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RESUMO 

O consumo de uma dieta hiperlipídica pode desencadear o desenvolvimento e a progressão da 

doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Além disso, a literatura mostra que uma 

nutrição materna rica em gordura é capaz de promover alterações metabólicas precoces 

determinantes desta doença em sua prole. Atualmente, a conexão entre intestino e DHGNA 

tem atraído bastante atenção como forma de explicar a etiopatogenia e a adoção de estratégias 

terapêuticas. Nossa hipótese é que o açaí (Euterpe oleracea Martius), devido principalmente à 

sua composição química, rica em compostos fenólicos e fibras alimentares, pode modular a 

produção de ácido graxo de cadeia curta (AGCC) no intestino. Neste sentido, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar o efeito da polpa de açaí suplementada na dieta materna 

hiperlipídica sobre a concentração de AGCC no conteúdo cecal de ratas e suas proles após o 

período de lactação. Foram utilizadas 32 ratas fêmeas, espécie Rattus norvegicus, linhagem 

Fischer, com 90 dias de idade, divididas em quatro grupos experimentais de acordo com a 

dieta recebida: grupo controle (C) (dieta padrão AIN-93G), grupo hiperlipídico (HF) (dieta 

hiperlipídica com 40% de banha de porco e 1% de colesterol), grupo açaí (A) (dieta padrão 

suplementada com polpa de açaí 2%) e grupo hiperlipídico + açaí (HFA) (dieta hiperlipídica 

suplementada com polpa de açaí 2%). Após um período de duas semanas recebendo as dietas 

experimentais, foi realizado o acasalamento aleatório poligâmico dessas ratas. Ao longo do 

período de gestação e lactação, sendo 21 dias para cada etapa, as fêmeas (geração G0) 

receberam suas respectivas dietas experimentais e água ad libitum. Após o nascimento, os 

filhotes (geração F1) permaneceram na gaiola junto com a mãe durante todo o período de 

lactação. No final do experimento as gerações G0 e F1 foram eutanasiadas e foi retirado o 

conteúdo fecal acumulado no ceco dos animais para análise da concentração dos AGCC 

(ácido acético, butírico e propiônico), utilizando a técnica de cromatografia líquida de alta 

eficiência. Foi avaliado também, a concentração hepática de TNF. Na geração G0, a dieta 

hiperlipídica (p<0,001), polpa de açaí (p<0,01) e interação (p<0,05) modificaram a 

concentração de ácido acético. Também foi encontrada uma redução na concentração do ácido 

acético nas mães do grupo HFA quando comparado ao grupo HF. A polpa de açaí (p<0,05) 

apresentou efeito sobre a concentração de ácido butírico e ácido propiônico. As mães do 

grupo HFA apresentaram uma concentração cecal de ácido propiônico menor que as mães do 

grupo HF. Na geração F1 a interação (p<0,05) apresentou efeito sobre a concentração de 

ácido acético. A dieta hiperlipídica (p<0,001), polpa de açaí (p<0,01) e da interação (p<0,05) 

apresentou efeito sobre a concentração de ácido butírico. A prole do grupo HFA apresentou 

um aumento na concentração de ácido butírico quando comparado ao grupo HF.  Na prole, a 

polpa de açaí (p<0,0001) e a interação (p<0,05) apresentaram efeito sobre a concentração de 

ácido propiônico. A prole do grupo HFA apresentou uma redução na concentração do ácido 

propiônico que a prole do grupo HF. Com relação ao resultado da concentração hepática de 

TNF, nas mães essa concentração foi influenciada pela polpa de açaí (p<0,05) e a interação 

(p<0,01) e nas proles sofreu influência da dieta hiperlipídica (p<0,001). Nossos achados 

podem ser úteis para ajudar na melhor compreensão do efeito de alimentos ricos em 

compostos bioativos sobre o trato intestinal de descendentes em um modelo de DHGNA 

induzida por dieta materna hiperlipídica. Entretanto, mais estudos de intervenção dietética são 

necessários para comprovar que o consumo de açaí é benéfico para a saúde intestinal e 

também indicado como estratégia terapêutica para a prevenção da DHGNA.  

 

Palavras-chave: Açaí; ácido graxo de cadeia curta; dieta hiperlipídica; DHGNA; prole. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Consumption of a high-fat diet can trigger the development and progression of non-alcoholic 

fatty liver disease (NAFLD). In addition, the literature shows that high-fat maternal nutrition 

is able to promote early metabolic changes that determine this disease in their offspring. 

Currently, the connection between the intestine and NAFLD has attracted considerable 

attention as a way to explain the etiopathogenesis and the adoption of therapeutic strategies. 

Our hypothesis is that açaí (Euterpe oleracea Martius), mainly due to its chemical 

composition, rich in phenolic compounds and dietary fiber, can modulate the production of 

short-chain fatty acid (SCFA) in the intestine. In this sense, the present study aimed to 

evaluate the effect of açaí pulp supplemented in the high-fat maternal diet on the 

concentration of SCFA in the cecal content of rats and their offspring after the lactation 

period. Thirty-two female rats, Rattus norvegicus, Fischer strain, 90 days old, were used, 

divided into four experimental groups according to the diet received: control group (C) 

(standard diet AIN-93G), hyperlipidic group (HF) ( high fat diet with 40% lard and 1% 

cholesterol), açaí group (A) (standard diet supplemented with 2% açaí pulp) and hyperlipidic 

+ açaí group (HFA) (high fat diet supplemented with 2% açaí pulp ). After a period of two 

weeks receiving the experimental diets, polygamous random mating of these rats was 

performed. During the period of gestation and lactation, with 21 days for each stage, females 

(generation G0) received their respective experimental diets and water ad libitum. After birth, 

the offspring (F1 generation) remained in the cage together with their mother throughout the 

lactation period. At the end of the experiment, the G0 and F1 generations were euthanized and 

the fecal content accumulated in the cecum of the animals was removed to analyze the 

concentration of SCFA (acetic, butyric and propionic acid), using the technique of high 

performance liquid chromatography. The hepatic concentration of TNF was also evaluated. In 

the G0 generation, the high-fat diet (p<0.001), açaí pulp (p<0.01) and interaction (p<0.05) 

modified the acetic acid concentration. And a reduction in acetic acid concentration was 

found in mothers in the HFA group when compared to the HF group. The açaí pulp (p<0.05) 

had an effect on the concentration of butyric acid and propionic acid. The mothers in the HFA 

group had a lower cecal propionic acid concentration than the mothers in the HF group. In the 

F1 generation, the interaction (p<0.05) had an effect on the acetic acid concentration. The 

high-fat diet (p<0.001), açaí pulp (p<0.01) and the interaction (p<0.05) had an effect on the 

concentration of butyric acid. The offspring of the HFA group showed an increase in the 

concentration of butyric acid when compared to the HF group. In the offspring, the açaí pulp 

(p<0.0001) and the interaction (p<0.05) had an effect on the concentration of propionic acid. 

The offspring of the HFA group showed a reduction in the concentration of propionic acid 

than the offspring of the HF group. Regarding the result of the hepatic concentration of TNF, 

in the mothers this concentration was influenced by the açaí pulp (p<0.05) and the interaction 

(p<0.01) and in the offspring it was influenced by the high-fat diet (p<0.001) . Our findings 

may be useful to help better understand the effect of foods rich in bioactive compounds on the 

intestinal tract of offspring in a model of NAFLD-induced maternal hyperlipidic diet. 

However, more dietary intervention studies are needed to prove that the consumption of açaí 

is beneficial to intestinal health and also indicated as a therapeutic strategy for the prevention 

of NAFLD. 

Keywords: Açaí; short chain fatty acid; hyperlipidic diet; NAFLD; offspring. 

 

 

 



 
 

 

RESUMO GRÁFICO 

 

HF – Dieta hiperlipídica 

1) O consumo excessivo de lipídios durante a gestação e lactação pode desencadear o desenvolvimento e a 

progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) nas mães e suas proles.  

2) Sugere-se que o consumo de polpa de açaí pode retardar o acúmulo de gordura hepático causado pela dieta 

materna hiperlipídica e um dos mecanismos seria pela modulação da concentração de ácido graxos de cadeia 

curta. 

3) Outro mecanismo seria que uma melhora na permeabilidade intestinal ocasionada por essa alteração na 

concentração de AGCC que poderia afetar a progressão da DHGNA nas mães e suas proles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) compreende um amplo espectro 

patológico no fígado, que varia desde o armazenamento de gordura hepática, associado a um 

curso clínico benigno e assintomático, até a esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) 

caracterizada pela presença de inflamação e em alguns casos, desenvolvimento de fibrose ou 

cirrose (PETTA et al., 2016). Dados epidemiológicos mostram que a DHGNA acomete 

aproximadamente 25% da população mundial (YOUNOSSI et al., 2016). Essa situação é 

ainda mais grave se a população pediátrica for considerada (ARAÚJO et al., 2018; 

YOUNOSSI et al., 2018). A prevalência de DHGNA em crianças é de 8% na população em 

geral e de 34% no contexto da obesidade infantil (DHALIWAL et al., 2018).  

Os desequilíbrios alimentares são um importante determinante para o aparecimento 

dessa doença, sendo particularmente essencial uma boa nutrição durante a fase intrauterina 

(PERDOMO, FRÜHBECK e ESCALADA, 2019). Essa relação baseia-se no conceito de 

“programação metabólica”, onde diferentes estímulos durante os períodos críticos do 

desenvolvimento, que abrangem o período neonatal e o crescimento fetal, seriam capazes de 

propiciar respostas fisiológicas no feto que podem desencadear o aparecimento de doenças 

metabólicas na via adulta (KWON e KIM, 2017; JIMÉNEZ-CHILLARÓN et al., 2012). 

Recentemente nosso grupo de pesquisa demonstrou que a ingestão de uma dieta hiperlipídica 

durante os períodos de gestação e lactação é eficaz em desenvolver a DHGNA em ratas e 

adicionalmente promover alterações metabólicas precoces determinantes desta doença em 

suas proles (BARBOSA et al., 2019b). 

Evidências científicas mostram que o eixo intestino-fígado tem uma importante função 

no desenvolvimento da DHGNA (JI, SUN e ZHANG, 2020). Pacientes com essa doença 

apresentam um desequilíbrio na produção e/ou no metabolismo dos ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC), que promove uma alteração na integridade da barreira intestinal, endotoxemia 

e desencadeamento da sinalização pró-inflamatória no fígado, com a ativação do fator nuclear 

kappa betta (NFk-ß) e o fator de necrose tumoral (TNF) (SILVA et al., 2015; XIE e 

DEMARZIO, 2019). 

O efeito de alimentos ricos em polifenóis na produção de AGCC e como estratégia 

terapêutica para a DHGNA tem sido um assunto de interesse atual (FURLAN e 

RODRIGUES, 2016; GROSSO et al., 2018; CATALKAYA et al., 2020). Um fruto que 

apresenta abundância nestes compostos e que ganhou popularidade no Brasil, Estados Unidos 

e Japão é o açaí (SCHAUSS, 2006). O açaí é fruto da palmeira Euterpe oleracea Martius, 
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nativa da região Amazônica e nos últimos dez anos, nosso grupo de pesquisa tem estudado e 

demonstrado o potencial efeito antioxidante e também no metabolismo lipídico da sua polpa 

congelada (SOUZA et al., 2010; SOUZA et al., 2012; BARBOSA, 2015; PALA et al., 2017; 

SILVA et al., 2017, BARBOSA et al., 2019b, MAGALHÃES et al., 2020). 

Os estudos envolvendo o açaí e a temática da microbiota intestinal ainda são muito 

escassos na literatura, mas os resultados obtidos são promissores (ALQURASHI et al., 2017). 

Assim, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito da suplementação com polpa de açaí em 

um modelo de DHGNA induzida por dieta materna hiperlipídica sobre a concentração de 

ácidos graxos de cadeia curta no conteúdo cecal das mães e suas respectivas proles de 21 dias 

de idade. Esse estudo se justifica pela importância em explorar novas estratégias para prevenir 

o aparecimento da DHGNA, através da investigação da influência de fatores nutricionais 

sobre o trato intestinal de descendentes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Nutrição materna e impacto na prole 

 

A nutrição materna está intimamente relacionada com a saúde da prole, devido 

principalmente ao fato da exposição precoce a condições inadequadas afetarem as células 

germinativas e o ambiente intrauterino acarretando alterações na vida pós-natal (BRETON e 

al., 2021; BORDELEAU et al., 2021). Essa conexão entre o impacto das condições precoces 

de vida e a suscetibilidade a doenças posteriores é descrita como programação metabólica ou 

programação fetal (MARCINIAK et al, 2017). 

A teoria da programação metabólica foi sugerida pelo epidemiologista Barker (2001), 

que investigou a associação entre o baixo peso ao nascer e aumento do risco de doença 

coronariana na vida adulta.  Essa teoria teve início durante a Segunda Guerra Mundial quando 

foi observado que os filhos de gestantes que viveram em condições de restrição nutricional 

apesar de nascerem com peso normal, apresentaram alta incidência de doenças respiratórias, 

cardiovasculares e diabetes na vida adulta. Em suma, o estudo mostra como a nutrição fetal 

intrauterina e nos primeiros dias de vida pode determinar os processos que influenciarão o 

processo saúde-doença deste indivíduo na vida adulta. A partir de então, a literatura tem 

sugerido que as peculiaridades inerentes a este processo se relacionam a um estado 

epigenético altamente dinâmico no início da vida, levando a uma reação adaptativa a um 

ambiente intrauterino hostil (MARCINIAK et al.,2017; ALBERRY et al., 2021).  

A epigenética pode ser definida como o estudo de mudanças hereditárias na expressão 

gênica que não envolvem alterações na sequência do ácido desoxirribonucleico (DNA). As 

marcas epigenéticas incluem metilação de DNA, modificações de histonas e uma variedade 

de ácido ribonucleico (RNAs) não codificantes que respondem a sinais ambientais, incluindo 

a dieta (JIMÉNEZ-CHILLARÓN et al., 2012). Os fatores epigenéticos atuam condicionando 

a acessibilidade de fatores de transcrição ao genoma, seja por variações no padrão de 

acetilação e metilação, modificações covalentes nas bases de DNA ou ainda modulando a 

tradução, por meio da expressão de microRNAs (PERDOMO, FRÜHBECK e ESCALADA, 

2019). Os efeitos podem levar a alterações na expressão gênica fetal, na fisiologia dos tecidos, 

na secreção hormonal e no metabolismo energético (JIMÉNEZ-CHILLARÓN et al., 2012).  

A maioria das condições resultantes da programação metabólica estão relacionadas 

com a função da placenta. O transporte materno-fetal fornecido pela atividade adequada de 

transportadores placentários, enzimas, vasculogênese e secreção hormonal são alterados 
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quando ocorrem condições adversas durante a gestação, o que leva a alterações do substrato 

entregue ao feto e, eventualmente a alterações no seu desenvolvimento e início de alterações 

epigenéticas (MARCINIAK et al., 2017).   

O papel da nutrição é relevante em muitos aspectos da saúde e os desequilíbrios 

alimentares são apontados como os principais determinantes das DCNT. Um padrão alimentar 

adequado é fundamental durante os períodos críticos do início da vida (pré e pós-natal) 

(PERDOMO, FRÜHBECK e ESCALADA, 2019). A literatura tem destacado que a interação 

nutriente-gene em humanos pode levar a influências transitórias na expressão de subconjuntos 

específicos de genes, sendo importante destacar que essas alterações epigenéticas ocorrem nos 

gametas, podem ser herdadas por várias gerações (WATERLAND e RANDY, 2004).  

 Com relação à amamentação, apesar das evidências do seu efeito sobre a programação 

metabólica serem crescentes, os mecanismos bioquímicos e genéticos envolvidos ainda não 

estão elucidados (COLLAZO et al., 2018). Há uma concordância de que as marcas 

epigenéticas são plásticas e respondem a sinais ambientais, incluindo a dieta e que não 

somente reflete na vida adulta, mas também precocemente. No entanto, ainda existem lacunas 

que precisam ser respondidas para melhor entendimento sobre o papel da saúde materna nos 

estágios iniciais do desenvolvimento fetal (JIMÉNEZ-CHILLARÓN et al., 2012) 

 

2.2 Desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcóolica  

 A DHGNA compreende um amplo espectro patológico no fígado, que varia desde o 

armazenamento de gordura hepática, associado a um curso clínico benigno e assintomático, 

até a esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) caracterizada pela presença de inflamação e em 

alguns casos, desenvolvimento de fibrose ou cirrose, devido a progressão da DHGNA (Figura 

1) (PETTA et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20



 
 

 

Figura 1. Espectro de patologias da doença da doença hepática gordurosa não alcoólica. 

  

 

(A) Esquema da progressão da DHGNA. O acúmulo de triacilgliceróis nos hepatócitos causa esteatose. A 

esteatose associada à inflamação, morte celular e fibrose é chamada de esteato-hepatite não alcóolica (EHNA) 

que pode progredir para cirrose. Indivíduos com cirrose têm um risco aumentado de carcinoma hepatocelular. 

(B) Secções histológicas ilustrando fígado normal, esteatose hepática, EHNA e cirrose. As fibras de colágeno 

são coradas de azul com o tricrômico de Masson.  

 

Legenda: PT: tríade portal, que consiste na artéria hepática, veia porta e ducto biliar; CV: veia central.  

 

Fonte: COHEN, HORTON e HOBBS, 2011. 

 

 A DHGNA tem uma prevalência mundial de aproximadamente 30% e tem sido 

associada ao aumento da mortalidade por doenças hepáticas e aumento do risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (VALDES, BARRERA e SÁNCHEZ, 2015). O 

cenário epidemiológico da esteatose na população pediátrica é preocupante. Um estudo da 

Califórnia mostrou uma prevalência de esteatose em crianças de 26% (YU et al., 2019). A 

prevalência global de DHGNA é de 24-25% na população geral (ARAÚJO et al, 2018). A 

prevalência de esteatose hepática aumenta com a idade, variando de 0,7% para idades de 2 a 4 

anos a 17,3% para idades de 15 a 19 anos. A prevalência de esteatose difere 

significativamente por raça e etnia (asiático: 10,2%; preto: 1,5%; hispânico: 11,8%; branco: 
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8,6%). A maior taxa de fígado gorduroso é observada em crianças obesas (38%) 

(SCHWIMMER et al., 2006). 

Esses dados em partes podem ser explicados pelo aumento da prevalência da 

obesidade entre a população pediátrica, associado aos hábitos alimentares ocidentalizados e 

sedentarismo (DUARTE e SILVA, 2011). Um número crescente de estudos tem demonstrado 

que os filhos expostos à obesidade e supernutrição materna durante a gravidez e a lactação são 

mais suscetíveis ao aumento da adiposidade e desregulação metabólica em comparação com 

filhos de mães controle (DESAI et al., 2013; LI et al., 2017). 

A patogênese da DHGNA envolve fatores ambientais, genéticos e metabólicos, como 

sedentarismo e a alimentação (FINELLI e TARANTINO, 2017). A literatura é bem concisa 

em mostrar que uma dieta hiperlipídica é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento da DHGNA por afetar diversas funções metabólicas (BULAMARQUI et al., 

2011). 

Os mecanismos etiopatogênicos relacionados ao desenvolvimento da DHGNA ainda 

não estão totalmente esclarecidos, uma hipótese de “dois hits” é sugerida, sendo o acúmulo de 

lipídeos nos hepatócitos primordial para o aparecimento dessa doença. Os mecanismos 

moleculares que levam ao acúmulo de lipídios incluem o aumento da captação de lipídios, 

aumento da lipogênese de novo, síntese desregulada de lipoproteínas e diminuição da 

oxidação de ácidos graxos. Essas alterações levam o fígado a ficar mais susceptível a outros 

fatores, como o estresse oxidativo e subsequente peroxidação lipídica, sinalização pró-

inflamatória de citocinas e adipocinas e disfunção mitocondrial (DAY e JAMES, 1998; 

COLÁK e PAP, 2021). 

Lionetti et al. (2014) observaram em um estudo experimental que o grupo de animais 

que consumiram banha de porco apresentou mitocôndrias mais curtas, sugerindo que 

adaptações na morfologia e na dinâmica mitocondrial são indicadas como sensores para o 

controle da demanda e suprimento de energia, ou seja, mitocôndrias mais fragmentadas são 

associadas à função diminuída. Nesse sentido, parece haver um ciclo vicioso entre a 

capacidade oxidante mitocondrial e aumento na geração de ERO. 

 Nos últimos tempos, para explicar melhor a patogênese da DHGNA tem sido 

proposto um modelo de “múltiplos hits” (NUNES et al., 2020). Um mecanismo que tem 

chamado atenção é a conexão direta existente entre o intestino e o fígado, via veia porta, onde 

sugere-se que através dessa conexão, a microbiota possa modular processos metabólicos que 

afetam direta ou indiretamente a síndrome metabólica e suas comorbidades associadas. O 

mecanismo primário contempla a mudança no modo de captação de energia, citocinas 
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inflamatórias e vias de sinalização relacionadas, metabolismo bioquímico alterado e 

metabólitos relacionados a microbiota intestinal (ácido biliar, ácidos graxos de cadeia curta, 

derivados de aminoácidos aromáticos, aminoácidos de cadeia ramificada e etanol (Figura 2) 

(NICHOLSON et al., 2012; MORAN-RAMOS, LÓPEZ-CONTRERAS e CANIZALES-

QUINTEROS, 2017).   

Figura 2. Os papéis da microbiota intestinal na esteatose hepática. 

 

 

Legenda: LPS: lipopolissacarídeo; AGCC: ácidos graxos de cadeia curta; AAA: aminoácidos 

aromáticos; BCAA: aminoácidos de cadeia ramificada; EtOH: etanol; FXR: receptor farnesóide X; TGR5: 

receptor 5 acoplado à proteína G transmembrana; GPR: receptor acoplado à proteína G; TMAO: N-óxido de 

trimetilamina; VLDL-C: colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa; ROS: espécies reativas de 

oxigênio; TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; IFN-γ: Interferon-gama; IL-1β: interleucina 1beta; IL-6: 

interleucina 6; IL-8: interleucina 8; TLR: receptor toll-like. 

 

Fonte: Xie e De-Marzio, 2019. 

 

Os AGCC são os produtos finais da fermentação sacarolítica, em que a maioria são 

polissacarídeos não digeríveis. Dentre os AGCC, particularmente acetato, 

propionato e butirato, são gerados pela fermentação de carboidratos acessíveis à microbita, 

dentre eles as fibras alimentares (BERNAUD  e RODRIGUES, 2013). Os efeitos metabólicos 

dos AGCC podem ser diretamente anti-inflamatórios por meio da ativação do receptor ativado 

por proliferador de peroxissoma gama (PPAR-γ), pela supressão da via do NF-κB, inibição 

das histonas desacetilases e ativação de receptores acoplados à proteína G (GPR), por 
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exemplo, GPR41, GPR43 e GPR109a (EDWARDS et al., 2017; CATALKAYA et al., 2020). 

Além dos efeitos imunomoduladores, os AGCC apresentam uma importante função de regular 

o ambiente intestinal, reforçando a barreira das células epiteliais (MORAES et al., 2014).  

 A literatura mostra uma estreita relação entre uma integridade da barreira intestinal 

prejudicada, o supercrescimento bacteriano e a translocação bacteriana permitindo a 

endotoxemia bacteriana e levando a alterações hepáticas (XIE e DE-MARZIO, 2019). O 

mecanismo envolvido, seria a estimulação das células de Kupffer pelos lipopolissacarídeos 

(LPS) por meio da ativação de receptores toll-like (TLRs), que são receptores responsáveis 

pelo reconhecimento de padrões moleculares adversos, como por exemplo os padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs) e os padrões moleculares associados a danos 

(DAMPs). Dessa forma, quando ocorre o rompimento da barreira intestinal, a endotoxemia 

ocorre e através do eixo intestino-fígado, os níveis aumentados de PAMPs e DAMPs se ligam 

a TLRs (TLR2, TLR4, TLR5 e TLR9) no fígado. Assim, a cascata inflamatória de liberação 

de citocinas inflamatórias (TNF e IL-8) é iniciada, têm-se acúmulo de lipídios e morte celular 

de hepatócitos, essas alterações em conjunto levam ao desenvolvimento da DHGNA (MIURA 

e OHNISHI, 2014).  

 Importante disfunção juncional foi encontrada em pacientes acometidos pela 

DHGNA (RAU et al., 2016). Resultados semelhantes também foram encontrados na 

população pediátrica, onde a gravidade da permeabilidade intestinal se correlaciona com a 

gravidade da EHNA (GIORGIO et al., 2014).  

Embora os estudos epidemiológicos venham demonstrando uma crescente 

prevalência da DHGNA em diversas faixas etárias, até o momento não existe nenhum 

tratamento farmacológico aprovado. As estratégias baseiam-se mudanças comportamentais, 

como a prática de atividade física e modificações nos hábitos alimentares (XIE e 

DEMARZIO, 2019). Com isso, novas estratégias terapêuticas são de grande relevância para a 

saúde pública.   

 

2.3 Papel dos ácidos graxos de cadeia curta no processo saúde/doença do hospedeiro 

 

O intestino humano abrange uma heterogênea comunidade microbiana, formada por 

cerca de 100 trilhões de células bacterianas, composta por mais de 1.000 espécies (QIN et al., 

2010). Os  microrganismos residentes na microbiota intestinal humana formam um notável 

portfólio de genes microbianos, conhecidos como microbioma (MAYA-LUCAS et al., 2019). 

O microbioma humano representa o conjunto dos elementos genéticos dos microrganismos e 
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as interações que os mesmos estabelecem com o ambiente em que são encontrados (ARIZA-

ANDRACA e GARCÍA-RONQUILLO, 2016).  

Estudos têm demonstrado que os microrganismos que colonizam o intestino estão 

relacionados com o desenvolvimento de DCNT como a obesidade, as doenças 

cardiovasculares e a síndrome metabólica, isso porque esses microrganismos são 

metabolicamente ativos, mantendo uma interação constante com o hospedeiro e 

influenciando em diversos processos fisiológicos determinantes do processo saúde-doença 

(MILLION et al., 2012; CHASSAING et al., 2015; LERNER et al, 2017).  

Até o momento não se sabe detalhadamente sobre as comunidades e redes 

microbiológicas que produzem metabólitos, no entanto, sabe-se que certos membros da 

microbiota contribuem para determinadas vias microbianas (CANFORA et al., 2019).  

Na figura 3 é mostrado uma visão geral dos grupos funcionais de microrganismos 

intestinais, principais vias metabólicas e intermediários envolvidos na produção de 

metabólitos derivados da fermentação de carboidratos, incluindo os produtos sacarolíticos, 

AGCC, succinato e etanol. Atualmente tem se estudado a ação dos AGCC produzidos sobre 

a saúde do hospedeiro, visto que seus efeitos biológicos podem exercer ação 

imunomoduladora, apresentando não somente ação local, como também efeitos sistêmicos 

(CANFORA et al., 2019). 

Figura 3. Comunidades microbianas e redes microbiológicas envolvidas na produção de 

metabólitos sacarolíticos. 

 

Legenda: H2+CO2 – ácido carbônco; Acetil-CoA - acetilcoenzima A. 

Fonte: Adaptado de CANFORA et al., 2019. 
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Os AGCC são definidos como o grupo de ácidos graxos com menos de seis carbonos, 

incluindo ácido fórmico (C1), ácido acético (C2), ácido propiônico (C3), ácido butírico (C4) e 

ácido valérico (C5) (Figura 4). Os principais AGCC no intestino são ácido acético, ácido 

propiônico e ácido butírico que representam mais de 95% de todo os AGCC que são 

produzidos pela microbiota intestinal e aparecem numa proporção molar de aproximada de 3: 

1: 1, respectivamente (SUN et al., 2018; CANFORA et al., 2019). 

Figura 4. Fórmula química e estrutural dos ácidos graxos de cadeia curta (ácido acético, 

propiônico e butírico). 

 

 

Fonte: SUN et al., 2018. 

 

Os AGCC após serem produzidos no cólon são rapidamente e quase totalmente 

absorvidos pelos colonócitos, apenas 5% -10% são excretados nas fezes, onde parte deles é 

oxidado. Nos colonócitos ocorre a maior parte da metabolização e o que não é metabolizado é 

absorvido na circulação portal, levando energia para órgãos como pâncreas, cérebro, pulmão e 

fígado (Figura 5) (LIU et al., 2020). As diversas funções dos AGCC estão condicionadas à via 

metabólica que irão seguir. O acetato, uma vez absorvido no epitélio intestinal após ser 

convertido em acetilcoenzima A (acetil-CoA), entra no ciclo do ácido cítrico e produz ATP, 

colesterol e ácidos graxos (BOETS et al., 2016). O propionato atua como substrato para a 

gliconeogênese no intestino. Já o butirato ainda nos colonócitos, sofre β-oxidação nas 

mitocôndrias para gerar acetil-CoA, que assim como o acetato, gera energia na forma de ATP 

(CANI e KNAUF et al., 2016).  
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Figura 5. Mecanismo de ação dos ácidos graxos de cadeia curta produzidos microbianamente. 

 

 

Legenda: AMPK - Proteína Quinase Ativada por Monofosfato de Adenosina; GPR43, GPR41, GPR109A – 

Receptores acoplados à proteína G; SLC5A8 - transportador 1 de monocarboxilato acoplado a sódio; HDAC - 

histonas deacetilases; Na+ - Sódio; PYY – peptídeo YY; GLP-1 - peptídeo semelhante a glucagon 1. 

 Fonte: KOH et al., 2016. 

 

No intestino distal, os AGCC podem entrar nas células por difusão ou transporte 

mediado pelo transportador 1 de monocarboxilato acoplado a sódio (SLC5A8) e atuar como 

fonte de energia ou como inibidor de histonas desacetilases (HDAC). O acetato 

ou propionato luminal detectado pelos receptores GPR41 e GPR43 liberam o peptídeo YY 

(PYY) e  peptídeo semelhante a glucagon 1 (GLP-1), afetando a saciedade e o trânsito 

intestinal. O butirato luminal exerce efeitos anti-inflamatórios via inibição de GPR109A e 
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HDAC. Além disso, o propionato pode ser convertido em glicose, levando à saciedade e 

diminuição da produção de glicose hepática (JUÁREZ-HERNÁNDEZ et al., 2016).  

Os AGCC também podem atuar em outros locais do intestino, onde estimulam a 

motilidade e a atividade secretora ou as células imunes na lâmina própria, onde reduzem a 

inflamação e a tumorigênese (ZHOU e FAN, 2019).  Os AGCC quando atingem a circulação 

podem afetar diretamente o tecido adiposo, o cérebro e o fígado (ZHOU e FAN, 2019), 

embora existam diferenças interindividuais, os valores de disponibilidade sistêmica de 

acetato, propionato e butirato podem chegar a 36%, 9% e 2%, respectivamente (BOETS et al., 

2016). 

A literatura tem demonstrado importantes funções imunomoduladoras dos AGCC, 

com destaque para o butirato. A absorção de AGCC é facilitada por transportadores de 

substrato como o transportador 1 de monocarboxilato (MCT1) e o transportador 1 de 

monocarboxilato acoplado a sódio (SMCT1) para promover o metabolismo celular. Além 

disso, os AGCC podem sinalizar através de receptores acoplados à proteína G da superfície 

celular, como GPR41, GPR43 e GPR109A, para ativar cascatas de sinalização que controlam 

as funções imunológicas (ZHOU e FAN, 2019).  A nível celular os AGCC podem ter efeitos 

diretos ou indiretos em processos como proliferação e diferenciação celular e expressão 

gênica. Eles podem ser absorvidos por difusão passiva, mas a captação pelas células epiteliais 

intestinais é bastante aprimorada por transportadores específicos, por exemplo, MCT1 e 

SMCT1 (VENEGAS et al., 2019). 

De forma geral, na mucosa saudável a fermentação bacteriana de fibra alimentar por 

bactérias produtoras de AGCC altera o conteúdo luminal de butirato, propionato e acetato, 

formando um gradiente ao longo da cripta. Em macrófagos sob estímulo inflamatório agudo, 

o butirato inibiu as HDACs e expressão de mediadores pró-inflamatórios induzidos por NF-

κB, como por exemplo o TNF, IL-6, IL-12 e a óxido nítrico sintase (iNOS), ao passo que 

aumentou a expressão de mediadores anti-inflamatórios, como a IL-10 (VENEGAS et al., 

2019).  

Nos colonócitos, o butirato é β-oxidado em acetil-CoA e constitui a principal fonte de 

energia, preservando a integridade e a função da barreira intestinal. Em colonócitos 

inflamados, a absorção e oxidação de butirato são diminuídas. Isso contribui para a 

diminuição da integridade da barreira epitelial, produção de AMPs, proliferação celular e 

aumento da inflamação (HEE e WELLS, 2021). Os efeitos metabólicos do butirato foram 

avaliados em um estudo com ratos alimentados com uma dieta rica em gordura (60% de 

banha de porco). Foi demonstrado que a administração oral de butirato atua no circuito 
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intestino-cérebro através do nervo vago, diminuindo a ingestão de alimentos e prevenindo a 

obesidade induzida pela dieta, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia e DHGNA. O butirato 

também promoveu a oxidação da gordura, ativou o tecido adiposo marrom e auxiliou na 

melhora da inflamação da mucosa, por meio da modulação de NF-kB. (ZHUANG et al., 

2017).   

As alterações na modulação da microbiota intestinal, como a mudança na produção 

dos AGCC, podem trazer consequências importantes para os indivíduos determinantes para o 

desenvolvimento das DCNT. Estudos têm relatado que fatores dietéticos estão relacionados 

com o reparo e manutenção desse equilíbrio intestinal e o estado de saúde do hospedeiro 

(Figura 6) (SUN et al., 2017; LIU et al., 2020). 

Figura 6. Efeito da dieta no desenvolvimento da microbiota intestinal e peso corporal normal. 

 

 

Fonte: Adaptado de BARCZYNSKA et al., 2015. 

 

2.4 Relação entre polifenóis dietéticos e modulação da microbiota intestinal 

 

A relação do consumo de polifenóis e efeitos benéficos à saúde tem sido amplamente 

estudada, uma vez que esses compostos apresentam uma variedade de atividades bioativas 

incluindo propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-apoptóticas e 

hipocolesterolêmicas (TELES et al., 2018). 

Os polifenóis são uma grande classe de metabólitos secundários produzidos através 

das vias fenilpropanóide ou policetídeo e são caracterizados pela presença de dois ou mais 
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anéis benzênicos, portando agrupamento hidroxila e sem grupo funcional nitrogenado em sua 

estrutura central (SIREROL et al., 2016). Os polifenóis são divididos em várias subclasses, 

incluindo estilbenos, flavonoides, lignanas e ácidos fenólicos (PANDEY e RIZVI, 2009). 

Embora tenha biodisponibilidade e concentrações fisiológicas baixas, os polifenóis da dieta 

são metabolizados pela microbiota no cólon, produzindo metabólitos microbianos intestinais 

bioativos que demonstram importantes efeitos biológicos (MARÍN et al., 2015; GROBELNA, 

KALISZ e KIELISZEK, 2019; WANG et al., 2019).  

Após a ingestão de polifenóis, as porções de açúcar como a quercetina-3-glicosídeo 

são clivadas do esqueleto fenólico no intestino delgado e absorvidas. Enzimas como lactase 

florizina hidrolase (LPH), localizada na membrana do enterócito ou β-glucosidase (EBG), 

hidrolisam flavonoides glicosilados e depois entram nas células epiteliais por difusão passiva 

(D’ARCHIVIO et al., 2010). No entanto, os flavonoides ligados a porção ramnose devem 

atingir o cólon e serem hidrolisados pela α-rhamnosidases secretada pela microbiota do cólon, 

como bifidobacterium dentium para proceder à sua absorção (SUBEDI et al., 2017) (Figura 

7).  

Figura 7. Rotas de absorção e metabolismo dos polifenóis e seus derivados em humanos.  

 

Legenda: LPH - florizina hidrolase; CBG - β-glucosidase. 

Fonte: Adaptado de MARÍN et al., 2015. 
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Flavonóis, como epicatequina nunca são glicosilados, mas muitas vezes acilados por 

ácido gálico. São absorvidos ao nível do enterócito sem qualquer desconjugação ou hidrólise 

(LEWANDOWSKA et al., 2013). As proantocianidinas são polímeros de alto peso molecular 

e, portanto, é improvável que oligômeros maiores que os trímeros sejam absorvidos no 

intestino delgado em sua forma nativa (YUAN et al., 2016).  

O ácido hidroxicinâmico é outro polifenol e são normalmente esterificados em 

açúcares, ácidos orgânicos e lípides. Como não há esterases em tecidos humanos capazes de 

quebrar essas ligações, o principal local para o seu metabolismo é a microbiota colônica, 

embora parte da absorção possa ocorrer no intestino delgado (ERK, HAUSER e 

WILLIAMSON, 2014).   

Alguns ácidos hidroxicinâmico como os elagitaninos são polímeros e são resistentes à 

ação da LPH ou globulina ligadora de corticosteroide (CBG) e consequentemente, não podem 

ser absorvidos no intestino delgado, atingindo então o cólon onde a microbiota cliva as 

metades conjugantes. As agliconas resultantes são extensivamente metabolizadas por essa 

microbiota, levando à produção de vários ácidos hidroxifenilacéticos (LANDETE, 2011).  

Uma vez que um derivado final ou aglicona tenha sido absorvido no intestino delgado 

ou cólon, ele sofre algum grau de metabolismo ao nível do enterócito como metilação (em C3 

ou C4 pela catecol-O-metiltransferase (COMT)), sulfatação (em C3 ', C4', C5 ou C7 por 

sulfotransferases (SULT)) ou glucuronidação por glucuronosiltransferases (UDP). Então, 

esses produtos entram na corrente sanguínea pela veia porta alcançando o fígado, onde podem 

ser conjugados e transportados para a corrente sanguínea novamente até serem secretados na 

urina (SELMA, ESPÍN e TOMÁS-BARBERÁN, 2009). Alguns dos conjugados do fígado 

são então excretados como componentes biliares de volta ao intestino (recirculação entero-

hepática) e os compostos desconjugados são regenerados pelas enzimas microbianas do 

intestino antes de serem reabsorvidos novamente (CARDONA et al., 2013). Os metabólitos 

não absorvidos são eliminados pelas fezes. Todos esses mecanismos de conjugação são 

altamente eficientes e as agliconas livres geralmente estão ausentes ou presentes em baixas 

concentrações no plasma, após a ingestão (SELMA, ESPÍN e TOMÁS-BARBERÁN, 2009). 

O nível de biotransformação que o polifenol sofre ao longo do trato gastrointestinal é 

determinado predominantemente por dois fatores: 1) qual a subfamília estrutural desse 

polifenol e 2) qual a composição da microbiota intestinal individual. A estrutura química 

desse polifenol limita as possibilidades dos produtos finais e a composição da microbiota 

levará a algumas biotransformações específicas, considerando o vasto conjunto de espécies e 

gêneros microbianos intestinais existentes (MARÍN et al., 2015). 
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Existe também uma classe de polifenóis chamados de taninos hidrolisáveis que 

incluem os galotaninos e elagitaninos. São compostos presentes principalmente em frutas 

como a framboesa, morango, uva, romã e nozes (MARÍN et al., 2015). A diferença é que na 

hidrólise intestinal, os galotaninos produzem glicose e ácido gálico, enquanto os elagitaninos 

produzem ácido elágico a partir da lactonização (MARÍN et al., 2015). 

Estudos em modelos animais e em humanos inferem que determinados polifenóis 

podem modificar a composição microbiana do intestino e a produção de AGCC. Estes estudos 

mostraram que a variação individual da ingestão de polifenóis associado a diferenças 

interindividuais existentes na composição da microbiota intestinal humana, interferem na 

biodisponibilidade e bioeficácia desses compostos, estimulando ou inibindo certos nichos do 

ecossistema (DORSTEN et al., 2010; BEVINS e SALZMAN, 2011; CARDONA et al., 

2013).  

Tem sido demonstrado que os polifenóis dietéticos podem ter a capacidade de 

modificar o equilíbrio microbiano intestinal, mas por um efeito indireto, ou seja, mediado por 

produtos da biotransformação, ao invés dos compostos originais da planta e assim modular a 

microbiota (PARKAR, TROWER e STEVENSON, 2013). Ratos que receberam bebida 

adicionada de manga por um período de nove semanas, expostos a três ciclos para indução da 

colite, com um período de recuperação de 2 semanas, apresentaram um aumento significativo 

nas bactérias produtoras de tanase Lactobacillus plantarum e Lactococcus lactis e bactérias 

produtoras de butirato Clostridium butyrium. As concentrações de butirato e valerato 

aumentaram 150% e 119%. Como conclusão os autores sugerem que a ingestão de manga 

atenua a inflamação em um modelo de colite induzida, em parte alterando a composição 

microbiana e a produção de AGCC e modulando o eixo HDAC e proteína quinase ativada por 

monofosfato de adenosina (AMPK) (KIM et al., 2020). 

  

2.5 Relação entre fibras dietéticas e modulação da microbiota intestinal 

 

O consumo dietético de fibras alimentares pode modular a microbiota intestinal 

(HOLSCHER, 2017). A fibra alimentar é constituída por polímeros de carboidratos com dez 

ou mais unidades monoméricas que não são hidrolisados pelas enzimas endógenas do trato 

gastrointestinal (CCNFSDU, 2009). São submetidas à fermentação bacteriana no intestino 

grosso formando produtos finais fermentativos e, portanto, afetam a composição da 

microbiota intestinal e sua atividade metabólica (SLAVIN, 2013). 
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As fibras alimentares são heterogêneas e sua origem e composição química são 

utilizadas para melhor descrevê-las. No que diz respeito à origem, as fibras vegetais são 

derivadas de cereais e grãos, frutas, legumes e nozes, sendo importante destacar que as fibras 

presentes em diferentes tipos de alimentos possuem composição química variada, assim como 

suas propriedades físico-químicas (MCRORIE e FAHEY, 2013). 

São consideradas características físico-químicas das fibras, a fermentabilidade, 

solubilidade e viscosidade, por essas características as fibras são divididas em solúveis e 

insolúveis (HOLSCHER, 2017). As fibras insolúveis como a celulose geralmente são pouco 

fermentadas pela microbiota intestinal, no entanto, seu consumo aumenta a taxa de trânsito 

intestinal, reduzindo a quantidade de tempo disponível para a fermentação bacteriana do cólon 

de alimentos não digeridos (HOLSCHER et al., 2015). Já as fibras solúveis são altamente 

fermentáveis, possuem alta solubilidade e viscosidade, incluem β-glucano e pectinas e são 

encontradas em grãos integrais como aveia (β-glucana) e frutas, como maçãs (pectina). As 

fibras solúveis não viscosas fermentadas pela microbiota gastrointestinal são representadas 

pela inulina, maltodextrina resistente, amido resistente, polidextrose e fibra de milho solúvel 

(RENDÓN-HUERTA et al., 2012). 

A recomendação dietética de consumo diário é de 14 g de fibra alimentar por cada 

1.000 kcal, ou 25 g para mulheres adultas e 38 g para homens adultos. Crianças entre 1 e 18 

anos devem comer de 14 a 31 gramas de fibra por dia, dependendo da idade e do sexo (IOM, 

2005; ADA, 2008).  

O consumo adequado de fibras parece reduzir o risco de desenvolvimento de algumas 

DCNT como: doença cardiovascular, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e 

diabetes melitus tipo 2 e também algumas desordens gastrointestinais, além de controle do 

apetite e peso corporal (ADA, 2009; BONNEMA, 2010; HOPPING et al., 2010; MUSSO, 

GAMBINO e CASSADER, 2010; GUÉRIN-DEREMAUX et al., 2011). Neste sentido, a 

influência de hábitos alimentares a longo prazo, especialmente a ingestão habitual de fibras na 

modulação da microbiota intestinal tem se tornado alvo de estudos, sendo um benefício 

amplamente reconhecido do consumo de fibra é a produção de AGCC via fermentação no 

cólon (DAHL et al., 2017).  

Em um estudo recente, camundongos foram alimentados com dieta padrão com carne 

vermelha (20% de carne) ou uma dieta padrão com fibra (15% de arabinoxilana), observou-se no 

grupo suplementado com fibra, uma mudança no microbioma intestinal dos animais, acompanhado 

pela regulação positiva da expressão gênica da AMPK pela microbiota, além da diminuição das 

concentrações séricas de trimetilamina nóxido, triglicérides e glicose. Esses resultados sugerem um 
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novo mecanismo regulador, através do qual a produção do butirato e ativação do AMPK contribui 

para a integridade intestinal e a homeostase, afetando o metabolismo e a função da barreira 

intestinal (LI et al., 2019). 

Outros estudos também demonstraram efeitos benéficos do consumo de fibra 

alimentar e suplementação dietética de butirato nos tecidos periféricos.  Foi demonstrado que 

o aumento do consumo de fibra ou suplementação oral de butirato diminui a adiposidade e 

melhora a sensibilidade à insulina (SALDANHA, KALA e TOLLEFSBOL, 2014; 

HENAGAN et al., 2015). 

Estudo recente revelou que o farelo de trigo afeta a estrutura e a função metabólica da 

microbiota colônica. O farelo de trigo foi mostrado em um sistema fermentador in vitro para 

promover bactérias produtoras de butirato pertencentes à família lachospiraceae, o que 

subsequentemente resultou em um aumento na concentração de butirato (DUNCAN et al., 

2016). Resultados semelhantes também foram observados em dois estudos independentes in 

vivo, nos quais o consumo de uma dieta enriquecida com farelo de trigo aumentou as 

concentrações de butirato nas fezes de pacientes com sobrepeso e obesidade (WALKER et al., 

2011; SALONEN et al., 2014). 

 

2.6 Açaí (Euterpe Oleraceae Martius) 

 

O açaí é um fruto nativo da palmeira sul-americana do gênero Euterpe Oleraceae 

Martius (CARVALHO et al., 1998). Existem mais de 25 espécies do gênero Euterpe 

Oleraceae Martius localizadas nas Américas Central e do Sul e estão distribuídas por toda a 

bacia amazônica. As principais espécies de palmeira que produzem o fruto açaí são E. 

Oleracea, E. Precatoria e E. Edulis, porém apenas os frutos das espécies E. oleracea e E. 

Precatoria são comercialmente utilizados. A maneira como as palmeiras crescem é a principal 

diferença entre as espécies. E. Precatoria é uma palmeira nativa do estado do Amazonas, 

popularmente conhecida como "açaí-do-amazonas" e localiza-se principalmente em terras 

altas e planas na bacia do rio Amazonas (MARTINOT, PEREIRA e SILVA, 2017). Em 

contrapartida, a E. Oleracea Martius, popularmente conhecida como “açaí-do-pará” é 

encontrada principalmente em várzeas e em terras do rio Amazonas, Pará, Maranhão, 

Tocantins, Amapá e também na Guiana e na Venezuela. Essas regiões apresentam condições 

ambientais preferidas para o desenvolvimento da palmeira, temperatura e umidade alta, 

distribuição regular de chuvas e solo úmido, localizado próximo às várzeas e 

igarapés (CARVALHO et al., 1998).  Apesar da maior quantidade de espécies de Euterpe se 
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encontrarem concentradas no lado leste da floresta amazônica, também é observado na área 

setentrional da América do Sul (YAMAGUCHI et al, 2015). 

Euterpe Oleracea Martius é uma palmeira caracterizada por apresentar uma raiz cheia 

de caules com até 25 hastes por touceira. Os troncos têm alturas que variam entre 3 a 20 

metros e um diâmetro de 7 a 18 cm. Cada palmeira produz cerca de quatro cachos de frutos 

pesando entre 3 e 6 kg (Figura 8) (ROGEZ, 2000).  

 

Figura 8. Palmeira, Euterpe Oleracea Martius e seu fruto, açaí.  

 

     

Fonte: Embrapa - https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/3631001/cachos-de-acai; Iepé, 2015. 

 

O nome açaí apresenta raízes na língua indígena brasileira, o tupi, originalmente yá-

çai – e significa fruta que chora, provavelmente relacionada ao fato de que durante o 

processamento de extração da fruta ocorre a produção de um líquido viscoso (CARVALHO et 

al., 1998).  

O açaí é arredondado, de cor roxa, com cerca de 13 mm de diâmetro, pesa 

aproximadamente 2 gramas e compreende uma polpa violeta e uma semente bege (Figura 9).  
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Figura 9. Euterpe Oleracea Martius, os frutos violetas arredondados e as sementes. 

 

 

Fonte: de Moura, Roberto S.; Resende, Ângela Castro Journal of Cardiovascular Pharmacology 68(1):19-26, 

July 2016. 

 

Quando maduro o epicarpo é de coloração roxa, quase preto. O 

mesocarpo apresenta cerca de 1 mm, é polpudo, envolvendo um endocarpo duro e volumoso 

que segue a forma do fruto. Apenas 17% deste fruto é comestível (polpa com casca), sendo 

necessário cerca de 2 kg de frutos para produzir um litro de suco de açaí, o restante representa 

o núcleo, contendo a semente oleaginosa (ROGEZ, 2000).  

Devido ao potencial de plena utilização da matéria-prima, o cultivo da palmeira tem 

apresentado relevante importância socioeconômica (BICHARA; ROGEZ, 2011). Os frutos 

são extraídos para consumo alimentar e cosmético, a palmeira é utilizada para a fabricação do 

palmito, suas folhas e ripas de madeira são utilizadas na construção e cobertura de casas 

rústicas e as sementes são usadas no artesanato e na produção de fertilizantes orgânicos 

(ROGEZ, 2000). 

O uso do açaí é popularmente conhecido há muitos anos pelos índios brasileiros e 

também por comunidades economicamente mais afetadas da Amazônia, não apenas como 

alimento, mas também no tratamento de vários sintomas, principalmente febre, cansaço e dor. 

Nos últimos anos o seu consumo aumentou significativamente no Brasil e também em países 

da Europa, Japão e nos Estados Unidos, sendo comercializado pelas indústrias alimentícia, 

cosmética e farmacêutica (MOURA e RESENDE, 2016). 

A quantidade de açaí extraído no ano de 2018 foi de 221.646 toneladas. Em 2017, 

foram comercializados pelo estado do Pará mais de 593,8 milhões de reais em produtos 

originados do beneficiamento do açaí, destinados aos mercados, nacional e internacional, 

proporcionando um acréscimo de 15 % no volume em relação ao ano de 2016 (BRASIL, 

2017; IBGE, 2019). Esse aumento no consumo pode ser explicado pelos benefícios à saúde 

que o consumo deste fruto apresenta e a literatura relaciona esses efeitos à presença de 
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compostos bioativos, como os polifenóis (SANWONG et al., 2013), fibras alimentares e de 

lípides insaturados (CARVALHO et al., 2019; MOURA e RESENDE, 2016; PEREIRA et al., 

2016). 

O composto que chama mais atenção em relação à propriedade antioxidante do açaí é 

a fração polifenólica, que é rica em antocianina,  principalmente cianidina3-glucosídeo e 

cianidina 3-rutinosídeo (Figura 10) (POZO-INSFRAN, BRENES e TALCOTT, 2004).  

Figura 10. Estrutura química das antocianinas presentes no açaí (Euterpe Oleracea Martius).  

 

Fonte: PubChem. 

 

Quando comparado a outras frutas ricas em antocianinas, a polpa do açaí apresenta 

uma alta capacidade antioxidante (48,6 µ mol TE /mL), mirtilos (4,6-31,1 µ mol TE / g), 

morangos (18,3-22,9 µ mol TE / g), framboesas (19,2-22,6 µ mol TE / g), amoras (13.7-25.1 

µ mol TE / g), cranberries (8.20-145 µ mol TE / g) e suco de uva (18,2-26,7 µ mol TE / g) 

(POZO-INSFRAN, BRENES e TALCOTT, 2004 apud SCHAUSS et al., 2006). Estudo 

recente, demonstrou que em 100g da polpa de açaí, contém um total de polifenóis de 549,5 

mg de equivalente de ácido gálico (EAG) e 6,5 mg de antocianina (BARBOSA et al., 2019a).  

Outros polifenóis presentes na polpa de açaí são o ácido ferúlico, epicatequina, ácido 

p- hidroxibenzóico, gálico ácido, ácido protocatequico, catequina, ácido elágico, ácido 

vanílico, ácido p- ocamarico (SCHAUSS et al., 2006).  
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Com relação à composição nutricional do açaí, destacam-se as altas quantidades de 

fibras alimentares e ácidos graxos insaturados (YAMAGUCHI et al., 2015; SCHAUSS et al., 

2006; DEL POZO-INSFRAN, BRENES e TALCOTT, 2004). Os principais lípides presentes 

são, ácido oleico (56,2%), ácido palmítico (24,1%) e ácido linoleico (12,5%) (DEL POZO-

INSFRAN, BRENES e TALCOTT, 2004).   

Nos últimos dez anos a avaliação da bioatividade da polpa de açaí tem sido alvo de 

estudo pelo nosso grupo de pesquisa. Os estudos publicados mostram que essa polpa 

apresenta importante potencial antioxidante e no metabolismo de lipídeos.   

Souza et al. (2010) observaram que o consumo dietético de 2% da polpa de açaí por 

ratos hipercolesterolêmicos promove um aumento nos níveis de HDL-c e uma redução nos 

níveis de colesterol não-HDL. Adicionalmente, mostraram uma redução na concentração 

sérica de marcadores da oxidação proteica em ratos que recebem uma dieta rica em gordura 

suplementada com a polpa de açaí.  A adição de 2% de polpa de açaí à dieta 

hipercolesterolêmica de ratos, também promoveu uma redução de 31% no índice aterogênico 

sérico e o aumento de 44% na excreção de colesterol fecal (SOUZA et al., 2012). O estudo 

sugere que a polpa de açaí promove um efeito hipocolesterolêmico por meio do aumento na 

expressão gênica de transportadores hepáticos relacionados com a excreção do colesterol.  

Guerra et al. (2015) avaliaram os efeitos do consumo do extrato aquoso da polpa de 

açaí sobre alterações metabólicas desencadeadas pelo consumo de uma dieta hiperlipídica em 

camundongos. O consumo do extrato apresentou efeito protetor sobre a esteatose hepática, 

através da melhora nos níveis de adipocinas, sensibilidade a insulina e aumento na expressão 

dos genes relacionados à β-oxidação de ácidos graxos mediada pelo receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma (PPAR-α). E ainda, promoveu uma melhora no balanço 

oxidante/antioxidante hepático. Em 2016, o estudo de Pereira et al., também sugere o uso da 

polpa de açaí como uma terapia potencial para lesões hepáticas, uma vez que o tratamento 

com polpa de açaí foi capaz de promover uma redução da infiltração de gordura e do 

conteúdo de triglicerídeos hepático em ratos alimentados com uma dieta rica em gordura.  

Os efeitos benéficos da polpa do açaí, também foram observados em humanos. 

Barbosa et al. (2016) realizou um estudo de intervenção nutricional, composto por 35 

voluntários que consumiram 200 g / dia de polpa de açaí por um mês. Ao final da intervenção, 

a ingestão de açaí aumentou a atividade da catalase, a capacidade antioxidante total e reduziu 

a produção de espécies reativas de oxigênio. Além disso, reduziu a concentração sérica da 

proteína carbonila e aumentou os grupos sulfidrilas totais. Esses resultados mostram o 

benefício antioxidante do açaí quando consumido por mulheres saudáveis. 
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Estudo semelhante foi realizado por Pala et al. (2018) e foi observado que o consumo 

da polpa do açaí por mulheres saudáveis aumenta a concentração da apolipoproteína AI e a 

transferência do éster de colesterol para o HDL. Esses resultados em conjunto sugerem que 

houve uma melhora no metabolismo dessa lipoproteína, indicando proteção contra o 

desenvolvimento da aterosclerose (PALA et al., 2018). 

Recentemente, foi avaliado o efeito da suplementação de polpa de açaí na dieta 

materna hiperlipídica sobre o metabolismo lipídico de mães e proles, após o nascimento e 

após a lactação. Para tal, ratas Fisher foram alimentadas com dieta rica em gordura 

suplementada ou não com polpa de açaí, duas semanas antes do acasalamento e durante os 

períodos de gestação e lactação. Os achados do estudo revelaram que nas mães alimentadas 

com dieta hiperlipídica, houve aumento do peso do fígado, da atividade sérica das enzimas 

alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) e do grau de esteatose 

hepática. A adição de açaí na dieta materna reduziu algumas características da DHGNA, 

incluindo o peso do fígado e o grau de esteatose hepática. Em relação a prole, os efeitos da 

dieta materna mostram que a dieta hiperlipídica suplementada ou não com polpa de açaí, foi 

capaz de aumentar o peso corporal, além do peso absoluto e relativo do fígado dos filhotes. A 

introdução da polpa de açaí na dieta materna foi capaz de reduzir o peso relativo e o conteúdo 

de gordura do fígado, sugerindo que o consumo materno de açaí durante a gestação e lactação 

é capaz de modificar o metabolismo hepático da prole (BARBOSA et al., 2019b). 

 Os estudos realizados até o momento reforçam o importante papel que a polpa de 

açaí, devido as suas propriedades antioxidante e no metabolismo de lipídeos, exerce sobre a 

saúde. No entanto, estudos investigando os efeitos da polpa de açaí sobre a modulação da 

microbiota intestinal ainda estão se iniciando. O que se tem na literatura até o momento é um 

estudo que avaliou a hipótese de que tanto as fibras alimentares, quanto os polifenóis 

presentes no açaí proporcionam benefícios prebióticos e antigenotóxicos no cólon. Para tal, 

investigou-se essa hipótese usando uma digestão gastrointestinal simulada in vitro da polpa de 

açaí e um subsequente modelo de fermentação de cultura em lote, anaeróbico e com pH 

controlado refletivo da região distal do intestino grosso humano. Após a digestão in vitro, 

49,8% do total de polifenóis iniciais estavam disponíveis. Em modelo in vitro a polpa de açaí 

digerida proporcionou uma redução no número dos gêneros Bacteroides-Prevotella spp. e 

Clostridium-histolyticum, e aumentaram as concentrações dos ácidos graxos de cadeia curta 

em relação ao grupo controle (ALQURASHI et al., 2017). 

Diante do exposto, nossa hipótese concerne em explorar se a dieta hiperlipídica e a 

polpa de açaí, associadas ou não, na dieta materna durante os períodos de gestação e lactação, 
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são capazes de promover alterações na produção de ácidos graxos de cadeia curta no conteúdo 

cecal de mães e suas proles após a lactação. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Investigar o efeito da polpa de açaí suplementada na dieta hiperlipídica materna sobre 

aspectos intestinais e hepáticos das mães e da prole 

3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Identificar efeito da suplementação com polpa de açaí (2%) sobre a concentração de ácidos 

graxos de cadeia curta (ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico) produzidos no 

conteúdo cecal de ratas alimentadas com uma dieta hiperlipídica durante os períodos de 

gestação e lactação e de suas proles de 21 dias de idade. 

✓ Analisar o efeito da suplementação com polpa de açaí (2%) sobre a concentração hepática de 

TNF de ratas alimentadas com uma dieta hiperlipídica durante os períodos de gestação e 

lactação e de suas proles de 21 dias de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41



 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Dietas experimentais 

 

Os procedimentos experimentais utilizados neste trabalho foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), segundo o protocolo de número CEUA 2015/15 (Anexo I). 

Um total de 32 ratas Fischer, albinas, com aproximadamente 90 dias de idade foram 

obtidas do Laboratório de Nutrição Experimental, da Escola de Nutrição - UFOP, e lá 

permaneceram durante todo o procedimento experimental. Os animais foram alimentados com 

dieta padrão AIN-93G (REEVES, NIELSEN e FAHEY, 1993) ou dieta hiperlipídica com 

40% de banha de porco e 1% de colesterol, suplementadas ou não com polpa de açaí (2%). 

Os valores de banha de porco e colesterol foram definidos a partir de trabalhos 

previamente publicados (BURGUENO et al., 2013; GUERRA et al., 2015). A suplementação 

com polpa de açaí à 2% (200 ml de polpa de açaí) foi baseada no estudo de Souza et al. 

(2010).  Os ingredientes utilizados para a elaboração das dietas experimentais encontram-se 

na tabela 1. 
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Tabela 1. Ingredientes utilizados na elaboração das dietas experimentais. 

 

Ingredientes 

(g∕mL) 

                            Dietas Experimentais 

C A HF HFA 

Caseína 200 200 260 260 

Amido Milho 530,7 510,7 170,7 150,7 

Sacarose 100 100 100 100 

Óleo de Soja* 70 70 40 40 

Colina 2,5 2,5 2,5 2,5 

Mist. Minerais¹ 35 35 35 35 

Mist. Vitaminas² 10 10 10 10 

Celulose 50 50 50 50 

Metionina 1,8 1,8 1,8 1,8 

Colesterol 0 0 10 10 

Banha de Porco 0 0 320 320 

Polpa de Açaí 0 200 0 200 

 
C, dieta padrão baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; A, dieta padrão suplementada com polpa de açaí 

2% (p/p); HF, dieta hiperlipídica; HFA, dieta hiperlipídica suplementada com polpa de açaí 2% (p/p). 

¹ Mistura de minerais (expresso em g/kg da mistura): NaCl – 139,3 / KI- 0,79 / MgSO4.7H2O- 57,3 / CaCO3- 

381,4 / MnSO4.H2O – 4,01 / FeSO4.7H2O – 0,548 / CuSO4. 5H2O – 0,477 / CoCl2.6H2O – 0,023 / KH2PO4 – 

389,0. 

² Mistura de vitaminas (expresso em mg/kg da mistura): Acetato de retinol – 690; colecalciferol – 5; ácido 

pamino benzóico – 10 000; inositol – 10 000; niacina – 4000; riboflavina – 800; tiamina HCL – 500; ácido fólico 

– 200; biotina – 40; cianocobalamina – 3; dl-α - tocoferol – 6 700; sacarose – q.s.p. 1000. 
* O óleo de soja contém, em 100g, 18g de gordura saturadas e 82 g de gordura insaturada das quais 21g de ácido 

oleico, 55g de ácido linoleico e 6g de ácido linolênico. 

 

A composição química das dietas experimentais, dieta padrão (C), açaí (A) 

hiperlipídica (HF) e hiperlipídica + açaí (HFA), foi determinada através da análise da 

composição centesimal, realizada no laboratório de Bromatologia - UFOP, através de 

metodologias propostas para análise da composição química de alimentos do Instituto Adolfo 

Lutz (Instituto Adolf Lutz, 2008). A composição química das dietas experimentais está 

demonstrada na tabela 2. 
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Tabela 2. Composição química das dietas utilizadas no período experimental*. 

 

 

 

Nutriente 

Dietas Experimentais 

C A HF HFA 

Carboidrato (g)** 74,8 70,8 46,9 40,2 

Proteína (g) 18,0 23,4 17,4 24,2 

Lípides (g) 5,8 7,2 35,7 34,9 

Cinzas (g) 2,9 2,9 3,0 3,0 

Umidade (%) 10,6 11,7 7,7 8,5 

Valor energético total 

(Kcal) 

423,4 441,6 578,5 571,7 

 
C, dieta padrão baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; A, dieta padrão suplementada com 2% (p/p) de 

polpa de açaí 2% (p/p); HF, dieta hiperlipídica; HFA, dieta hiperlipídica suplementada com 2% (p/p) de polpa de 

açaí 2% (p/p). 

* Valores expressos por 100 gramas de dieta. ** Determinado pelo método da diferença. 
¥ Fatores de conversão: proteínas 4 kcal/g, lípides 9 kcal/g, carboidratos 4 kcal/g. 

 

A polpa de açaí (Icefruit Polpa de Açaí Médio) foi adquirida em lote único (07/2016) 

no comércio local da cidade de Ouro Preto, marca Icefruit Comércio de Alimentos Ltda 

(Tatuí, São Paulo, Brasil) para garantir a homogeneidade da polpa durante todo o 

experimento. Toda a quantidade de polpa de açaí necessária para o desenvolvimento do 

projeto foi adquirida em uma única remessa de um mesmo fornecedor e lote garantindo a 

homogeneidade da polpa durante todo o experimento. De acordo com o fabricante, a polpa de 

açaí é pasteurizada, embalada a vácuo e mantida à -80ºC. Também não contém corantes, 

conservantes e adição de outro ingrediente que não seja água. A polpa de açaí utilizada no 

presente trabalho possui cadastro para atividade de acesso no Sistema Nacional de Patrimônio 

Genético (SisGen), em atendimento ao previsto na Lei n° 13.123/2015 (Cadastro nº 

A30E10C) (ANEXO II) e sua composição química está demonstrada na tabela 3.  
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Tabela 3. Composição centesimal da polpa congelada de açaí, Icefruit Polpa de Açaí Médio*. 

 

Nutrientes Quantidade 

Umidade (%) 90.18 

Proteína (g) 0.89 

Lípides (g) 3.95 

Carboidrato (g) 2.31 

Fibra solúvel (g) 0.37 

Fibra insolúvel (g) 1.9 

Cinzas (g) 0.4 
 

* Valores expressos por 100 gramas de polpa. 

Fonte: Barbosa et al., 2019. 

 

A polpa de açaí apresenta aproximadamente 90% de umidade, 0,89 g de proteína, 3,95 

g de lípides, 2,31 g de carboidratos, 037 g de fibra solúvel, 1,9 g de fibra insolúvel e 0,4 g de 

cinzas.  

Com relação à concentração de compostos fenólicos, a polpa congelada de açaí 

utilizada possui uma concentração de polifenóis totais de 549,51 EAG e 6,47 mg 

antocianinas, dados apresentados na tabela 4.  

Tabela 4. Teores de polifenóis totais e antocianinas na polpa congelada de açaí, Icefruit Polpa 

de Açaí médio. 

 Polifenóis totais (EAG*)    Antocianinas (mg antocianina) 

Polpa de Açaí (100g)         549,51 ± 60,97                 6,47 ± 1,21 

* EAG: equivalente de ácido gálico. 

Fonte: Barbosa et al., 2019. 

 

4.2 Animais e condições experimentais 

 

Inicialmente, as ratas foram divididas aleatoriamente em quatro grupos experimentais 

(n=8 animais cada), de acordo com a dieta recebida: grupo controle (C) que recebeu a dieta 

padrão baseada na dieta AIN 93G, grupo controle + açaí (A) que recebeu a dieta padrão 

suplementada com polpa de açaí (2%), grupo hiperlipídico que recebeu a dieta hiperlipídica 

(HF) e grupo hiperlipídico + açaí (HFA) que recebeu dieta hiperlipídica suplementada com 

polpa de açaí (2%).  
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As ratas permaneceram por um período de 2 semanas de adaptação às dietas, em 

gaiolas individuais e recebendo dieta e água ad libitum. Após esse período foi realizado o 

acasalamento aleatório poligâmico, o qual duas fêmeas foram colocadas com um macho, em 

uma gaiola de polipropileno durante 5 dias. Ao longo, do período de gestação 

(aproximadamente 21 dias) as ratas (Geração G0) continuaram a receber suas respectivas 

dietas experimentais e água ad libitum.  

Ao nascer, as proles do sexo masculino (Geração F1), foram distribuídas 

aleatoriamente entre as ratas dos respectivos grupos experimentais, permanecendo até 6 

filhotes por rata, a fim de proporcionar um crescimento homogêneo da ninhada. Os filhotes 

permaneceram na gaiola junto com a mãe durante todo o período de lactação. Durante a 

lactação (cerca de 21 dias), as mães continuaram a receber suas respectivas dietas 

experimentais e água ad libitum. Ao final do período de lactação (fim do período 

experimental), foram selecionados aleatoriamente 8 animais (prole) do sexo masculino de 

cada grupo experimental (C, A, HF, HFA), totalizando 32 animais na geração F1 (Figura 11) 
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Figura 11. Delineamento experimental do estudo. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Ao final do período de lactação, as matrizes (Geração G0) e as proles (Geração F1), 

foram anestesiadas via inalação com isoflurano, de acordo com o Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e a eutanásia ocorreu por exsanguinação.  

Os fígados das gerações G0 e F1 foram coletados logo após eutanásia. Depois da 

retirada do órgão, ele foi lavado em solução salina gelada (0,9%), pesado, identificado e 

armazenado em alíquotas a -80° C até a realização das análises subsequentes. 

 

47



 
 

 

O conteúdo cecal foi obtido através da dissecação do cólon a partir da válvula 

ileocecal e conseguinte compressão do conteúdo para o interior de microtubos de 0,6 ml. Em 

seguida o conteúdo cecal foi armazenado a – 80°C para a análise da concentração de AGCC.  

 

4.3 Estabelecimento e caracterização do modelo experimental  

 

O delineamento experimental descrito acima foi utilizado no desenvolvimento de dois 

trabalhos em nosso laboratório. O primeiro trabalho foi publicado em 2019, produto de uma 

tese de doutorado (BARBOSA, 2019), e o segundo trabalho é a presente dissertação de 

mestrado. Esta seção apresenta a caracterização do modelo experimental, dados publicados 

por Barbosa et al. (2019), que mostram que a dieta materna hiperlipídica foi capaz de alterar o 

metabolismo hepático das gerações G0 e F1 promovendo o desenvolvimento da DHGNA 

através da avaliação de dados biométricos e marcadores hepático.  

A tabela 5 inclui os resultados de ingestão alimentar, massa corporal, peso relativo do 

fígado das ratas (G0). Podemos observar que a ingestão alimentar das ratas que receberam 

dieta rica em gordura suplementada ou não com polpa de açaí, foi menor que os grupos 

alimentados com dieta padrão. Em relação a massa corporal, os quatro grupos experimentais 

não apresentaram diferenças estatísticas no período inicial do experimento. No entanto, ao 

final do estudo, as ratas que receberam dieta HFA tiveram massa corporal significativamente 

maior (19%) do que o grupo C (p <0,05). Ao avaliar o peso relativo do fígado observou-se 

que o grupo hiperlipídico apresenta um aumento significativo desse parâmetro em relação ao 

grupo controle. A presença de açaí na dieta rica em gordura foi capaz de prevenir o aumento 

do peso relativo do fígado (esse parâmetro é 25% menor no grupo HFA em comparação com 

o grupo HF (p <0,05). 
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Tabela 5. Ingestão alimentar, peso corporal e peso do fígado das ratas (Geração G0). 

 

 C HF A HFA 

Ingestão alimentar 

(g/dia) 

13,82 ± 1,36 9,66 ± 1,15#* 14,73 ± 1,14 10,91 ± 0,67#* 

Massa corporal inicial 

(g) 

210,1 ± 8,83 210,4 ± 10,48 205,4 ± 8,35 218,9 ± 12,84 

Massa corporal final (g) 213,1 ± 20,78 230,9 ± 12,61 237,7 ± 27,63 255,6 ± 29,68# 

Peso relativo do fígado 

(%) 

3,33 ± 0,73 4,45 ± 1,03#* 2,53 ±0,55 3,30 ± 0,34§ 

 

C: dieta padrão baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; HF: dieta hiperlipídica; A: dieta padrão 

suplementada com 2% (p/p) de polpa de açaí; HFA: dieta hiperlipídica suplementada com 2% (p/p) de polpa de 

açaí. 

Os resultados são mostrados como média ± DP (n=7 filhotes por grupo). One-way ANOVA seguido pelos pós 

teste de Tukey.  
# p < 0,05 versus C 
* p < 0,05 versus A 

§ p < 0,05 versus HF 

 

Fonte: Barbosa et al., 2019. 

 

O conteúdo hepático de gordura total da geração G0 está apresentado na figura 12. 

Observou-se um aumento no conteúdo de gordura total hepática no grupo HF em relação aos 

grupos C (2,2 vezes; p<0,005) e A (3,8 vezes; p<0,001). A polpa de açaí foi capaz de prevenir 

em aproximadamente 1,8 vezes o aumento no conteúdo hepático de gordura total em animais 

alimentados com dieta hiperlipídica (p<0,01). 

 

 

 

49



 
 

 

Figura 12. Níveis hepáticos de gordura total das ratas (Geração G0).  

 

C: dieta padrão baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; HF: dieta hiperlipídica; A: dieta padrão 

suplementada com 2% (p/p) de polpa de açaí; HFA: dieta hiperlipídica suplementada com 2% (p/p) de polpa de 

açaí. Os resultados são mostrados como média ± DP (n= 7 ratas por grupo). Letras diferentes indicam diferença 

estatística significativa. Valor de p<0,005 foi considerado significativo para o teste One-way ANOVA seguido 

do pós-teste Tukey. 

 

Fonte: Barbosa et al., 2019. 

 

O desenvolvimento da DHGNA está associado ao acúmulo intra-hepático de gordura.0 

O trabalho de Barbosa (2019) demonstra as características histológicas e define o grau de 

esteatose no fígado das ratas mães. Os resultados encontrados mostram que o grupo HF 

apresentou maior grau de esteatose (moderada e acentuada), e quando a polpa de açaí foi 

suplementada na dieta hiperlipídica os animais apresentaram uma atenuação desse grau de 

esteatose (dados não demostrados; presentes na tese de doutorado de Barbosa, 2019).  

Na geração F1 os resultados referentes à massa corporal final e peso relativo do fígado 

estão expressos na tabela 6. Com relação à massa corporal final foi observado um aumento na 

massa corporal da prole de HF (25% versus A; p<0,01) e HFA (40% versus A; p<0,05). Com 

relação ao peso relativo do fígado a alimentação das ratas durante a gestação e lactação com 

uma dieta rica em lipídeos promoveu um aumento de 47% neste parâmetro nas proles do 

grupo HF em relação as proles do grupo C. A suplementação de polpa de açaí à dieta 

hiperlipídica preveniu esse aumento, uma vez que as proles do grupo HFA apresentaram um 

peso relativo do fígado 17% menor quando comparado com o grupo HF. 
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Tabela 6. Massa corporal e peso do fígado da prole (Geração F1).  
 

 Prole-P21 

 C HF A HFA 

Massa corporal final (g) 30,49 ± 3 33,67 ± 5,8* 23,96 ± 4,43 38,36 ± 7,46*# 

Peso relativo do fígado (%) 3,67 ± 0,54 4,96 ± 0,89# 4,32 ± 0,38 4,1 ± 0,25§ 

 
C: dieta padrão baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; HF: dieta hiperlipídica; A: dieta padrão 

suplementada com 2% (p/p) de polpa de açaí; HFA: dieta hiperlipídica suplementada com 2% (p/p) de polpa de 

açaí; P1: prole pós-parto; P21: prole pós-desmame. Os resultados são mostrados como média ± DP (n=7 filhotes 

por grupo). One-way ANOVA seguido pelos pós teste de Tukey. 
# p < 0,05 versus C 
* p < 0,05 versus A 

§ p < 0,05 versus HF 

 

Fonte: Barbosa et al., 2019. 

 

Os níveis colesterol hepático também foram verificados em F1 (figura 13). A dieta HF 

e HFA durante a gestação e lactação, induziu na prole um aumento na concentração de 

colesterol total quando comparada à prole de mães alimentadas com dieta controle (134%, p 

<0,001 versus C) e suplementada com açaí (123%, p <0,001 versus A). Através das 

características histológicas e do grau de esteatose dos fígados da prole foi possível observar 

que os filhotes HF apresentaram um maior número de gotículas lipídicas em comparação com 

os do grupo CA e HFA. Adicionalmente, a prole do grupo HFA apresentou menor grau de 

esteatose quando comparado com o grupo HF, sugerindo um efeito protetor do açaí em 

relação ao acúmulo de lipídios hepáticos (dados não mostrados, presentes na tese de 

doutorado de Barbosa, 2019). 
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Figura 13. Níveis de colesterol hepático das proles (Geração F1).  

 

C: dieta padrão baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; HF: dieta hiperlipídica; A: dieta padrão 

suplementada com 2% (p/p) de polpa de açaí; HFA: dieta hiperlipídica suplementada com 2% (p/p) de polpa de 

açaí. Os resultados são mostrados como média ± DP (n= 7 filhotes por grupo). Valor de p <0,05 foi considerado 

significativo para o teste One-way ANOVA seguido pelos pós teste de Tukey. 

Fonte: Barbosa et al., 2019. 

 

 4.4 Análise da concentração de ácidos graxos de cadeia curta 

 

A extração e determinação da concentração dos AGCC no conteúdo cecal foi realizada 

de acordo com a técnica descrita por Torii et al., (2011), com algumas modificações. 

Amostras de fezes do conteúdo cecal (100 mg) foram misturadas a 500 μl de ácido sulfúrico 

(H2SO4 0,6 M) (Sigma, San Luis, EUA), homogeneizadas em vórtex e centrifugadas por 10 

minutos numa velocidade de 5000 g na temperatura de 4°C. O sobrenadante foi transferido 

para um microtubo de 0,6 mL e por fim, a solução foi filtrada em membrana de 0,22 µm. O 

sobrenadante correspondente de cada amostra foi transferido para vials individuais.  

Para as dosagens dos ácidos acético, propiônico e butírico, foi utilizada a técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência (High Performance Liquid Cromatography - HPLC) 

em detector DAD Shimadzu® e coluna Aminex HPX-87H, 300 x 7.8 mm (Bio-Rad®, 

California, EUA). Alíquotas de 20 µL do material filtrado foram analisadas no comprimento 

de onda de 210 nm por 70 minutos, sob um fluxo de 0,6 mL/minuto de H2SO4 5mM e forno a 

55oC. Para preparo da fase móvel foi utilizado H2SO4 5mM. Curvas de calibração foram 

preparadas utilizando os padrões (Sigma, San Luis, EUA), nas seguintes concentrações 

acético (1,2 a 83,0 µmol), propiônico (1,05 a 67,0 µmol) e butírico (0,8 a 56,0 µmol).  

 

4.5 Determinação da concentração hepática de TNF 

 

4.5.1 Processamento do fígado – preparo do homogenato  
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 Amostras de aproximadamente 50 mg de fígado foram homogeneizadas em 500 µl de 

tampão RIPA (tris-(hidroximetil)-aminometano (TRIS 0,05M), cloreto de sódio (NaCl 0,15M), 

EDTA 0,0013M, deoxicolato de sódio 1% e duodecil sulfato de sódio (SDS 0,1%). As 

amostras de fígado foram trituradas utilizando um homogeneizador elétrico, sob baixa rotação 

por aproximadamente 30 segundos, seguido de 1 minuto no gelo. Este processo foi repetido 3 

vezes para cada amostra. Após a realização desta etapa as amostras foram centrifugadas a 

10.000 g por 10 minutos a 4C°. Posteriormente, foi coletado o sobrenadante e o mesmo 

aliquotado e armazenado a temperatura de -80C° para as análises posteriores.  

 

4.5.2 Dosagem de proteínas totais 

 

A concentração de proteínas totais foi determinada de acordo com o método de 

LOWRY et al. (1951). O princípio do método baseia-se na redução do reagente de Folin 

Ciocalteau, por aminoácidos aromáticos formando uma coloração azul. A reação ocorre em 

meio alcalino e é catalisada por íons cobre. 

As soluções de trabalho utilizadas no ensaio foram preparadas conforme descrito 

abaixo: Reagente A: foram dissolvidos 0,25 g de sulfato de cobre (CuSO45H2O) e 0,5 g de 

citrato de sódio em 100 ml de água destilada.  

Reagente B: foram dissolvidos 5 g de carbonato de sódio e 1 g de hidróxido de sódio em 250 

ml de água destilada.  

Reagente C: em 50 ml de reagente B foram adicionados 1 ml de reagente A.  

Reagente D: em 1 ml de reagente de Folin foram adicionados 1 ml água destilada.  

Para a realização do ensaio, 10 µl do sobrenadante do homogenato de tecido hepático, foi 

diluído em 90 µl de água destilada. Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 µl da 

amostra diluída ou diferentes concentrações da solução padrão de albumina ou água destilada 

(branco). Em seguida foram adicionados 1 ml do reagente C. Os tubos foram agitados no 

vórtex e incubados a temperatura ambiente por 15 minutos. Posteriormente foram adicionados 

100 µl do reagente D em todos os tubos, misturou-se vigorosamente e após 30 minutos de 

incubação no escuro as absorbâncias dos tubos foram obtidas pela leitura no equipamento de 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 660 nm. Diluições seriadas de uma solução de 

concentração conhecida de albumina bovina sérica (BSA) a 2 mg/ml, foram utilizadas para a 

construção da curva de calibração. Após análise de regressão linear, foi determinada a equação 

da reta, e utilizada para determinar a concentração de proteínas totais presentes no homogenato 

hepático. 
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4.5.3 Dosagem da concentração de TNF 

 

O sobrenadante do homogenato do fígado obtido anteriormente foi utilizado na 

dosagem para avaliar a concentração da citocina TNF. Para esse ensaio, utilizou-se o Kit de 

ELISA da Invitrogen (Rat TNF-alpha ELISA, For Lysates, Kit - Catalog Number ERA57RB 

96 tests, Califórnia). A análise foi realizada de acordo com as recomendações do fabricante.  

Resumidamente, microplacas com 96 poços foram sensibilizadas com anticorpo 

específico para a citocina e incubadas por 2 horas e 30 minutos com agitação suave em 

temperatura ambiente. Para a curva padrão foram realizadas diluições seriadas do padrão de 

TNF utilizando as seguintes concentrações (20.000 pg/ml, 6.667 pg/ml, 2.222 pg/ml, 740,7 

pg/ml, 246,9 pg/ml, 82,3 pg/ml, 27,43 pg/ml e 0 pg/ml). A placa foi bloqueada com PBS/Soro 

de albumina bovina e incubada em temperatura ambiente. Em seguida, após um ciclo de 3 

lavagens com o tampão, foram adicionadas as amostras e as diluições seriadas da curva 

padrão. As placas foram incubadas em temperatura ambiente e após esse período o anticorpo 

conjugado de estreptavidina-peroxidase foi adicionado aos poços da microplaca. A coloração 

foi revelada utilizando o substrato enzimático tetrametilbenzidina (TMB) adicionado da 

solução de parada para bloquear a reação. A densidade óptica foi determinada em leitor de 

placa (EPOCH, BIOTEK®) no comprimento de onda de 450 nm e os valores da concentração 

de TNF no fígado foram expressos em pg/mg de proteínas totais. 

 

4.7 Análise estatística 

 

A normalidade dos dados foi verificada utilizando o teste Kolmogorov-Smirnov. Os 

efeitos da dieta e da polpa de açaí foram avaliados usando a análise da variância ANOVA 

TWO-WAY, seguida pelo teste de Bonferroni. Foi considerado estatisticamente significante p 

<0,05 e os dados paramétricos foram representados como média ± desvio padrão. Foi 

realizada a correlação linear de Pearson para rastrear associações entre o peso relativo do 

fígado e TNF em relação a concentração do ácido butírico no grupo HFA da geração F1. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 6.0 para 

Windows (GraphPad Software, San Diego, CA). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Concentração de ácidos graxos de cadeia curta (ácido acético, ácido butírico e ácido 

propiônico)  

 

Esta seção apresenta os resultados das concentrações dos ácidos graxos de cadeia curta 

do conteúdo cecal das gerações G0 e F1.  

Na figura 14 estão apresentados os valores das concentrações dos ácidos graxos 

acético, butírico, propiônico e ácidos graxos totais (somatório dos três ácidos analisados) das 

mães (Geração G0).  

A concentração de ácido acético nas mães teve efeito da dieta hiperlipídica (p<0,001), 

polpa de açaí (p<0,01) e interação (p<0,05). A interação nesse contexto representa a relação 

existente entre as variáveis, demonstrando que o efeito de uma variável causal em um 

resultado depende do estado de uma segunda variável causal, ou seja, o açaí e a dieta 

hiperlipídica. A concentração de ácido acético foi 31 % menor nas mães do grupo HFA 

quando comparado ao grupo HF (p<0,01) (Figura 14 a).  

A concentração de ácido butírico nas mães teve efeito da polpa de açaí (p<0,05), mas 

o pós-teste não mostrou a diferença entre os grupos experimentais (Figura 14 b). 

Em relação a concentração de ácido propiônico da geração G0, observou-se que a sua 

concentração teve efeito da polpa de açaí (p<0,001). Os animais que receberam polpa de açaí 

suplementada na dieta hiperlipídica apresentaram uma concentração cecal de ácido propiônico 

47% menor que as mães do grupo HF (p<0,01) (Figura 14 c).   

Referente as concentrações dos ácidos graxos totais, o mesmo foi influenciado pela 

dieta hiperlipídica (p<0,01), pela polpa de açaí (p<0,01) e a interação (p<0,05). A 

concentração de ácidos graxos totais no conteúdo cecal foi 33% menor nas mães do grupo 

HFA quando comparado ao grupo HF (p<0,01) (Figura 14 d). 
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Figura 14. Efeito da dieta hiperlipídica e da polpa de açaí sobre a concentração dos ácidos 

graxos de cadeia curta acético, butírico, propiônico e total no conteúdo cecal das ratas 

(Geração G0). 

 

A: Concentração do ácido graxo de cadeia curta acético no conteúdo cecal das ratas (Geração G0). B: Concentração do ácido 

graxo de cadeia curta butírico no conteúdo cecal das ratas (Geração G0). C: Concentração do ácido graxo de cadeia curta 

propiônico no conteúdo cecal das ratas (Geração G0). D: Concentração do ácido graxo de cadeia curta total (somatório dos três 

ácidos analisados) no conteúdo cecal das ratas (Geração G0). Controle: dieta controle baseada na dieta AIN-93G para ratas 

gestantes (Grupo C); Hiperlipídica: dieta hiperlipídica (Grupo HF); Açaí: suplementação das dietas controle ou hiperlipídica 

com polpa de açaí a 2% (p/p) (Grupos A e HFA). Para a análise estatística foi utilizado 8 animais por grupo, o valor de p < 

0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Foi utilizado o teste Two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni 

para detectar diferenças estatísticas entre os grupos experimentais, sendo ***< 0,001; **<0,01 e *< 0,05. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Na figura 15 estão apresentadas as concentrações dos ácidos graxos acético, butírico, 

propiônico e ácidos graxos totais (somatório dos três ácidos analisados) da prole (Geração 

F1).  

A concentração de ácido acético na prole teve efeito da interação (p<0,05), no entanto 

o pós-teste não mostrou a diferença entre os grupos experimentais (Figura 15 a). 

A concentração de ácido butírico na prole foi influenciada pela dieta hiperlipídica 

(p<0,001), pela polpa de açaí (p<0,01) e a interação (p<0,05). A prole que recebeu a lactação 

da mãe alimentada com uma dieta hiperlipídica suplementada com a polpa de açaí apresentou 
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um aumento de 42% na concentração de ácido butírico quando comparado ao grupo HF 

(p<0,01) (Figura 15 b).   

A concentração de ácido propiônico na prole teve efeito da polpa de açaí (p<0,0001) e 

da interação (p<0,05). A prole do grupo HFA apresentou uma concentração de ácido 

propiônico 43% menor que a prole que recebeu a lactação da mãe alimentada com a dieta 

hiperlipídica (p<0,01) (Figura 15 c).   

Referente as concentrações dos ácidos graxos totais, o mesmo foi influenciado pela 

dieta hiperlipídica (p<0,05), no entanto o pós-teste não mostrou a diferença entre os grupos 

experimentais (Figura 15 d). 

Figura 15. Efeito da dieta hiperlipídica e da polpa de açaí sobre a concentração dos ácidos 

graxos de cadeia curta acético, butírico, propiônico e total no conteúdo cecal das proles 

(Geração F1).  

 

A: Concentração do ácido graxo de cadeia curta acético no conteúdo cecal das proles (Geração F1). B: Concentração do ácido 

graxo de cadeia curta butírico no conteúdo cecal das proles (Geração F1). C: Concentração do ácido graxo de cadeia curta 

propiônico no conteúdo cecal das proles (Geração F1). D: Concentração do ácido graxo de cadeia curta total (somatório dos 

três ácidos analisados) no conteúdo cecal das proles (Geração F1). Controle: dieta controle baseada na dieta AIN-93G para 

ratas gestantes (Grupo C); Hiperlipídica: dieta hiperlipídica (Grupo HF); Açaí: suplementação das dietas controle ou 

hiperlipídica com polpa de açaí a 2% (p/p) (Grupos A e HFA). Para a análise estatística foi utilizado 8 animais por grupo, o 

valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Foi utilizado o teste Two-way ANOVA seguido pelo teste de 

Bonferroni para detectar diferenças estatísticas entre os grupos experimentais, sendo ***< 0,001; **<0,01 e *< 0,05. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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5.2 Concentração hepática da citocina TNF 

 

Esta seção apresenta os resultados das concentrações hepáticas de TNF das gerações G0 e 

F1.  

A concentração hepática de TNF nas mães foi influenciada pela polpa de açaí (p<0,05) 

e a interação (p<0,01), mas o pós-teste não mostrou a diferença entre os grupos experimentais 

(Figura 16 a). A concentração hepática de TNF na prole foi influenciada pela dieta (p<0,001) 

(Figura 16 b), no entanto, não foi encontrado diferença significativa entre os quatro grupos 

experimentais no pós-teste.  

Figura 16. Efeito da dieta hiperlipídica e da polpa de açaí sobre a concentração hepática de 

TNF das ratas e proles (Geração G0 e F1). 

 

 
A: Concentração hepática de TNF das ratas (Geração G0) e B: Concentração hepática de TNF das proles 

(Geração F1).  

C: dieta controle baseada na dieta AIN-93G para ratas gestantes; HF: dieta hiperlipídica; A: dieta controle 

suplementada com 2% (p/p) de polpa de açaí; HFA: dieta hiperlipídica suplementada com 2% (p/p) de polpa de 

açaí.  

Para a análise estatística foi utilizado 8 animais por grupo, o valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. Foi utilizado o teste Two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni para detectar diferenças 

estatísticas entre os grupos experimentais.  
 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

 

5.3 Correlação entre peso relativo do fígado, concentração hepática de TNF e ácido 

butírico na geração F1 

 

Nas proles do grupo HFA investigamos, através da análise de correlação linear, a 

associação entre o peso relativo do fígado e a concentração de ácido butírico (Figura 17a) e a 

associação entre a concentração hepática de TNF e a concentração de ácido butírico (Figura 

17b). Nesses animais encontramos que a concentração cecal de ácido butírico foi 
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inversamente associada ao peso relativo do fígado (r=0,9164; p< 0,05) e à concentração 

hepática de TNF (r=0,9870; p< 0,01). 

 

Figura 17. Correlação linear de Pearson entre o peso relativo do fígado e a concentração 

hepática de TNF em relação à concentração de ácido butírico no grupo HFA na prole 

(Geração F1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Correlação linear de Pearson entre o peso relativo do fígado em relação à concentração de ácido butírico no grupo 

HFA na prole (Geração F1). B: Correlação linear de Pearson entre a concentração hepática de TNF em relação à 

concentração de ácido butírico no grupo HFA na prole (Geração F1).    

Para a análise estatística foi utilizado 5 animais por grupo, o valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Já é bem estabelecido na literatura o papel dos metabólitos microbianos intestinais na 

etiopatogenia da DHGNA (ENDO et al., 2013; DAI et al., 2020). A relação descrita entre o 

desequilíbrio na produção de AGCC e o desenvolvimento e progressão desta doença incluem 

a disfunção da barreira intestinal, resultando em endotoxemia metabólica e formação 

de produtos e toxinas derivados do intestino que irão ativar receptores hepáticos do tipo toll 

like, com uma produção subsequente de mediadores pró-inflamatórios e inflamação sistêmica 

(XIE e DEMARZIO, 2019; CATALKAYA et al., 2020). Deste modo, atenuar os danos 

causados por esse desequilíbrio pode ser uma abordagem adicional para a prevenção eou 

tratamento da DHGNA (CHAMBERS et al., 2015; DAI et al., 2020).  

O açaí é um fruto que apresenta alta concentração de polifenóis e fibras alimentares e 

tem sido muito estudado como estratégia terapêutica para a DHGNA, demonstrando 

importantes efeitos no metabolismo redox e de lipídeos (GUERRA et al., 2015; SILVA, 2020; 

BARBOSA et al., 2021). No presente estudo foi encontrado que as ratas que receberam dieta 

hiperlipídica e polpa de açaí durante os períodos de gestação e lactação apresentaram 

alteração na concentração cecal de AGCC e esse efeito refletiu na vida pós-natal de sua prole 

de 21 dias de idade. Foi demonstrado uma redução na concentração de ácido acético nas mães 

do grupo HFA em relação ao grupo hiperlipídico, levando a uma associação otimista da 

adição da polpa açaí protegendo a geração G0 do acúmulo hepático de lipídeos, visto que o 

ácido acético desempenha papel importante papel como substrato da gliconeogênese e da 

lipogênese no fígado (JASIRWAN et al., 2019).  

Mães e proles do grupo HFA apresentaram uma redução na concentração do ácido 

propiônico em relação ao grupo hiperlipídico. Esse AGCC em altas concentrações pode inibir 

a atividade de histonas desacetilases (HDAC) (SCHILDERINK, VERSEIJDEN e JONGE, 

2013). As sirtuínas (SIRT) são uma família de proteínas classificadas como histonas 

desacetilase de classe III e estudos avaliando o efeito da dieta materna em modelos 

experimentais de DHGNA têm mostrado que o excesso de lipídios pode reduzir a expressão e 

a atividade da SIRT1 no fígado de mães e filhos, causando alterações no metabolismo 

hepático e promovendo o acúmulo de gordura (SUTER et al., 2012). (SACCONNAY, 

CARRUPT, NURISSO, 2016; BARBOSA et al., 2019). Vimos que mãe e prole do grupo 

HFA tem uma menor concentração de ácido propiônico e isso provavelmente leva a uma 

menor inibição da SIRT1, que cvai de encontro com o estudo de Barbosa (2019) onde as 
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proles de mães que receberam a dieta hiperlipídica suplementada com a polpa de açaí, 

apresentam uma maior expressão gênica dessa proteína.  

Adicionalmente, a literatura mostra que o ácido butírico pode modular o metabolismo 

energético celular pela ativação da via de sinalização da proteína quinase ativada por 

monofosfato de adenosina (AMPK) e subsequente regulação da fosforilação por meio da 

modificação de SIRT1 (ENDO et al., 2013). Esse trabalho demonstrou que a prole que 

recebeu a lactação da mãe alimentada com uma dieta hiperlipídica suplementada com a polpa 

de açaí apresentou um aumento na concentração de ácido butírico quando comparado ao 

grupo HF. Cabe ressaltar que o ácido butírico desempenha importante papel na DHGNA, 

atuando na manutenção da permeabilidade intestinal, uma vez que promove o fortalecimento 

das junções intestinais por meio da regulação positiva da proteína zona ocludente-1 (ZO-1) 

(PLOGER et al., 2012; ZHOU et al., 2017; DAI et al., 2020). O ácido butírico também é 

conhecido por apresentar efeito anti-inflamatório, assim como o açaí (MISHIRO et al., 2013; 

DIAS et al., 2015). Embora não tenha sido observado efeito direto da polpa de açaí na 

concentração hepática de TNF nos animais, ao realizar uma análise de correlação entre a 

concentração de ácido butírico e TNF no grupo HFA da geração F1 foi visto uma associação 

inversa muito forte. Isto sugere que o consumo de polpa de açaí poderia estar protegendo a 

prole de um estado pró-inflamatório causado pela DHGNA pelo aumento na concentração 

desse AGCC.  

Observamos efeito da amamentação sobre os resultados obtidos na geração F1. A 

literatura é bem consistente em mostrar os efeitos benéficos do leite materno sobre a DHGNA 

que poderiam ser mediados em parte pela programação de uma composição mais saudável do 

microbioma intestinal, induzida por componentes deste alimento (SÁNCHEZ et al., 2021). 

PRENTICE et al. (2019) demonstraram que o ácido butírico derivado do leite materno 

contribui para a regulação da adiposidade e do metabolismo do bebê, promovendo o 

desenvolvimento de um peso saudável no início da vida (PRENTICE et al., 2019). 

Estudos avaliando a suplementação com polpa de açaí na dieta materna hiperlipídica 

modificando a concentração de AGCC ainda são escassos e, até onde sabemos, este é o 

primeiro estudo a verificar o efeito da dieta materna suplementada com açaí na modulação 

dos ácidos acético, butírico e propiônico. Portanto, ainda faltam dados na literatura que 

permitam confrontar nossa hipótese e discuti-la com outros trabalhos. Nesta temática, o único 

estudo que se tem é um ensaio in vitro de simulação da digestão intestinal do açaí realizado 

por ALQURASHI et al. (2017). Os autores demonstraram que os polifenóis presentes neste 

fruto não são totalmente degradados durante o processo de digestão e que uma porcentagem 
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desses componentes atinge o cólon e junto com as fibras alimentares influenciam na produção 

fecal dos AGCC, acético, butírico e propiônico, e na mudança dos gêneros de grupos 

bacterianos, com redução de Bacteroides-Prevotella spp. e Clostridium-histolyticum. 

Nossos resultados sugerem um papel positivo do açaí na dieta materna hiperlipídica 

para conferir respostas relacionadas às mudanças na concentração dos AGCC na mãe e suas 

proles. Dados publicados anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa mostram que nesse 

modelo experimental a prole e a mãe são protegidas do desenvolvimento e progressão da 

DHGNA pelo consumo de polpa de açaí por seu efeito no metabolismo de lipídeos, através da 

expressão e ativação da proteína 1 de ligação ao elemento regulador de esterol (SREBP1) e 

enzimas-chave da biossíntese de lipídeos, como ácido graxo sintase (FAS) e também, por 

exercer importante efeito antioxidante no fígado (BARBOSA, 2019; BARBOSA et al., 2021). 

O presente estudo sugere que, complementarmente aos efeitos demonstrados anteriormente, a 

mudança na concentração dos AGCC que ocorre pelo consumo de polpa de açaí, também 

possa estar protegendo a mãe e prole de um menor acúmulo de lipídeos e consequentemente 

progressão da DHGNA. Contribuindo para demonstrar que o hit inicial para o acúmulo de 

gordura no fígado possa estar ocorrendo ainda no útero associado a uma dieta materna 

hiperlipídica.  

Cabe ressaltar uma limitação importante dos resultados obtidos que é a não utilização 

na dieta materna dos compostos bioativos do açaí de forma isolada, mas a sua polpa comercial 

como um alimento que apresenta em sua composição outros compostos químicos que podem 

alterar a relação do eixo intestino-fígado e então afetar o metabolismo lipídico hepático 

através da regulação de outras vias metabólicas. Além disso, poucos estudos consideraram a 

possível atividade sinérgica de fibras e polifenóis, ambos presentes na polpa de açaí 

(MANSOORIAN et al., 2019). Sendo assim, não é possível distinguir se a mudanças na 

produção de AGCC são efeitos de fibras ou polifenóis, ou provavelmente poderiam ser uma 

combinação de ambos. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Em síntese, o presente estudo mostrou que a na geração G0, quando o animal do grupo 

hiperlipídico recebe a suplementação com a polpa de açaí, apresenta uma menor concentração 

de ácido acético e ácido propiônico. Já na geração F1, quando o animal hiperlipídico recebe a 

suplementação com a polpa de açaí, apresenta uma concentração menor de ácido propiônico e 

maior de ácido butírico.  

 Esses resultados complementam os efeitos benéficos que foram vistos anteriormente, 

quando o açaí foi suplementado na dieta hiperlipídica na mãe e prole e apresentou melhora no 

metabolismo lipídico e oxidativo.  Aqui mostramos que uma outra possível via seria através 

da modulação da concentração de AGCC no intestino. Nossos achados podem ser úteis para 

ajudar na melhor compreensão do efeito de alimentos ricos em compostos bioativos sobre o 

trato intestinal em um modelo de DHGNA induzida por dieta materna hiperlipídica. 

Entretanto, mais estudos de intervenção dietética são necessários para explicar o papel do eixo 

intestino-fígado no desenvolvimento da DHGNA induzida por nutrientes e comprovar que o 

consumo de açaí é benéfico para a saúde intestinal e indicado como estratégia terapêutica para 

a prevenção da DHGNA.  

Sugere-se que o papel do açaí na modulação da permeabilidade intestinal e também na 

sinalização de vias inflamatórias relacionadas ao eixo intestino-fígado possa ser o objetivo de 

estudos posteriores para melhor compreender os efeitos do açaí na dieta materna e seus 

descendentes.  
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