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RESUMO 

 

 

As dietas ricas em lipídios estão associadas ao desenvolvimento de malefícios cuja progressão 

pode acarretar doenças como a esteatose hepática. A esteatose hepática não alcoólica 

caracteriza-se pelo aumento de gordura no fígado sem consumo significativo de bebida 

alcoólica e pode progredir para cirrose, sendo o estresse oxidativo uma das causas desse 

avanço. O pequi (Caryocar brasiliense Cambess) possui consideráveis teores de lipídios, 

fibras e relevantes quantidades de carotenoides, portanto, com potencial efeito sobre o 

metabolismo de lipídios e como agente antioxidante. O objetivo deste estudo consistiu em 

avaliar os efeitos da polpa de pequi desidratada sobre as alterações hepáticas e a ação sobre 

outros órgãos em ratos alimentados com dieta hiperlipídica. Foram utilizados 40 ratos 

Fischer, divididos em quatro grupos e alimentados com dieta padrão (P), dieta padrão 

acrescida de 2,4% de polpa de pequi (PPq), dieta hiperlipídica (H) e dieta hiperlipídica com 

2,4% de polpa de pequi (HPq). Ao final de oito semanas os animais foram anestesiados e 

eutanasiados. A adição da polpa de pequi proporcionou efeito protetor ao fígado, pois 

observamos aumento do conteúdo de glutationa total, redução da peroxidação lipídica e da 

atividade da alanina aminotransferase. Houve menor acúmulo dos tecidos adiposos mediante 

ingestão do pequi, assim como diminuição de células inflamatórias no fígado desses animais. 

Esses resultados sugerem que a adição da polpa do pequi foi eficaz em melhorar os 

parâmetros de danos hepáticos e status oxidativo neste modelo experimental.  

 

Palavras chave: Caryocar brasiliense, estresse oxidativo, esteatose hepática, tecido adiposo, 

ratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

High lipid diets are associated with the development of harms whose progression can lead to 

diseases such as hepatic steatosis. The non-alcoholic fatty liver disease is characterized by 

increased fat in the liver without significant consumption of alcohol and it can progress to 

cirrhosis, being oxidative stress, one of the causes of this advance. Pequi (Caryocar 

brasiliense Cambess) has considerable levels of lipids, fibers and relevant quantities of 

carotenoids, therefore, it shows high potential effect on lipid metabolism and as an antioxidant 

agent. The objective of this study was to evaluate the effects of dehydrated pequi pulp on liver 

changes and its action on other tissues in rats fed high fat diet. We used 40 Fischer rats, 

divided into four groups that fed a standard diet (P), standard diet plus 2.4% of pequi pulp 

(PPq), high fat diet (H) and high fat diet plus 2.4% pequi pulp (HPq). At the end of eight 

weeks, the animals were anesthetized and euthanized. The addition of pequi pulp provided 

protective effects to the liver, because it exhibited increased total glutathione content, reduced 

lipid peroxidation and alanine aminotransferase activity. We observed less accumulation of 

adipose tissue and decreased inflammatory cells in the liver of animals that received diet plus 

pequi. These results suggest that the addition of pequi pulp was effective in the improvement 

of liver parameters and oxidative damage in this experimental model. 

 

Keywords: Caryocar brasiliense, oxidative stress, hepatic steatosis, adipose tissue, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ocorrência de modificações no perfil nutricional da população brasileira vem 

acontecendo há alguns anos e consistem no declínio da prevalência de desnutrição na 

população infantil e adulta concomitantemente à elevação de casos de sobrepeso e obesidade. 

Essa situação está associada ao aumento do sedentarismo e mudanças nos padrões alimentares 

(BATISTA FILHO e RISSIN, 2003).  

Dentre essas mudanças, pode-se destacar o declínio no consumo de alimentos 

integrais, frutas, verduras e aumento de produtos alimentícios ricos em gorduras saturadas e 

trans, sódio e conservantes na dieta da população brasileira (BRASIL, 2014). Alterações desse 

tipo podem estar associadas com malefícios a saúde, uma vez que as frutas e legumes são as 

fontes primordiais dos compostos antioxidantes (vitamina E, vitamina C, β-caroteno, 

compostos fenólicos), possuindo propriedades anti-inflamatórias, com indicação de efeitos 

antiobesidade, tais como a diminuição do acúmulo de lipídios e indução da lipólise 

(HOSSAIN e RAHMAN, 2011; GONZALEZ-CASTEJON e RODRIGUES-CASADO, 

2011).  

 No contexto regional, os frutos do Cerrado ainda são pouco explorados 

comercialmente, relacionando-se principalmente com a economia proveniente da agricultura 

familiar e com os hábitos alimentares das populações inseridas nesse bioma (ALMEIDA et 

al., 1998). 

O pequi é uma espécie do Cerrado utilizada pela população, que além de possuir 

quantidades consideráveis de lipídios e fibras ainda contém teores relevantes de carotenoides 

e atividade antioxidante in vitro elevada, podendo ser considerado uma fonte potencial de 

antioxidantes naturais (TEIXEIRA et al., 2013; MORAIS et al., 2013). As vitaminas E e C 

estão associadas com melhoria no quadro de doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, 

principalmente em pacientes diabéticos; o efeito positivo desses compostos antioxidantes são 

principalmente devido à diminuição do estresse oxidativo e retardo da progressão da esteatose 

simples (HARRISON et al., 2003). 

A esteatose hepática compõem as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), 

caracterizadas por depósitos de lipídios e demais complicações hepáticas semelhantes às 

pessoas que apresentam ingestão de álcool constantemente (ANGULO e LINDOR, 2002). De 

acordo com Liu et al. (2011), a progressão da esteatose hepática não alcoólica está 

estreitamente relacionada com a peroxidação lipídica e com o estresse oxidativo crônico. 
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Desse modo, os autores propõem que o aumento da ingestão de alimentos de origem vegetal 

possui grande variedade de antioxidantes, sendo assim importante no combate aos danos do 

fígado.  

Baseado nas informações presentes na literatura, acredita-se que a compreensão dos 

efeitos do pequi contribuirá para que a população usufrua de um alimento não apenas com 

finalidade de suprir necessidade calórica, mas também com efeito funcional. O esclarecimento 

desses efeitos poderá proporcionar a agregação de valor ao pequi, realização de futuros 

estudos mais avançados sobre as propriedades desse fruto, além de ampliar a diversidade de 

opções dietéticas para pacientes com esteatose hepática não alcoólica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1.1 Pequi  

 

 

 O Cerrado destaca-se por ser o segundo maior bioma do território brasileiro. Devido à 

sua extensão é encontrada grande variedade de espécies vegetais e animais, sendo considerado 

ainda o berço das águas, uma vez que diversas nascentes de importantes bacias hidrográficas 

localizam-se nesse ecossistema (QUEIROZ, 2009). A flora do Cerrado é caracterizada por 

espécies produtoras de frutos atrativos, seja pela cor, aroma e sabor peculiares além de 

elevado valor nutricional, sendo um chamariz para as espécies animais que além de se 

alimentarem, proporcionam a disseminação dessas espécies (ALMEIDA et al., 1998).  

 Há alguns anos os frutos do Cerrado começaram a ter maior reconhecimento em 

âmbito nacional, uma vez que despertaram o interesse da indústria alimentícia, de cosméticos 

e também o interesse pelo valor nutricional desses alimentos, com isso essas frutas nativas 

têm sido alvo do interesse de pesquisadores (AGOSTINI-COSTA e VIEIRA, 2006). 

 O pequizeiro (Caryocar brasiliense Cambess) (FIGURA 1) é uma espécie 

hermafrodita cuja polinização cruzada ocorre através de morcegos, mariposas e abelhas. A 

floração do pequizeiro sofre variações de acordo com a região, porém é mais comum de 

acontecer entre os meses de agosto a outubro. A frutificação ocorre entre os meses de outubro 

e janeiro com formação de botões florais temporãs entre março e maio (GRIBEL e HAY, 

1993; FAGUNDES, ARAÚJO e NUNES, 2007).  

 De acordo com a literatura, no Brasil existem outras duas espécies de pequi: Caryocar 

coriaceum (Wittm.) e Caryocar villosum (Aubl.). Essa última é encontrada na região da 

Amazônia e a espécie Caryocar coriaceum é comum na Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco e 

Goiás. As três estirpes de pequizeiro produzem frutos com características físicas e químicas 

semelhantes, sendo todas utilizadas na alimentação (LORENZI, 1992; MARX, ANDRADE e 

MAIA, 1997). 
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Figura 1 - Pequizeiro (A); frutos do pequizeiro (B).  

Fonte: Arquivo pessoal, fotografias da área rural de Montalvânia-MG. 

 

 A árvore produtora do pequi é amplamente aproveitada. As folhas são utilizadas para 

alimentação animal; a madeira pode ser usada para produção de carvão, extração pela 

indústria de móveis e ainda pode-se extrair uma tintura castanho-escura. As sementes 

possuem propriedades tônicas e bêquicas, além de utilização do óleo da semente misturado 

com banha de capivara e mel de abelha para tratamento de problemas respiratórios; as cascas 

apresentam propriedades medicinais relacionadas à ação antitérmica. Visto o uso por meio da 

exploração da madeira e devido à exploração de áreas típicas dessa vegetação para 

monocultura e pastagem, o pequizeiro é atualmente uma espécie ameaçada de extinção 

(CARVALHO, 2009). O incentivo do consumo de pequi poderia contribuir para redução da 

exploração da madeira e ainda estimular o plantio do pequizeiro em áreas de reflorestamento 

do Cerrado. 

 O pequi, fruto do pequizeiro, é uma das espécies típicas do Cerrado (GRIBEL e HAY, 

1993). O nome pequi tem origem tupi, sendo py (casca, pele) e qui (espinho), devido às 

muitas regiões em que é nativo recebe diversas denominações: pequiá, pequiá-verdadeiro, 

pequiá-vermelho, pitiá, piqui, pequi-do-cerrado, saco-de-bode, amêndoa-de-espinho, grão-de-

cavalo, amendôa-do-Brasil, piquiá-bravo, pequiá-pedra, pequerim e suari (ALMEIDA et al., 

1998; SANTOS et al., 2006; CARVALHO, 2009). Em certas localidades o pequi é também 

chamado de carne dos pobres, segundo Kerr, Silva e Tchucarrame (2007) essa denominação 

refere-se à grande importância nutricional que esse fruto tem para as populações mais 

carentes. 

 A casca/epicarpo do pequi é uma estrutura fina, de coloração verde ou arroxeada; essa 

parte do fruto é considerada um resíduo, pois é descartada após a retirada dos caroços 

(LOPES et al., 2006; VERA et al., 2007). O mesocarpo externo representa a porção mais 

  

A B 
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volumosa do fruto, tem coloração branca a pardo acinzentada, possui uma textura pouco tenra 

e assim como o epicarpo, é desprezada. Essa camada é responsável por encobrir os putâmens, 

que podem variar de uma a quatro unidades, e mais esporadicamente, seis (LOPES et al., 

2006). A estrutura do fruto pode ser observada na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Pequi. Fruto partido ao meio: possível identificar o epicarpo, mesocarpo externo e mesocarpo interno 

(A); mesocarpo interno partido ao meio: mesocarpo interno, endocarpo e castanha (B). 

Fonte: Arquivo pessoal, fotografias do fruto da área rural de Montalvânia-MG. 

  

 O mesocarpo interno é uma das partes comestíveis do pequi, rica em óleo, possui cor 

amarelada/alaranjada e aroma característico do fruto. Quando in natura a polpa do pequi é 

tenra e não apresenta a atratividade que possui após tratamento térmico (LOPES et al., 2006). 

 O endocarpo do fruto é mais rígido, lenhoso e conhecido pela alta concentração de 

espinhos. Kerr, Silva e Tchucarrame (2007) relataram a existência de putâmens isentos de 

espinhos na região norte do Tocantins e acreditam que a propagação de mudas de pequi sem 

espinhos contribuiria para melhor aceitação e perpetuação doméstica dessa espécie.  

 A castanha do pequi permanece alojada no interior do endocarpo, assim como a polpa, 

também é comestível, possui tamanho reduzido e coloração esbranquiçada. A castanha 

oleaginosa possui grande aceitação em preparações como farofa, paçoca, doce ou mesmo in 

natura, devido à sua concentração de lipídios, é comum que seja realizada extração do óleo da 

castanha (LOPES et al., 2006).  

 A polpa e a castanha do pequi são comumente utilizadas na alimentação, no preparo 

de licor e para extração de óleo, cuja utilização pela indústria cosmética tem sido crescente 

(PIANOVSKI et al., 2008; CARVALHO, 2009). O uso do mesocarpo externo, porção mais 

representativa do fruto e comumente desprezada depois da retirada dos putâmens, foi proposto 

por Soares Júnior et al. (2010) para preparo de farinha. Essa farinha foi caracterizada como 
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um alimento rico em fibras dietéticas totais, carboidratos, cinzas, magnésio, cálcio, manganês 

e cobre, e pobre em lipídios.  

 

 

2.1.2 Valor nutricional do pequi 

 

  

 Estudos apontam que a polpa do pequi é fonte de proteína, lipídios, vitamina A e 

minerais (LOPES et al., 2006; LIMA et al., 2007). A composição centesimal média da polpa 

do pequi corresponde à 33,4% de lipídios, 10,02% de fibras e 3% de proteínas e a ingestão de 

100 gramas da polpa desse fruto fornece cerca de 358 Kcal, conforme exposto na Tabela 1. 

Ainda é importante ressaltar que há predominância de ácidos graxos de cadeia longa na polpa 

do pequi, desses, 61,35% são compostos por ácidos graxos insaturados, em que 55,87% 

correspondente ao ácido oleico. O percentual de ácidos graxos saturados representa 37,97% 

dos teores lipídicos, onde 35,17% é proveniente do ácido palmítico (LIMA et al., 2007). 

 

Tabela 1 - Composição centesimal da polpa do pequi em base úmida.* 

Constituintes Polpa 

Umidade (%) 41,50 + 2,00 

Cinzas (g) 0,63 + 0,01 

Proteína (g) 3,00 + 0,13 

Lipídios (g) 33,40 + 3,76 

Carboidratos (g) 11,45 

Fibra alimentar total (g) 10,02 + 0,20 

Valor Energético Total (Kcal) 358,40 

                            * Valores expressos como média + desvio-padrão. 

                            Fonte: Lima et al. (2007) 

 

 A composição em ácidos graxos presentes nas polpas de araticum, coquinho-azedo e 

pequi foram comparadas, entre elas, a polpa de pequi apresentou os maiores teores de lipídios 

(média de 30,90%) e os ácidos oleico (C18:1 cis-9) e palmítico (C16:0) foram predominantes, 

em conformidade com o relato de Lima et al. (2007). Quanto ao ácido linolênico, o pequi 

cozido obteve quantidade inferior aos demais frutos. Os três frutos analisados apresentaram 

ésteres metílicos de ácidos graxos de cadeia curta, desses o ácido hexanoico ou caproico 

(C6:0) foi o mais representativo, embora o pequi tenha concentrações reduzidas desse ácido 
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graxo. Dentre os ésteres de ácidos graxos de cadeia curta, o ácido caproico é a principal 

substância que contribui para o aroma característico do pequi. Ainda foi observado que o fruto 

do pequizeiro possui altos teores de ácidos graxos saturados em relação ao coquinho-azedo e 

araticum (LOPES et al., 2012).  

 O fruto do pequizeiro é também uma fonte de compostos com propriedades 

antioxidantes. Esta característica é decorrente da alta incidência solar nas regiões onde há 

pequizeiros, pois os raios solares favorecem a geração de radicais livres, favorecendo a 

biossíntese de compostos fenólicos e carotenoides. Dados mostram níveis de carotenoides de 

7,25 e 16,11 mg/100 gramas na polpa do pequi em estudos de Lima et al. (2007) e Teixeira et 

al. (2013), respectivamente. Dentre os carotenoides presentes no pequi, destacam-se a 

violaxantina, luteína e zeaxantina (AZEVEDO-MELEIRO e RODRIGUEZ-AMAYA, 2004). 

 A polpa de pequi é descrita como uma fração rica em compostos fenólicos, sendo 

superior ao açaí, goiaba, morango, abacaxi, graviola e maracujá. Lima et al. (2007) 

encontraram 209 mg/100 gramas de compostos fenólicos na polpa fresca do pequi; já estudo 

realizado com a polpa desidratada apresentou teores fenólicos entre 150 e 190 mg/100 

gramas, não sendo notadas grandes perdas desses compostos quando realizado tratamento 

térmico à temperatura de 50ºC no fruto (COSTA et al., 2012). 

 A coloração amarelada da polpa do pequi deve-se, também, aos carotenoides presentes 

no fruto. A alteração da cor relaciona-se com a degradação desses compostos e que pode 

ocorrer durante o congelamento do fruto, sendo o processo de armazenamento mais utilizado 

para conservação de alimentos (VILAS BOAS et al., 2012). 

 O óleo extraído da polpa de pequi é líquido à temperatura ambiente e possui forte 

coloração amarela, devido à presença de compostos carotenoides, o produto mantém o aroma 

e sabor característicos do pequi na forma in natura (MARIANO, COURI e FREITAS, 2009).  

 Outro componente representativo na composição da polpa de pequi são as fibras. De 

acordo com a solubilidade, as fibras podem ser divididas em insolúveis e solúveis. A celulose, 

hemicelulose e ligninas são classificadas como insolúveis e caracterizam-se principalmente 

pela retenção de água nas fezes, contribuindo para a diminuição do tempo de trânsito 

intestinal e produção de ácidos graxos de cadeia curta, que será utilizado como substrato para 

fermentação. As fibras solúveis (gomas e pectinas) são responsáveis pela formação de gel, 

acarretando no retardo do esvaziamento gástrico e maior excreção de ácidos biliares 

(GALLAGHER, 2010).  
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 A polpa do pequi desidratada é constituída de 4,85 e 13,10 gramas/100 gramas de 

fibras solúveis e insolúveis (TEIXEIRA et al., 2013), respectivamente; tais resultados foram 

superiores ao encontrado por Lima et al. (2007). 

 

 

2.1.3 Ação do pequi na prevenção de doenças e agravos 

 

 

 O uso de antioxidantes vem sendo proposto para reduzir o estresse oxidativo e também 

retardar a progressão da esteatose hepática não alcoólica, uma vez que possibilita a melhoria 

de parâmetros de séricos e histológicos do fígado de pacientes acometidos por essa doença 

(DURFOUR et al., 2006). 

 O pequi possui vitaminas lipossolúveis, carotenoides, compostos fenólicos e assim 

apresenta efeitos antioxidantes, porém devido ao alto teor de ácidos graxos saturados pode 

favorecer o aumento de acúmulo de lipídios no fígado (LIMA et al., 2007). Para avaliar esses 

efeitos foram fornecidas duas dietas para camundongos durante seis semanas. Um grupo 

recebeu dieta semelhante à AIN-93G com acréscimo de colesterol e na segunda dieta houve 

substituição do óleo de soja pelo óleo de pequi e esta dieta também foi acrescida de colesterol. 

A quantidade de ácidos graxos poli-insaturados foi superior na dieta contendo óleo de soja, 

enquanto que a dieta com óleo de pequi possui maiores teores de ácidos graxos 

monoinsaturados e saturados. Os animais que receberam dieta com óleo de pequi e rica em 

colesterol apresentaram aumento do colesterol total, LDL e triacilgliceróis, além de estar 

associado ao maior acúmulo de lipídios no fígado e lesões avançadas na parte ascendente da 

aorta. Em contrapartida, esses camundongos tiveram redução significativa da peroxidação 

lipídica no fígado, inferindo assim o efeito antioxidante do óleo de pequi. Esse mesmo efeito 

pode ser notado, também, nos baixos níveis de auto-anticorpos anti LDL-ox presentes nos 

camundongos que apresentaram LDL elevado (AGUILAR et al., 2012). 

 A prática de exercício físico pode ocasionar desequilíbrio entre as reactive oxygen 

species (ROS) e os antioxidantes, desencadeando o processo de estresse oxidativo, 

principalmente quando é realizado de modo exaustivo e inabitual (FERREIRA, FERREIRA e 

DUARTE, 2007). Foi avaliado se a suplementação com óleo de pequi provocaria efeitos 

protetores em um grupo de corredores de ambos os sexos e idades variadas. Para isso, foi 

coletada amostra de sangue após a primeira corrida e os participantes ingeriram cápsulas com 

400 mg de óleo de pequi durante 14 dias, ao final desse período realizou-se uma segunda 
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corrida com posterior coleta de sangue. A suplementação com o óleo de pequi contribuiu para 

a redução das atividades de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase 

(ALT), lesão muscular, e também redução de danos ao DNA, constatado por ensaio cometa. 

Observou-se ainda que a AST, ALT e os danos ao DNA foram menores nas mulheres que 

receberam a suplementação; além disso os participantes do sexo masculino suplementados 

com óleo de pequi apresentaram menores lesões musculares e peroxidação lipídica. Os 

autores concluíram que a suplementação com o óleo de pequi apresentou resultado mais 

eficaz para os voluntários mais jovens que realizaram corrida de até 10 Km, uma vez que nas 

corridas de maior distância realizadas por indivíduos mais velhos há aumento do estresse 

oxidativo além da capacidade de adaptação do organismo. Diante desses resultados, Miranda-

Vilela et al. (2009) sugerem a utilização do óleo de pequi como suplemento antioxidante. 

 O provimento de duas dietas acrescidas com 33% de polpa de pequi e 33% de 

castanha de pequi durante seis semanas proporcionou maior ganho de massa corporal nos 

camundongos quando comparados ao grupo controle, assim como elevação das concentrações 

de colesterol total, HDL e presença de esteatose microvesicular. As concentrações de glicose, 

triacilgliceróis e fração aterogênica não apresentaram diferença em relação ao grupo controle, 

sugerindo que o tipo de ácidos graxos presentes na polpa e castanha do pequi podem modular 

o perfil lipídico, uma vez que aumentaram as lipoproteínas antiaterogênicas sem influenciar 

na fração pró-aterogênica (AGUILAR et al., 2011). 

 Teixeira et al. (2013) testaram, além das propriedades do pequi, a inclusão de banha de 

porco na dieta. Os ratos foram distribuídos em quatro grupos, sendo que um deles recebeu 

dieta padrão AIN93; o grupo controle recebeu dieta similar à AIN93, porém com adição de 

10% de banha de porco; já os dois grupos restantes tiveram a dieta controle acrescida de 1,6 e 

2,4% de polpa de pequi desidratada, respectivamente. Os animais que ingeriram dieta com 

acréscimo de 2,4% de polpa de pequi obtiveram maiores concentrações de HDL quando 

comparados aos demais. Os triacilgliceróis e a gordura visceral, por sua vez, apresentaram 

aumento nos três grupos que receberam dieta acrescida de banha de porco, já as concentrações 

de colesterol total e glicose não sofreram alterações significativas naqueles animais tratados 

com pequi. Um dado interessante refere-se ao acúmulo de lipídios do fígado serem mais 

elevados nos ratos que receberam apenas banha de porco em comparação aos demais grupos, 

os autores sugeriram que essa relação pode ser explicada pelo efeito hipolipemiante 

provocado pelos carotenoides e fibras presentes na polpa do pequi, sugerindo que as dietas 

ricas em carotenoides apresentam associação com menor risco das doenças cardiovasculares 

devido às características antioxidantes.  
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 Os componentes das plantas estão presentes na dieta humana no decorrer de toda a 

evolução, sendo coerente presumir que exista uma contribuição benéfica dessas substâncias 

para a saúde humana. Considerando os achados na literatura quanto ao teor de fibras, 

carotenoides e atividade antioxidante do fruto, assim como os efeitos do óleo, castanha e 

polpa de pequi sobre o acúmulo e oxidação de lipídios no fígado, atividade enzimática 

hepática e perfil lipídico sérico, acreditamos que o pequi possa atuar na prevenção do estresse 

oxidativo instalado em determinadas doenças, como a esteatose hepática não alcoólica. 

 

 

2.2 Esteatose hepática não alcoólica 

 

 

 A non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) é a doença hepática mais comum entre 

indivíduos ocidentais, sendo que sua prevalência vem aumentando independente de grupos 

raciais, étnicos, sexo ou idade. O aumento da prevalência desse agravo ocorre paralelamente 

ao aumento da prevalência de diabetes e obesidade, independente da faixa etária dos 

indivíduos (CARVALHEIRA e SAAD, 2006).  

 A esteatose hepática faz parte das NAFLD, caracterizada por ser assintomática e 

ocorrer acúmulo de gordura no fígado de indivíduos que não apresentam consumo 

significativo de bebidas alcoólicas. A esteatose pode progredir para danos ao órgão que 

variam da non-alcoholic steatohepatitis (NASH), fibrose avançada até a cirrose, podendo 

agravar-se devido a carcinoma hepatocelular (CARVALHEIRA e SAAD, 2006; BYRNE et 

al., 2009; PAGE e HARRISON, 2009). 

 Histologicamente a esteatose pode ser classificada como: micro e macrovesicular. Na 

manifestação microvesicular os hepatócitos são preenchidos por múltiplas vesículas lipídicas; 

de acordo com a etiologia da esteatose essas microvesículas podem envolver o lóbulo 

hepático ou concentrar em determinada região do órgão. Nesse tipo de esteatose pode ou não 

ocorrer lesões fibróticas e necróticas. A esteatose microvesicular é considerada mais grave 

quando comparada à macrovesicular, essa última é considerada uma lesão benigna na 

ausência de lesões hepáticas. A esteatose macrovesicular é uma manifestação mais recorrente 

em humanos e é caracterizada por um grande vacúolo de gordura, esse ocupa todo o volume 

do hepatócito e impele o núcleo para a periferia da célula (ZIMMERMAN, H. J., 1978, apud 

FROMENTY, B.; PESSAYRE, D., 1995, p. 105) (FIGURA 3). 
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   Figura 3 - Fotomicrografia de hepatócitos com esteatose  

   microvesicular () e macrovesicular (*). 

                                             Fonte: Abreu et al. (2014) 

 

 O mecanismo exato da patogênese da NAFLD ainda não foi elucidado, porém a teoria 

dos dois hits é a mais aceita na compreensão dessa doença. O primeiro hit ocorre como 

resultado da resistência à insulina, levando a maior síntese e retenção de triacilgliceróis nos 

hepatócitos e consequentemente, esteatose macrovesicular. Atribui-se o segundo hit ao 

estresse oxidativo, esse estresse causa peroxidação de lipídios na membrana dos hepatócitos e 

produção de citocinas, parcialmente responsáveis pela progressão da esteatose para NASH e 

cirrose (ANGULO, 2002; SASS, CHANG e CHOPRA, 2005).  

 O aumento da massa corporal e diabetes pode ser explicado por mecanismos 

patogênicos similares, uma vez que a NASH é mediada pela resistência à insulina 

(CARVALHEIRA e SAAD, 2006). Segundo Padilha et al. (2010) há associação entre a 

resistência à insulina e o desenvolvimento da NAFLD, uma vez que foi verificada a relação 

das concentrações de adiponectina e resistina nos estudos analisados. Essas adipocinas estão 

relacionadas com o metabolismo de lipídios e de carboidratos e apresentam-se inversamente 

vinculadas à NAFLD.  

 Outro parâmetro que parece estar relacionado a NAFLD é o fator de crescimento de 

hepatócitos. Esse fator atua na regeneração de tecidos durante a lesão aguda e na prevenção 

da fibrose do tecido mediante injúria (DAY e JAMES, 1998; BRUNT et al., 1999).  

 Uma maneira de prevenir o desenvolvimento da NAFLD consiste no controle da 

massa corporal, uma vez que esse manejo reduz complicações provenientes da resistência à 

insulina e altos níveis lipídicos no organismo (FARRELL e LARTER, 2006). O acréscimo de 

suplemento contendo 10 gramas diárias de fibras solúveis antes da alimentação por um 

pequeno grupo participante de ensaio piloto possibilitou observar o controle dos fatores de 

risco e da resistência à insulina, assim como normalização das atividades das enzimas 
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hepáticas AST, ALT e gama-glutamiltransferase, sugerindo uma menor agressão 

hepatocelular nesses indivíduos (ROCHA et al., 2007).  

Mais recentemente, Valenti et al. (2013) mostraram a influência das antocianinas na 

diminuição dos danos hepáticos provocados pela NAFLD. A ingestão desse composto está 

relacionada com a redução da lipogênese devido à diminuição da proteína de ligação ao 

elemento de resposta a esterol 1c (SREBP1c), aumento da lipólise pela atividade aumentada 

do receptor ativador da proliferação peroxissomal α (PPARα) e redução do estresse oxidativo 

mediado pelo aumento das enzimas antioxidantes, todos esses mecanismos acarretaram a 

diminuição dos danos hepáticos. Guerra et al. (2015) demonstraram que a associação da polpa 

de açaí com uma dieta rica em gordura proporcionou aumento da sensibilização do receptor 

de adiponectina hepática tipo 2 (AdipoR2), atribuindo-lhe a ativação do receptor nuclear 

PPARα e aumento da expressão gênica de carnitina-palmitoil transferase 1α (CPT-1α), em 

contrapartida houve redução da expressão de SREBP1c, ácido graxo sintase (FAS) e acetil-

CoA carboxilase 1 (ACC1), todos esses genes estão relacionados com a oxidação de ácidos 

graxos. Com isso os camundongos submetidos ao tratamento com açaí apresentaram redução 

parcial dos tecidos adiposos retroperitoneal, mesentérico e melhoria da sensibilidade à 

insulina, além da diminuição da atividade da ALT, da massa do fígado e da concentração de 

triacilgliceróis hepáticos. Tais achados sugerem que a ingestão de um fruto atue de maneira 

eficaz na prevenção da NAFLD. 

Ni et al. (2014) observaram a redução das atividades de ALT e AST nos camundongos 

alimentados com dieta rica em gordura e β-criptoxantina, além da redução da peroxidação 

lipídica e supressão da expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico, como a 

SREBP1c, FAS, receptor X do fígado (LXRα) e estearoil CoA desaturase 1 (SCD1). Os 

autores sugerem que esse carotenoide possa ter impedido a progressão da NASH nos animais. 

Esses estudos indicam que a ingestão de compostos bioativos não nutrientes podem 

proporcionar alterações no metabolismo lipídico do fígado, com possíveis melhorias dos 

parâmetros avaliados e a utilização desses compostos bioativos pode ocorrer como terapias 

alternativas de prevenção da NAFLD. 
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2.3 Estresse oxidativo 

 

 

 A progressão dos hits da NAFLD é atribuída, também, ao estresse oxidativo. O 

estresse oxidativo consiste no estado de desequilíbrio entre a produção de reactive oxygen 

species (ROS) e as defesas antioxidantes, manifestando como consequências a danos a 

proteínas, carboidratos, lipídios e ao DNA celular. Essas ROS são radicais livres ou moléculas 

quimicamente instáveis e altamente reativas, produzidas constantemente nos organismos 

aeróbios. Possuem função de mensageiros secundários na regulação da expressão de genes 

sensíveis ao sinal redox e na síntese de moléculas fisiologicamente ativas (BERRY et al., 

2001). 

 Os radicais livres são moléculas que possuem um elétron desemparelhado no seu 

orbital mais externo. Por esse motivo os radicais livres reagem facilmente com outras 

moléculas, como enzimas e receptores, provocando oxidação direta e acarretando desativação 

ou inibição de sua função normal. As ROS são formadas constantemente na célula, sendo 3 a 

5% do oxigênio convertido em radicais livres de oxigênio. O principal local de geração do 

radical superóxido ocorre na Coenzima Q na cadeia de transporte de elétrons e através das 

enzimas que possuem metais (citocromo P450, xantina-oxidase e NADPH-oxidase). Já o 

radical hidroxila é formado a partir do radical superóxido e mediante a presença de Fe2+ ou 

Cu+ por meio da reação de Fenton e a partir do peróxido de hidrogênio, na reação de Haber-

Weiss (PUNCHARD e KELY, 1996; SMITH, MARKS e LIEBERMAN, 2007; BARBOSA 

et al., 2010). 

 Para evitar a formação excessiva, há dois sistemas responsáveis pela neutralização das 

ROS: enzimático e não enzimático. O sistema não enzimático inclui os micronutrientes, como 

os minerais selênio e zinco e as vitaminas A, C e E. Além de uma ação direta, como a da 

vitamina A na proteção contra a oxidação de lipídios, há a ação indireta dos minerais, atuando 

como cofatores das enzimas antioxidantes superóxido dismutase cobre-zinco dependente 

(SOD-Cu/Zn), superóxido dismutase manganês dependente (SOD-Mn) e glutationa 

peroxidase (GPx). O sistema antioxidante enzimático inclui as enzimas superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) e GPx, sendo as principais ROS o radical superóxido, radical hidroxila 

e o não-radical peróxido de hidrogênio (CHANNON e GUZIK, 2002). 

 O ânion superóxido (O2•) mitocondrial atua como um iniciador de uma cascata de 

eventos resultando em maior produção de ROS e reactive nitrogen species (RNS). Em 

humanos, a SOD-Cu/Zn (citoplasma) ou SOD-Mn (mitocôndria) converte o O2• em peróxido 
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de hidrogênio (H2O2). O peróxido de hidrogênio pode sofrer ação de duas enzimas, a catalase 

e a glutationa peroxidase. A catalase converterá esse H2O2 em H2O e O2, enquanto a glutationa 

peroxidase catalisará a redução do H2O2 a duas moléculas de H2O. Uma vez que essas 

enzimas deixem de atuar ou estejam diminuídas, o peróxido de hidrogênio formará o radical 

hidroxila (OH˙) através da reação de Fenton ou de Haber-Weiss. O peróxido de hidrogênio 

não é um radical livre, porém é considerado um agente oxidante fraco, devido a possibilidade 

de formar radical hidroxila; esse radical é a ROS mais potente, pois é responsável por iniciar 

reações em cadeia gerando peróxidos lipídicos e radicais orgânicos (FIGURA 4) 

(PUNCHARD e KELY, 1996; CHANNON e GUZIK, 2002; SMITH, MARKS e 

LIEBERMAN, 2007; BARBOSA et al., 2010).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             Figura 4 - Esquema da integração dos sistemas de defesa enzimáticos.            

             Fonte: Barbosa et al. (2010) 

 

 Estudos epidemiológicos relacionaram a ingestão de zeaxantina e luteína com redução 

da incidência de degeneração macular, apontando que esses carotenoides podem possuir 

capacidade de reagir com os radicais livres, principalmente com o radical superóxido, radical 

hidroperoxila (HO2˙) e radical hidroxila (SMITH, MARKS e LIEBERMAN, 2007).  

 Sob pressão normal de oxigênio, como encontrada na maioria dos tecidos em 

condições fisiológicas, o β-caroteno tem a habilidade de capturar os radicais livres através da 

combinação de sua reatividade com esses radicais, assegurando-lhe sua capacidade 

antioxidante. Em contrapartida, em situações de alta pressão de oxigênio, o β-caroteno 

manifesta um efeito pró-oxidante, isso ocorre devido ao deslocamento do equilíbrio da reação, 

acarretando o aumento da concentração de radicais peroxilas e elevando a auto-oxidação do 

sistema (CARDOSO, 2007). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar os efeitos da polpa de pequi desidratada sobre as alterações hepáticas e a ação 

sobre outros órgãos em ratos alimentados com dieta hiperlipídica.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

1) Obtenção e caracterização química da polpa de pequi desidratada. 

2) Avaliar o efeito da dieta hiperlipídica e da polpa do pequi desidratada sobre: 

 - Consumo alimentar; 

 - Características físicas; 

 - Características metabólicas séricas e hepáticas; 

- Marcadores do estresse oxidativo e atividade de enzimas antioxidantes; 

 - Características histológicas do fígado. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Amostras de pequi 

 

 

 Utilizou-se a polpa de pequi crua em conserva da marca Japonvar Alimentos®, 

produzida pela Cooperativa dos Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar 

(COOPERJAP). O produto constitui-se de polpa de pequi em lascas, água, sal, ácido cítrico e 

benzoato de sódio, fabricado no ano de 2013. As etapas do processo de desidratação da polpa 

de pequi são retratadas pela Figura 5. 

 Para desidratação, a polpa de pequi foi seca em Desidratador Modelo PD-25, 

Polidryer®, do Laboratório Planta Piloto de Produtos Vegetais e Bebidas - UFOP. A secagem 

foi realizada sob temperatura de 60ºC e pesada em intervalos de 30 minutos em balança 

TRIUNFO® até atingir peso constante durante duas medições, o qual ocorreu após 330 

minutos de aquecimento. O desidratador possui circulação de ar forçada, sendo a velocidade 

do ar de 0,45 metros/segundo. 

 Após a secagem, a polpa de pequi desidratada foi triturada em liquidificador 

doméstico, até ser obtido um pó fino e homogêneo. As amostras foram armazenadas em 

geladeira a 4ºC até a preparação das dietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Obtenção da polpa de pequi desidratada. Produto adquirido no mercado local contendo a polpa do 

pequi em conserva (A); lascas do pequi antes da secagem (B); lascas do pequi após a secagem (C). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 
  

A B C 
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4.2 Composição centesimal  

 

 

 A composição centesimal da polpa do pequi desidratada foi realizada no Laboratório 

de Bromatologia da Escola de Nutrição - UFOP. As análises de umidade, cinzas, proteínas, 

lipídios e fibras insolúveis foram realizadas em duplicata. 

 A determinação da umidade foi realizada por técnica gravimétrica com utilização de 

calor, baseado na determinação da perda de peso da amostra submetida ao aquecimento em 

estufa à temperatura de 105ºC. A secagem da amostra ocorreu durante 5 horas, ao final desse 

tempo o material foi resfriado em dessecador até atingir temperatura ambiente e foi pesado 

posteriormente, até que o peso permanecesse constante. A determinação de lipídios foi 

baseada em um processo gravimétrico utilizando éter de petróleo como solvente durante 6 

horas, em seguida os cartuchos com amostra foram colocados para secar em estufa por 1 hora, 

seguido de resfriamento no dessecador (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

 As cinzas (resíduo mineral fixo) foram obtidas após incineração do material em mufla 

a 550-660°C por 4 horas. O princípio desse método fundamenta-se na perda de peso que 

ocorre quando o material é incinerado; a coloração das cinzas poderá variar entre branco, 

verde e azul. O método de digestão Kjeldahl é utilizado para determinação da quantidade de 

proteínas. Após a digestão, a amostra é destilada e realizada a titulação, só então o teor de 

nitrogênio da amostra é convertido para proteína através de fatores de correção já 

estabelecidos. As fibras insolúveis foram quantificadas pelo método de determinação de fibra 

em detergente neutro, que consiste na separação da celulose, hemicelulose e lignina das partes 

solúveis da amostra mediante imersão em detergente neutro seguida de lavagem com água 

quente e acetona (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1998). 

 Por fim, a quantidade de carboidratos foi calculada pela diferença em relação à soma 

dos teores de proteína, lipídios totais, umidade, cinzas e fibras insolúveis. 
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4.3 Composição das dietas 

 

 

 As dietas foram preparadas no início do experimento no Laboratório de Nutrição 

Experimental (LABNEX). Após o preparo, foram acondicionadas em sacos plásticos e 

armazenadas na geladeira à temperatura de 4ºC. Segue a composição das dietas experimentais 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). 

Nutrientes Dieta P Dieta PPq Dieta H Dieta HPq 

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

Metionina 3,2 3,2 3,2 3,2 

Mix de vitaminas1 10,0 10,0 10,0 10,0  

Colesterol2 - - 20,0 20,0 

Mix de minerais3 35,0 35,0 35,0 35,0  

Polpa de pequi desidratada4 - 24,0 - 24,0 

Celulose 50,0 50,0 50,0 50,0  

Sacarose 100,0 100,0 100,0 100,0  

Caseína 140,0 140,0 140,0 140,0  

Óleo de soja 40,0 40,0 250,0 250,0  

Amido de milho 619,3 595,3 389,3 365,3 

Valor calórico (Kcal/Kg) 3810,00 3962,11 4820,00 4972,11 

1
Mistura de vitaminas (expresso em mg/Kg da mistura): Acetato de retinol - 690; colecalciferol - 5; ácido p-

amino benzóico - 10000; inositol - 10000; niacina - 4000; riboflavina - 800; tiamina HCL - 500; ácido fólico - 

200; biotina - 40; cianocobalamina - 3; dl-α-tocoferol - 6700; sacarose - q.s.p. 1000. 
2Colesterol puro: Isofar Indústria e Comércio de Produtos Químicos®. 
3Mistura 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. 
4Polpa de pequi desidratada: valor energético apresentado nos resultados. 

Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, lipídios 9 Kcal/g, carboidratos 4 Kcal/g. 

 

 

4.4 Animais 

 

 

 Foram utilizados 40 ratos, fêmeas, da linhagem Fischer, com oito semanas de idade, 

pesando aproximadamente 140 gramas, provenientes do LABNEX. Os animais foram 
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alojados individualmente em gaiolas metálicas mantidas em ambiente arejado, com 

temperatura, umidade e ventilação controladas, receberam água filtrada e dieta ad libitum 

diferenciando-se apenas quanto ao tipo de dieta. Os 40 animais foram divididos em quatro 

grupos de acordo com a dieta recebida: dieta padrão (P), dieta padrão com polpa de pequi 

(PPq), dieta hiperlipídica (H) e dieta hiperlipídica com polpa de pequi (HPq), com dez 

animais em cada um dos grupos. Os ratos foram distribuídos nos diferentes grupos de acordo 

com a massa corporal, de modo que não houvesse diferença significativa entre as médias das 

massas corporais dos grupos.  

 De acordo com o cálculo amostral (FONTELLES et al., 2010), em que as variáveis 

são: N = tamanho da população (finita); Z = valor crítico para o grau de confiança desejado 

(95%); e = erro amostral (5%); σ = desvio-padrão populacional da variável, obtivemos um n = 

40 animais, considerando a possibilidade de perdas de animais durante o experimento. 

n = N . σ² . Z² / (N-1) . e² + σ² . Z² 

n = 45 . 50² . 1,96² / (45-1) . 5² + 50² . 1,96²  

n = 432,180 / 10,704 

n = 40,38 

 

 Este trabalho encontra-se aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Ouro Preto, sob o protocolo nº 2013/42 (ANEXO A). 

 

 

4.5 Delineamento experimental 

 

 

 Inicialmente os ratos foram divididos nos grupos supramencionados, recebendo a dieta 

específica para o grupo. O grupo P foi alimentado com dieta padrão AIN-93M (REEVES, 

NIELSEN e FAHEY, 1993), o grupo PPq recebeu a dieta padrão com 2,4% de polpa de 

pequi. Os ratos do grupo H foram alimentados com dieta semelhante à AIN-93M, porém com 

2% de colesterol e 25% de óleo de soja, consequentemente o grupo HPq ingeriu a dieta 

hiperlipídica com 2,4% de polpa de pequi. Nas dietas com polpa de pequi, colesterol e maior 

volume de óleo de soja, a quantidade de amido de milho foi reduzida proporcionalmente às 

quantidades adicionadas. 
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 O experimento possuiu duração de oito semanas, nas quais os animais foram pesados 

semanalmente em balança Mettler PC 4000®.  

 A ingestão alimentar foi avaliada na quarta e quinta semanas, assim como a excreção 

fecal. Para realização do controle de ingestão e excreção, foram colocadas bandejas de papel 

sob cada uma das gaiolas. Diariamente foi realizada a troca da bandeja usada por outra 

bandeja limpa, a bandeja com fezes e dieta era colocada em estufa por 1 hora, a 90ºC. Após 

esse período as bandejas eram raspadas, fazia-se a separação das fezes, da dieta desprezada e 

em seguida, pesagem desses componentes. Concomitantemente a essa etapa foi controlada 

também a quantidade de dieta oferecida para cada animal. 

 A eficiência alimentar foi calculada pela razão entre o ganho de massa corporal e o 

consumo alimentar multiplicado por 100. 

 Finalizada a avaliação de ingestão alimentar, as fezes recolhidas durante os 10 dias 

foram novamente secas em estufa, pesadas e armazenadas para as posteriores análises de 

gordura e colesterol fecais. 

 Ao final do experimento, os animais foram submetidos a doze horas de jejum e 

anestesiados com isoflurano. O sangue desses animais foi coletado por meio de incisão dos 

vasos sanguíneos adjacentes ao plexo braquial até sangria total e armazenado em tubos de 

polipropileno sem anticoagulante. Posteriormente, foi realizada a centrifugação do sangue e o 

soro armazenado em freezer à -80ºC.  

 A concentração de globulinas séricas foi calculada pela diferença entre a concentração 

das proteínas totais e da albumina. 

 Os órgãos e tecidos (baço, coração, fígado, intestino, pâncreas, rins, timo, tecido 

adiposo abdominal, mesentérico e marrom) foram extraídos, pesados e armazenados em 

freezer à -80ºC. O tecido hepático foi utilizado para avaliar a atividade das enzimas 

antioxidantes, marcadores de dano oxidativo e determinar o teor de lipídios, colesterol e 

triacilgliceróis. Parte do fígado foi armazenada em formol para análise morfométrica do 

órgão. Todos os procedimentos estão esquematizados na Figura 6.  
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Figura 6 - Esquema do delineamento experimental. 
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4.6 Avaliação de metabólitos e enzimas séricas 

 

  

 O soro foi utilizado para realização de diversas dosagens. Foram usados kits 

comerciais da Labtest Diagnóstica SA®, Gold Analisa Diagnóstica SA® e da Doles SA® 

para as dosagens bioquímicas, seguindo as instruções de uso fornecidas pelos fabricantes. As 

bulas dos kits de colesterol total, colesterol HDL, triacilgliceróis, albumina, proteínas totais, 

glicose, ureia, ALT, AST, fosfatase alcalina, creatinina, lipase e amilase estão no Anexo B.  

 A concentração sérica de adiponectina foi determinada pelo kit Rat Adiponectin Kit da 

Invitrogen Corporation®, de acordo com as informações descritas pelo fabricante. A bula do 

produto está no Anexo B. 

 As dosagens de sulfidrilas totais e paraoxonase foram realizadas de acordo com os 

protocolos adaptados pelo Laboratório de Bioquímica Metabólica da UFOP (ANEXO C). 

 

 

4.7 Avaliação de defesas antioxidantes e de marcadores do dano oxidativo em tecido 

hepático 

 

  

 A atividade da catalase, concentração de glutationa total e oxidada, proteína 

carbonilada, substância reativa ao ácido tiobarbitúrico e proteínas totais de tecidos foram 

realizadas de acordo com protocolos adaptados pelo Laboratório de Bioquímica Metabólica 

da UFOP. 

 

 

4.7.1 Atividade da catalase 

 

 

 A atividade da catalase foi determinada de acordo com Aebi (1984). Esse método 

baseia-se na decomposição do H2O2 pela enzima observada durante 3 minutos por 

espectrofotometria a 240 nm.  

 Resumidamente, 100 mg de tecido hepático foram homogeneizados em 1 mL de 

tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,2) e em seguida centrifugado a 10000 g por 10 

minutos à 4ºC. O sobrenadante retirado foi utilizado como amostra biológica. Em um tubo de 
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polipropileno foi colocado 10 μL de amostra diluída, 50 μL de tampão fosfato 0,1 M (pH 7,2) 

e 40 μL de água destilada. Em seguida, adicionou-se 900 μL de H2O2 (5 mM), iniciando então 

a reação. As absorbâncias foram determinadas exatamente a cada minuto, durante três 

minutos a 240 nm em espectrofotômetro com luz UV. Água destilada foi utilizada como 

branco para zerar o aparelho. A atividade da catalase foi determinada pela diminuição da 

absorbância em 240 nm causada pelo desaparecimento o H2O2, de acordo com a Lei de 

Lambert Beer, onde 1 U equivale a 1µmol de hidrólise de H2O2 por minuto, por mL:  

 

 

 

Onde: 

Abs = absorbância; 

Ɛ = coeficiente de extinção molar em unidades de 39,4 M-1cm-1; 

VA = volume da amostra;  

c = concentração do peróxido de hidrogênio expressa em mol L-1. 

 

 A absorbância utilizada corresponde ao delta de absorbância por minuto. Os resultados 

foram expressos em unidade por miligrama de proteína. Uma unidade de catalase é 

equivalente a hidrólise de 1 μmol de H2O2 por minuto. 

  

 

4.7.2 Glutationa total 

 

 

 Foi utilizado um método cinético baseado na redução do ácido 5,5´ditio-bis (2-

nitrobenzóico) (DTNB) a ácido 5-tio-2-nitrobenzóico (TNB) que pode ser detectado 

espectrofotometricamente a 412 nm conforme descrito nas reações: 

 

1) 2GSH + DTNB  GSSG + 2TNB 

2) GSSG + NADPH + H+      Glutationa redutase       2GSH + NADP+ 

     A combinação das duas reações: 

     DTNB + H+ + NADPH    Glutationa redutase      2TNB + NADP+ 

          

 

C = Abs  x  1000 

             Ɛ        VA 

 

GSSG/GSH 
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 Para o procedimento experimental, 100 mg do tecido hepático foram homogeneizados 

com 1 mL de ácido sulfosalicílico 5%, e em seguida centrifugado por 10 minutos à 4ºC. O 

sobrenadante foi retirado e utilizado como amostra biológica. 

 Em uma microplaca foram adicionados 10 μL da amostra, em seguida, 150 μL da 

mistura de trabalho composta por 95 mM de tampão fosfato, pH 7,0, 0,95 mM de EDTA, 48 

μM de NADPH, 0,031 mg/mL de DTNB, 0,115 unidades/mL de glutationa redutase, e 0,24% 

de ácido sulfosalicílico. As amostras foram então incubadas por 5 minutos à temperatura 

ambiente. Em seguida, 50 μL de NADPH 0,16 mg/mL foram adicionados às mesmas e o 

cronômetro disparado. As absorbâncias das amostras foram lidas durante 5 minutos a cada 

minuto, no leitor de ELISA a 412 nm. 

 As absorbâncias de diluições seriadas de uma solução padrão de glutationa reduzida 

foram determinadas conforme descrito anteriormente, para obtenção da curva de calibração. 

Após análise de regressão linear, foi determinada a equação da reta. Esta equação foi utilizada 

para determinar a concentração em nmoles de glutationa total em 10 μL de amostra, e este 

valor convertido para 1 mL de amostra. 

 

 

4.7.3 Proteína carbonilada 

 

 

 O conteúdo de proteína carbonilada nestes homogenatos foi determinado pela 

modificação do método de Levine et al. (1994).  

 Primeiramente, 0,5 mL de amostra foi precipitada usando 0,5 mL de ácido 

tricloroacético (TCA) 10% e centrifugado a 5000 g por 10 minutos, descartando-se o 

sobrenadante. Foram adicionados a esse precipitado 0,5 mL de 2,4-dinitrofenil-hidrazina 

(DNPH) e 0,5 mL HCl a 2M e incubados à temperatura ambiente por 30 minutos, o DNPH foi 

acrescentado nos tubos testes e o HCl nos tubos brancos. Durante a incubação, as amostras 

foram vigorosamente misturadas a cada 15 minutos e os tubos testes permaneceram no 

escuro. Depois da incubação, 0,5 mL de TCA 10% foram adicionados e as proteínas 

precipitadas e centrifugadas a 5000 g por 10 minutos a 4ºC. Depois de descartar o 

sobrenadante, o precipitado foi lavado duas vezes com uma mistura de acetato de etila e 

etanol (1:1), centrifugado e o sobrenadante novamente descartado. O precipitado foi 

dissolvido em dodecil sulfato de sódio (SDS) 6%, agitado e centrifugado a 10000 g por 10 

minutos a 4ºC. O espectrofotômetro foi zerado com água destilada e as leituras das amostras 
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testes e brancos realizadas a 370 nm. O cálculo da concentração foi então realizado de acordo 

com a equação: 

 

 

 

Onde: 

Abs = Absorbância (amostra) - Absorbância (branco) 

VA = volume da amostra 

 

 

4.7.4 Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

 

 

 A determinação da peroxidação lipídica ocorreu por meio do ensaio de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) utilizando o método de Buege e Aust (1978). A 

determinação de TBARS se baseia na capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a 

lipídios oxidados.  

 Resumidamente, 100 mg do tecido hepático foram homogeneizados com 1 mL de 

tampão Tris HCl 20 mM (pH 7,4) e em seguida centrifugado por 10 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica. Dessa forma, 300 μL do 

sobrenadante do homogenato foram misturados com 300 μL de TCA. A mistura foi 

centrifugada a 13000 g por 10 minutos. 500 μL desse novo sobrenadante foi retirado e 

misturado com 500 μL de TBA e 125 μL de BHT, aquecido por 15 minutos a 95°C e 

imediatamente colocado em banho de gelo durante 5 minutos. Após esse tempo, a leitura foi 

determinada em espectrofotômetro a 535 nm e a água destilada foi utilizada como branco. As 

concentrações de TBARS foram calculados utilizando a equação da curva de malondialdeído 

(MDA) e corrigidas pelas proteínas totais, sendo expressas em nmol/mg de proteína. 

 

 

4.7.5 Proteínas totais em tecidos 

 

 

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

et al. (1951), sendo esta análise realizada para fazer a correção da atividade da catalase e da 

 

C =   Abs   x 1000000 

            22000         VA 
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concentração de TBARS. O princípio do método baseia-se na redução do reagente de Folin 

Ciocalteau, ao reagir com aminoácidos aromáticos, catalisada por íons cobre, em meio 

alcalino, formando uma coloração azul.  

 Inicialmente foram preparadas as soluções de trabalho conforme descrito abaixo:  

 Reagente A: 0,25 g de sulfato de cobre e 0,5 g de citrato de sódio em 100 mL de água 

destilada; 

 Reagente B: 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 Ciocalteau foram adicionados 1 mL água 

destilada.  

  

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

foram diluídos em 90 μL de água destilada. Mediante absorbâncias elevadas, a diluição do 

sobrenadante foi alterada e corrigida para realização dos cálculos.  

 Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 μL da amostra diluída ou soluções 

padrão de albumina e água destilada (branco). Em seguida, adicionou-se 1 mL do reagente C. 

Os tubos foram agitados no vórtex e incubados a temperatura ambiente por 15 minutos. 

Posteriormente, adicionou-se 100 μL do reagente D em todos os tubos e após 30 minutos de 

incubação no escuro as absorbâncias das amostras relativas ao branco foram determinadas a 

660 nm.  

 Diluições seriadas de uma solução de concentração conhecida de albumina bovina 

sérica foram utilizadas para a construção da curva de calibração. Após análise de regressão 

linear, foram determinadas as equações da reta utilizadas para determinação da concentração 

de proteínas totais no homogenato hepático, essas concentrações foram expressas em mg/mL. 

 

 

4.8 Determinação de gordura, colesterol e triacilgliceróis no fígado 

 

 

 A extração de gorduras no fígado ocorreu segundo Folch, Lees e Sloane-Stanley 

(1957).  

 Foi utilizado 400 mg do tecido hepático diluído em 8 mL de solução de clorofórmio-

metanol (2:1). O material foi vertido em tubos de vidro, previamente lavados com éter de 
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petróleo. Em seguida, centrifugado a 1000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi retirado e 

colocado em outro tubo previamente pesado e identificado. Acrescentou-se 2 mL da solução 

de NaCl 0,73% e centrifugou novamente, desprezando a fase superior. A parede do tudo foi 

lavada com 3 mL da solução de Folch - clorofórmio:metanol:água (3:48:47), desprezando a 

fase superior e, posteriormente, os tubos foram colocados em estufa semiaberta a 40ºC para a 

evaporação dos solventes. Após a evaporação, os tubos foram colocados no dessecador para 

esfriar e pesados novamente. A quantidade de gordura do fígado foi obtida pela diferença 

entre a massa final (g) do tubo pelo inicial (g) multiplicado por 1000. 

 A determinação do colesterol hepático e dos triacilgliceróis foram realizadas após a 

diluição de 10 µL da gordura extraída do fígado em 490 µL de isopropanol. Esse material foi 

utilizado para a dosagem de colesterol e triacilgliceróis através dos kits da Labtest Diagnóstica 

SA®. 

 

 

4.9 Determinação de gordura e colesterol nas fezes  

 

 

 A determinação da gordura extraída das fezes foi realizada de acordo com a 

metodologia de Folch, Lees e Sloane-Stanley (1957).  

 200 mg de fezes foram maceradas com 1,9 mL de solução de clorofórmio-metanol 

(2:1). O material foi vertido em tubos de vidro, previamente lavados com éter de petróleo. 

Adicionou-se 0,4 mL de metanol puro. Em seguida, foi centrifugado a 1000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi retirado e colocado em outro tubo previamente pesado e 

identificado. Acrescentou 0,8 mL de clorofórmio puro, seguido de 0,64 mL de NaCl 0,73% e 

o material foi centrifugado novamente, sendo a fase superior desprezada. As paredes dos 

tubos foram lavadas com 0,9 mL da solução de Folch - clorofórmio:metanol:água (3:48:47). 

A fase superior foi desprezada e os tubos colocados em estufa semiaberta a 40ºC para a 

evaporação dos solventes. Após a evaporação, os tubos foram esfriados no dessecador e 

pesados novamente. A quantidade de gordura do fígado foi obtida pela diferença entre a 

massa final (g) do tubo pelo inicial (g) multiplicado por 1000. 

 A determinação do colesterol fecal foi realizada após a diluição de 10 µL da gordura 

extraída das fezes em 490 µL de isopropanol. Esse material foi utilizado para a dosagem de 

colesterol através do kit da Labtest Diagnóstica SA®. 
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4.10 Análise histológica 

 

 

 Foi coletado fragmento do fígado de cada animal e estes foram fixados em formol 

10% para armazenamento. Os órgãos foram cortados transversalmente, processados em série 

crescente de álcoois e, posteriormente, embebidos em parafina. Em seguida, as secções 

parafinadas foram seccionadas com espessura aproximada de quatro micrômetros através de 

micrótomo semiautomático, fixadas em lâminas de vidro previamente limpas e 

desengorduradas. A técnica de coloração utilizada para esse experimento foi Hematoxilina & 

Eosina (H&E). 

 Para capturar as fotomicrografias foi utilizado microscópio Leica DM5000 acoplado à 

câmera digital do Laboratório Multiusuários do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas 

da UFOP e foram fotografadas 16 imagens de cada uma das lâminas. A quantificação de 

células inflamatórias foi realizada com auxílio do software Leica QWin Plus Versão 3.0 a 

partir da contagem das células de Kupffer. As análises semiquantitativas das esteatoses micro 

e macrovesiculares foram realizadas com a contagem dos quadrantes em que houve presença 

desses tipos de esteatoses e posterior classificação pela escala de Brunt, utilizando o software 

Image-Pro-Plus. As análises das quantificações foram realizadas de acordo com os critérios 

estabelecidos por Brunt et al. (1999) onde a ausência de danos corresponde ao grau 0; até 33% 

de danos: grau 1, de 34 a 66%: grau 2 e acima de 66% de prevalência de danos: grau 3. 

 

 

4.11 Análises estatísticas 

 

 

 Inicialmente os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Aqueles cuja distribuição foi paramétrica tiveram seus resultados apresentados como 

média + desvio-padrão e foram tratados pelo teste Two-Way ANOVA; sendo avaliados os 

fatores dieta [(P + PPq) x (H + HPq)], tratamento [(P + H) x (PPq + HPq)] e a interação entre 

dieta e tratamento (P x PPq x H x HPq). O pós teste de Tukey foi utilizado para determinar as 

diferença entre os quatro grupos quando averiguada interação entre dieta x tratamento. Os 

dados com distribuição não paramétrica foram expressos como mediana e intervalo 

interquartil e avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós teste de Dunn.  
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 As diferenças foram consideradas significativas para p < 0,05. Para realização das 

análises foi utilizado o software GraphPad Prisma versão 5.00 compatível com o sistema 

operacional Windows (San Diego, Califórnia, USA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização química da polpa de pequi desidratada 

 

 

 Os resultados da composição centesimal da polpa de pequi utilizada nesse estudo estão 

representados na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Composição centesimal em 100 gramas da polpa de pequi desidratada. 

Nutrientes Concentração  

Umidade (%) 7,09 + 0,08 

Proteínas (g) 2,60 + 0,23 

Lipídios (g) 61,28 + 7,06 

Fibras insolúveis (g) 9,87 + 1,65 

Cinzas (g) 1,20 + 0,07 

Carboidratos (g)* 17,96 

Valor energético total (Kcal)** 633,80 

          Valores expressos como média + desvio padrão 

                                    * Carboidratos = 100 - (umidade + proteínas + lipídios + cinzas + fibras insolúveis) 

          ** Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, lipídios 9 Kcal/g, carboidratos 4 Kcal/g. 
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5.2 Características físicas  

 

 

 Os grupos H e HPq apresentaram maior ganho de massa corporal (p < 0,01) 

comparados aos grupos P e PPq, consequentemente a massa corporal final dos animais que 

receberam as dietas hiperlipídicas foi superior (p < 0,01) aos demais grupos. 

 A ingestão das dietas hiperlipídicas contribuiu para aumento da massa do baço (p < 

0,01) e do fígado (p < 0,0001), comparados aos grupos P e PPq. A adição da Pq às dietas dos 

grupos PPq e HPq proporcionou redução da massa do timo (p < 0,05) comparados aos grupos 

que não ingeriram a Pq. A massa dos demais órgãos não apresentou diferença estatística em 

relação às dietas fornecidas. 

 A dieta HPq provocou redução das massas dos tecidos adiposos abdominal (p < 0,01) 

e mesentérico (p < 0,05) comparados ao grupo H. Ambas dietas adicionadas com Pq 

contribuíram para diminuição da massa de tecido adiposo marrom (p < 0,0001), comparados 

aos grupos P e H (TABELA 4).   

 

Tabela 4 - Características físicas de ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica 

submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. 

 

 

Grupos experimentais Two way ANOVA 

P PPq H HPq Dieta Pq Dieta x Pq 

MCI 143,60 + 6,60 141,60 + 15,29 143,00 + 13,20 143,10 + 14,20 0,9120 0,8155 0,7965 

MCF 200,20 + 12,07 210,50 + 14,62 217,30 + 17,08* 221,70 + 16,16* 0,0054 0,1325 0,5406 

GMC 56,60 + 11,95 68,90 + 12,16 74,30 + 12,33* 78,60 + 17,12* 0,0029 0,0608 0,3572 

Baço 0,40 + 0,04 0,42 + 0,04 0,45 + 0,06* 0,48 + 0,06* 0,0028 0,0758 1,0000 

Coração 0,69 + 0,07 0,71 + 0,09 0,70 + 0,02 0,71 + 0,05 0,8955 0,4600 0,7528 

Fígado 5,19 + 0,43 5,55 + 0,49 9,63 + 0,90* 9,49 + 0,62* < 0,0001 0,6018 0,2188 

Intestino 4,25 + 0,40 4,33 + 0,43 4,30 + 0,53 4,74 + 0,44 0,1246 0,0754 0,2241 

Pâncreas 1,17 + 0,36 1,02 + 0,12 0,92 + 0,12 1,02 + 0,21 0,0938 0,6810 0,0839 

Rins 1,17 + 0,10 1,23 + 0,13 1,24 + 0,12 1,28 + 0,09 0,0855 0,1552 0,7863 

Timo 0,32 + 0,05 0,30 + 0,05# 0,34 + 0,07 0,28 + 0,04# 0,9102 0,0379 0,2880 

T.A. abdominal 9,14 + 2,73a,b 8,94 + 1,87a,b 11,59 + 3,27a 7,41 + 2,35b 0,7000 0,0076 0,0305 

T. A. marrom 0,35 + 0,09 0,25 + 0,04# 0,34 + 0,07 0,22 + 0,08# 0,4135 < 0,0001 0,6965 

T. A. mesentérico 2,16 + 0,90a,b 2,38 + 0,45a,b 2,54 + 0,63a 1,81 + 0,57b 0,6627 0,2219 0,0280 

MCI: massa corporal inicial; MCF: massa corporal final; GMC: ganho de massa corporal; T.A.: tecido adiposo 

Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada 

por letras diferentes. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: Hiperlipídica; 

HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 
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5.3 Ingestão alimentar, eficiência alimentar e excreção fecal 

 

 

 Em relação à ingestão alimentar, os grupos H e HPq ingeriram menor quantidade de 

dieta (p < 0,0001), comparado aos grupos P e PPq. Em contrapartida, a eficiência alimentar 

apresentada pelos grupos que consumiram as dietas hiperlipídicas (p < 0,0001) foi superior 

aos demais grupos. A média da excreção fecal dos grupos H e HPq foi superior (p < 0,0001), 

quando comparados aos grupos P e Pq (FIGURA 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Ingestão alimentar, eficiência alimentar e excreção fecal de ratos alimentados com dieta padrão e 

hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada na quarta e quinta semanas. Os dados 

foram apresentados como média ± desvio-padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por letras 

diferentes. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: 

Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo  
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Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,4346 

Dieta x Pequi: p = 0,0364 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,1184 

Dieta x Pequi: p = 0,5055 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,3485 

Dieta x Pequi: p = 0,9246 
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5.4 Perfil lipídico 

 

 

 As dietas hiperlipídicas proporcionaram alteração no perfil lipídico dos grupos. Os 

grupos H e HPq tiveram as concentrações de triacilgliceróis (p < 0,0001) e colesterol HDL (p 

< 0,0001) diminuídas, enquanto as concentrações de colesterol total (p < 0,01) foram elevadas 

em relação aos grupos P e Pq (FIGURA 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Concentração de colesterol total, colesterol HDL e triacilgliceróis séricos de ratos alimentados com 

dieta padrão e hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio-padrão. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + 

Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo  

 

 O percentual de gordura (p < 0,0001), a concentração de colesterol (p < 0,0001) e de 

triacilgliceróis (p < 0,0001) no tecido hepático foi aumentada nos animais dos grupos H e 

HPq comparados aos grupos P e PPq (FIGURA 9). 
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Dieta: p = 0,0013 

Pequi: p = 0,5522 

Dieta x Pequi: p = 0,1525 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,2184 

Dieta x Pequi: p = 0,8566 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,8935 

Dieta x Pequi: p = 0,9431 
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Figura 9 - Percentual lipídico, colesterol total e triacilgliceróis hepáticos em ratos alimentados com dieta padrão 

e hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram apresentados como 

média ± desvio-padrão. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: 

Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 O percentual lipídico excretado pelos animais alimentados com dieta hiperlipídica foi 

superior (p < 0,0001) aos animais dos grupos P e PPq, entretanto a adição de pequi na dieta 

hiperlipídica proporcionou maior excreção (p < 0,0001) quando comparado aos grupos P, PPq 

e H. A dieta H proporcionou aumento da excreção fecal de colesterol (p < 0,0001), sendo 

superior aos demais grupos. Já o grupo HPq excretou quantidade menor (p < 0,0001) de 

colesterol, quando comparado ao grupo H (FIGURA 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,1462 

Dieta x Pequi: p = 0,5324 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,0861 

Dieta x Pequi: p = 0,1303 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,0821 

Dieta x Pequi: p = 0,3734 
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Figura 10 - Percentual lipídico e colesterol total fecal de ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica 

submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram apresentados como média ± desvio-

padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por letras diferentes. P: Padrão; PPq: Padrão + 

Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p < 0,0001 

Dieta x Pequi: p = 0,0006 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p < 0,0001 

Dieta x Pequi: p = 0,0002 
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5.5 Metabólitos e enzimas séricas 

 

 

 A dieta hiperlipídica promoveu aumento das concentrações de proteínas totais (p < 

0,05) e das globulinas (p < 0,0001) nos grupos H e HPq. A albumina (p < 0,0001) foi reduzida 

em HPq em relação aos demais grupos. O acréscimo do pequi propiciou redução da creatinina 

(p < 0,05) nos grupos PPq e H, comparados a P e HPq. As dosagens séricas de ureia e glicose 

não obtiveram diferenças significativas entre os grupos estudados (TABELA 5).   

 

Tabela 5 - Concentração de metabólitos em ratos alimentados com dieta padrão e 

hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada.  

Metabólitos Grupos experimentais Two way ANOVA 

 P PPq H HPq Dieta Pq Dieta x 

Pq 

Proteínas totais (g/dL) 6,81 + 0,29 6,97 + 0,55 7,25 + 0,26* 7,00 + 0,18* 0,0410 0,7058 0,0702 

Albumina (g/dL) 2,89 + 0,21a 2,92 + 0,43a 2,63 + 0,18a 2,28 + 0,17b < 0,0001 0,0741 0,0361 

Globulinas (g/dL) 3,92 + 0,23 4,05 + 0,22 4,62 + 0,16* 4,72 + 0,11* < 0,0001 0,0711 0,7824 

Creatinina (mg/dL) 0,61 + 0,35a 0,36 + 0,10b 0,36 + 0,37b 0,70 + 0,45a 0,7118 0,7243 0,0179 

Ureia (mg/dL)  25,22 + 2,65 22,38 + 2,02 22,45 + 2,94 22,03 + 3,92 0,1063 0,0904 0,2047 

Glicose (mg/dL) 180,20 + 46,08 189,60 + 75,84 152,90 + 24,18 163,20 + 45,58 0,1067 0,5479 0,9789 

Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada 

por letras diferentes. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: Hiperlipídica; 

HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

  

 As dietas H e HPq contribuíram para o aumento das atividades da AST (p < 0,0001), 

ALT (p < 0,0001) e fosfatase alcalina (p < 0,0001) quando comparados aos grupos P e PPq. 

Todavia, as dosagens da atividade da ALT ainda indicaram que a suplementação com pequi 

foi eficaz para reduzir a atividade sérica dessa enzima no grupo hiperlipídico tratado com a 

polpa do fruto (p < 0,05), em comparação ao grupo H, assim o grupo HPq obteve essa 

atividade semelhante aos grupos P e PPq (FIGURA 11).  
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Figura 11 - Atividade da AST, ALT e fosfatase alcalina de ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica 

submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram apresentados como média ± desvio-

padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por letras diferentes. *Efeito da dieta; #Efeito do 

tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 As enzimas séricas amilase e lipase foram dosadas, entretanto a concentração de 

amilase não apresentou diferença entre os grupos analisados. A concentração de lipase foi 

aumentada nos grupos que receberam a dieta hiperlipídica (p < 0,01), assim como nos grupos 

com a adição de pequi às dietas (p < 0,05) (FIGURA 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,1171 

Dieta x Pequi: p = 0,2147 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,0378 

Dieta x Pequi: p = 0,0241 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,7831 

Dieta x Pequi: p = 0,8890 
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Figura 12 - Atividade da amilase e lipase de ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos ao 

tratamento com polpa de pequi desidratada. Dados com distribuição paramétrica estão apresentados como média 

± desvio-padrão. Dados com distribuição não-paramétrica estão expressos como mediana e intervalo interquartil. 

*Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + 

Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 A atividade paraoxonásica da enzima paraoxonase (PON) sofreu redução nos animais 

submetidos às dietas hiperlipídicas (p < 0,0001), havendo aumento da concentração dessa 

enzima nos animais tratados com pequi (p < 0,0001). A atividade arilesterásica da PON foi 

diminuída nos grupos H e HPq (p < 0,0001) (FIGURA 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Atividade paraoxonásica e arilesterásica da PON em ratos alimentados com dieta padrão e 

hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram apresentados como 

média ± desvio-padrão. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: 

Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 

 

 

 

 

 
 

p = 0,1148 
Dieta: p = 0,0015 

Pequi: p = 0,0432 

Dieta x Pequi: p = 0,0782 

  

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p < 0,0001 

Dieta x Pequi: p = 0,0535 

Dieta: p < 0,0001 

Pequi: p = 0,2767 

Dieta x Pequi: p = 0,1025 
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 A concentração da adiponectina sofreu redução nos grupos H e HPq (p < 0,01), assim 

como houve redução da concentração dessa adipocina nos grupos alimentados com a polpa de 

pequi (p < 0,0001). Os grupos PPq, H e HPq obtiveram quantidades séricas semelhantes desse 

metabólito (FIGURA 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Concentração de adiponectina em ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos ao 

tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. 

Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por letras diferentes. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: 

Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieta: p = 0,0002 

Pequi: p < 0,0001 

Dieta x Pequi: p = 0,0080 
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5.6 Defesas antioxidantes 

 

 

 Houve interação entre os efeitos da dieta hiperlipídica e do pequi nas concentrações de 

glutationa total (p < 0,01) e glutationa reduzida (p < 0,01) no tecido hepático, sendo 

observada diferença apenas entre os grupos PPq e HPq. Entretanto, a concentração de 

glutationa oxidada apresentou aumento anos grupos H e HPq (p < 0,05). Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada quanto a atividade da catalase (FIGURA 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15 - Concentrações de glutationa total, glutationa reduzida, glutationa oxidada e atividade da catalase de 

ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os 

dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por 

letras diferentes. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: 

Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 

 

 

 

  

 
 

Dieta: p = 0,1619 

Pequi: p = 0,3521 

Dieta x Pequi: p = 0,0078 

Dieta: p = 0,2248 

Pequi: p = 0,4124 

Dieta x Pequi: p = 0,0084 

Dieta: p = 0,0448 

Pequi: p = 0,2389 

Dieta x Pequi: p = 0,7366 

Dieta: p = 0,3721 

Pequi: p = 0,3951 

Dieta x Pequi: p = 0,0905 
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5.7 Marcadores do dano oxidativo 

 

 

 Houve aumento da concentração de TBARS nos animais alimentados com as dietas 

hiperlipídicas (p < 0,01), o tratamento com polpa de pequi contribuiu para a redução dessas 

concentrações nos grupos PPq e HPq (p < 0,01). As concentrações de proteína carbonilada 

não tiveram diferença significativa nos grupos estudados. A adição de polpa de pequi 

proporcionou aumento na concentração de sulfidrilas totais no grupo PPq (p < 0,0001) 

(FIGURA 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Concentração de TBARS e proteína carbonilada hepáticas e sulfidrilas totais séricas em ratos 

alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Dados 

com distribuição paramétrica estão apresentados como média ± desvio-padrão. Dados com distribuição não-

paramétrica estão expressos como mediana e intervalo interquartil. Interação entre dieta e polpa de pequi é 

representada por letras diferentes. *Efeito da dieta; #Efeito do tratamento. P: Padrão; PPq: Padrão + Pequi; H: 

Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 

 

 

 

 

  

Dieta: p = 0,9279 

Pequi: p < 0,0001 

Dieta x Pequi: p < 0,0001 

Dieta: p = 0,0027 

Pequi: p = 0,0024 

Dieta x Pequi: p = 0,9975 
p = 0,1321 
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5.8 Histologia 

 

 

 Os cortes histológicos apontaram que os grupos P e PPq não apresentaram danos 

hepáticos, entretanto foram encontradas alterações no fígado dos grupos H e HPq (FIGURA 

17). Foi realizada a quantificação da esteatose micro e macrovesicular de acordo com os graus 

de Brunt et al. (1999) e ainda, a quantificação das células de Kupffer, indicando presença de 

inflamação no tecido (FIGURAS 18 e 19). Animais dos grupos H e HPq apresentaram 

esteatose micro e macrovesicular, assim como presença de células inflamatórias, entretanto, 

pode-se observar diminuição das células de Kupffer no grupo HPq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fotomicrografias representativas de seções de fígado de ratos obtidas após oito semanas de dietas 

experimentais. As lâminas foram coradas com H&E. Setas brancas indicam esteatose microvesicular, setas 

pretas indicam esteatose macrovesicular e as cabeças de seta indicam inflamação. Barra = 50μm. Aumento = 

440x. A: grupo Padrão; B: grupo Padrão + Pequi; C: grupo Hiperlipídico; D: grupo Hiperlipídico + Pequi. 
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Figura 18 - Representação gráfica da esteatose microvesicular e macrovesicular de acordo com a escala de 

Brunt et al. (1999) em ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos ao tratamento com polpa 

de pequi desidratada. Dados com distribuição não-paramétrica foram expressos como mediana e intervalo 

interquartil. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por letras diferentes. P: Padrão; PPq: Padrão + 

Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19 - Quantificação de células de Kupffer em ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica 

submetidos ao tratamento com polpa de pequi desidratada. Os dados foram apresentados como média ± desvio-

padrão. Interação entre dieta e polpa de pequi é representada por letras diferentes. P: Padrão; PPq: Padrão + 

Pequi; H: Hiperlipídica; HPq: Hiperlipídica + Pequi. n = 10 ratos/grupo 
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Dieta: p = 0,0024 

Pequi: p = 0,3477 

Dieta x Pequi: p = 0,0220 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Nossos resultados referentes a composição centesimal foram semelhantes aos 

encontrados por Teixeira et al. (2013), cujo trabalho desenvolvido foi também com a polpa do 

pequi desidratada. Os demais autores trabalharam com a polpa in natura, apresentando 

diferenças nos resultados em função do conteúdo de água presente nas polpas e das 

metodologias empregadas nas análises (LIMA et al, 2007; NEPA, 2011). 

 Há alguns anos a dieta vem ocupando uma importância em outra esfera. Já é sabido 

que o maior consumo de vegetais está relacionado com menor risco de desenvolvimento de 

doenças crônicas, como a aterosclerose e câncer. A ingestão desses vegetais promove, 

consequentemente, ingestão de vitaminas C e E, carotenoides e compostos fenólicos, que 

desempenham função antioxidante. Devido a presença de antioxidantes em frutas e vegetais 

foi observado que o consumo desses produtos aumentou nos últimos anos (PODSEDEK, 

2007; SILVA et al., 2010; MORAIS et al., 2013).  

 A eficácia do modelo de indução de esteatose hepática foi observada pelo aumento da 

massa dos fígados e concentração do colesterol total dos animais submetidos a dieta 

hiperlipídica, assim como redução das concentrações de colesterol HDL e triacilgliceróis. 

Bioquimicamente, a presença de danos hepáticos foi observada pelo aumento da atividade das 

enzimas AST, ALT e fosfatase alcalina nos grupos submetidos a dieta hiperlipídica. 

Histologicamente, a presença de esteatose micro e macrovesicular, assim como aumento da 

presença de células inflamatórias no tecido hepático corroboram com os resultados de Abreu 

et al. (2014) ao estabelecer o modelo utilizado.  

 A elevação das concentrações de colesterol ocorreu apenas nos grupos em que este 

composto foi adicionado por via dietética, indicando que naqueles animais que consumiram a 

dieta padrão a concentração de colesterol manteve-se em concentrações basais. A redução dos 

triacilgliceróis circulantes pode ser devido ao alto percentual de lipídios utilizados na dieta, 

pois os ácidos graxos insaturados têm como característica a inibição de importantes enzimas 

relacionadas com o metabolismo de lipoproteínas, proporcionando diminuição da 

concentração de triacilgliceróis (CONNOR, DEFRANCESCO e CONNOR, 1993). Outro 

fator que pode relacionar-se com a redução das concentrações de triacilgliceróis é a lipase, 

cujo aumento de sua atividade ocorreu mediante ingestão da dieta hiperlipídica e adição da 

polpa de pequi. Há relatos que flavonoides são capazes de aumentar a atividade da lipase e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connor%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8352438
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connor%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8352438
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connor%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8352438
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assim desencadear maior hidrólise dos triacilgliceróis, levando a redução de triacilgliceróis 

circulantes (LIMA et al., 1999). 

 Enquanto as concentrações séricas de triacilgliceróis foram reduzidas em H e HPq, 

esses mesmos grupos tiveram maior percentual lipídico extraído do tecido hepático, assim 

como aumento da concentração de triacilgliceróis e colesterol, indicando que a hepatomegalia 

foi ocasionado pelo armazenamento desses compostos no fígado. De acordo com Ferré e 

Foutelle (2010) e Varela-Rey et al. (2009) o aumento do armazenamento de triacilgliceróis 

que acontece nos estágios iniciais da NAFLD ocorre pelo desequilíbrio entre mecanismos de 

exportação/oxidação e importação/biossíntese de lipídios, ocasionando o aumento do órgão.  

 Os animais que consumiram as dietas ricas em lipídios excretaram maior quantidade 

de fezes, outro fator que contribui para aumentar o volume fecal é a presença de fibras na 

alimentação, resultado semelhante foi observado por Matos et al. (2005). Desse modo, 

podemos atribuir ao alto percentual de fibras do pequi a maior excreção de lipídios pelo grupo 

HPq comparado aos demais. Entretanto a determinação do colesterol fecal mostrou que a 

excreção pelo grupo H foi superior. As fibras solúveis possuem propriedades 

hipocolesterolêmicas devido a formação de um líquido viscoso e consequentemente, 

dificuldade em proporcionar interação entre os ácidos biliares e a gordura ingerida, levando a 

excreção aumentada de lipídios, colesterol e ácidos biliares. Logo, será necessária maior 

conversão de colesterol em ácidos biliares, devido à redução de absorção destes compostos. 

As fibras insolúveis apresentam pouca viscosidade e não possuem efeito hipocolesterolêmico, 

porém aceleram o trânsito intestinal, garantindo eliminação mais rápida das fezes (LEITE e 

ROSA, 2010).  

 Conforme descrito por Abreu et al. (2014), houve a indução da esteatose hepática nos 

animais alimentados com a dieta rica em lipídios, porém no seu estudo a massa corpórea 

desses animais não diferiu de seu grupo controle. No nosso estudo, em concordância com 

Yang et al. (2014) e Zhang et al. (2015), a dieta hiperlipídica proporcionou aumento da massa 

corporal no decorrer do experimento, bem como aumento dos tecidos adiposos nos animais 

que não receberam esses compostos diferenciados. A adição de pimenta vermelha e Ashitaba 

na dieta, tal como o pequi, combinada com a dieta rica em gordura atuou eficientemente para 

a redução de tecidos adiposos. Os autores atribuem a esses resultados estimulação da AMPK, 

carnitina palmitoiltransferase, proteínas desacopladoras 1, 2 e 3, e ainda a redução de 

proteínas responsáveis pela síntese lipídica (acetil-Coa carboxilase, proteína ligadora aos 

elementos de resposta a esteróis e ácido graxo sintase). 
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 A adiponectina é liberada pelo tecido adiposo e o aumento dessa adipocina na 

circulação é associada com a diminuição da gordura visceral (ARITA et al., 1999). A redução 

dos tecidos adiposos nos animais tratados com HPq não foi ocasionada pelo aumento da 

concentração de adiponectina, pois era esperado que as concentrações de adiponectina dos 

grupos PPq e HPq fossem superiores ao grupo H. Posto que a concentração de adiponectina 

sérica não responde nossa questão sobre os motivos pelos quais a polpa de pequi atuou na 

diminuição das reservas de gorduras dos animais, acreditamos que os parâmetros pontuados 

por Yang et al. (2014) e Zhang et al. (2015) possam nos ajudar a compreender esse paradoxo, 

sugerindo que o aumento da lipólise ocorre independente da ação da adiponectina. 

 A adição do pequi contribuiu para alterações em alguns parâmetros enzimáticos, em 

relação aos danos hepáticos, HPq inibiu o aumento da atividade da ALT. Essa enzima é 

encontrada na região citoplasmática dos hepatócitos e relaciona-se com danos hepáticos leves, 

por sua vez, a maior parte da AST está localizada nas mitocôndrias, indicando maior dano 

hepático quando sua atividade está aumentada (MOTTA, 2009), assim sugerimos que a polpa 

de pequi contribuiu para minimização das injúrias provocadas pela dieta hiperlipídica.  

 O acúmulo de gordura no tecido hepático é a característica inicial da NAFLD e pode 

ser micro ou macrovesicular. Segundo a classificação de Brunt et al. (1999), a dieta rica em 

lipídios foi eficaz para que os animais dos grupos H e HPq apresentassem esteatose 

microvesicular grau 3. A mesma classificação foi utilizada para avaliar a esteatose 

macrovesicular, os animais P e Pq apresentaram ausência dessas lesões, diferenciando-se dos 

animais H e HPq. 

 A presença de lipídios no fígado pode ainda desencadear um processo inflamatório 

acima das condições basais, aumentando assim o estresse oxidativo. As células de Kupffer são 

encontradas normalmente no tecido hepático, porém diante de inflamação, o número dessas 

células é aumentado. Devido a quantidade de lipídios acumulados no órgão, a presença de 

células inflamatórias foi aumentada nos grupos H e HPq, porém houve recuperação parcial 

desse parâmetro no grupo alimentado com o pequi. A β-criptoxantina é um carotenoide 

encontrado no pequi cujas concentrações foram semelhantes às quantidades de β-caroteno 

encontradas nos estudos de Aguilar et al (2012) e Cardoso et al. (2013), desempenhando papel 

importante na saúde humana pela sua atividade pró vitamina A. Ni et al. (2014) observaram 

que houve redução das células de Kupffer no fígado de camundongos alimentados com dieta 

rica em lipídios e β-criptoxantina, com diminuição da infiltração e ativação dessas células 

inflamatórias, atenuando a inflamação e fibrose induzida pela dieta. Nesse estudo, a adição 
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desse carotenoide na dieta contribuiu ainda para redução da expressão dos genes pro-

inflamatórios: fator de necrose tumoral-α, interleucina 1β e interleucina 6.  

  A formação de ROS é um processo que ocorre normalmente durante o metabolismo 

celular, porém determinadas situações podem acarretar aumento dessa produção. O 

desequilíbrio entre a formação de radicais livres e agentes antioxidantes culmina no estresse 

oxidativo, podendo desencadear danos a diversas moléculas do organismo, dentre elas, os 

lipídios e proteínas, cujas concentrações de TBARS e de proteínas carboniladas no fígado são 

marcadores de oxidação (OLUSI, 2002; UZUN et al., 2007). Os danos podem ser exacerbados 

com a redução do conteúdo de glutationa e com a diminuição das atividades das enzimas 

catalase e paraoxonase.  

 A dieta rica em lipídios foi responsável pelo aumento da peroxidação lipídica, assim 

como em outros estudos (NOEMAN, HAMOODA e BAALASH, 2011; ABREU et al., 2014), 

corroborando com o estresse oxidativo desencadeado por esse modelo experimental. Contudo, 

a adição da polpa de pequi promoveu a redução dessa oxidação nos grupos PPq e HPq. A 

redução da peroxidação lipídica foi também alcançada através da adição da β-criptoxantina a 

dieta hiperlipídica animal, segundo os autores esse resultado associado com outros parâmetros 

avaliados permitem sugerir que a β-criptoxantina é um importante antioxidante hepático (NI 

et al., 2014). Visto que esse carotenoide também é presente na polpa de pequi (CARDOSO et 

al., 2013), podemos sugerir que a redução da peroxidação lipídica possa estar relacionada aos 

compostos bioativos do fruto. Não encontramos diferença nas concentrações de proteínas 

carboniladas em nosso estudo, indicando que houve equilíbrio entre a produção e remoção de 

proteínas modificadas entre os grupos experimentais (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2007).  

 Os grupos sulfidrilas totais também são marcadores de estresse oxidativo. A 

concentração de sulfidrilas totais séricas foi aumentada no grupo PPq, seguidos pelos grupos 

H e HPq. Esse resultado indicou que os animais que receberam a dieta PPq apresentaram 

menor estresse oxidativo em relação aos demais grupos do experimento. De acordo com 

Wisdom et al. (1991), essa relação acontece porque os radicais sulfidrilas englobam todos os 

grupos tióis encontrados na glutationa, nas proteínas e nos compostos de baixo peso 

molecular no plasma, dessa maneira, o aumento do estresse oxidativo leva a oxidação desses 

grupos tióis e consequentemente, sua redução. 

  A paraoxonase é sintetizada pelo fígado, atua associada com a HDL, contribuindo para 

metabolização de peróxidos lipídicos e protegendo contra o acúmulo de LDL. A paraoxonase 

possui propriedade antioxidante em diversos tecidos e, de acordo com a literatura, exerce 

atividade arilesterásica e paraoxonásica, dependendo do substrato. A atividade paraoxonásica 
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da enzima apresenta maior sensibilidade ao status hormonal e fatores externos, como fumo e 

dieta (DURRINGTON, MACKNESS e MACKNESS, 2001; BLOKHINA, VIROLAINEN e 

FAGERSTEDT, 2003). Os grupos H e HPq apresentaram menor concentração de HDL sérico 

e das atividades arilesterásica e paraoxonásica, entretanto a adição de Pq ocasionou aumento 

dessa última atividade, inferindo que o grupo HPq tenha maior capacidade de metabolizar 

esses lipídios, reduzindo a peroxidação lipídica nesse grupo. Esse resultado corrobora com a 

concentração de TBARS, cuja redução foi observada nos animais que receberam a polpa de 

pequi. 

 A glutationa existe sob as formas reduzida e oxidada, porém a conversão da primeira 

para a segunda forma acontece por meio da glutationa peroxidase. Pode-se considerar que a 

glutationa reduzida é um dos agentes mais importantes do sistema de defesa celular 

antioxidante, uma vez que ela atua protegendo a célula contra lesões resultantes da exposição 

a agentes como os íons ferro, oxigênio hiperbárico, radiação e luz ultravioleta, agindo ainda 

sobre a proteção na síntese de proteínas, DNA, prostaglandinas, metabolismo celular e na 

eliminação de produtos da peroxidação lipídica. O ciclo metabólico da glutationa prossegue 

com a redução da glutationa oxidada a glutationa reduzida pela ação da glutationa redutase 

dependente de NADPH, a integridade desse ciclo garante a manutenção do sistema de 

proteção celular (FERREIRA e MATSUBARA, 1997; JORDÃO JÚNIOR et al., 1998; 

ROVER JÚNIOR et al., 2001).  

 Observamos que houve interação entre a dieta hiperlipídica e a adição de polpa de 

pequi nas concentrações de glutationa total e reduzida, resultando em diferença entre os 

grupos PPq e HPq. A elevação das concentrações de glutationa total e reduzida no grupo HPq 

pode estar relacionada ao maior estresse oxidativo provocado pela dieta hiperlipídica, 

possibilitando que HPq seja capaz de inibir esse maior estresse. O aumento da concentração 

de glutationa total e reduzida nesse grupo ainda aponta que o pequi pode ter contribuído para 

a diminuição da concentração de TBARS nos animais que receberam dieta hiperlipídica e 

polpa de pequi. Entretanto, a concentração da glutationa oxidada sofreu interferência apenas 

da dieta hiperlipídica. Já a atividade da catalase hepática dos animais não apresentou 

diferença estatística entre os quatro grupos experimentais, a inexistência de diferenças foi 

observada também no estudo de Abreu et al. (2014). 

 Desse modo, a inserção da polpa de pequi nas dietas experimentais ocasionou diversas 

alterações nos parâmetros que foram avaliados, podendo atribuir ao fruto maior valorização 

econômica e reconhecimento como alimento funcional. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 A adição da polpa de pequi acarretou melhorias sobre os parâmetros de danos 

hepáticos e status oxidante, minimizando as injúrias provocadas pela dieta hiperlipídica e 

inibindo a possível progressão da esteatose hepática a esteatohepatite não alcoólica durante o 

período experimental. Além disso, a polpa de pequi promoveu menor acúmulo dos tecidos 

adiposos avaliados nos grupos que ingeriram dieta hiperlipídica. 

 Diante desse desfecho, faz-se necessário estudos mais criteriosos para elucidar as vias 

metabólicas pelas quais as substâncias presentes na polpa do pequi atuam no organismo 

desses animais, assim como identificar quais são esses compostos bioativos. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Certificado de aprovação do protocolo pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - Bulas dos kits da Labt 
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ANEXO B - Bulas dos kits da Labest Diagnóstica SA®, Gold Analisa Diagnóstica SA® e 

Invitrogen Corporation® utilizados para as dosagens bioquímicas. 

 

___________________________________________________________________________ 

COLESTEROL 

 

Kit: Colesterol Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 76 

Lote: 3002, 3009 

 

Finalidade 

Sistema enzimático para a determinação do colesterol total em amostras de soro, por reação 

de ponto final. 

 

Princípio  

O colesterol total é determinado de acordo com as seguintes reações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ésteres de colesterol são hidrolisados pela colesterol esterase a colesterol livre e ácidos 

graxos. O colesterol livre é oxidado pela colesterol oxidase a colest-4-en-ona e peróxido de 

hidrogênio. Na presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio, o fenol e a 4-

aminoantipirina são oxidados formando a antipirilquinonimina que tem absortividade máxima 

em 500 nm. A intensidade da cor vermelha formada na reação final é diretamente 

proporcional à concentração do colesterol na amostra. 

 

Metodologia 

Enzimático-Trinder. 

 

Ésteres do colesterol                      Colesterol + Ácidos graxos 

 

 

Colesterol + O2   Colest-4-em-ona + H2O2 

 

 

2 H2O2 + Fenol + 4-Aminoantipirina   Antipirilquinonimina + 4 H2O 

 

 

Colesterol 

Esterase 

Colesterol 

Oxidase 

Peroxidase 
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Reagentes 

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão 50 mmol/L, pH 7,0; fenol 24 mmol/L; colato de sódio 500 µmol/L; azida 

sódica 15 mmol/L; 4-aminoantipirina 500 mol/L; colesterol esterase > 250 U/L, colesterol 

oxidase > 250 U/L e peroxidase > 1000 U/L .  

Para preservar o desempenho, o reagente deve permanecer fora da geladeira somente o tempo 

necessário para se obter o volume a ser utilizado. Evitar exposição à luz solar direta. 

 

2. Padrão - 200 mg/dL - Armazenar entre 2 - 30ºC 

Contém azida sódica 15 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação.  

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Procedimentos 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37 °C durante 10 minutos. O nível de água no banho 

deve ser superior ao nível de reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 500 nm ou filtro verde (490 a 510), acertando o zero com o branco. A cor é 

estável por 60 minutos. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros 

cujo volume mínimo de solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma 

verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de 

amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o 

desempenho do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução 

dos volumes é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura 

fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e 

devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 
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Cálculos 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

COLESTEROL HDL 

 

Kit: Colesterol HDL (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 13 

Lote: 2004 

 

Finalidade 

Sistema para determinação do Colesterol HDL através da precipitação seletiva das 

lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (LDL e VLDL), por reação de ponto final. 

 

Princípio 

As lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e as lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) são quantitativamente precipitadas e, após centrifugação, o colesterol ligado às 

lipoproteínas de alta densidade (Colesterol HDL) é determinado no sobrenadante. 

 

Metodologia 

Labtest. 

 

Reagentes 

1. Precipitante - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém ácido fosfotúngstico 1,5 mmol/L e cloreto de magnésio 54 mmol/L. 

 

2. Padrão 20 mg/dL - Armazenar entre 2 - 30ºC 

Contém colesterol 0,52 mmol/L e azida sódica 14,6 mmol/L. Armazenar bem vedado para 

evitar evaporação. 

 

 

Colesterol (mg/dL) =   Absorbância do Teste   x 200 

             Absorbância do Padrão 
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Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Procedimento 

Precipitação das VLDL e LDL 

Em um tubo 12 x 75, adicionar: 

Soro: 0,25 mL 

Precipitante: 0,25 mL 

 

Agitar vigorosamente durante 30 segundos. A agitação sugerida é fundamental para obtenção 

de resultados consistentes. Centrifugar a 3.500 rpm por pelo menos 15 minutos para obter um 

sobrenadante límpido. Pipetar o sobrenadante límpido imediatamente após a centrifugação, 

tomando o cuidado para não ressuspender o precipitado, a fim de evitar resultados falsamente 

elevados. 

 

Colorimetria 

Utilizar com o Reagente 1 - Colesterol Liquiform - Labtest (Ref. 76). 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Branco Teste Padrão 

Sobrenadante --- 0,1 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,1 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho 

deve ser superior ao nível do reagente nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 500 nm ou filtro verde (490 a 540) acertando o zero com o branco. A cor é 

estável por 60 minutos. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros 

cujo volume mínimo de solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma 

verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de 

amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o 

desempenho do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução 

dos volumes é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura 
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fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e 

devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

Devido a diluição 1:2 aplicada às amostras durante o procedimento de precipitação das VLDL 

e LDL, o valor do Padrão para cálculo dos resultados deve ser corrigido para 40 mg/dL. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

TRIACILGLICERÓIS 

 

Kit: Triglicérides Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 87 

Lote: 3004, 3006, 4003  

 

Finalidade 

Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras 

de soro ou plasma (EDTA). 

 

Princípio 

Os triglicérides são determinados de acordo com as seguintes reações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol HDL (mg/dL) =    Absorbância do Teste   x 40 

             Absorbância do Padrão 

 

Triglicérides                      Glicerol + Ácidos Graxos 

 

 

Glicerol + ATP   Glicerol-3-Fosfato + ADP 

 

Glicerol-3-Fosfato + O2   Dihidroxiacetona + H2O2 

 

 

2 H2O2 + 4 Aminoantipirina + 4-Clorofenol   Quinoneimina + 4 H2O 

Lipoproteína 

Lipase 

Glicerolquinase 

 Mg+2 

Glicerol-3-Fosfato 

Oxidase 

Peroxidase 



80 
 

A lipoproteína lipase promove a hidrólise dos triglicérides liberando glicerol, que é 

convertido, pela ação da glicerolquinase, em glicerol-3-fosfato. Este é oxidado a 

dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio na presença da glicerolfosfato oxidase. Em 

seguida, ocorre uma reação de acoplamento entre peróxido de hidrogênio, 4-aminoantipirina e 

2-clorofenol, catalisada pela peroxidase, produzindo uma quinoneimina que tem máximo de 

absorbância em 505 nm. A intensidade da cor vermelha formada é diretamente proporcional à 

concentração de triglicérides na amostra.  

 

Metodologia 

Enzimático-Trinder. 

 

Reagentes 

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão 50 mmol/L, pH 7,0; íons magnésio 4 mmol/L; 4-clorofenol 2,70 mmol/L; 4-

aminoantipirina 300 µmol/L; ATP 1,8 mmol/L; lipoproteína lipase > 1400 U/L; 

glicerolquinase > 1000 U/L; glicerolfosfato oxidase > 1500 U/L; peroxidase > 900 U/L e 

azida sódica 0,095%. 

 

Para preservar o desempenho, o reagente deve permanecer fora da geladeira somente o tempo 

necessário para se obter o volume a ser utilizado. Evitar exposição à luz solar direta. O 

reagente apresenta uma tonalidade amarelada 

 

2. Padrão - Armazenar entre 2 - 30ºC 

Contém triglicérides 200 mg/dL e azida sódica 0,045%. Após o manuseio armazenar bem 

vedado para evitar evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução do tempo de 

estabilidade. 

 

Procedimentos 

Separar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
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 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão  --- --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e colocar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho 

deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 505 nm ou filtro verde (490 a 520), acertando o zero com o branco. A cor é 

estável 60 minutos. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo 

volume mínimo de solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma 

verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de 

amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente, sem prejuízo para o 

desempenho do teste, mantendo-se inalterado o procedimento de cálculo. Em caso de redução 

dos volumes, é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura 

fotométrica. Volumes de amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e 

devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente, sem prejuízo para o desempenho do 

teste, mantendo-se inalterado o procedimento de cálculo. Em caso de redução dos volumes, é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

de amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

 

 

 

 

 

Triglicérides (mg/dL) =    Absorbância do Teste  x 200 

                  Absorbância do Padrão 
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___________________________________________________________________________ 

ALBUMINA 

 

Kit: Albumina (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 19 

Lote: 3001 

 

Finalidade 

Sistema para a determinação da albumina em amostras de soro por reação de ponto final. 

 

Princípio 

A albumina tem a propriedade de se ligar à uma grande variedade de ânions orgânicos e 

moléculas complexas de corantes. O sistema de medição se baseia no desvio do pico de 

absortividade máxima de um corante complexo (verde de bromocresol) quando este se liga à 

albumina. A cor formada é medida colorimetricamente entre 600 e 640 nm, sendo 

proporcional à quantidade de albumina na amostra até a concentração de 6,0 g/dL. 

 

Metodologia 

Verde de Bromocresol. 

 

Reagentes 

1. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão 60 mmol/L, pH 3,8; verde de bromocresol 300 µmol/L e Brij 35 > 6,0 

mmol/L. 

 

2. Padrão 3,8 g/dL - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém 3,8 g/dL de albumina bovina e azida sódica 0,1%. Armazenar bem vedado para evitar 

evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade.  

 



83 
 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Reagente de cor 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

Amostra  --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 

 

Misturar e após 2 minutos, no máximo 10 minutos, determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 630 nm ou filtro vermelho (600 a 640) acertando o zero com o branco. O 

procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 

e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

PROTEÍNAS TOTAIS 

 

Kit: Proteínas totais (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 99 

Lote: 2006 

 

Finalidade 

Sistema para a determinação colorimétrica das Proteínas Totais em amostras de sangue e 

líquidos pleural, sinovial e ascítico por reação de ponto final. 

 

Albumina (g/dL) =  Absorbância do teste  x 3,8 

                               Absorbância do padrão 
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Princípio 

Os íons cobre (Cu+2) em meio alcalino (Reagente de Biureto) reagem com as ligações 

peptídicas das proteínas séricas formando cor púrpura, que tem absorbância máxima em 545 

nm, proporcional à concentração das proteínas na amostra. 

 

Metodologia 

Biureto. 

 

Reagentes 

1. Reagente Biureto - Armazenar entre 15 - 30ºC 

Reagente pronto para uso. Contém hidróxido de sódio 600 mmol/L, sulfato de cobre 12 

mmol/L, estabilizador e antioxidante. Manusear com cuidado. Reagente corrosivo. Não 

pipetar com a boca. 

 

2. Padrão 4,0 g/dL - Armazenar entre 15 - 30ºC 

Armazenar bem vedado para evitar evaporação. Contém albumina bovina 4 g/dL e azida 

sódica 14,6 mmol/L. 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade  

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,02 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,02 mL 

Água destilada 

ou deionizada 

0,02 mL --- --- 

Reagente Biureto 1,0 mL 1 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar a 37ºC durante 10 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão 

em 545 nm (530 a 550), acertando o zero com o branco. A cor é estável durante 1 hora. O 

procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 



85 
 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste. 

O procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

GLICOSE 

 

Kit: Glicose Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 133 

Lote: 2010 

 

Finalidade 

Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquor e líquidos ascítico, 

pleural e sinovial por método cinético ou de ponto final. 

 

Princípio 

A glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose de acordo com a seguinte reação: 

 

 

 

O peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação catalisadora 

da peroxidase, através de uma reação oxidativa de acoplamento, formando uma 

antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à concentração da 

glicose na amostra.  

 

 

 

Proteínas Totais =    Absorbância do teste    x (4 g/dL) 

         Absorbância do padrão 

 

Glicose + O2 + H2O                 Ácido Glucônico + H2O2 
GOD 

 

2 H2O2 + 4-Aminoantipirina + Fenol                     Antipirilquinonimina + 4 H2O 
POD 
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Metodologia 

GOD-Trinder. 

 

Reagentes 

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão fosfato 30 mmo/L, pH 7,5; fenol > 1 mmol/L; glicose oxidase > 12500 U/L; 

peroxidase > 800 U/L; 4-aminoantipirina > 290 mol/L; azida sódica 7,5 mmol/L; e 

surfactantes. 

 

2. Padrão calibrador - Armazenar entre 2 - 30ºC 

Contém: glicose 100 mg/dL e biocida não tóxico. Após o manuseio sugere-se armazenar bem 

vedado para evitar evaporação. 

 

O estabilizador do padrão pode precipitar em baixas temperaturas, o que não interfere em seu 

desempenho. 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão  --- --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL  1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar vigorosamente e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da 

água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as 

absorbâncias do Teste e Padrão em 505 nm (490 a 520), acertando o zero com o branco. A cor 

é estável 30 minutos. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros 

cujo volume mínimo de solução para medição é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita 

uma verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes 

de amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o 
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desempenho do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução 

dos volumes é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura 

fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e 

devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

UREIA 

 

Kit: Ureia CE (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 27 

Lote: 2001 

 

Finalidade 

Sistema enzimático-colorimétrico para a determinação da ureia em amostras de sangue e 

urina, por reação de ponto final. 

 

Princípio 

A ureia é hidrolisada pela urease à íons amônio e CO2. Os íons amônio reagem em pH 

alcalino com salicilato e hipoclorito de sódio, sob a ação catalisadora do nitroprussiato de 

sódio para formar azul de indofenol. A intensidade da cor formada é proporcional à 

quantidade de ureia na amostra. 

 

Metodologia 

Urease-Labtest. 

 

Reagentes 

1. Urease - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão fosfato 10 mmol/L e urease > 268 KU/L. 

 

Glicose (mg/dL) =   Absorbância do Teste  x 100 

         Absorbância do Padrão 
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2. Tampão - Estoque - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão fosfato 100 mmol/L, pH 6,9; salicilato de sódio 312 mmol/L e nitroprussiato 

de sódio 16,8 mmol/L. 

 

3. Oxidante - Estoque - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém hidróxido de sódio 2,8 mol/L e hipoclorito de sódio 121 mmol/L. 

 

4. Padrão 70 mg/dL - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém azida sódica 7,7 mmol/L. Armazenar bem vedado para evitar evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Procedimento 

Para a dosagem de ureia na urina, diluir a amostra 1:50 (0,1 mL de urina + 4,9 mL de água 

destilada ou deionizada). Multiplicar o resultado obtido por 50. 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 4) --- --- 0,01 mL 

Urease tamponada 1,0 mL  1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar a 37ºC durante 5 minutos. 

 Branco Teste Padrão 

Oxidante em uso 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar a 37ºC durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão 

em 600 nm (580 a 620), acertando o zero com o branco. A cor é estável 2 horas. O 

procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 2,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 
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e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ALANINA AMINOTRANSFERASE 

 

Kit: Transaminase pirúvica (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 53 

Lote: 2004 

 

Finalidade 

Sistema para medida da atividade da Transaminase Pirúvica (TGP) em amostra de sangue por 

método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. 

 

Princípio 

A transaminase pirúvica promove a transferência de grupamentos amina de α-aminoácidos 

para α-cetoácidos. 

 

 

 

 

O piruvato formado é medido através da formação de hidrazona, a qual tem intensa cor em 

meio alcalino. 

 

Metodologia 

Reitman e Frankel. 

 

Reagentes 

1. TGP Substrato - Armazenar entre 2 - 8ºC 

 

mg/dL =   Absorbância do teste   x 70 

    Absorbância do padrão 

 

L-Alanina + α-cetoglutarato                         Glutamato + Piruvato 
TGP 
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Contém tampão 67 mmol/L, pH 7,4; ácido α-cetoglutárico 2,0 mmol/L; L-alanina 100 

mmol/L e azida sódica 15,4 mmol/L. 

 

2. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Não congelar. Contém 2,4-dinitrofenilhidrazina 1,0 mmol/L e ácido clorídrico 1,0 mol/L. 

 

3. NaOH - Estoque - Armazenar entre 2 - 25ºC 

Contém hidróxido de sódio 1,25mol/L. Reagente corrosivo.  

 

4. Padrão - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém piruvato de sódio 2 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Preparo dos reagentes 

NaOH de uso - Transferir quantitativamente o conteúdo do frasco nº 3 (160 mL) para um 

balão volumétrico ou proveta, completar para 500 mL com água destilada ou deionizada livre 

de CO2 e homogeneizar. Estável 12 meses em recipiente de plástico entre 15 - 25ºC. A água 

utilizada deve ter resistividade > 1 megaohm ou condutividade < 1 microsiemens e 

concentração de silicatos 0,1 mg/L. 

 

Curva de calibração - Como o sistema demedida Reitman-Frankel (Unidades/mL) não segue a 

lei de Beer, é impossível utilizar o método do fator para cálculo, sendo necessária a 

preparação de curva de calibração. 

 

Tomar 5 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
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  Tubo nº (mL)  

 1 2 3 4 5 

Padrão (nº 4) --- 0,05 0,01 0,15 0,2 

TGP substrato (nº 1) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 

Água destilada ou deionizada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Reagente de cor (nº 2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

NaOH de uso 5,0  5,0 5,0 5,0 5,0 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou 

T% em 505 nm ou filtro verde (490 a 540), acertando o zero com água destilada ou 

deionizada. A cor é estável 60 minutos. 

 

Traçado da curva de calibração - Traçar a curva de calibração correlacionando as leituras 

obtidas com os valores em Unidades/mL expressos na tabela abaixo, utilizando papel linear 

(para absorbâncias) ou monolog (para T%). 

  Tubo  

 1 2 3 4 5 

TGP (Unidades/mL) Zero 28 57 97 150 

 

Procedimento 

Tomar 1 tubo de ensaio e proceder como a seguir: 

 Teste 

TGP Substrato (nº 1) 0,25 mL 

 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser 

superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

Amostra 0,5 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC por exatamente 30 minutos. 

Reagente de cor (nº 2) 0,25 mL 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

NaOH de uso 2,5 mL 

 

Misturar e esperar 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou T% em 505 nm ou filtro verde 

(490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. A cor é estável 60 minutos. 
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Obter o valor de TGP usando a curva de calibração (ver Desempenho do Sistema). O 

procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 3,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 

e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ASPARTATO AMINOTRANSFERASE 

 

Kit: Transaminase oxalacética (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 52 

Lote: 2003 

 

Finalidade 

Sistema para medida da atividade da Transaminase Oxalacética (TGO) em amostra de sangue 

por método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. 

 

Princípio 

A transaminase oxalacética promove a transferência de grupamentos amina de α-aminoácidos 

para α-cetoácidos. 

 

 

 

O oxalacetato formado é medido através da formação de hidrazona, a qual tem intensa cor em 

meio alcalino. 

 

Metodologia 

Reitman e Frankel. 

 

 

L-Aspartato + α-cetoglutarato                         Glutamato + Oxalacetato 
TGO 
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Reagentes 

1. TGO Substrato - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão 67 mmol/L, pH 7,4; ácido α-cetoglutárico 2,0 mmol/L, ácido L-aspártico 99 

mmol/L e azida sódica 15,4 mmol/L. 

 

2. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Não congelar. Contém 2,4-dinitrofenilhidrazina 1,0 mmol/L e ácido clorídrico 1,0 mol/L. 

 

3. NaOH - Estoque - Armazenar entre 2 - 25ºC 

Contém hidróxido de sódio 1,25 mol/L. Reagente corrosivo. 

 

4. Padrão - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém piruvato de sódio 2 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Preparo do reagente 

NaOH de uso - Transferir quantitativamente o conteúdo do frasco nº 3 (160 mL) para um 

balão volumétrico ou proveta, completar para 500 mL com água destilada ou deionizada livre 

de CO2 e homogeneizar. Estável 12 meses em recipiente de plástico entre 15 - 25ºC. A água 

utilizada deve ter resistividade > 1 megaohm ou condutividade < 1 microsiemens e 

concentração de silicatos < 0,1 mg/L. 

 

Curva de calibração - como o sistema de medida Reitman-Frankel (Unidades/mL) não segue a 

lei de Beer, é impossível utilizar o método do fator para cálculo, sendo necessária a 

preparação de curva de calibração. 

 

Tomar 5 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
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  Tubo nº (mL)  

 1 2 3 4 5 

Padrão (nº 4) --- 0,05 0,01 0,15 0,2 

TGO substrato (nº 1) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 

Água destilada ou deionizada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Reagente de cor (nº 2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

NaOH de uso 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou 

T% em 505 nm ou filtro verde (490 a 540), acertando o zero com água destilada ou 

deionizada. A cor é estável por 60 minutos. 

 

Traçado da curva de calibração - Traçar a curva de calibração correlacionando as leituras 

obtidas com os valores em Unidades/mL expressos na tabela abaixo, utilizando papel linear 

(para absorbâncias) ou monolog (para T%). 

  Tubo nº (mL)  

 1 2 3 4 5 

TGO (Unidades/mL) Zero 24 61 114 190 

 

Procedimento 

Tomar 1 tubo de ensaio e proceder como a seguir: 

 Teste 

TGO Substrato (nº 1) 0,25 mL 

 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser 

superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

Amostra 0,05 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC exatamente 60 minutos. 

Reagente de cor (nº 2) 0,25 mL 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente 20 minutos. 

NaOH 2,5 mL 
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Misturar e esperar 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou T% em 505 nm ou filtro verde 

(490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. A cor é estável 60 minutos. 

Obter o valor de TGO usando a curva de calibração (ver Desempenho do Sistema). O 

procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 3,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 

e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

 

___________________________________________________________________________

FOSFATASE ALCALINA 

 

Kit: Fosfatase alcalina (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 40 

Lote: 2001 

 

Finalidade 

Sistema para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de sangue por método cinético 

de tempo fixo e medição de ponto final. 

 

Princípio 

A fosfatase alcalina do soro hidrolisa a timolftaleína monofosfato liberando timolftaleína, que 

tem cor azul em meio alcalino. A cor formada, diretamente proporcional à atividade 

enzimática, é medida em 590 nm. O produto final da reação se constitui de uma mistura de 

cor azul e a cor própria do substrato. 

 

Metodologia 

Roy modificado. 
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Reagentes 

1. Substrato - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Contém timolftaleína monofosfato 22 mmol/L. Não refrigerar. O reagente pode apresentar 

precipitado ou turvação, fato que não interfere na qualidade do mesmo. Agitar antes de usar. 

Manter o frasco bem vedado para evitar evaporação. 

 

2. Tampão - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Contém tampão 300 mmol/L, pH 10,1. 

 

3. Reagente de Cor - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Contém carbonato de sódio 94 mmol/L e hidróxido de sódio 250 mmol/L. 

 

4. Padrão 45 U/L - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para evitar evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Substrato (nº 1) 0,05 mL 0,05 mL 0,05 mL 

Tampão (nº 2) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

Padrão (nº 4) --- --- 0,05 mL 

 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser 

superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Não remover os tubos do banho-maria 

para adicionar a amostra. 

Amostra --- 0,05 mL --- 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos (cronometrados). 

Reagente de cor (nº 3) 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL 
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Misturar e determinar as absorbâncias do teste e padrão em 590 nm ou filtro laranja (580 a 

590), acertando o zero com o branco. A cor é estável 120 minutos. 

 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 2,5 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente, sem prejuízo para o desempenho do 

teste, e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CREATININA 

 

Kit: Creatinina (Labtest Diagnóstica SA®) 

Referência: 35 

Lote: 3002 

 

Finalidade 

Sistema colorimétrico para a determinação de creatinina em amostras de sangue e urina por 

reação de ponto final. 

 

Princípio 

A creatinina e outros componentes da amostra reagem com a solução de picrato em meio 

alcalino formando um complexo de cor vermelha que é medido fotometricamente. A adição 

de um acidificante abaixa o pH para 5,0, promovendo a decomposição do picrato de 

creatinina, permanecendo inalterada a cor derivada dos cromogênios, que também é medida 

 

Fosfatase Alcalina (U/L) =   Absorbância do Teste   x 45 

                      Absorbância do Padrão 
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fotometricamente. A diferença entre as duas leituras fornece o valor da creatinina (não 

corrigida). 

 

Metodologia 

Labtest. 

 

Reagentes 

1. Ácido Pícrico - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Contém ácido pícrico 44,4 mmol/L 

 

2. Tampão - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Contém hidróxido de sódio 208 mmol/L, tetraborato de sódio 12,7 mmol/L e surfactante. 

 

O Reagente pode apresentar precipitado em temperaturas inferiores a 15ºC. Neste caso 

aquecer a 37ºC e misturar até a dissolução.  

 

3. Padrão - 4,0 mg/dL - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Manter o frasco bem vedado para evitar evaporação. 

 

4. Acidificante - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Contém ácido acético 11,4 mol/L. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a 

data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da 

estabilidade. 

 

Procedimento de ensaio direto 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Tampão (nº 2) 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL 

Amostra --- 0,25 mL --- 

Água destilada ou deionizada 0,25 mL --- --- 

Padrão (nº 3) --- --- 0,25 mL 

Ácido pícrico (nº 1) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 
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Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho 

deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 510 nm ou filtro verde (500 a 540), acertando o zero com o branco. A 

absorbância do teste será A1. 

Acidificante (nº 4) 0,1 mL 0,1 mL --- 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar a absorbância do 

teste em 510 nm ou filtro verde (500 a 540), acertando o zero com o branco. A absorbância do 

teste será A2. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo 

volume mínimo de solução para leitura é igual ou menor que 2,5 mL. Deve ser feita uma 

verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de 

amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o 

desempenho do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução 

dos volumes é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura 

fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e 

devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

Aplicação do índice de correção - A interferência das proteínas plasmáticas que ocorre na 

reação de Jaffe introduz um erro constante na medição, que é minimizado pela utilização do 

índice de correção (0,25 mg/dL). Os resultados obtidos com a calibração e correção são 

rastreáveis ao método IDMS e atendem às recomendações do NKDEP. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

LIPASE 

 

Kit: Lipase (Gold Analisa Diagnóstica SA®) 

 

Creatinina (não corrigida) =              A1 - A2               x 4,00 mg/dL 

              Absorbância do Padrão 

 

 Creatinina   =    Creatinina    -  índice de correção 

 (corrigida)      (não corrigida)     (0,25 mg/dL) 



100 
 

Referência: 304 

Lote: 30108 

 

Finalidade 

Reagentes para a determinação da atividade enzimática da lipase em amostras de soro. 

Somente para uso diagnóstico in vitro. 

 

Fundamento 

A lipase sérica hidrolisa especificamente um tioéster, liberando o tioálcool correspondente e 

ácido butírico. O tioálcool reage com ácido 5,5-ditio-bis-2-nitrobenzóico em meio tamponado 

formando um ânion de coloração amarela, cuja intensidade de cor é proporcional à 

concentração da enzima e apresenta a absorção máxima em 412 nm. 

 

Método 

Colorimétrico. 

 

Identificação dos reagentes 

Conservar entre 2 - 8ºC. 

1- Tampão: Contém tampão TRIS 100 mmol/L e azida sódica 7,7 mmol/L. Conservar entre 2 

- 8ºC. 

 

2- Inibidor: Contém PMFS (fenil-metil-sulfonil fluoreto) 20 mmol/L em etanol. Conservar 

entre 2 - 8ºC. 

 

3- Reagente de Cor: Contém acetato de sódio 25 mmol/L; DTNB (ácido ditio bis-2-

nitrobenzóico) 3 mmol/L e azida sódica 7,7 mmol/L. Conservar entre 2 - 8ºC. 

 

4- Substrato: Contém BALB (tributirato de 2,3 dimercaptopropanol) 20 mmol/L; laurilsulfato 

de sódio 20 mmol/L em etanol. Conservar em temperatura ambiente depois de aberto o kit. 

 

5- Inativador: Contém lauril sulfato de sódio 27,6 mmol/L. Conservar em temperatura 

ambiente depois de aberto o kit. 
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Procedimento 

Homogeneizar os reagentes Substrato (4) e Inativador (5) antes do uso.  

Identificar dois tubos de ensaio como Branco do Teste e Teste e proceder: 

 

Tubos Branco do teste Teste 

Tampão (1) 1,0 mL 1,0 mL 

Soro 50 µL 50 µL 

Inibidor (2) 20 µL 20 µL 

Reagente de cor (3) 100 µL 100 µL 

 

Homogeneizar bem. Incubar a 37ºC por 2 minutos. 

Substrato (4) --- 100 µL 

 

Homogeneizar bem. Incubar a 37ºC por 30 minutos. 

Inativador (5) 2,0 mL 2,0 mL 

Substrato (4) 100 µL --- 

 

Homogeneizar bem. Efetuar imediatamente as leituras fotométricas em 412 nm (faixa de 410 

a 415 nm), acertando o Zero com o tubo Branco do Teste. O nível de água do banho-maria 

deve ser superior ao dos reagentes nos tubos. A ordem de entrada dos reagentes na reação de 

cor deve ser criteriosamente observada.  

 

Cálculo 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

AMILASE 

 

Kit: Amilase (Doles SA®) 

Lote: 10121 

 

Finalidade 

Sistema colorimétrico para determinação de amilase no soro e na urina. 

 

 

Unidades de Lipase (U/L)  = Absorbância do teste x 143 
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Princípio 

O soro é incubado com solução de amido tamponado em pH 7. Em contato com o iodo, a 

solução de amido torna-se azulada. À medida que a molécula de amido é hidrolisada pela 

amilase o tom azulado esmaece. Dentro de certos limites, a alteração produzida na cor pelo 

amido degradado com o iodo é proporcional à concentração de amilase no soro. 

 

Metodologia 

Caraway modificado. 

 

Reagentes  

Substrato: solução tampão fosfato 0,19M contendo cloreto de sódio 0,03 mol, ácido benzóico 

0,07 mol, estabilizantes e 400 mg de amido solúvel, por litro. O pH da solução é 7,0. 

Solução de iodo concentrado: solução 0,45M de iodeto de potássio e 0,25M de iodo. 

 

Procedimento técnico 

Preparo da solução de iodo (uso): Transferir todo o conteúdo de uma ampola de iodo 

concentrado para um balão volumétrico de 100 mL. Lavar internamente a ampola com água 

deionizada e transferir o líquido para o balão. Acertar o volume à marca com água deionizada 

e guardar em frasco âmbar. Rotular dois tubos de ensaio com C (controle) e T (teste).  

 

Proceder como segue: 

 Controle Teste 

Substrato  1,0 mL 1,0 mL 

 

Incubar durante 5 minutos em banho-maria (37ºC).  

Amostra  - 20 μL 

 

Agitar e incubar durante, exatamente, 7 minutos e 30 segundos, em banho maria (37ºC).  

Solução de iodo (uso) 1,0 mL 1,0 mL 

Água destilada ou deionizada 8,0 mL 8,0 mL 

 

Misturar bem e determinar as absorvâncias do C (controle) e T (teste) em espectrofotômetro 

ou fotocolorímetro, em 660nm ou filtro vermelho, zerando o aparelho com água deionizada. 

A cor final permanece estável por 5 minutos, à temperatura de 20-30ºC. 
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Obs.: Dosando-se a amilase em vários soros ao mesmo tempo, basta a determinação de um 

controle. Acrescentar o soro a intervalos de 30 segundos. O tempo deve ser controlado com 

um cronômetro. 

 

Cálculos 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ADIPONECTINA 

 

Princípio da técnica 

 1ª reação 

A adiponectina de rato presente na amostra é ligada ao anticorpo antiadiponectina de rato 

imobilizado na microplaca. 

Lavagem: O material não ligado é removido através da lavagem. 

 2ª reação 

O anticorpo secundário conjugado (anti IgG de camundongo) é ligado ao complexo 

adiponectina / anticorpo primário imobilizado na microplaca. 

Lavagem: O excesso de anticorpo conjugado é removido através da lavagem. 

 

Reação enzimática 

O anticorpo conjugado ligado ao anticorpo primário na microplaca é detectado pela adição da 

solução substrato. 

 

Preparo dos reagentes 

 Solução de lavagem: o concentrado de lavagem deve ser diluído com água deionizada 

na proporção 1:5. Misture bem antes do uso. 

 Diluente: dilua o diluente em água deionizada na proporção 1:5. 

 Detector: dilua o detector com o diluente previamente preparado na proporção 1:100. 

Misture cuidadosamente. 

 

Amilase un./dL de soro = absorvância C - absorvância T x 800 

                                                       absorvância C 
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 Solução substrato: prepare a solução substrato adicionando uma parte de “substrato I” a 

uma parte de “substrato II” (reagentes cromogênicos). 

 

Soluções fornecidas prontas para uso 

Microplaca com anticorpo ligado, anticorpo anti adiponectina de rato e solução de parada da 

reação enzimática (MH3PO4). 

 

Preparo dos padrões de trabalho de adiponectina de rato 

Primeiramente, adicione 1 mL de água deionizada no frasco do padrão para o preparo de uma 

solução estoque de adiponectina na concentração 48 ng/mL e misture. Em seguida, marque 8 

microtubos de 0 a 7 e adicione 200 μL do diluente em todos os tubos. Adicione 200 μL da 

solução estoque padrão ao tubo 7 e misture. O tubo padrão 7 tem concentração de 24 ng/mL. 

Os tubos padrões 6 a 1 são preparados pela adição de 200 μL do tubo anterior. No tubo com a 

concentração 0 ng/mL não é adicionado a solução padrão. 

 

Preparo da amostra 

Dilua o soro com o diluente previamente preparado na proporção 1:100 e misture bem. Em 

seguida, dilua novamente a amostra com o diluente na proporção 1:20. Conforme o esquema 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento do teste 

1. Em cada poço da microplaca pipete 100 μL dos padrões de trabalho 0 a 7 e da amostra 

diluída. Cubra a microplaca com a tampa de plástico e incube por 1 hora a 37°C; 
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2. Aspire o conteúdo dos poços e lave 3 vezes com 250 μL da solução de lavagem. Após cada 

lavagem remova qualquer solução remanescente por inversão e cubra a placa firmemente com 

um papel toalha; 

3. Em seguida, adicione 100 μL do anticorpo secundário a cada poço da microplaca. Cubra a 

microplaca com a tampa de plástico e incube por 1 hora a 37°C; 

4. Aspire o conteúdo dos poços e lave 3 vezes com 250 μL de solução de lavagem. Após cada 

lavagem remova qualquer solução remanescente por inversão e cubra a placa firmemente com 

um papel toalha; 

5. Adicione 100 μL do detector a cada poço. Cubra a microplaca com a tampa de plástico e 

incube por 1 hora a 37°C; 

6. Aspire o conteúdo dos poços e lave 5 vezes com 250 μL da solução de lavagem. Após cada 

lavagem remova qualquer solução remanescente por inversão e cubra a placa firmemente com 

um papel toalha; 

7. Imediatamente coloque 100 μL da solução substrato e deixe agir por 30 minutos a 

temperatura ambiente. Durante a reação evite exposição da microplaca da luz; 

8. Pare a reação enzimática através de adição de 100 μL da solução de parada da reação 

enzimática; 

9. Determine a absorbância dentro de 30 minutos a 450 nm. 
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ANEXO C – Protocolos para dosagem de sulfidrilas totais e paraoxonase adaptados pelo 

Laboratório de Bioquímica Metabólica. 

 

___________________________________________________________________________ 

SULFIDRILAS TOTAIS 

 

Princípio do método 

Determinação de grupos sulfidrilas totais em amostras biológicas, usando o reagente de 

Ellman (DNTB), conforme proposto por Sedlak e Lindsay (1968). Os grupos tióis reagem 

com DNTB formando um composto colorido, que absorve luz à 412 nm. 

 

Curva-padrão  

Para determinar a concentração de sulfidrila será feito um padrão dissolvendo 49,5 μL de 

cisteína estoque em 949,5 μL de TEA. Identificar 6 tubos de polipropileno e desenvolver o 

seguinte procedimento: 

 

CONC (µmol/L) 0 50 100 250 500 1000 

Padrão cisteína (µL) 0 25 50 125 250 500 

TEA (µL) 500 475 450 375 250 0 

 

Procedimento  

Para cada amostra, adicionar 800 µL de metanol, 150 µL de Tris-HCl pH 8,2, 50 µL de 

DTNB e 40 µL de amostra (ou da série de padrões). Centrifugar a 10000 rpm durante 15 

minutos à temperatura ambiente. O ponto de concentração "zero" da curva padrão será 

utilizado para zerar o espectrofotômetro e as absorbâncias das amostras devem ser lidas em 

412 nm, à 25ºC. 

 

Cálculo 

Fazer um gráfico expressando a concentração do padrão (eixo Y) versus a absorbância do 

padrão (eixo X). Após uma regressão linear, determinada a equação da reta. Esta equação será 

utilizada para determinar a concentração de sulfidrilas totais. Todas as concentrações foram 

obtidas em µmol/L. 
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___________________________________________________________________________ 

PARAOXONASE – ATIVIDADE ARILESTERÁSICA 

 

Princípio do método 

Determinação da atividade arilesterásica da enzima paraoxonase, usando fenilacetato como 

substrato, tendo como base a velocidade de hidrólise do fenilacetato, conforme descrito por 

Eckerson, Wyte e La Du. (1983) em humanos e também por Beltowski, Wójcicka e Jamroz 

(2002) em ratos. 

 

Procedimento 

Adicionar em tubo de ensaio 2mL de tampão Tris-HCl, 9 mmol/L; pH 8,0 contendo 0,9 

mmol/L de cloreto de cálcio e 5 μL de soro. Misturar no vórtex e adicionar 0,5 mL da solução 

Tris-fenilacetato (1 μL de fenilacetato para cada 1500 μL de Tris-HCl 9mM; pH 8,0). Após 

exatamente 3 minutos, a absorbância será lida em 270 nm. O espectrofotômetro será zerado 

com o branco que continha todos os reagentes acima, exceto a amostra.  

 

Cálculo 

Segundo o qual 1U da enzima paraoxonase é equivalente a hidrólise de 1μmol de fenilacetato 

por minuto (usualmente a atividade desta enzima é representada por 1 mL de soro). A 

formação do fenol foi calculada segundo a Lei de Lambert Beer cujo coeficiente de extinção 

molar a 270 nm é 1310 L.mol-1. cm-1. A atividade foi calculada pela formação do produto 

(fenol) por minuto por mL de soro utilizando a lei de Lambert Beer. Ao final da dosagem é 

necessário dividir o valor abaixo por 3, sendo então dada a atividade em μmol/mL. 

 

 

 

 

Onde: 

A = Absorbância 

Ɛ = Coeficiente de extinção molar; 

b = Caminho óptico, igual a 10 nm. 

C = Concentração  

VA = volume da amostra 

 

 

C =    A__  x  1000 

          Ɛ . b        VA 

 

 



108 
 

___________________________________________________________________________ 

PARAOXONASE – ATIVIDADE PARAOXONÁSICA 

 

Princípio do método 

Determinação da atividade paraoxonásica, usando paraoxon como substrato, tendo como base 

a velocidade de hidrólise deste, com a liberação do para-nitrofenol por minuto, conforme 

descrito por Beltowski, Wójcicka e Jamroz (2002). 

  

Procedimento 

Inicialmente será preparada uma solução contendo 9 mL de tampão glicina/NaOH 50 mM; pH 

10,5 contendo CaCl2 0,9 mM e 2 μL de paraoxon. Em um tubo de polipropileno, adicionar 

780 μL dessa solução e 20 μL da amostra. A solução será homogeneizada e as absorbâncias 

das amostras lidas no espectrofotômetro a 412 nm, exatamente à cada minuto, por 3 minutos. 

O branco (tubo com 780 μL da solução preparada inicialmente e 20 μL de água) será utilizado 

para zerar o aparelho. 

 

Cálculo 

1U da enzima paraoxonase é equivalente à hidrólise de 1 nmol de paraoxon por minuto 

(usualmente a atividade dessa enzima é representada por 1 mL de soro). A formação do p-

nitrofenol foi calculada segundo a Lei de Lambert Beer cujo coeficiente de extinção molar a 

412 nm é 18.290 L.mol-1. cm-1. A atividade foi calculada pela formação do produto (p-

nitrofenol) por minuto por mL de soro. A absorbância utilizada nessa expressão é o delta 

(absorbância por minuto) obtido das absorbâncias lidas no 1º e 3º minuto, subtraindo a 

absorbância do 3º minuto pela absorbância do 1º minuto, e dividindo por 2, visto que são 2 

minutos entre as duas absorbâncias. A unidade da atividade é expressa em nmol/mL. 

 

 

 

Onde: 

A = Absorbância 

Ɛ = Coeficiente de extinção molar; 

b = Caminho óptico, igual a 10 nm. 

C = Concentração  

VA = volume da amostra 

 

C =  Abs  x 1000000 

        Ɛ . 1        VA 


