

significante no controle do peso corporal, 

liberado pelos neurônios hipotalâmicos. Sua 

ação, antagônica da leptina, estudada em 

camundongos são: aumento da ingestão 

alimentar, aumento da concentração de 

insulina sérica, diminuição da atividade 

simpática, diminuindo a energia liberada, 

aumentando os estoques de triglicerídeos nos 

adipócitos ocorrendo ganho de peso corporal. 

Sua secreção é inibida pela leptina por um 

mecanismo de feed-back (ROMERO et. al., 

2006). Os estudos mostraram que a redução 

nos níveis de insulina e leptina ativa os 

neurônios produtores de neuropeptídio Y no 

hipotálamo sendo a leptina responsável por 

inibir sua síntese (WANDERLEY et. al., 

2010). 

 

O hormônio liberador da corticotrofina (CRH) 

é o principal estímulo da secreção de 

adrenocorticotrofina (ACTH), na 

adenohipófise. Esse hormônio está presente 

no núcleo paraventricular hipotalâmico, onde 

também se encontram outros estimuladores do 

ACTH, como: opióides, vasopressina e 

colecistoquinina. O CRH aumenta de forma 

significativa durante períodos de estresse, 

assim, exerce sua ação ao se ligar ao seu 

receptor de membrana celular acoplado à 

proteína G, aumentando os níveis 

intracelulares de AMP cíclico e o influxo de 

cálcio. Esse processo ativa a fosforilação da 

proteína kinase A intracelular sendo o 

resultado final o aumento de transcrição do 

gen da pró-opiomelanocortina (POMC), o 

precursor imediato do ACTH e da beta 

endorfina (AYALA, 2002). O CRH fornece 

informações relacionadas ao estresse, estado 

de alerta e dor, resultando em uma ação 

inibitória sobre o apetite (BALABAN et. al., 

2004). 

Outros fatores envolvidos na gênese da 

obesidade são a colecistoquinina (CCK), a 

grelina e o peptídeo YY. A CCK e o peptídeo 

YY são liberados pelo trato gastrintestinal e a 

nível de sistema nervoso central inibindo a 

ingestão alimentar e estimulando a saciedade 

pós prandial. A grelina é um hormônio gastro 

intestinal estimulador do apetite e faz parte 

dos sistemas de regulação do peso corporal e 

sua produção excessiva pode levar à 

obesidade (WANDERLEY et. al., 2010). 

 

Tratamentos 

Por seu caráter multifatorial, o tratamento da 

obesidade demanda uma abordagem 

multidisciplinar com a participação de pelo 

menos médico, nutricionista, psicólogo e 

educador físico e o acompanhamento do 

paciente deve acontecer a longo prazo 

(ESCRIVÃO et. al., 2000). 



 

A terapêutica a ser utilizada é proporcional ao 

grau da obesidade, à necessidade da perda 

ponderal e à diminuição dos fatores de risco 

no início do tratamento. O protocolo médico 

recomenda utilizar medicamentos se houver 

falha de algum dos tratamentos não 

farmacológicos (ROSSUM et. al., 2015) e 

deve andar em conjunto com orientação 

dietética, pois os medicamentos ajudam a 

aumentar a adesão dos pacientes a 

modificações nutricionais para uma melhora 

do estado nutricional. O paciente obeso deve 

ser avaliado em relação a erros em hábitos 

alimentares e ausência da atividade física, 

presença de sintomas depressivos, presença 

de complicações ou doenças associadas à 

obesidade e possibilidade de desenvolvimento 

de efeitos colaterais (MANCINI et. al., 2002). 

Dentre as medicações disponíveis no mercado 

com objetivo de tratar a obesidade destaca-se 

o Orlistate e a Sibutramina. O Orlistate, cuja 

ação intestinal inibe lipases pancreáticas, 

reduz a absorção lipídica em até 30% 

(ROSSUM et. al., 2015 e HALPERN et. al., 

2000). As gorduras não absorvidas são 

eliminadas através do bolo fecal e não há ação 

em nível do sistema nervoso central. Dentre 

as contraindicações dessa medicação estão os 

pacientes com colestase, ou com uso de 

drogas lipofílicas (ROSSUM et. al., 2015). A 

sibutramina tem como ação farmacológica 

principal a inibição da recaptação de 

serotonina e norepinefrina, como um 

saciogênico (FERREIRA et. al., 2009), 

induzindo a saciedade e aumentando o gasto 

energético (MENEZES et. al., 2010 e 

HALPERN et. al., 2000). Em paciente com 

diabetes mellitus tipo 2 a perda de peso foi 

associada a uma redução de 0,6% de 

hemoglobina glicosilada e em obesos 

dislipidêmicos houve um aumento de 12-22% 

de HDL e uma redução de 9-21% de 

triglicerídeos em uso de Sibutramina 

(FERREIRA et. al., 2009). É contraindicada 

em casos de hipertensão arterial sistêmica 

severa, uso de inibidores do 

monoaminoxidase (IMAO), enfermidades 

cardiovasculares sintomáticas, glaucoma, 

história de dependência química, arritmia 

cardíaca, gravidez, crianças menores de 12 

anos, epilepsia, insuficiência renal, 

insuficiência hepática e transtornos 

psiquiátricos (NEGREIROS et. al., 2011). 

 

Outras medicações que não tem efeito direto 

no centro da fome/saciedade do hipotálamo 

também são utilizadas, dentre elas, os 

hormônios e hipoglicemiantes. Os hormônios 

da tireóide, tiroxina (T4) e triiodotiroxina 

(T3), e o hormônio estimulante da tireóide ou 

tirotropina (TSH) aumentam o metabolismo 

energético nas células do organismo fazendo 

com que haja mobilização das gorduras de 

forma mais rápida e efetiva (FETT et. al., 

2001). O hormônio T3 modula a proliferação 

e a diferenciação dos adipócitos e está 

envolvido nos processos celulares, como 

transdução de sinal, apoptose e resposta 

inflamatória. Diferentes doses de T3 no 

tratamento de pacientes obesos podem 

demonstrar efeitos como a diminuição da 

expressão gênica de adiponectina e aumento 

da leptina, ou aumento da concentração de 

leptina e diminuição de adiponectina 

(OLIVEIRA et. al., 2015). 

 

Os hipoglicemiantes orais do grupo das 

biguanidas são utilizados nos pacientes 

obesos por apresentarem frequentemente um 

quadro de hiperinsulinemia. Seus efeitos são: 

diminuição da absorção intestinal de glicose, 

inibição da gliconeogênese e aumento da 

captação de glicose e de sua utilização nos 

músculos estriados. O hipoglicemiante mais 

conhecido desse grupo é a metformina que, 



 

além de reduzir a glicemia, também reduz os 

níveis de triglicerídeos, com o declínio de 

VLDL (Lipoproteínas de Muito Baixa 

Densidade) e LDL (Lipoproteínas de Baixa 

Densidade), principalmente naqueles 

pacientes com níveis elevados de 

triglicerídeos antes do tratamento, além disso, 

os níveis de colesterol também diminui 

(LARINI, 2008). A metformina pode ser 

considerada um hipoglicemiante para 

pacientes obesos portadores de diabetes 

mellitus tipo 2 ou de resistência à insulina, 

pois é um antidiabético oral, porém em 

estudos recentes tem apresentado resultados 

satisfatórios no controle do peso e da pressão 

arterial, mesmo não tendo indicação para 

essas patologias (PEREIRA et. al., 2007). 

O tratamento cirúrgico da obesidade é 

realizado quando o risco de permanecer obeso 

exceder os riscos, a curto e longo prazo, da 

cirurgia bariátrica (CRUZ et. al., 2004), que 

tem como objetivo reduzir o peso do paciente 

e tratar doenças relacionadas à obesidade 

(ROSSUM et. al., 2015 e FERRAZ et. al., 

2003). Os critérios para a realização da 

cirurgia são: o IMC igual ou superior a 

40Kg/m² ou acima de 35Kg/m² associado a 

comorbidades que possam ser reduzidas com 

a perda de peso; várias tentativas de perda de 

peso sem resultado e condições psicológicas 

para cumprir a orientação dietética no pós-

operatório, o que deve ser avaliado com a 

ajuda do serviço de psicologia (CRUZ et. al., 

2004). 

As cirurgias são classificadas como 

disabsortivas, restritivas ou mistas, sendo 

reconhecidas três técnicas cirúrgicas para a 

realização dessa cirurgia. A gastroplastia 

vertical com bandagem foi desenvolvida em 

1982 por Mason e é uma cirurgia restritiva 

que consiste no fechamento de uma porção do 

estômago através de uma sutura, gerando um 

compartimento fechado; é utilizado também 

um anel de contenção para causar um 

esvaziamento mais lento deste “pequeno 

estômago”. A ‘’Lap Band’’, outra técnica 

cirúrgica restritiva, consiste na implantação 

videolaparoscópica de uma banda regulável 

na porção alta do estômago. Essa banda fica 

conectada a um dispositivo colocado sob a 

pele que permite o ajuste volumétrico do 

reservatório gástrico criado. Essa técnica 

necessita de mais estudos (FANDIÑO et. al., 

2004). 

 

A técnica cirúrgica mais utilizada é a de Fobi-

Capella, onde o estômago é separado em dois 

compartimentos por meio do uso de 

grampeadores, uma técnica restritiva e 

disabsortiva. O estômago remanescente terá 

um volume de 30 mL a 50 mL e será ligado a 

um segmento do intestino delgado, enquanto a 

maior porção do estômago fica fora do 

trânsito alimentar. A técnica leva a uma perda 

total de 75% do excesso de peso. A 

finalização da cirurgia não termina o 

tratamento da obesidade, mas o início de um 

período de mudanças comportamentais, 

alimentares e de exercícios, com monitoração 

regular de uma equipe multidisciplinar de 

profissionais da saúde (CRUZ et. al., 2004). 

Os medicamentos fitoterápicos, com eficácia 

e qualidade comprovadas cientificamente e 

registradas em órgão federal competente, são 

alternativas a serem adotadas como 

terapêutica na obesidade. O chá verde, 

Camellia sinensis, vem sendo utilizado no 

tratamento da perda de peso (ROSSUM et. 

al., 2015). Os flavonóides, presentes no chá 

verde, conferem inúmeras propriedades 

terapêuticas, como já descritas, mas grande 

atenção tem sido dada à redução de gordura 

corporal, partindo do princípio que o extrato 



 

de chá verde contendo 25% de EGCG reduz o 

apetite (DUARTE et. al., 2014), aumenta a 

termogênese e a oxidação lipídica regulando o 

peso corporal (SENGER et. al., 2010 e 

DUARTE et. al., 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Vários estudos tem sido publicados com 

relação ao chá verde e sua eficácia no controle 

de peso. No quadro abaixo estão resumidos os 

estudos publicados e os seus respectivos 

resultados no que diz respeito à utilização do 

chá verde e suas propriedades como 

coadjuvante no tratamento da obesidade.

 

Quadro 1- Estudos e resultados do uso de chá verde em pacientes obesos 

Estudo Metodologia População Quantidade Tempo Efeito/Conclusão 

Hase et. al., 

2001 

Estudo 

transversal 

23 homens 

saudáveis com 

peso normal e 

obesos (27-47 

anos) 

Grupo baixa 

dose= 118,5 mg 

de 

catequinas/dia 

 

Grupo alta 

dose= 483mg de 

catequinas/dia 

12 semanas No grupo que recebeu alta dose 

de catequinas os valores de peso, 

índice de massa corporal, 

circunferência da cintura, 

gordura corporal, gordura 

abdominal e colesterol total, 

glicose e insulina diminuíram 

em relação à semana 0. Já no 

grupo que recebeu baixa dose 

somente o índice de massa 

corporal diminuiu 

significativamente. 

Wu et. al., 

2003 

Estudo 

transversal 

1103 

indivíduos 

(569 homens e 

641 mulheres) 

Grupo 1= sem 

consumo 

habitual 

 

Grupo 2= 

consumo de 1 a 

5 anos de chá 

verde 

 

Grupo 3= 

consumo de 6 a 

10 anos de chá 

verde 

 

Grupo 4= 

consumo de >10 

anos de chá 

verde 

 Os indivíduos que consumiam 

chá por mais de 10 anos e 

quantidades diárias de ingestão 

de, aproximadamente, 435 ml de 

infusão, apresentaram gordura 

corporal e razão cintura-quadril 

menor quando comparados com 

os outros três grupos. O 

consumo habitual de chá por 

longo período pode influenciar o 

metabolismo lipídico e pode 

apresentar uma relação inversa 

com o percentual e a distribuição 

de gordura corporal. 

Kajimoto et. 

al., 2005 

Estudo 

duplo-cego 

98 homens e 

97 mulheres 

(20 a 65 anos) 

com IMC 

>22,5 e ≤ 

Grupo controle= 

3 garrafas de 

bebida placebo, 

contendo 41,1 

mg de 

12 semanas Houve significativamente 

redução no peso corporal, índice 

de massa corporal, 

circunferência da cintura e na 

relação cintura-quadril em 



 

30kg/m² catequinas 

 

Grupo de baixa 

dose= 3 garrafas, 

uma de placebo 

e duas contendo 

catequinas, 

444,3 mg 

 

Grupo de alta 

dose= 3 garrafas 

de bebida 

contendo 

catequinas, 

665,9 mg 

ambos os grupos que ingeriram 

baixas e altas doses de 

catequinas. Além de verificarem 

uma redução no colesterol e no 

LDL, os autores concluíram que 

as bebidas contendo catequinas 

foram eficazes na redução da 

gordura corporal. 

Ota et. al., 

2005 

 14 homens 

saudáveis (26-

42 anos) 

Grupo controle= 

recebendo a 

bebida 

desportiva com 

outros 

compostos com 

as mesmas 

concentrações  

 

Grupo 

catequinas = 579 

mg de 

catequinas 

8 semanas O uso de catequinas associado à 

prática de exercício físico 

aumenta o gasto energético. 

Nagao et. al., 

2005 

Estudo 

duplo-cego 

35 indivíduos 

obesos 

Grupo Controle= 

22 mg de 

catequinas/dia 

 

Grupo do chá 

verde= 690 mg 

de 

catequinas/dia 

12 semanas Peso corporal, índice de massa 

corporal, circunferência da 

cintura, gordura corporal e 

dobras cutâneas foram menores 

no grupo de extrato de chá verde 

do que no grupo controle. Com 

diminuição nos níveis de LDL 

no grupo do chá verde. 

Bérubé-

Parent et. al., 

2005 

Estudo 

randomizado 

controlado, 

duplo-cego, 

cross-over 

14 homens 3 doses/dia da 

mistura de 

extrato de chá 

verde e guaraná 

contendo: 

 

Grupo 1= 200 

mg cafeína + 

90 mg EGCG 

 

Grupo 2= 200 

24 horas O gasto energético de 24 horas 

aumentou significativamente em 

todos os grupos em comparação 

com o placebo, mas não houve 

diferença nos grupos que 

receberam maior ou menor dose 

de EGCG. 



 

mg cafeína + 

200 mg EGCG 

 

Grupo 3= 200 

mg cafeína + 

300 mg EGCG 

 

Grupo 4= 200 

mg cafeína + 

400 mg EGCG 

 

Grupo 5= 

Placebo 

Westerterp-

Plantenga et. 

al., 2005 

Estudo 

paralelo 

randomizado

, duplo-cego, 

placebo 

76 indivíduos 

sobrepeso 

Grupo Controle= 

placebo 

 

Grupo chá 

verde= 270 mg 

de EGCG + 150 

mg de cafeína 

 

 

3 meses Os consumidores de pouca 

cafeína, durante a manutenção 

de peso, obtiveram o peso, 

gordura corporal e 

circunferência da cintura 

reduzida e o gasto energético foi 

aumentado em comparação ao 

grupo placebo. Indivíduos que 

consumiam muita cafeína não 

sofreu um efeito da mistura de 

chá verde e cafeína.  

Chan et. al., 

2006 

Estudo 

randomizado

, controlado, 

placebo 

34 mulheres 

obesas com 

SOP  

Grupo Controle= 

placebo 

 

Grupo chá 

verde= 540 mg 

de EGCG 

3 meses O grupo que consumiu chá verde 

diminuiu 2,4% do peso corporal 

depois do tratamento. E o peso 

corporal, índice de massa 

corporal, e gordura corporal do 

grupo de controle foram 

significativamente maiores após 

três meses. 

Nagao et. al., 

2007 

 

Estudo 

multicêntrico 

paralelo, 

grupo 

catequina e 

controle, 

duplo-cego 

240 indivíduos 

obesos 

 

Grupo Controle= 

96 mg de 

catequinas/dia 

 

Grupo 

catequina= 

583mg de 

catequinas/dia 

 

 

12 semanas Com relação ao grupo controle, 

o que consumiu o extrato de chá 

teve diminuição no peso 

corporal, índice de massa 

corporal, diminuição das dobras 

cutâneas e diminuição da 

circunferência da cintura e 

quadril. Além disso, apresentou 

redução nas taxas de LDL. 

Auvichavapat 

et. al., 2007 

Ensaio 

clínico 

randomizado

, controlado 

60 indivíduos 

obesos, IMC > 

25kg/m² 

Grupo placebo= 

3 cápsulas de 

celulose/dia 

 

Grupo extrato de 

12 semanas Comparando os dois grupos e 

analisando na mesma semana, 

houve uma redução no peso 

corporal, aumento no gasto 

energético e na oxidação lipídica 



 

chá verde= 3 

cápsulas 

contendo 250 

mg de chá 

verde/dia 

no grupo do chá verde; não 

houve nenhuma mudança 

significativa na ingestão 

alimentar e atividade física. 

Boschmann et. 

al., 2007 

Estudo 

randomizado

, duplo-cego, 

cross-over 

estudo piloto 

6 homens com 

excesso de 

peso 

Grupo placebo= 

2 cápsulas 

placebo por dia 

 

Grupo avaliado= 

2 cápsulas por 

dia contendo 

150 mg de 

EGCG 

2 dias Os resultados sugerem que o 

efeito do EGCG é maior quando 

consumido depois de uma 

refeição do que em jejum. A 

EGCG sozinha tem um potencial 

de aumentar a oxidação de 

gordura e pode contribuir para a 

perda de peso.  

Hsu et. al., 

2008 

Estudo 

randomizado 

controlado, 

duplo-cego, 

placebo-

controle 

78 mulheres 

obesas (16-60 

anos) com 

IMC 

>27kg/m² 

Grupo A= 3 

cápsulas por dia, 

contendo 400 

mg de extrato de 

chá verde, 491 

mg de 

catequinas e 302 

mg EGCG 

 

Grupo B= 3 

cápsulas 

contendo 400 

mg celulose por 

dia 

12 semanas Redução de apenas 0,3% no 

peso corporal (0,15 kg), no 

grupo do chá verde. Não houve 

diferença estatística na redução 

do peso corporal e índice de 

massa corporal entre o chá verde 

e placebo após as 12 semanas de 

tratamento. 

Suliburska et. 

al., 2012 

Estudo 

randomizado 

controlado, 

duplo-cego, 

placebo-

controle 

46 indivíduos 

obesos 

Grupo controle= 

placebo 

 

Grupo avaliado= 

379 mg de 

extrato de chá 

verde 

3 meses Houve uma redução no índice de 

massa corporal, circunferência 

da cintura, e os níveis de 

colesterol total, LDL e 

triglicerídeos. Houve também 

aumento no nível de 

antioxidante total e na 

concentração de zinco. 

 

Os estudos são apresentados no quadro sem 

qualquer ordem de importância. 

 

O chá verde é um exemplo de alimento 

antioxidante, reduzindo o processo de estresse 

oxidativo, e suas propriedades tem influência 

também no gasto energético, melhorando o 

estado nutricional do paciente (ALTERIO et. 

al., 2007). Pacientes com obesidade ou 

sobrepeso podem sofrer déficit de nutrientes, o 

que os deixaria mais expostos ao processo de 

estresse oxidativo, assim, a suplementação 

antioxidante poderia melhorar o sistema 

imunológico e diminuir o estresse oxidativo 

nesses indivíduos (FEET et. al., 2001).  

 

Evidenciou-se maior número de estudos que 

obtiveram resultados positivos quanto ao uso 



 

do chá verde na perda de peso corporal. Em 

apenas dois estudos o resultado não foi 

satisfatório, a suplementação de chá verde não 

resultou em uma redução de peso significativa. 

 

Através da suplementação de extrato de chá 

verde observou-se uma redução no peso 

corporal, índice de massa corporal, 

circunferência da cintura, gordura corporal e 

dobras cutâneas em indivíduos adultos. Estes 

resultados podem ser exemplificados nos 

estudos de Hase et. al., 2001; Wu et. al., 2003; 

Kakimoto et.al., 2005; Nagao et. al., 2005; 

Westerterp-Plantenga et. al., 2005; Chan et. al., 

2006; Nagao et. al., 2007; Auvichavapat et. al., 

2007 e Suliburska et. al., 2012. O sistema 

nervoso simpático regula a termogênese e a 

oxidação lipídica. Os flavonóides presentes no 

chá verde possuem capacidade de atuar sobre o 

sistema supracitado através da modulação da 

noradrenalina, aumentando, assim, a 

termogênese e a oxidação das gorduras, 

evitando o aumento no tamanho e quantidade 

de adipócitos e, consequentemente, prevenindo 

o depósito de gordura no organismo e 

regulando o peso corporal (SENGER et. al., 

2010 e DUARTE et. al., 2014). Os resultados 

obtidos nos estudos citados foram semelhantes, 

mesmo verificando-se a diferença 

metodológica com relação às quantidades de 

extrato e tipo de composto ativo do chá verde 

utilizado bem como tempo de acompanhamento 

e número de pacientes acompanhados. 

 

Nos estudos realizados por Ota et. al., 2005 e 

Bérubé-Parent et. al., 2005, os autores sugerem 

que o uso de catequinas pode aumentar o gasto 

energético, pois as catequinas desempenham 

um papel importante no controle do tecido 

adiposo, por ter uma ação termogênica 

(SENGER et. al., 2010), aumentando a energia 

gasta em 24h e a oxidação lipídica, 

promovendo a perda de peso (ALTERIO et. al., 

2007 e SENGER et. al., 2010). Esse aumento 

no gasto seria devido ao efeito termogênico, 

mediado pelos receptores ß-adrenérgicos, que 

podem estar envolvidos com a supressão da 

expressão da leptina (NAGAO et. al., 2005; 

WESTERTERP-PLANTENGA et. al., 2007). 

Em outro estudo, realizado por Boschmann et. 

al., 2007, os autores atestam que a EGCG 

sozinha tem um potencial de aumentar a 

oxidação de gordura e pode contribuir para a 

perda de peso. Estudos in vitro e in vivo 

sugerem que a EGCG modula a mitogênese, a 

estimulação endócrina e a função metabólica 

nas células de gordura, além de estar associada 

com a má absorção de carboidratos e gorduras 

no trato intestinal, por inibição enzimática e do 

sódio transportador de glicose 

(YANAGIMOTO et. al., 2003; ALTERIO et. 

al., 2007 e SENGER et. al., 2010). 

 

Kajimoto et. al., 2005, Nagao et. al., 2005, 

Nagao et. al., 2007 e Suliburska et. al., 2012, 

observaram ainda, uma redução nos níveis de 

LDL e colesterol. A utilização do chá verde 

reduz a emulsificação lipídica, digestão e 

absorção dos lipídeos, LDL, absorção de 

carboidratos e deposição de gordura no fígado, 

aumentando assim a termogênese, oxidação 

lipídica e excreção fecal de lipídios (SENGER 

et. al., 2010, AMORIM et. al., 2007 e NAGAO 

et. al. 2005). 

 

Os resultados indicaram que o consumo 

habitual de chá por um longo período, não 

somente promoveu o gasto energético como 

também reduziu percentual e a distribuição de 

gordura corporal em indivíduos adultos (WU 

et. al., 2003). 

 



 

Contrariando os estudos encontrados, o estudo 

feito por Hsu et. al., 2008, mostrou apenas uma 

redução de 0,3% no peso corporal (0,15 kg) no 

grupo que consumiu chá verde, não havendo 

diferença na redução do peso corporal e índice 

de massa corporal entre o chá verde e placebo 

(HSU et. al., 2008). 

 

Em estudo realizado por Chan et. al., 2006, a 

suplementação de chá verde não reduziu 

significativamente o peso corporal em mulheres 

obesas com Síndrome do Ovário Policístico 

(SOP), nem alterou a glicose ou o metabolismo 

lipídico (CHAN et. al., 2006). 

 

Os estudos apresentam diferenças 

metodológicas com relação aos que tiveram 

resultados positivos, principalmente no que 

concerne aos componentes da dieta (caloria, 

fibra, consumo de gordura, entre outros), nível 

de atividade física e estilo de vida dos pacientes 

dos grupos controle, bem como foram 

realizados somente com mulheres, o que pode 

ter alterado os resultados com relação aos 

estudos que tiveram resultado positivo. 

CONCLUSÃO 

A redução de gordura corporal tem sido 

relatada como fator importante para a melhora 

do quadro de obesidade e, dentre os fatores 

envolvidos nesse processo, a utilização do chá 

verde tem se mostrado uma alternativa de 

grande utilidade. Os possíveis efeitos do chá 

verde e do seu consumo tem sido sugeridos em 

alguns estudos originais. O mecanismo pelo 

qual diminui o percentual de gordura corporal 

ainda não está esclarecido, mas existem 

algumas hipóteses descritas nesta revisão. 

Entretanto, é um consenso entre os 

pesquisadores que, para se obter redução de 

gordura corporal, é importante aliar o consumo 

de chá verde a uma dieta equilibrada e 

atividade física regular. 

 

Ainda não existe um consenso quanto à dose e 

ao modo de administração ideais para a 

utilização do chá verde no tratamento da 

obesidade. 

 

Estudos realizados com humanos encontram-se 

com algumas diferenças metodológicas que vão 

desde a quantidade de ingestão de chá verde, 

cafeína administrada, estilo de vida, atividade 

física, até o não controle do valor calórico 

ingerido pelos sujeitos. Diante disso, mais 

estudos devem ser realizados a fim de definir a 

via metabólica que as catequinas seguem e dose 

diária que seja eficaz no combate à obesidade. 
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