
BENEFÍCIOS DOS CHÁS 

O consumo de chás é um hábito cultural frequente, especialmente, entre as 

pessoas idosas, sendo inclusive uma forma de transmissão de conhecimentos sobre 

cuidados em saúde entre as gerações. É cientificamente comprovado os inúmeros 

benefícios dos chás, por conter compostos fenólicos (flavonóides, catequinas, 

polifenóis, alcalóides, vitaminas, sais minerais, etc.) que contribuem para a prevenção e 

o tratamento de várias doenças. 

 

COMO CONSUMIR OS CHÁS PARA APROVEITAR SEUS BENEFICIOS 

A melhor opção sempre será o uso das folhas, flores e caules, sendo eles frescos 

ou secos. Importante mencionar que, no processo de desidratação das ervas na 

industrialização, é normal que percam alguns compostos aromáticos, aqueles que 

intensificam o sabor. 

A infusão é o método que potencializa os efeitos dos fito químicos presentes nas 

ervas.O modo correto de fazer a infusão: 

- Aqueça 200 a 300ml de água até próximo da fervura (antes de começar a 

borbulhar e evaporar) e despeje 1 colher de sopa da erva (ou o equivalente a 5g da erva). 

Abafe cobrindo a xícara/caneca por 3 a 5 minutos. Coe e sirva. (Observação: Não deixe 

mais do que 10 minutos). 

Exemplos, em chás como o hibisco, o ideal é preparar 4 a 6 g de flor seca (o 

equivalente a uma colher de chá) em um copo de água fervida (300ml). Chás mais 

amargos, como o chá verde, chá preto, não devem ficar mais 3 minutos devido ao gosto 

forte das ervas. 

O ideal é que os chás sejam consumidos sem açúcar ou adoçante. Além do que 

isso interfere diretamente no princípio ativo da erva. 

Os chás tem validade. Quanto mais tempo, menos compostos ativos estarão 

presentes. 

 

CUIDADOS A SE TER 

Chá não substitui a água pura. Então lembrar que chá é um dos líquidos 

complementares na alimentação adequada e saudável. 

Os chás auxiliam no emagrecimento, mas não existe milagre, e imediatismo para 

perda de peso ou demais situações de saúde. 



Não tomar medicamentos com chá. Em sua maioria, os medicamentos devem ser 

consumidos somente com água. Se estiver na dúvida consulte a bula do medicamento, 

ou um(a) farmacêutica(o), ou a(o) médica(o). E está na dúvida se o chá pode interagir 

com o medicamento, opte por consumir o chá 1 hora antes ou 2 horas depois de tomar o 

medicamento. 

A dose pode variar de acordo com a condição de saúde da pessoa (sem doenças, 

diabético, hipertenso etc.), o quanto se consome, qual a frequência (todo dia, 3x/semana, 

1x/cada 15 dias) e o tipo de chá. 

De modo geral, uma recomendação que abrange a maioria das indicações é o 

consumo de1 a 2 xícaras de chá por dia de 200 a 300ml/cada. Lembrando que tudo em 

excesso tem que desconfiar do efeito que possa causar. 

O ideal é tomar no mínimo 300 ml e no máximo 1litro por dia. 

Os efeitos adversos de consumir chá dependem da dose, de quem o consome, 

dos remédios que toma, da qualidade de chá consumido. Por exemplo: 

o Chás com cafeína podem causar insônia, excitação nervosa e náuseas, ainda 

mais de consumidos antes de dormir; 

o Chás de alho e erva-cidreira podem desencadear hipotensão (queda da 

pressão) e desconforto gastrointestinal; 

o Chás diuréticos, como cavalinha, podem provocar dor de cabeça, falta de 

apetite, sintomas de desidratação e irritação gástrica. A produção de urina em 

grande quantidade pode provocar desidratação e perda de eletrólitos no 

organismo, como potássio e sódio, acarretando alterações na contração 

muscular, tontura, sensação de fraqueza e até desmaio. 

Quanto ao tradicional chimarrão é importante ressaltar que não hidrata e não 

substitui a água. De modo geral, o consumo ideal é de 6 a, no máximo, 10 cuias médias 

por dia. E cuidar a temperatura da água do chimarrão para evitar de queimar a mucosa 

da boca e garganta, podendo a longo prazo aumentar risco de câncer de 

boca/esôfago/estômago, e porque água muito quente lesiona as papilas gustativas 

causando perda parcial do paladar com o tempo. A temperatura ideal do chimarrão é de 

no máximo 70ºC (ou seja, antes de ferver). 

 

Escrito por Nutricionista Renata Martins 

Mestre em Gerontologia Biomédica 
Especialista em Saúde do Idoso 

 


