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INTRODUÇÃO / OBJETIVO

O  Chá  Verde  Matcha (CVM) é obtido da Camellia 
sinensis que, diferentemente do chá verde tradicional, 
é cultivada parcialmente à sombra 1. Por ser rico em 
catequinas, principalmente em epigalocatequina 
galato, possui grande poder antioxidante 2.

O aumento da produção de espécies reativas de 
oxigênio (EROs) pode se dar de forma endógena ou 
exógena (figura), causando o estresse oxidativo. 
Quando em excesso,  as  EROs  podem  causar danos 

Apesar da eficácia dos medicamentos, o paciente 
mantém o risco de sofrer consequências típicas da 
doença, como amputações, dano renal e à retina 4. 
Assim, se faz necessário o desenvolvimento de 
tratamentos coadjuvantes que visem reduzir este risco.

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do 
extrato de CVM em células endoteliais expostas a 
grande concentração de glicose.

A prevalência da doença cresce mundialmente em 
ritmo preocupante 4. Apesar da eficácia dos 
medicamentos, o paciente mantém o risco de sofrer 
consequências típicas da doença, como amputações, 
dano renal e à retina 5. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 
buscar novos tratamentos coadjuvantes que visem 
reduzir este risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam o possível efeito protetor do 
extrato de CVM em um modelo de hiperglicemia in vitro. 

No entanto, mais estudos são necessários para 
investigar os compostos responsáveis por esse efeito e 
elucidar seus mecanismos de ação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exposição à alta concentração de glicose reduziu 
a viabilidade celular a 65%, além de alterar a 
morfologia das células endoteliais.

O tratamento com 20 μg/mL de extrato de CVM 
manteve a viabilidade em torno de 90%, com 
preservação das características morfológicas.

METODOLOGIA

              

às moléculas lipídicas, 
mitocôndrias e DNA. Esta 
condição está sendo 
relacionada à progressão de 
diversas doenças, incluindo 
o Diabetes Mellitus (DM), 
levando a complicações 
vasculares crônicas, além 
de aumento da morbidade e 
mortalidade 3.

Células 
endoteliais
EA.hy926

Extrato liofilizado de Chá 
Verde Matcha 

(conteúdo fenólico total = 
40,29 mg/100mL)

Extrato de Chá 
Verde Matcha

Tratamento das células 
cultivadas em meio 

hiperglicêmico (35 mM) 
com extrato liofilizado do 
CVM (5, 10 e 20 μg/mL) 

por 24 horas

Ensaio de 
viabilidade celular 
(3-[4,5-dimetiltiazol 

2-il]-2,5 difenil 
brometo de 

tetrazolina, MTT)
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Figura: Fontes endógenas e exógenas 
de EROs


