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RESUMO 

 

AÇÃO DO RESVERATROL E DAS TINTURAS DAS CASCAS E DAS FOLHAS DE Vitis 
labrusca L. var. Isabel NA HIPERLIPIDEMIA INDUZIDA EM COELHOS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis acometem milhões de pessoas em todo o mundo e 
seu principal fator de risco é a hiperlipidemia. A terapia medicamentosa para a hiperlipidemia 
pode envolver efeitos colaterais que dificultam a adesão ao tratamento. Assim, somando-se 
ao grande potencial fitoterápico que algumas plantas do território brasileiro possuem e o 
incentivo da fitoterapia no Sistema Único de Saúde, é necessário investigar novas formas de 
tratamento. Neste trabalho investigou-se o efeito do resveratrol e das tinturas das cascas e 
das folhas da uva Vitis labrusca L. var. Isabel em coelhos com hiperlipidemia induzida. Os 
animais utilizados foram fornecidos pelo setor de Cunicultura do Departamento de Zootecnia 
da Universidade Federal de Viçosa, sendo 72 coelhos da raça Nova Zelândia, machos, 
albinos, com idade de 55 dias e peso de 2000 g, divididos em 12 grupos, sendo um doente 
sem tratamento, um controle, atorvastatina (medicamento utilizado como padrão) e outros 9 
grupos que receberam três doses crescentes de resveratrol, tintura das cascas e das folhas. 
Os animais foram tratados diariamente durante 60 dias, juntamente com a dieta acrescida de 
1% de colesterol. Os parâmetros sanguíneos: colesterol total; HDL; triglicérides; Gama GT; 
creatinina; ácido úrico; uréia; TGO; TGP, lipase foram analisados. A análise histológica das 
artérias e do fígado foi realizada para complementar as análises. Os dados foram analisados 
pelo teste de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. Para a identificação do resveratrol em 
todas as partes aéreas da uva pesquisada, foi utilizado o cromatógrafo a líquido Waters 
Corporation, USA, 2695.  Para separação dos compostos utilizou-se uma coluna de fase 
reversa Symnethy C18 (4,6 x 75 mm, 3,5 μm) com detector de arranjo diodo UV/VIS. No 
tempo 30, o resveratrol e a tintura das cascas nas maiores doses produziram a maior 
redução de colesterol total. Para HDL o grupo resveratrol 37,5 mg foi o melhor e para a 
atividade da lipase foi o grupo que recebeu a tintura das folhas 1,5 mL. Resveratrol na 22,5 
mg e tintura das cascas na 2,0 mL foram os tratamentos que mais reduziram os níveis de 
triglicérides. No tempo 60, o tratamento com tintura das cascas 2,0 mL produziu o melhor 
resultado para colesterol total, HDL, o grupo resveratrol 37,5 mg, triglicérides e atividade da 
lipase, o grupo que recebeu tintura das folhas 2,0 mL. A análise histológica revelou que os 
grupos tintura da casca, tintura da folha e resveratrol nas maiores doses tiveram os melhores 
efeitos na aterosclerose produzida pela hiperlipidemia, sendo comparados à estatina, 
enquanto os outros grupos não diferiram do grupo doente sem tratamento.a análise do fígado 
mostrou que o grupo resveratrol 56,5 mg não diferiu do grupo controle, enquanto a 
atorvastatina foi o tratamento que produziu maior toxicidade e esteatose. Todos os outros 
grupos foram melhores que o medicamento de mercado. O trans resveratrol não foi 
identificado em nenhuma das partes aéreas, enquanto o cis foi detectado em todas.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

ACTION RESVERATROL AND DYES OF SHELLS AND LEAVES VITIS LABRUSCA L.VAR. 

ISABEL HYPERLIPIDEMIAS INDUCED IN RABBITS 

 
The non communicable diseases affect millions of people around the world and its main risk 
factor is hyperlipidemia. Drug therapy for hyperlipidemia may involve side effects that hinder 
compliance with treatment. Thus, adding to the great potential that some herbal plants of 
Brazil are encouraging and herbal medicine in the single health, it is necessary to investigate 
new forms of treatment. This study investigated the effect of resveratrol and dyes from the 
barks and leaves of the grape Vitis labrusca L. var. Isabel in rabbits with hyperlipidemia 
induced. The animals used were provided by the Department of Equine Department of Animal 
Science, Federal University of Viçosa, 72 rabbits of New Zealand male albino rats aged 55 
days and weight of 2000g, divided into 12 groups, one patients without treatment, control, 
atorvastatin (drug used as standard) and 9 other groups that received three doses of 
resveratrol, tincture of bark and leaves. The animals were treated daily for 60 days, along with 
diet plus 1% cholesterol. The blood parameters: total cholesterol, HDL cholesterol, 
triglycerides, Gamma GT, creatinine, uric acid, urea, AST, ALT, lipase were analyzed. 
Histological analysis of the arteries and the liver was performed to complement the analysis. 
The data were analyzed by ANOVA followed by Tukey test. For the identification of 
resveratrol in all aerial parts of the grape searched, was used a liquid chromatograph Waters 
Corporation, USA, 2695. Separation of the compounds we used a reversed phase column 
Symnethy C18 (4.6 x 75 mm, 3.5 μm) with diode array detector UV / VIS. At time 30, 
resveratrol and dye the shells in larger doses produced the greatest reduction in total 
cholesterol. For the HDL 37.5 mg resveratrol group was the best and the lipase activity was 
the group that received the dye leaves 1.5 mL. Resveratrol at 22.5 mg and dye the shells in 
2.0 mL were the treatments that reduced levels of triglycerides. At time 60, treatment with 
tincture of bark 2.0 mL produced the best result for total cholesterol, HDL, 37.5 mg resveratrol 
group, and triglyceride lipase activity, the group that received dye from the leaves 2.0 mL. 
Histological analysis revealed that groups tincture of bark, leaf and tincture of resveratrol at 
the highest levels had the greatest effects of atherosclerosis produced by hyperlipidemia and 
compared to the statin, while the other groups did not differ from the patient group without 
liver test tratamento.a showed that resveratrol 56.5 mg group did not differ from the control 
group, while atorvastatin was the treatment that produced greater toxicity and steatosis. All 
other groups were better than the drug market. The trans-resveratrol was not identified in any 
of the aerial parts, while the cis isomer was detected in all. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, tais como a hiperlipidemia, 

aterosclerose e outras, faz-se necessário investigar novas formas de controlá-las, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida da população acometida, iniciando, por exemplo, 

pelo controle dos fatores de risco. Sendo a hiperlipidemia o principal fator de risco, controlá-

la é uma ação de grande importância para a saúde. 

 

Dados epidemiológicos alertam para a atual situação da hiperlipidemia: em 2000, 900 

milhões de dólares foram gastos no tratamento medicamentoso (BOTREL et al., 2000). 38,9 

milhões de pessoas apresentaram nível de colesterol classificado como limítrofe ou alto e os 

acometidos estão distribuídos em todos os níveis sócio-econômicos da sociedade 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). 

 

Os medicamentos utilizados no tratamento da hiperlipidemia podem produzir efeitos 

colaterais intensos que, se não contornados, levam ao fracasso da terapia medicamentosa 

devido ao paciente abandonar o tratamento. 

 

Não se deve medir esforços na busca de novas alternativas farmacológicas que atuem 

nas doenças consideradas como problema de saúde pública, buscando-se assim, fármacos 

com efeitos colaterais menores e de custos mais otimizados, para que a continuidade e 

eficácia do tratamento possam ocorrer de forma satisfatória. 
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Estudos mostraram que há uma correlação inversa entre o consumo de compostos 

fenólicos de alimentos como cacau, frutas e vegetais e algumas bebidas como vinho tinto, 

suco de uva e chá e a incidência de doenças cardiovasculares (MIYAGI et al., 1997; 

NAKACHI et al., 2000; OSAKABE et al., 2000; REIN et al., 2000; RENAUD e DE LORGERIL, 

1992; SAINT-LEGER et al., 1979; SASAZUKI et al., 2000). 

 

Compostos fenólicos como os estilbenos presentes em P. cuspidatum, reduziram o 

índice aterogênico e assim atenuaram os efeitos da aterosclerose (ARICHI et al.,1982).  

Um estudo desenvolvido por Baur et al., em 2006, demonstrou que doses de 22,46 + 

0,4 mg/kg/dia de resveratrol, administrado pela via oral a camundongos tratados com dieta 

rica em lipídeos (60%), reduziram os lipídeos plasmáticos.  

          

Em cobaias, foram administradas P. cuspidatum e multiflorum, na avaliação da 

peroxidação de lipídios. O resveratrol administrado inibiu a peroxidação (KIMURA et al., 

(1983). 

 

Atualmente as uvas (Vitis sp) tem despertado a atenção de pesquisadores por seus 

efeitos antioxidantes e cardioprotetores. De todos os frutos, as uvas são consideradas como 

sendo as melhores fontes de polifenóis (HOGAN et al., 2009) e, dada a importância que eles 

possuem na manutenção da saúde, quanto mais informações acerca deles se obter, 

melhores serão as condutas terapêuticas a serem prescritas.   
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A Vitis labrusca L. var. Isabel é uma variedade muito comum no Brasil, bem adaptada 

ao cultivo domiciliar, é utilizada tanto para o consumo de mesa quanto para obtenção de 

geléias, sucos e vinhos e é a responsável pelo fornecimento de 90% dos sucos produzidos 

em Santa Catarina. 

 

Apesar de essa uva ser a de maior importância econômica no Brasil, além de ser 

versátil e amplamente utilizada, poucos estudos em relação às suas propriedades químicas e 

farmacêuticas foram realizados. Conhecer sua propriedade hipolipemiante é interessante, 

uma vez que informações sobre o seu potencial antioxidante já foram fornecidas, o que torna 

promissor o investimento nesse contexto.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

    Avaliar o efeito do resveratrol e de tinturas obtidas das cascas e das folhas de Vitis 

labrusca L. var. Isabel nos parâmetros sanguíneos da hiperlipidemia induzida em coelhos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

A) Avaliar o efeito de três doses crescentes de resveratrol nos parâmetros sanguíneos após 

30 e 60 dias de tratamento; 

B) Avaliar o efeito de três doses crescentes de tintura obtida das folhas de Vitis labrusca L.    

     var. Isabel nos parâmetros sanguíneos após 30 e 60 dias de tratamento; 

C) Avaliar o efeito de três doses crescentes de tintura obtida das cascas de Vitis labrusca L.  

    var. Isabel nos parâmetros sanguíneos após 30 e 60 dias de tratamento; 

D) Avaliar o efeito de uma estatina, a atorvastatina, nos parâmetros sanguíneos de coelhos 

com hiperlipidemia induzida; 

E) Identificar, histologicamente, modificações no fígado e nas artérias dos animais de todos     

    os grupos; 

F) Identificar o cis - resveratrol e o trans – resveratrol em todas as partes aéreas de Vitis      

    labrusca L. var. Isabel e nos estádios de amadurecimento das bagas; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Hiperlipidemia  

  

   A hiperlipidemia pode ser compreendida como uma alteração metabólica que ocorre 

quando os níveis de lipídeos na corrente sanguínea estão aumentados. Ela classifica-se em: 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia mista (COSTA e SILVA, apud 

CUPPARI, 2002).  

 

A importância da hiperlipidemia como problema de saúde pública está na sua relação 

com as doenças cardiovasculares, principalmente o acidente vascular cerebral e a doença 

aterosclerótica coronariana, causas importantes de morte e incapacidade física em nosso 

meio, com repercussões nos custos da assistência médica no Brasil (BOTREL et al., 2000).  

 

Esse fato torna-se ainda mais importante ao se considerar que os fatores de risco para 

as doenças cardiovasculares estão disseminados em todos os níveis sócio-econômicos da 

população.  

As alterações metabólicas, genéticas e ambientais que predispõem a aterogênese 

incluem fatores de risco modificáveis (hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, 
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dislipidemias, acúmulo de gordura visceral e sedentarismo) e não modificáveis (idade, sexo e 

história familiar).  

 

Quanto maior o impacto dos fatores de risco em um mesmo indivíduo, maior será o 

risco cardiovascular (DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS, 2001).                       

 

 

3.1.1 Fármacos para hiperlipidemia  

 

Muitas substâncias já foram testadas para o controle da hiperlipidemia e o mercado 

dispõe de medicamentos que são utilizados no tratamento como coadjuvantes da dieta. 

Dentre esses medicamentos, as Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias (2001) 

apresentaram os mais utilizados: 

 

Vastatinas ou estatinas - Inibem parcialmente a HMG-CoA redutase, levando à 

diminuição da síntese intracelular do colesterol, ao aumentar a formação dos LDL-receptores 

e à diminuição do VLDL. Diminui a produção e aumenta o catabolismo das LDL. Não 

prejudicam a síntese de hormônios esteróides e não interferem na formação e função da 

membrana celular. Ingeridas via oral, distribuem-se para o fígado e são excretadas, pelas 

fezes (83%) e urina (10%). São bem toleradas, mas podem ocasionar efeitos colaterais, tais 

como: sintomas gastrointestinais, dores musculares e eventuais distúrbios do sono. Não são 
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indicadas para gestantes, nutrizes e para aquelas com possibilidade de engravidar. Seu 

emprego em crianças e adolescentes ainda não está definitivamente esclarecido. São contra-

indicadas na doença hepática e com aumento persistente das transaminases e bilirrubinas. 

 

 Seqüestrantes de ácidos biliares - São resinas de troca iônica que se ligam aos 

ácidos biliares, bloqueando seu ciclo êntero-hepático e aumentando o número de receptores 

para LDL.  Podem provocar constipação intestinal, náuseas, meteorismo, dores abdominais e 

esteatorréia. Diminui a absorção de ácido fólico, vitaminas lipossolúveis e outros fármacos, 

como: tiroxina, digoxina, warfarina, probucol e fibratos.  

 

 Fibratos – Diminuem a síntese hepática das apo-B e das VLDL, destas últimas pela 

menor disponibilidade de ácidos graxos livres; diminui a lipólise das VLDL e a remoção de 

seus remanescentes. Aumenta a atividade dos receptores hepáticos para as LDL e HDL-c. 

São bem tolerados, mas podem provocar sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos, 

dores abdominais, diarréia), tonturas, cefaléia, insônia, colestase, prurido, urticária, dores 

musculares, astenia e miosite e podem induzir leucopenia. Em geral, esses efeitos aparecem 

nos primeiros meses de uso e desaparecem mesmo sem interrupção ou mudança de 

posologia. Não devem ser utilizados em pacientes com alteração da função renal, hepática, 

litíase biliar e em gestantes e nutrizes. Recomenda-se controle rigoroso da anticoagulação, 

quando se inicia terapêutica com fibratos.  
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  Ácido nicotínico - Inibe a lipase hormônio-sensível, do tecido adiposo, diminui a 

liberação de ácidos graxos para o fígado e, conseqüentemente, a formação das VLDL; 

diminui a síntese de apo B e das LDL e a remoção das HDL. São rapidamente absorvidos, 

quando ingeridos via oral, distribuem-se para todos os tecidos e são eliminados pela urina. A 

intolerância ao ácido nicotínico é freqüente, provocando rubor facial, prurido, eritema, 

arritmia, dores abdominais e náuseas. Ademais, pode causar aumento das transaminases, 

ácido úrico e hiperglicemia. O rubor cutâneo, efeito colateral mais freqüente, é limitante do 

seu uso, sendo provavelmente mediado pela liberação de prostaglandina.  

 

Probucol - Seu mecanismo de ação hipolipemiante não está totalmente esclarecido. 

Administrado via oral é bem absorvido, depositando-se no tecido adiposo, sendo liberado 

lentamente, até por seis meses.  Sua tolerância é boa, mas pode provocar tonturas, cefaléia 

e distúrbios gastrointestinais, como diarréia, náuseas e plenitude pós-prandial. 

 

Ácido graxo ômega-3 – diminui a produção das VLDL e modifica o metabolismo das 

prostaglandinas. Seu efeito sobre as lipoproteínas requer doses elevadas (10-20g/dia), 

limitando-se seu uso eventual à associação com os fibratos, em raros casos de 

hipertrigliceridemias resistentes.  
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3.2 Fitoterapia 

A Organização Mundial de Saúde tem estimulado os países a incluírem em seus 

sistemas de saúde a fitoterapia. O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento 

dessa terapêutica e o interesse popular e institucional vem crescendo, propiciando o 

fortalecimento da fitoterapia no SUS.  

Estima-se que os medicamentos fitoterápicos sejam responsáveis por cerca de 80% do 

receituário médico nos países em desenvolvimento e 25% dos países desenvolvidos 

(CRAGG et al., 1997).   Aponta-se que 25% dos US$ 8 bilhões de faturamento da indústria 

farmacêutica brasileira, registrado em 1996, advêm de medicamentos derivados de plantas 

(GUERRA e NODARI, 2003). 

 As plantas medicinais, as preparações fitofarmacêuticas e os produtos naturais 

isolados representam um mercado que movimenta bilhões de dólares, tanto em países 

industrializados como em desenvolvimento (SKELLY, 1996). No Brasil apenas 8% das 

espécies vegetais da flora foram estudadas em busca de compostos bioativos (GARCIA et 

al., 1996, apud GUERRA e NODARI, 2004), isto deixa clara a importância de pesquisas que 

avaliem o potencial das espécies vegetais, visto que novos fármacos com propriedades 

farmacológicas relevantes ainda podem ser descobertos. 

Um grande número de plantas medicinais é utilizado pela população para o tratamento 

de enfermidades, mas a maioria dessas plantas não foi estudada para avaliar sua atividade 

farmacológica. 
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3.3 Resveratrol 

 

O resveratrol é um polifenol, estilbeno e suas propriedades físico-químicas são 

descritas pela ICN Biomedicals (2007), Oxis International (2007) e Index Merck (2001) apud 

SAUTTER (2003): 

- Apresentação: Cristal sob forma de pó âmbar; 

- Ponto de fusão: 253 a 255°C; 

- Composição: C = 73,67%; H = 5,30%; O = 21,03%; 

- Fórmula molecular: C14H12O3; 

- Peso molecular = 228,247g/mol; 

- Solubilidade: solúvel em DMSO, acetona, etanol e acetonitrila; 

- Estocagem = - 20oC, ao abrigo da luz, em gás inerte, estável por 3 anos. 

 Duas formas isoméricas podem ser encontradas na natureza, trans-resveratrol e cis-

resveratrol (SAUTTER, 2003) (Figura 1).  
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Fonte: Criqui e Ringel, 1994. 

 

Figura 1 Estrutura química dos isômeros trans e cis – Resveratrol 

 

A forma trans é fotossensível, sendo transformada em cis na presença de luz visível 

(MELZOCH, 2001).   

 

 

Sua biossíntese pode ser visualizada na (Figura 2). 



30 

 

 

Fontes: Pascholati e Leite, (1995); Culver, (1995); Goodwin e Mercer, (1988), 

Rolfs e Kindl,(1984) apud Sautter (2003) p 23. 

Figura 2 Biossíntese de resveratrol 
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Baur e Sinclair (2006) relataram que o resveratrol já foi identificado em, 

aproximadamente, 70 plantas. As mais citadas são: Kojo kon (Polygunum cuspidatum), 

Kashuwu (Polygunum multiflorum), Eucalipto (Eucalyptus sideroxylon), Insulina vegetal 

(Cissus verticillata), Pinheiro (Pinus sibirica), Amora (Morus alba) e Uva (Vitis vinifera e Vitis 

labrusca). 

 

Esse polifenol já foi identificado nas bagas, folha e engace de algumas variedades de 

Vitis vinífera. Como o resveratrol é um metabólito secundário, ele está em maiores 

concentrações na casca do que na polpa, devido ao fato de, as agressões, ocorrerem na 

casca (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Distribuição do resveratrol (mg/kg) na folha, baga e engace de algumas uvas 

Uva Folha seca Baga Engace seco 

Cabernet sauvignon 6,3 0,32          7,0 

Pinot noir 2,8 2,34         13,0 

Laurot 6,0 5,8         17,0 

Fonte: Adaptado de Melzoch et al., (2001). 
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Sobre alimentação, hábitos e saúde, vale a pena ressaltar que, a incidência de infarto 

na França em 2008 era 40% menor que no restante da Europa ainda que sua população 

faça uso constante de alimentos com elevados teores de gorduras saturadas e que as taxas 

de tabagismo e etilismo superem o encontrado em outros países também europeus (SAIKO 

et al., 2008). 

 

A partir desses dados, muitos trabalhos sobre a relação do resveratrol com doenças 

cardiovasculares e hiperlipidemia foram realizados.  Baur et al., (2006) estudaram a 

atividade do resveratrol na hiperlipidemia induzida em camundongos e apresentaram dados 

importantes do resveratrol na redução dos lipídeos plasmáticos.  Outro trabalho de Baur e 

Sinclair (2006), mostrou que coelhos tratados com resveratrol tiveram as placas 

ateroscleróticas e a agregação plaquetária diminuídas. 

 

Alguns autores relataram que a biodisponibilidade do resveratrol é alta e que 

quantidades biologicamente ativas eram absorvidas quando havia a ingestão de suco de uva 

ou de vinho tinto (ARCE et al.,1984).   

 

Suas principais atividades biológicas já foram descritas. Essas incluem ação 

antioxidante como a mais relevante e estudada, modulação do metabolismo lipídico, 

aspectos relacionados a hormônios, apoptose, dentre outras, esquematizadas na tabela 2: 
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Tabela 2 Principais atividades biológicas do resveratrol 

ATIVIDADE BIOLÓGICA AUTORES 

Ação antioxidante  

 

Kulkarni et al., apud Pinto, García-Barrado 

e Macías (1999); Blond, Denis e Bezard, 

(1995); Chanvitayapongs, Draczynska-

Lusiak e Sun (1997), Saiko et al., (2007). 

 Modulação do metabolismo lipídico  Arichi et al., (1982); Kimura et al., (1983); 

Jiangang et al., (2000) Saiko et al., (2007). 

 Ação antiaterosclerótica Arichi et al., (1982); Frémont (2000); Baur 

et al., (2006), Saiko et al., (2007). 

Ação antiinflamatória  Subbaramaiah et al., (1998). 

 Ação anticoagulante  Jang et al.,(1997); Zbikowska et al., (1999). 

 Ação no sistema cardiovascular  Craplet, (2002); Lin e Tsai (1999); Saiko et 

al., (2007). 

Ação estrogênica  

 

Gehm et al., (1997); Calabrese (1999); Lu 

e Serrero (1999); Ratna e Simonelli (2002); 

Mizutani et al., (2000). 

Ação quimiopreventiva e anticancerígena 

 

Ratna e Simonelli (2002); Stewart et al., 

(2000); Scheneider et al., (2000); 
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Subbaramaiah et al., (1998); Saiko et al., 

(2007); Delmas et al., (2002). 

Anti apoptótico Vasconcelos (2000); Huang et al., (1999);  

Surh , (1999). 

Abiótico Giesbrecht et al., (1985); Kubo et al., 

(1981); Scheneider et al., (2000). 

  

 

Apesar do conhecimento das atividades biológicas, alguns aspectos referentes à 

distribuição do resveratrol nas plantas, bem como em que estádio de amadurecimento do 

fruto há a presença do estilbeno, ainda não foram bem estudados.  

 

Em uvas, o resveratrol é sintetizado nas cascas e epiderme foliar (CREASY e COFEE, 

1988). A biodistribuição dessa fitoalexina nas uvas ainda não foi bem descrita.   
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3.4 Vitis sp 

 

Existem relatos da videira em civilizações extintas, nas tumbas egípcias e na Bíblia. No 

Brasil, em 1532, Martim Afonso de Sousa trouxe o cultivo da uva para a capitania hereditária 

de São Vicente, mas apenas em 1808, com Dom João VI, foi autorizado o plantio da uva no 

Brasil (POMMER e MAIA, 2003).  

 

A videira é uma planta perene, pertencente à família Vitaceae, que possui 11 gêneros e 

aproximadamente 450 espécies. O gênero mais importante economicamente é o Vitis com 

quase 50 espécies conhecidas, sendo que trinta são originárias do continente norte 

americano e as vinte espécies restantes da Ásia menor até as Índias (SIMÃO, 1998). 

 

No Brasil há aproximadamente 82.596,00 hectares de área plantada com produção de 

1.399.262,000 toneladas de uva distribuídas nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas 

Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul (IBGE, 2008). 

 

Hogan et al., (2009) relataram que as uvas são, dentre todos os frutos, as que mais 

contém compostos fenólicos e que estes podem inibir a peroxidação lipídica e proteger o LDL 

de oxidação. Talvez, seja esse o motivo de, a atividade antioxidante das uvas, atraírem tanta 

atenção. 
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Nesse contexto, os compostos fenólicos existentes nas uvas promovem efeitos na 

hiperlipidemia de forma semelhante às estatinas. Esses compostos aumentam a expressão 

de receptores para LDL, inibem reversivelmente a HMG-CoA redutase (enzima geradora de 

colesterol) e degradam as apoB100 inibindo a sua incorporação em VLDL e liberação pelas 

células do fígado (PAL et al., 2002). 

 

As folhas possuem antocianinas, ácidos orgânicos (PARI e SURESH, 2008), 

quercetina, campferol, miricetina (PARK e CHA, 2003), proantocianidinas (KOSAR et al., 

2007), naringina, rutina, catequina e resveratrol (DANI et al., 2010) . A casca possui 

resveratrol, rutina, catequina, antocianina e ácido gálico (AIUB et al., 2004). A maior 

quantidade de compostos fenólicos que o fruto possui está na casca (POUDEL et al., 2008). 

 

Na Índia, as folhas de uva são popularmente utilizadas para o tratamento de várias 

enfermidades, tais como: diarréias, vômitos, inflamações e hepatites (PARI e SURESH, 

2008) hemorragias e varizes (FELICIO et al., 2001). 

 

Na Turquia as folhas, frutos e sementes não são utilizadas somente como alimentos. 

A população utiliza as folhas como diurético, as sementes nas inflamações oculares e os 

frutos nas doenças da pele (BOMBARDELLI e MORAZZONI, 1995). Montvale, (2002) 

observou que as folhas possuem efeito hepatoprotetor. 
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3.4.1 Vitis labrusca  

 

 

Vitis labrusca (Figura 3) é considerada rústica ou comum e está largamente distribuída 

em todo o território nacional, sendo muito presente em Minas Gerais e bem adaptada ao 

plantio domiciliar (ABE et al., 2007). Seus frutos destinam-se à produção tanto de vinho 

quanto de suco e 80% da produção de uva no Brasil são dessa espécie. Em geral, suas 

videiras são muito resistentes ao ataque fúngico e apresentam alta produtividade, ao 

contrário da Vitis vinífera, uva considerada fina, com cultivo mais restrito aos estados mais 

frios do país.  

 

 

 

                                                 Fonte:www.nativehaus.com 

Figura 3 Vitis labrusca 
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A espécie Vitis labrusca é fonte de flavonóides, antocianidinas, flavonóis e resveratrol, 

além de ser um potente antioxidante (Tabela 3). A atividade antioxidante tem atraído muita 

atenção como uma possibilidade de prevenção, por meio da dieta, de doenças 

cardiovasculares e neurodegenerativas.  

 

 

 

Tabela 3 Compostos fenólicos identificados em cultivares de Vitis labrusca expressos 

em MG/100g de matéria fresca. 

 

 

Fonte: ABE et al., (2007) adaptado.  
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3.4.1 Vitis labrusca L. var. Isabel 

Poucos são os estudos sobre essa variedade. A grande parte desses estudos versa 

sobre melhoramento genético e teor de antocianinas (Figura 4).  

  

  

                                    Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

A 

B 
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Figura 4 Fotos de Vitis labrusca L. var. Isabel. A) O fruto nos três estádios de 

amadurecimento. B) Cacho maduro 

 

Classificação taxonômica: 

 

ORDEM: Ramnidea  

 

FAMÍLIA: Vitaceae  

 

SUB-FAMÍLIA: Ampelidea  

 

GÊNERO: Vitis  

 

SUB-GÊNERO: Euvitis  

 

ESPÉCIE: Vitis labrusca 

 

VARIEDADE: Isabel 
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A variedade Isabel (Figura 4) é originária da Carolina do Sul - E.U.A - e é bem 

adaptada em todo o território nacional, sendo utilizada para a produção de vinhos, geléias, 

suco e consumo in natura. É a principal variedade plantada no Brasil, representando 50% 

das uvas cultivadas (NIXDORF e HERMOSÍN - GUTIÉRREZ, 2010) e sendo responsável por 

90% dos sucos produzidos em Santa Catarina (POMMER et al., 2003) apresentando 

excelente valor comercial.  

 

É conhecida também como “Uva Brasilenã”, “Fragola”, “Isabella” e “Frutilla”. Esta 

largamente distribuída em Minas Gerais e bem adaptada ao plantio domiciliar, ocupando 

8.970 hectares do território brasileiro (GIOVANNINI, 1999).   

 

É uma cultivar muito vigorosa e produtiva. Os cachos variam de pequenos a médios, 

cônicos e soltos (Figura 4). As bagas são médias, arredondadas, de cor preto-azulado e 

sabor aframboesado (POMMER et al., 2003). 

 

 Mesmo com tal importância no Brasil, os estudos envolvendo a presença de 

compostos bioativos dessa uva ainda são tímidos, restringindo-se basicamente a temas que 

abordam melhoramento genético e produtividade.  
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3.5 Modelo experimental 

 

 O fato da hiperlipidemia envolver múltiplos fatores de difícil controle em estudos 

clínicos, os quais geram resultados muitas vezes de interpretação complexa, criou-se a 

necessidade do desenvolvimento de modelos animais de experimentação (FEKETE, 1993).  

O modelo animal ideal para o desenvolvimento de trabalhos científicos deve ser de 

fácil manuseio e manutenção, ter custo baixo ou acessível, tamanho adequado, ser passível 

de viabilização em laboratório, possuir características genéticas definidas, apresentar 

semelhanças fisiológicas, anatômicas e bioquímicas com o homem quanto aos aspectos da 

doença investigada Vesselinovitch (1988).  

 

A utilização de coelhos, em um protocolo de hiperlipidemia, é bem aceita, 

principalmente com relação ao espaço físico, manutenção, manuseio e tamanho amostral.  

 

Os coelhos são herbívoros especializados que, na natureza, se alimentam desde 

folhagens suculentas, capim, grama e botões de flores, até materiais mais duros como casca 

de árvores e folhas.  Alimentos comerciais peletizados são apropriados para coelhos criados 

para fins experimentais (CUBAS et al., 2007). 
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Coelhos normolipídicos possuem LDL, VLDL, IDL e HDL e a indução de 

hiperlipidemia, utilizando-se 1% de colesterol/dia na dieta, aumenta consideravelmente esses 

parâmetros (YAMAKOSHI et al., 1999; ROTH et al., 2008). 

 

 A indução de hiperlipidemia utilizando acréscimo de colesterol na dieta de coelhos 

têm sido usada com freqüência e os resultados são satisfatórios (VIRTUOSO, et al., 2001).   

    

Adicionalmente, Roth et al., (2008) relataram que quando o colesterol é acrescentado 

na dieta de coelhos da raça Nova Zelândia na proporção de 0,5 a 2% da dieta,  há indução 

rápida da hiperlipidemia.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material Vegetal 

As folhas e as bagas foram coletadas de plantio domiciliar, no município de João 

Monlevade - Minas Gerais, as gavinhas, engace e caule também. As folhas, gavinhas, 

engace e caule foram coletadas em outubro de 2008 e os frutos em dezembro do mesmo 

ano. Uma exsicata encontra-se registrada no herbário da Universidade Federal de Viçosa, 

sob o número VIC 21470.  

 

A planta foi identificada por Dayana Maria Teodoro Francino do Departamento de 

Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa. 

 

4.1.1 Obtenção da tintura das folhas e das cascas da Vitis labrusca L. var. Isabel 

 

 A tintura foi obtida conforme metodologia descrita na Farmacopéia Brasileira (2ª ed.) 

com adaptação para material fresco, no intuito de representar ao máximo o uso popular. As 

folhas de Vitis labrusca L. var. Isabel foram coletadas e higienizadas com água corrente.  

 

Em seguida, 1 kg de folhas frescas (PARI e SURASHU, 2008) foram rasuradas e 

maceradas com 1 L de álcool etílico a 90% por oito dias. O volume foi filtrado e o material 
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diluído a 20% (PARI e SURASHU, 2008) para administração via oral aos animais durante 60 

dias. A tintura das folhas ficou acondicionada em frasco âmbar. 

 

Para a obtenção da tintura das cascas da Vitis labrusca, os frutos foram colhidos, 

separados das polpas, e 1 kg de cascas foram tratadas da mesma forma como as folhas 

foram sendo administradas via oral na mesma diluição e período de tempo. A tintura ficou 

acondicionada em frasco âmbar. 
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4.2 Animais          

Os animais utilizados foram fornecidos pelo setor de Cunicultura do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, sendo utilizados 72 coelhos da raça Nova 

Zelândia, machos, albinos, com idade de 55 dias e peso de 2.000g (Figura 5). Durante o 

experimento, eles foram mantidos na área experimental do Laboratório de Biofármacos da 

UFV, em gaiolas individuais, com temperatura na faixa de 22 a 24ºC e fotoperíodo de 12 

horas. 

 

 

 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

Figura 5 À esquerda: Coelho da raça Nova Zelândia. Á direita: administração de tintura 

 

4.2.1 Adaptação  

Durante os primeiros cinco dias, os animais foram mantidos em processo de 

adaptação na área experimental do laboratório. O planejamento diário alimentar constituiu-se 

de 120 g de ração comercial (Soma Alimentos®) e água ad libitum.  
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4.2.2 Indução da hiperlipidemia  

Após o período de adaptação os animais receberam 120 g de ração peletizada, 

contendo 1% (1,2 g) de colesterol (Vetec®), durante 60 dias, ou seja, durante todo o 

experimento, no intuito de manter a hiperlipidemia (YAMAKOSHI et al., 1999; ROTH et al., 

2008). 

 

4.2.3 Tratamentos  

Os animais foram separados aleatoriamente, em 12 grupos de 6 animais cada e 

tratados por um período de 60 dias de acordo com o grupo experimental, tabela 4. Trinta 

minutos após a administração do medicamento foram fornecidos 120 g de ração a cada 

animal, mantendo-se o fornecimento de água. A ração foi oferecida sempre no mesmo 

horário. 
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Tabela 4 Constituição dos grupos experimentais 

Grupos (n=6)  Característica dos animais 

G1    Hipercolesterolêmico não tratado (Doente) 

G2   Normal (Controle) 

G3   Hipercolesterolêmico tratado em Atorvastatina 10mg 

G4   Hipercolesterolêmico tratado com resveratrol 22,5mg 

G5   Hipercolesterolêmico tratado com resveratrol 37,5mg 

G6   Hipercolesterolêmico tratado com resveratrol 56,5mg 

G7   Hipercolesterolêmico tratado com tintura das folhas 1 mL 

G8   Hipercolesterolêmico tratado com tintura das folhas 1,5 mL 

G9   Hipercolesterolêmico tratado com tintura das folhas 2 mL 

G10   Hipercolesterolêmico tratado com tintura das cascas 1 mL 

G11   Hipercolesterolêmico tratado com tintura das cascas 1,5 mL 

G12   Hipercolesterolêmico tratado com tintura das cascas 2 mL 

 

4.2.4 Parâmetros sanguíneos 

Os parâmetros sanguíneos: colesterol total, HDL, triglicérides, Gama-GT (gama 

glutanil transferase), creatinina, uréia, TGO (aspartato amino transferase), TGP (alanina amino 

transferase) e ácido úrico foram dosados utilizando Kits Bioclin – Quibasa e equipamento 
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multiparamétrico – Alizé (Analisador Automático de Bioquímica).  A atividade enzimática da 

lipase foi determinada pelo método de Cherry e Crandall (LIMA, 1999), utilizando-se o Kit 

enzimático Bioclin  –  Quibasa, em presença de éster de glicerol como substrato a 37 0 C, em 

tampão Tris (hidroximetilamino metanol) pH = 8,5 (Figura 6). A ação enzimática foi 

monitorada pela medida da absorbância a 410 nm. Para as quantificações o 

espectrofotômetro da marca Hitachi® foi utilizado.  

Após 30 e 60 dias de tratamento, o sangue foi coletado pela veia marginal da orelha, 

após 12 horas de jejum. Logo após a coleta, as amostras foram centrifugadas em Centrífuga 

Fanem® (Modelo 206-BL) a 2000 rpm de velocidade por 15 minutos. Todas as avaliações 

bioquímicas foram realizadas em plasma heparinizado.  

 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

Figura 6 Kit para lipase 

 

4.2.5 Análise histológica de artéria e fígado 

Após os 60 dias de tratamento, as lâminas da artéria e do fígado dos animais de todos 

os grupos foram obtidas por inclusão em parafina e coloração hematoxilina-eosina. Cada 
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fragmento de artéria e de fígado foi fixado em formalina neutra tamponada a 10% durante 72 

horas. A seguir foram desidratados, diafanizados e incluídos em parafina. 

Foram realizados cortes histológicos de 5 μm para artéria e 4 μm para fígado (LUZ et 

al., 1999 e KNEUBIL et al., 2006). Os cortes foram corados por hematoxilina-eosina e 

preparados para microscopia ótica (Figura 7). Cada lâmina foi confeccionada em duplicata e 

montada contendo, em cada uma, seis cortes diferentes.  As imagens foram capturadas em 

microscópio ótico Labmed®, acoplado a um computador equipado com monitor de alta 

resolução, onde as imagens foram processadas e digitalizadas. 

    

 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

Figura 7 À esquerda: Blocos de parafina contendo fragmentos do fígado dos animais. À 

direita: Lâminas coradas. Ao centro: “Fita” de parafina sendo retirada do micrótomo 
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4.2.6 Eutanásia 

No final do experimento, após a administração dos anestésicos Xilazina (5 mg/kg) e 

Cetamina (20 mg/kg) por via muscular, realizou-se a exanguinação (punção cardíaca). 

 

4.2.7 Aspectos éticos 

O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal da 

Universidade Federal de Juiz de Fora sob o número 0035/2008. 

 

4.3 Resveratrol 

O resveratrol foi adquirido da Gerbrás Química Farmacêutica, com teor de 99,3% de 

pureza e encapsulado nas doses de 22,5 mg; 37,5 mg e 56,5  mg e administrado por via oral 

durante 30 e 60 dias aos animais (Figura 8). 

 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

Figura 8 Encapsulação do resveratrol 
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4.4 Análise estatística 

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com doze grupos e seis 

repetições. Os dados foram analisados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste de Tukey, 

com um nível de significância de 0,05. 

 

4.5 Análise cromatográfica 

O padrão trans-resveratrol foi adquirido da Gerbrás Química Farmacêutica, com teor 

de 99,3 % de pureza. O cis-resveratrol foi obtido a partir da exposição do padrão trans-

resveratrol à luz visível de 60 W por 24 horas a 38° C (MELZOCH et al., 2001; SAUTTER, et 

al., 2005). O metanol e o ácido acético, ambos graus cromatográficos, foram adquiridos da 

Merck Brasil. A água utilizada no preparo das amostras e na fase móvel foi purificada no 

sistema Milli-Q (Millipore®). As fases móveis foram filtradas em filtros Floupore (Millipore® 

HAWP 0013) de 0,45 µm de diâmetro de poro, e degaseificadas em banho ultra-sônico, 

equipamento Ultrasonic Clean®. 

O cis-resveratrol foi obtido a partir da exposição do trans-resveratrol à presença de 

luz, sendo diluído, degaseificado e filtrado da mesma forma que o padrão trans-resveratrol.  

O extrato de cada parte aérea foi obtido da seguinte forma: 50 g de cada amostra 

fresca foram extraídos com 1 L de metanol utilizando o método de maceração. O filtrado foi 

evaporado, utilizando evaporador rotativo a vácuo. Pesou-se 150 mg de cada amostra e 

diluiu-se em 10 mL de metanol e a mistura permaneceu em banho ultrassônico por 20 

minutos. 1 mL dessa diluição foi acrescida de 0,5 mL de fase móvel A e 0,5 mL de fase 

móvel B. As alíquotas foram filtradas em filtros Millex 0,22 µm diretamente nos vials. Todas 
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as alíquotas foram feitas em duplicatas. 50 mg do padrão trans-resveratrol foi diluído em 100 

mL de metanol e degaseificado em banho ultrassônico.  

Para a análise em HLPC, foi utilizado o cromatógrafo a líquido Waters Corporation, 

USA, 2695.  Para separação dos compostos utilizou-se uma coluna de fase reversa 

Symnethy C18 (4,6 x 75 mm, 3,5 μm) com detector DAD, UV/VIS. O comprimento de onda 

utilizado foi 305 nm e a eluição por gradiente teve por fase móvel metanol (Fase móvel A) e 

água (Fase móvel B). A Fase móvel A foi constituída de 0,3 % de ácido acético em metanol 

(V/V) e a Fase móvel B 0,3 % de ácido acético em água Milli-Q (V/V) (DENG et al., 2008).  

A vazão foi de 1,0 mL/min e ambas as fases móveis foram programadas no seguinte 

gradiente linear: A, 35 % -50 % (B: 65 % -50 %), 0-10 min.; A, 50 % -60 % (B: 50 % -40 %), 

10/15 min.; A, 60 % -65 % (B: 40 % -35 %), 15-18 min.; A, 65 % -98 % (B: 35 % -2 %), 18-20 

min., e uma eluição isocrática de 100%, 20-30 min. O volume de injeção foi de 20 μL de cada 

uma das soluções das amostras e a temperatura da coluna foi mantida a 25° C (DENG et al., 

2008). Os espectros UV foram monitorados a 305 nm e o tempo de corrida de cada analito 

foi de 30 minutos. 

A análise foi monitorada em comprimento de onda de 305 nm. Os isômeros do 

resveratrol foram identificados nas amostras vegetais pelos tempos de retenção em 

comparação com os tempos de retenção dos padrões analisados nas mesmas condições e 

pelos espectros de absorção. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Resultados do tempo 30 dias 

A atividade hipolipemiante do resveratrol e das tinturas no tempo 30 foram analisadas 

através de parâmetros bioquímicos dos coelhos que tiveram hiperlipidemia induzida por 

colesterol acrescentado na dieta.  

Os animais não apresentaram intolerância à dieta nem à água, consumiram toda a 

dieta oferecida diariamente e ingeriram o tratamento adequadamente. 

Os dados da tabela 5 mostram a média e a porcentagem de variação do colesterol no 

plasma dos animais após 30 dias de tratamento. 

Observou-se que a dieta acrescida de 1% de colesterol induziu a hipercolesterolemia 

elevando cerca de 7,2 vezes o nível sanguíneo de colesterol plasmático em relação ao grupo 

controle. 
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Tabela 5 Valores médios de colesterol total no plasma de coelhos hiperlipidêmicos após 30 dias de 

tratamento  

                        COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 

Grupo     MÉDIA       % VARIAÇÃO 

Doente    419,35 a     0,00 

Controle      56,53 b    -86,52 

G3     293,92 a    -29,91   

G4     201,63 b    -51,92   

G5     248,85 b    -40,66   

G6       89,57 b    -78,64 

G7     188,85 b    -54,97   

G8     293,43 a    -30,03   

G9     476,23  a    13,56 

G10     304,10  a    -27,48 

G11     183,54  b    -56,23 

G12     146,83  b       -64,99     

Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey. 

 

De acordo com esses dados, o colesterol diminuiu em nove dos dez grupos que 

receberam tratamento e desses, seis foram estatisticamente diferentes do grupo doente.  

O colesterol plasmático dos animais do grupo G6, tratados com resveratrol na dose de 

56,5 mg apresentou a maior redução (78,64%), não sendo diferente estatisticamente do 

grupo controle. Todos os grupos tratados com resveratrol não diferiram estatisticamente do 

grupo controle, apresentando redução importante. Um mecanismo já descrito que pode 

oferecer informações a respeito da redução nos níveis de colesterol total é o proposto por 
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CHO et al., (2008). Esses autores relataram, em seus estudos, que o resveratrol atenuou a 

expressão do RNAm da HMG-CoA redutase. 

O melhor resultado das tinturas das folhas foi o encontrado no grupo tratado com a 

dose de 1,0 mL (G7 / 54,97 %). Os outros dois grupos não diferiram do grupo doente, mesmo 

o grupo G8 tendo apresentando redução de 30,03% que foi superior ao valor encontrado 

para o grupo que recebeu a atorvastatina (G3 / 29,91 %), medicamento de uso comum no 

tratamento da hiperlipidemia. O grupo que recebeu a maior dose (G9) não interferiu nos 

níveis de colesterol total dos animais.  

Os animais que receberam 2,0 mL de tintura das cascas (G12) também apresentaram 

redução significativa nos níveis de colesterol total (64,99 %), seguidos dos grupos que 

receberam a dose de 1,5 mL (G11 / 56,23 %). Um estudo que obteve resultados próximos foi 

o de Shanmuganayagam et al., (2007) que demonstrou que coelhos que receberam 225 mL 

de suco de uva Concord /dia tiveram níveis de colesterol diminuídos. 

Um mecanismo de ação provável para a redução apresentada nos grupos que 

receberam as duas tinturas pode ser o fato dos flavonóides agirem como co-fatores da 

enzima colesterol esterase, responsável pela hidrólise dos ésteres de colesterol e ativação 

do sistema enzimático Citocromo P- 450 aumentando a excreção de sais biliares, levando a 

diminuição de colesterol (OLIVEIRA et al., 2007). 

Além disso os polifenóis presentes nas uvas aumentam os receptores para LDL e 

inibem reversivelmente a enzima HMG-CoA redutase (enzima geradora de colesterol), 

mecanismos que podem sugerir a diminuição apresentada nos grupos tratados com tintura 

das cascas da uva. 

Os valores de HDL, lipase e triglicérides são mostrados na tabela 6. 
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Os valores foram relacionados aos 30 dias de tratamento. 
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Tabela 6 Valores médios de HDL, atividade da lipase e triglicérides no plasma de coelhos hiperlipidêmicos após 30 dias de tratamento  

 

 

 

 

 

 

GRUPOS MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO 

   HDL (mg/dL) LIPASE (UI) TRIGLICÉRIDES (mg/dL) 

DOENTE 33,23 a 0,00 75,05 a 0,00 161,01 a 0,00 

CONTROLE 18,68 a -43,79 74,19 a -1,15 107,50 a -33,23 

 G3  26,35 a -20,70 49,33 a -34,27 104,26 a -35,25 

 G4  28,40 a -14,54 74,64 a -0,55 86,23 a -46,44 

 G5  43,32 a 30,36 59,07 a -21,29 116,72 a -27,51 

 G6  23,75 a -28,53 71,21 a -5,12 154,88 a -3,81 

G7 31,06 a -6,53 72,55 a -3,33 94,74 a -41,16 

G8 37,92 a 14,11 78,43 a 4,50 117,23 a -27,19 

G9 28,50 a -14,23 62,07 a -17,30 112,68 a -30,02 

G10 38,93 a 17,15 62,90 a -16,19 96,33 a -40,17 

G11 28,70 a -13,63 50,86 a -32,23 99,81 a -38,01 

G12 26,96 a -18,81 49,05 a -34,64 86,27 a -46,42 

Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey.  
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Os valores de HDL foram estatisticamente iguais ao controle. É importante observar, 

porém, que em três grupos (G8, G10 e G5) houve o aumento de 14,15 %, 17,11 % e 30,36 % 

respectivamente e que o grupo tratado com atorvastatina diminuiu o HDL em 20,70 %. 

Níveis elevados de colesterol-HDL estão associados com a diminuição de risco da 

cardiopatia coronariana; seu efeito é oposto ao colesterol-LDL, uma vez que este transporta 

o colesterol para os tecidos, enquanto o HDL atua no transporte do colesterol em excesso 

para o fígado. O quociente colesterol LDL / colesterol-HDL é um indicativo confiável de risco 

aterogênico. Nas populações onde são altas as concentrações tanto do LDL como do HDL, 

os indivíduos com menores níveis de HDL estão mais susceptíveis a padecer de cardiopatia 

coronariana ao passo que níveis reduzidos de HDL sugerem risco aumentado para doenças 

coronarianas (SANTOS et al., 1999). 

A atividade da lipase foi aumentada em apenas um grupo (G8 / 4,5%) e em todos os 

outros ela reduziu quando foi comparada ao grupo doente. 

Os níveis de triglicérides não tiveram redução significativa em nenhum grupo, ainda 

que cinco grupos (G4, G7, G10, G11 e G12) apresentassem redução superior ao 

medicamento utilizado no tratamento das hiperlipidemias (G3). Nesse caso, deve-se 

considerar o valor biológico, uma vez que apenas a atorvastatina está disponível no 

mercado. É importante também observar que o grupo doente não diferiu do controle. Nos 

tratamentos com resveratrol, a redução dos triglicérides foi inversamente proporcional à dose 

administrada. A dificuldade em absorver o fármaco em concentrações elevadas pode ter sido 

a causa da maior dose ter tido o menor efeito.  

Muitos mecanismos de ação têm sido atribuídos aos flavonóides para elucidar seus 

efeitos no metabolismo dos lipídeos. O mais provável envolve suas ações no aumento da 
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excreção de sais biliares via fezes, e o outro o aumento da atividade do sistema microssomal 

hepático (SANTOS et al., 1999). 

O ácido úrico, creatinina e uréia não apresentaram alteração sendo iguais 

estatisticamente ao grupo controle (dados não mostrados). 

 

A tabela 7 apresenta dos dados referentes a TGO, TGP e Gama-GT.
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Tabela 7 Valores médios de TGO, TGP e Gama - GT no plasma de coelhos hiperlipidêmicos após 30 dias de tratamento  

 

GRUPOS MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO 

   TGO (UI)  TGP (UI)  Gama - GT (mg/dL) 

DOENTE 113,83 a 0,00 115,50 a 0,00 12,00 a 0,00 

CONTROLE 143,17 a 25,78 124,17 a 7,51 14,33 a 19,42 

 G3  56,33 a   -50,51 91,17 a -21,06 11,50 a -4,17 

 G4  157,32 a 38,21 78,95 a -31,65 12,67 a 5,58 

 G5  175,17 a 53,89 89,67 a -22,36 15,67 a 30,58 

 G6   275,75 b 142,25 136,25 a 17,97 13,75 a 14,58 

G7 108,60 a -4,59 115,17 a -0,29 16,40 a 36,67 

G8 65,33 a -42,61 70,17 a -39,25 14,33 a 19,42 

G9 46,00 a -59,59 46,60 b -59,65 15,40 a 28,33 

G10 58,25 a -48,83 81,00 a -29,87 13,50 a 12,50 

G11 87,00 a -23,57 88,20 a -23,64 12,67 a 5,58 

G12 64,22 a -43,58     55,32b -52,10 11,75 a -2,08 

Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey.  
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Com exceção do grupo que recebeu resveratrol na maior dose (G6), todos os demais 

tratamentos não tiveram valores de TGO diferentes do controle. Esse dado é interessante 

uma vez que atividades plasmáticas aumentadas de TGO sugerem danos às células 

hepáticas, renais ou cardíacas. Somente os grupos que receberam resveratrol tiveram 

aumento de TGO. 

O aumento da TGO no plasma sugere distúrbios em células dos tecidos dos rins, 

coração, músculos e pâncreas (OLIVEIRA et al., 2003).  

Com relação a TGP, apenas o grupo G6  apresentou aumento, fato importante uma 

vez que TGP é considerada especifica para o fígado e suas atividades plasmáticas servem 

como indicadores de injúrias hepáticas (OLIVEIRA et al., 2003).  

Nenhum grupo apresentou elevação significativa nos níveis de Gama-GT. A 

determinação da atividade da Gama-GT é útil na avaliação de hepatopatias agudas e 

crônicas, estando a atividade enzimática elevada nos quadros de colestase intra ou extra-

hepática. Os níveis de Gama-GT também se elevam na doença hepática alcoólica aguda ou 

crônica e nas neoplasias primárias ou metastáticas. Essa enzima catalisa a transferência do 

ácido glutâmico de um peptídeo para outro, ligando-o ao grupo gama-carboxílico, além de 

facilitar a transferência transmembranas do ácido glutâmico. 

Um estudo realizado por Pari e Suresh (2008) verificou que ratos que receberam 

etanol juntamente com extrato das folhas de uva tiveram Gama-GT discretamente elevada, 

porém estatisticamente igual ao grupo controle e ao grupo que recebeu etanol 

separadamente, na mesma concentração que o grupo etanol e extrato das folhas de uva. 
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Os dados de TGO, TGP e Gama-GT nos indicam que a probabilidade dos níveis de 

colesterol, HDL e triglicérides plasmáticos terem sido influenciados por danos hepáticos é 

remota. 

 

5.2 Resultados do tempo 60 

Após 60 dias de tratamento, os parâmetros bioquímicos para hiperlipidemia foram 

novamente pesquisados e analisados da mesma forma que no tempo 30.  

 

Os dados do HDL, colesterol e triglicérides podem ser visualizados na tabela 8. 
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Tabela 8 Valores médios de HDL, colesterol total e triglicérides no plasma de coelhos hiperlipidêmicos após 60 dias            de 

tratamento  

GRUPOS MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO 

   HDL (mg/dL)  COLESTEROL TOTAL (mg/dL)  TRIGLICÉRIDES (mg/dL) 

DOENTE 31,23 a 0,00 409,50 a 0,00 277,55 a 0,00 

CONTROLE 35,30 a 13,03 80,32 b -80,39 86,96 b -68,67 

 G3  36,00 a 15,27 147,93 b -63,87 73,08 b -73,67 

 G4  39,20 a 25,52 300,60 a -26,59 126,22 b -54,52 

 G5  42,33 a 35,54 308,08 a -24,77 150,68 b -45,71 

 G6  24,72 a -20,84 151,88 b -62,91 144,76 b -47,84 

G7 36,38 a 16,49 356,68 a -12,90 86,52 b -68,83 

G8 24,48 a -21,61 299,80 a -26,79 145,72 b -47,50 

G9 25,53 a -18,25 433,23 a 5,79 70,08 b -74,75 

G10 27,66 a -11,43 224,15 a -45,26 79,32 b -71,42 

G11 35,80 a 14,63 235,93 a -42,39 86,00 b -69,01 

G12 28,93 a -7,36 136,42 b -66,69 99,35 b -64,20 

Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey.  
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  Dos grupos tratados no tempo 30, apenas os grupos G5, G8 e G10 aumentaram o 

HDL, enquanto no tempo 60, foram os grupos G3, G4 e G7, sendo que o G5 continuou 

aumentando e os grupos G8 e G10 não mantiveram o aumento anteriormente apresentado.  

A continuidade do tratamento durante mais 30 dias proporcionou aumento do HDL em mais 

outros três grupos. 

Da Luz et al., (1999) e Roth et al., (2008) verificaram que na indução de hiperlipidemia, 

o HDL não sofreu modificações significativas, confirmando o dado encontrado para o grupo 

doente (G1).  

Os melhores valores de colesterol continuaram com os grupos G6 e G12, porém 

incluindo agora o grupo G3, todos diferentes estatisticamente do doente.  

Os outros grupos que receberam tintura das cascas tiveram reduções muito próximas 

(45,26% e 42,39%).  

Os outros grupos tratados com resveratrol também apresentaram dados próximos 

(26,59% e 24,77%), porém mais baixos que os encontrados no tempo 30 e, já no tempo 60 

não diferiram do grupo doente.  

A maior dose da tintura das folhas continuou produzindo aumento do colesterol total, 

antes de 13,56% e com 60 dias 5,79%.  

Os resultados de triglicérides foram bem distintos do tempo 30. No tempo 30 nenhum 

grupo foi diferente do doente e com a continuidade do tratamento, todos os grupos foram 

diferentes do doente e iguais ao controle, inclusive cinco grupos apresentaram valores 

menores que este (G3, G7, G9, G10 e G11).  
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Os tratamentos com resveratrol são iguais estatisticamente e demonstraram valores 

próximos de potencial de redução. 

  O tratamento com a maior dose de tintura das folhas (G9 / 74,75%) aumentou o 

colesterol nos dois tempos e diminuiu os triglicérides nos dois tempos, sendo no tempo 60 

aproximadamente 2,5 vezes.  

Medicamentos seletivos para colesterol ou triglicérides são importantes nos casos de 

pacientes que apresentem apenas um dos dois parâmetros aumentados. As duas primeiras 

doses da tintura das folhas foram mais eficientes para redução de triglicérides, porém 

atuaram também no colesterol nos dois tempos, enquanto a maior dose de tintura das folhas 

atuou somente nos níveis de triglicérides. 

  

A atividade da lipase está apresentada na tabela 9. 
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Tabela 9 Valores médios da atividade da lipase no plasma de coelhos hiperlipidêmicos após 

60 dias de tratamento 

GRUPOS       MÉDIA                                    %VARIAÇÃO 

LIPASE (UI)  

DOENTE 72,95 a 0,00 

CONTROLE 75,57 a 3,59 

G3 68,98 a -5,44 

G4 76,48 a 4,84 

G5 75,60 a 3,63 

G6 77,19 a 5,81 

G7 75,33 a 3,26 

G8 75,69 a 3,76 

G9 80,60 a 10,49 

G10 78,40 a 7,47 

G11 65,14 a -10,71 

G12 77,98 a 6,89 

 

Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey.  

 

Mesmo não tendo havido diferença significativa entre os tratamentos e o grupo 

doente, é interessante lembrar que a lipase hidrolisa triglicérides e que estando aumentada, 

reflete resultados positivos na hiperlipidemia.  

Do tempo 30 para o tempo 60, 9 dos 10 grupos tratados tiveram a atividade da lipase 

aumentada, com destaque para o grupo G9, G10 e G12. 
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No tempo 30, apenas um grupo teve a atividade da lipase aumentada e no tempo 60 

ocorreu exatamente o contrário. Todos os resultados nos níveis de triglicérides foram 

estatisticamente diferentes no tempo 60, apresentando bons níveis de redução, o que não 

ocorreu no tempo 30 em que nenhum resultado foi diferente do grupo hiperlipidêmico sem 

tratamento. A lipase por sua vez parece ter contribuído para a melhora dos resultados com a 

permanência do tratamento. 

Estudos de mecanismos de ação realizados mostraram que os flavonóides são 

capazes de aumentar a atividade da lipase lipoprotéica. Lipase é uma enzima que degrada 

os triacilgliceróis liberando ácidos graxos e glicerol. Alguns flavonóides têm sido investigados 

pela propriedade de diminuir a concentração sanguínea de lipídeos, podendo ter ação direta 

na enzima lipase, ativando-a, e conseqüentemente degradando os triglicérides (LIMA et al., 

1999). Esses mesmos pesquisadores estudaram o efeito de dois flavonóides, luteolina e 

apigenina, na lipase de coelhos e observaram que a atividade da lipase foi aumentada.  

 

Os valores de TGO, TGP e Gama-GT são apresentados na tabela 10. 
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Tabela 10 Valores médios de TGO, TGP e Gama-GT no plasma de coelhos hiperlipidêmicos após 60 dias de tratamento 

GRUPOS MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO MÉDIA % VARIAÇÃO 

   TGO   TGP  Gama-GT  

DOENTE 66,83 a 0,00 71,33 a 0,00 4,17 b 0,00 

CONTROLE 126,40 a 89,14 84,80 a 18,88 19,00 a 355,63 

 G3  103,20 a 54,42 84,97 a 19,12 8,40 b 101,44 

 G4  73,58 a 10,10 64,63 a -9,39 10,83 a 159,71 

 G5  65,03 a -2,69 89,23 a -25,09 13,95 a 234,53 

 G6  163,60 a 144,80 84,40 a -18,32 15,18 a 264,03 

G7 98,75 a 47,76 68,25 a -4,32 13,00 a 211,75 

G8 108,83 a 62,85 65,00 a -8,87 8,50 a 103,84 

G9 47,33 a -29,18 63,00 a -11,68 12,00 a 187,77 

G10 29,50 a -55,86 51,00 a -28,50 11,00 a 163,79 

G11 79,83 a 19,45 63,17 a -11,44 13,00 a 211,75 

G12 125,83 a 88,28 67,00 a -6,07 15,83 a 279,62 

Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey.  
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Teste de Tukey a 5% de significância.  

Médias que contenham a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey.  

A enzima TGO aumentou em 7 grupos, porém não foi diferente do grupo doente nem 

do grupo controle.  

Os valores de TGP não foram diferentes em nenhum grupo, sendo o menor  valor 51 

UI e o maior 89, 23 UI. 

Todos os grupos tiveram os níveis de Gama – GT aumentados, mas, apenas o grupo 

G3 foi igual ao doente, os demais foram iguais ao grupo controle. Essa análise demonstrou 

que a enzima não aumentou em virtude da interferência do tratamento oferecido. Quando se 

compara os resultados no tempo 60, verifica-se que houve aumento em todos os grupos e 

que o menor aumento foi considerável comparado com o grupo doente, porém quando se 

analisa os valores absolutos de todos os grupos no tempo 30 percebe-se que o que 

influenciou o aumento brusco da variação no tempo 60 partiu do valor do grupo doente que 

no tempo 30 era de 12 mg/dL passando para 4,17 mg/dL, elevando todas as  variações. O 

grupo doente pode ter tido esta enzima tão diminuída pelo avanço da hiperlipidemia na 

ausência de tratamento. 

A determinação de níveis sérico de Gama – GT tem sido relatada como marcadora 

das desordens hepatobiliares, sua importância clínica está ligada no diagnóstico de lesões 

hepáticas de caráter tóxicas e inflamatórias (VIDAL et al., 2009).  

 

5.3 Comparação entre os tempos 30 e 60 

Os gráficos a seguir comparam a evolução dos tratamentos no decorrer do tempo. 
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As unidades dos parâmetros bioquímicos são as mesmas apresentadas do texto e o 

asterisco demonstra que houve diferença significativa (p>0,05) entre os tempos, pelo teste 

de Tukey.   

 

 

 

Figura 9 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G3 (atorvastatina) 

 

Observou-se que no tratamento com a atorvastatina 10 mg o colesterol diminuiu e esta 

dimunição é estatisticamente diferente entre os dois tempos. A atividade da lipase foi 

aumentada e diferiu nos dois tempos. O HDL aumentou e os triglicérides dimininuíram. TGO 

aumentou enquanto que TGP e Gama-GT diminuíram
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Figura 10 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G4 (resveratrol 22,5 

mg) 

  

No tratamento G4 o HDL aumentou significativamente. O tratamento durante 30 dias 

obteve valores menores de colesterol quando comparado com o prolongamento do 

tratamento por mais 30 dias. Mesmo aumentado, o nível de colesterol ainda é menor que o 

do grupo doente. A atividade da lipase aumentou discretamente, mas, em se tratando de 

enzima esse aumento é importante de ser considerado. As enzimas TGO, TGP e Gama-GT 

diminuíram.  
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Figura 11 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G5 (resveratrol 37,5 

mg) 

  

O colesterol aumentou com a continuidade do tratamento e esses valores são 

diferentes entre si. A atividade da lipase aumentou consideravalmente e os triglicérides 

também apresentaram aumento apesar de não serem diferentes. TGO, TGP e Gama-GT 

diminuíram, como aconteceu no grupo G4. Houve pouca interferência no HDL nos tempos 30 

e 60 dias. 
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Figura 12 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G6  (resveratrol 

56,5mg) 

 

Os resultados com a continuidade do tratamento não foram diferentes exceto para 

TGO e TGP que foram reduzidas.  

Dos grupos tratados com resveratrol, o melhor resultado para os níveis de colesterol 

tanto em 30 quanto em 60 dias foi no grupo G6. É importante notar que o ótimo valor 

encontrado em 30 dias não diferiu estatisticamente do valor em 60 dias.  

O melhor resultado para atividade da lipase no tempo máximo também está nesse 

grupo e apenas nos animais tratados com resveratrol na dose máxima tiveram os níveis de 

triglicérides clinicamente diminuídos, ainda que estatisticamente iguais. O melhor resultado 
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de triglicérides nos grupos que receberam resveratrol foi encontrado no grupo com a menor 

dose. 

 

 

Figura 13 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G7 (tintura das folhas 

1,0 mL) 

 

 Com a continuidade do tratamento até 60 dias, os níveis de colesterol plasmático 

aumentaram, HDL e atividade da lipase também. A atividade da lipase aumentando pode ter 

intererido na concentração de triglicérides que apresentou redução. Todas as outras enzimas 

diminuíram. 
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Figura 14 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G8 (tintura das folhas 

1,5 mL) 

 

 O colesterol total sofreu pouca influência no decorrer do tempo, aumentando 

discretamente no tempo 60, já o HDL apresentou redução significativa. A atividade da lipase 

diminuiu e os triglicérides e TGO aumentaram. TGP e Gama-GT diminuíram, porém todos os 

valores, exceto de HDL e TGP não são diferentes entre si estatisticamente.
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Figura 15 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G9 (tintura das folhas 

2,0 mL) 

 

Apesar do colesterol ter tido pouca redução com este tratamento, após mais 30 dias 

os níveis diminuíram. Os valores de triglicérides diminuíram consideravelmente ao passo que 

a atividade de lipase aumentou. TGO e TGP aumentaram e Gama-GT apresentou discreta 

redução. 

Comparando os resultados da tintura das folhas, com 30 dias, o melhor resultado de 

colesterol total foi o do grupo G7 e no tempo 60 o grupo G8. É importante notar que apenas o 

grupo G9 reduziu os valores com o prolongamento do tratamento. Os valores de triglicérides 

foram reduzidos nos grupos G7 e G9. O grupo G9 apresentou redução interessante. É 

importante notar que o grupo que recebeu a maior dose de tintura das folhas apresentou 
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significativa redução de triglicérides, porém não apresentou interferência nos níveis de 

colesterol. A atividade da lipase demonstrada por esse grupo foi a melhor. 

 

Figura 16 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G10 (tintura das 

cascas 1,0 mL) 

  

O HDL, colesterol e triglicérides diminuíram com a continuidade do tratamento, ou 

seja, para colesterol total prolongar o tempo de tratamento é interessante. A atividade da 

lipase aumentou de 62,9 UI para 78,4 UI e estes valores diferem entre si.   

 As enzimas TGO, TGP e Gama-GT diminuíram. 
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Figura 17 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G11 (tintura das 

cascas 1,5 mL) 

 

 O HDL, colesterol total e a atividade da lipase aumentaram. O colesterol aumentou 

após 60 dias porém aproximou-se do valor do grupo G10 que também recebeu tintura das 

cascas. A redução de triglicérides foi importante e pode ter tido influência do aumento da 

atividade da lipase. TGO e TGP continuaram diminuindo.  
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Figura 18 Parâmetros bioquímicos dos tempos 30 e 60 no tratamento G12 (tintura das 

cascas 2,0 mL) 

 

O colesterol diminuiu do tempo 30 para o 60 dias. O HDL apresentou discreto 

aumento ao contrário da atividade da lipase que apresentou aumento significativo. Os níveis 

de triglicérides aumentaram, mas, continuaram apresentando valor satisfatório de redução.  

TGO, TGP e Gama-GT aumentaram mas, os resultados em 30 e 60 dias não diferiram entre 

si. 

Dentre todos os grupos que receberam tintura das cascas, o melhor resultado para 

HDL foi o grupo G10 no tempo 30 e no tempo 60, G11. O melhor resultado para colesterol 

em ambos os tempos foi o grupo que recebeu a maior dose (G12). 
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Para atividade da lipase, em ambos os tempos foi o grupo G10.  Os triglicérides foram mais 

reduzidos no tempo 30 no grupo G12 e no tempo 60 no grupo G11. 

 Ao contrário do grupo que recebeu a maior dose de tintura das folhas, o grupo que recebeu 

a maior dose de tintura das cascas atuou positivamente tanto no colesterol quanto nos níveis 

de triglicérides.  

 

5.4 Análise histológica de artéria  

Para a avaliação da aterosclerose foram analisadas lâminas com cortes histológicos 

de artéria. As lâminas foram confeccionadas a partir de corte transversal da artéria, com 5 

μm de espessura, e coradas com hematoxilina-eosina. Foram analisados o grupo doente 

(Figura 19), grupo normal (Figura 20), grupo hiperlipidêmico tratado com atorvastatina 10 mg 

(Figura 21) e os grupos que receberam resveratrol, tintura das folhas e tintura das cascas da 

Vitis labrusca L. var. Isabel. As figuras apresentadas foram as que tiveram a melhor 

resolução. 

 No grupo doente observou-se espessamento da camada intima por invasão de células 

musculares lisas, numerosas células espumosas e cristais de colesterol. Camada media 

também com deposição significativa de lipossomos e cristais de colesterol.  Lesão endotelial 

evidente, com focos de calcificação e hemorragia na camada íntima espessada.  

Os achados histopatológicos foram compatíveis com ateroma estável, com 

preservação da camada média. As placas estáveis caracterizam-se por predomínio de 

colágeno, compondo uma capa fibrosa espessa, escassas células inflamatórias e núcleo 

lipídico menos proeminente. 
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Figura 19 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo doente. A: aumento 10X, B: 

aumento de 40X e C: aumento 100X 
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A estrutura histológica da artéria de coelhos do grupo controle,está apresentada na 

Figura 20. 

 

      

 

Figura 20 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo controle. A: aumento 10X, B: 

aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

Observou-se endotélio e tecido conjuntivo subendotelial escasso. Túnica media 

apresentando lâminas elásticas em disposição concêntrica, fibras musculares lisas, fibras 

colágenas e substância fundamental amorfa de distribuição normal. Características 

histológicas dentro dos limites da normalidade. 

Os achados do grupo tratado com atorvastatina 10mg (G3) apresentaram discreto 

espessamento da camada intima, com diminuição expressiva de lipossomos extracelulares. 

A B 

C 
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Ausência de reação inflamatória ou necrose na camada intima da parede vascular. Achados 

histopatológicos compatíveis com regressão de ateroma (Figura 21). 

     

 

Figura 21 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com 

atorvastatina 10 mg (G3). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

Os achados histopatológicos não apresentaram diferenças significativas nos grupos 

G3, G6, G9 e G12, o que demonstrou que esses tratamentos se comportaram de forma 

semelhante à atorvastatina 10 mg. Foram encontrados sinais de regressão de ateroma em 

estágios semelhantes nesses grupos, sugerindo que o efeito dos fármacos no tratamento da 

aterosclerose é semelhante ao observado no medicamento disponível no mercado. Nos 

demais grupos, (G4, G5, G7, G8, G10 e G11) foram encontradas características histológicas 

A 

C 

B 
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compatíveis com a evolução natural da aterosclerose, que equivalem aos achados 

encontrados no grupo G1 (doente). 

O aumento da espessura da artéria do grupo G12, quando foi comparado ao grupo 

doente assemelhou-se ao estudo de Da Luz et al., (1999). 

Um estudo realizado por Yamakoshi e colaboradores em 1999 demonstrou que 

coelhos Nova Zelândia tratados com extrato de sementes de uva apresentaram menor área 

aterosclerótica quando comparadas ao grupo que recebeu 1% de colesterol na dieta e não 

recebeu tratamento. Nesse estudo, a área aterosclerótica quase não apresentou diferença 

quando comparada ao probucol, medicamento hipolipemiante utilizado no estudo. 
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Figura 22 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com 

resveratrol 56,5 mg (G6). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 23 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com tintura 

das folhas 2 mL (G9). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 Da Luz et al., (1999) verificaram que coelhos Nova Zelândia tiveram redução da área 

aterosclerótica ainda que os níveis de colesterol permanecessem altos. Dado importante, 

uma vez que esse tratamento apresentou níveis de colesterol elevado tanto no tempo 30 

quanto no tempo 60. 

 Foi demonstrado que os flavonóides estão envolvidos na redução da formação de 

trombos e a agregação plaquetária em artéria aorta de coelhos, através da redução da 

B A 

C 
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síntese de colágeno. Esse mecanismo de ação associa-se com a sua reação com radicais 

livres, por inibir a peroxidação lipídica e por diminuir a síntese de prostaglandinas (OLIVEIRA 

et al., 2007). 

        

 

 

Figura 24 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com tintura 

das cascas 2 mL (G12). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 Vinson et al., 2001 concluíram que  suco da uva Concord inibiu a aterosclerose em 

ratos hiperlipidêmicos. Estudos realizados por Klurfeld e Kritchevsky (1981) mostraram que 

coelhos recebendo etanol tiveram a área aterosclerótica aumentada enquanto os que 

C 
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receberam vinho branco, cerveja e whisky não tiveram nenhuma diferença na área 

aterosclerótica. Da Luz et al., (1999) apresentaram que coelhos que receberam etanol 

tiveram a área aterosclerótica aumentada de 34% a 55%, coelhos que receberam vinho 

tiveram as placas diminuíram em 31% e os coelhos que receberam vinho sem etanol (o 

etanol foi evaporado) tiveram redução de 22%, porém sem diferença estatística entre o vinho 

com e sem álcool.  Tanto o vinho com álcool quanto o livre de álcool podem inibir a 

formação de placas de ateroma independente dos lipídeos plasmáticos. 

 Os grupos G4, G5, G7, G8, G10 e G11 apresentaram características semelhantes ao 

grupo G1, hiperlipidêmico sem tratamento (Figuras 25, 26, 27, 28, 29 e 30). 

        

 

Figura 25 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com 

resveratrol 22,5 mg (G4). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

C 
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Figura 26 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com 

resveratrol 37,5 mg (G5). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 

 

     

C 

B 
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Figura 27 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com tintura 

das folhas da uva 1,0 mL (G7). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 

 

 

C 
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Figura 28 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com tintura 

das folhas da uva 1,5 mL (G8). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 

C 
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Figura 29 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado com tintura 

das cascas 1,0 mL (G10). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 

 

 

         

C 

A B 



 94 

     

 

 

Figura 30 Fotomicrografia de artéria de coelhos do grupo hiperlipidêmico tratado tintura das 

cascas 1,5 mL (G11). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

5.5 Análise histológica de fígado  

 As lâminas de fígado foram obtidas da mesma forma como foram as lâminas de 

artéria, mudando apenas a espessura do corte para 4 μm. As figuras apresentadas foram as 

que tiveram a melhor resolução. 

 As evidências encontradas no grupo doente (Figura 31) revelaram esteatose discreta 

comprometendo cerca de 60% dos hepatócitos. Balonização ocasional na zona 3. Focos 
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esparsos de infiltrado inflamatório de polimorfonucleares intralobulares. Inflamação portal 

discreta. 

   

 

Figura 31 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo doente (G1). A: aumento 10X, B: 

aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 A estrutura histológica do grupo controle pode ser vista na figura 32. 

Visualizou-se cordões de hepatócitos íntegros irradiando da veia central.  Entre as 

lâminas de hepatócitos estão os capilares sinusóides contendo sangue em seu interior. Não 

foi observado esteatose, reação inflamatória ou fibrose.  Achados histológicos dentro dos 

limites da normalidade. 
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Figura 32 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo controle. A: aumento 10X, B: 

aumento de 40X e C: aumento 100X 
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As modificações histológicas ocorridas no grupo tratado com atorvastatina 10 mg 

estão apresentadas na figura 33. 

   

 

Figura 33 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com atorvastatina 10mg. A: 

aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

No grupo tratado com a estatina, observou-se a presença de esteatose moderada e 

balonização evidente de hepatócitos na zona 3. Infiltrado inflamatório de polimorfonucleares 

significativo e associado a fibrose pericelular na zona 3. 

Inflamação portal moderada. 
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Os achados histológicos sugerem que o medicamento de mercado possui o maior 

efeito hepatotóxico dentre os grupos analisados, pois exibe o maior grau de esteatose e 

lesões associadas. O corte histológico de fígado do grupo G6 não exibiu alterações 

histopatológicas significativas sendo comparável ao grupo controle, sugerindo a menor 

hepatotoxicidade. Nos demais grupos foram encontradas características histológicas 

semelhantes aquelas observadas no grupo sem tratamento (grupo G1). Uma vez a 

atorvastatina tendo produzido o pior resultado (G3) e o resveratrol na dose de 56,5 mg o 

melhor (G6), os demais grupos foram melhores que o grupo que recebeu medicamento 

utilizado no tratamento das hiperlipidemias (Figuras 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42). 

     
   

   
 

 
 

Figura 34 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com resveratrol 56,5 mg 

(G6). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

C 

B A 



 99 

 

Baur et al., 2006 utilizaram a dose de 22,5mg /kg em camundongos e observaram que 

o resveratrol impediu que o fígado apresentasse  perda de integridade celular com 

acumulação de grandes gotículas de lipídeos, havendo também  melhorias na morfologia da 

lâmina elástica da aorta.  Em coelhos hiperlipidêmicos foi observado que a administração de 

resveratrol bloqueou o aumento da agregação plaquetária, reduziu a área aterosclerótica e o 

tamanho do trombo (WANG et al., 2002). Os mecanismos envolvidos ainda não estão claros. 

Montvale (2002) observou que as folhas das uvas possuem efeito hepatoprotetor. 

 

 

      

 

Figura 35 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com resveratrol 22,5 mg 

(G4). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 36 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com resveratrol 37,5 mg 

(G5). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 

 

 

 

A B 

C 



 101 

     
 

 
 

Figura 37 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com tintura da folha 1,0 mL 

(G7). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 38 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com tintura das folhas 1,5 

mL (G8). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 39 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com tintura das folhas 2,0 

mL (G9). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 40 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com tintura das cascas 1,0 

mL ( G10). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 41 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com tintura das cascas 1,5 

mL (G11). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X 
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Figura 42 Fotomicrografia de fígado de coelhos do grupo tratado com tintura das cascas 2,0 

mL (G12). A: aumento 10X, B: aumento de 40X e C: aumento 100X  

 

5.6 Análise cromatográfica  

Nos últimos anos o resveratrol tornou-se uma molécula bastante estudada e que tem 

ganhado muito prestígio entre os pesquisadores, não só na ciência, mas, o uso popular de 

alimentos fonte dele também é muito comum.  

Paralelamente a essas informações, é interessante notar que, sendo a uva estudada 

tão comum no Brasil e consumida tanto in natura como processada na forma de geléias, 

sucos e vinhos, são poucos os trabalhos conclusivos sobre o perfil dos seus polifenóis, 

classificados em flavonóides e não-flavonóides (CABRITA, 2003).  
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Considerando Vitis sp, não há ocorrência de artigos que descrevam estudos 

relacionados com partes aéreas menos comuns, tais como gavinhas e caule. 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi muito versátil, pois, dispensa qualquer 

método de preparo adicional das amostras, sem purificação ou pré-concentração, tornando-

se muito viável, além de produzir picos com boa resolução.  

O cromatograma do cis-resveratrol e do trans-resveratrol está apresentando na figura 

44. A presença das formas isoméricas do resveratrol em todas as partes aéreas de Vitis 

labrusca L. var. Isabel e estádio de amadurecimento das bagas é apresentada nos 

cromatogramas (Figuras 45 a 51).  

Em nenhuma das partes aéreas foi identificado o trans-resveratrol. Esse dado 

contrapõe que foi publicado por Melzoch et al., (2001) que consideraram que, em fonte 

naturais, o isômero trans é o mais comum. Por outro lado, notou-se a presença de cis-

resveratrol em todas as partes aéreas da Vitis labrusca L. var. Isabel e nos diferentes 

estádios de amadurecimento, destacando-se as bagas imaturas. Sautter (2003) observou 

que a quantidade de açúcar presente na planta é inversamente proporcional à quantidade de 

resveratrol, o que pode justificar a ocorrência de maior concentração ser no estádio imaturo 

das bagas (Figura 48).   

Como o resveratrol é sintetizado na epiderme foliar, torna-se característica sua 

presença nas folhas. Como as gavinhas são “folhas modificadas”, uma vez sendo encontrado 

resveratrol nas folhas, ele também foi detectado no extrato das gavinhas.  O engace e o 

caule possuem cis-resveratrol e não apresentam o trans-resveratrol, possivelmente pelo fato 

da incidência de luz nessas partes ser constante. 
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Sabendo-se da importância que essa variedade representa para o Brasil e do quanto o 

consumo de resveratrol pode trazer benefícios à saúde, tornou-se importante identificar a 

parte da planta onde este polifenol pode ser encontrado e nos estádios de amadurecimento 

também, no intuito de proporcionar novas perspectivas de exploração e de estudos futuros.  

É importante ressaltar que o resveratrol é um metabólito secundário produzido em 

resposta ao estresse ou infecções fúngicas, portanto, sua ocorrência na planta depende de 

vários fatores bióticos e abióticos.  

 

 

 

 

 

Figura 43 Perfil cromatográfico dos padrões trans-resveratrol e cis-resveratrol a 305 nm. 
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Folha 

Gavinha 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 44 Perfil cromatográfico da tintura das folhas a 305 nm.com identificação do cis-

resveratrol.  A, Sobreposição do cis-resveratrol e da tintura. B, Espectro do cis-resveratrol e 

da tintura.  
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Engace 

Caule 

Figura 45 Perfil cromatográfico da Gavinha a 305 nm com identificação do cis-resveratrol. A, 

Sobreposição do cis-resveratrol e da Gavinha. B, espectro do cis-resveratrol e da Gavinha. 
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Figura 46 Perfil cromatográfico do Engace a 305 nm com identificação do cis-resveratrol. A, 

Sobreposição do cis-resveratrol e do Engace a. B, espectro do cis-resveratrol e do Engace.  
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Bagas imaturas 

Figura 47 Perfil cromatográfico do Caule a 305 nm com identificação do cis-resveratrol. A, 

Sobreposição do cis-resveratrol e do Caule. B, espectro do cis-resveratrol e do Caule.  

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 48 Perfil cromatográfico das Bagas imaturas a 305 nm com identificação do cis-

resveratrol. A, Sobreposição do cis-resveratrol e das Bagas imaturas. B, espectro do cis-

resveratrol e das Bagas imaturas.  
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Bagas maduras 

 

 

Figura 49 Perfil cromatográfico das Bagas meio maduras a 305 nm com identificação do cis-

resveratrol. A, Sobreposição do cis-resveratrol e das Bagas meio maduras. B, espectro do 

cis-resveratrol e das Bagas meio maduras.  

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Perfil cromatográfico das Bagas maduras a 305 nm. com identificação do cis-

resveratrol. A, Sobreposição do cis-resveratrol e das Bagas maduras. B, espectro do cis-

resveratrol e das Bagas maduras.  
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6 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados encontrados, conclui-se que: 

 O prolongamento do tratamento produziu diferenças. Para alguns parâmetros, 

estender o tempo do tratamento produziu efeitos positivos na hiperlipidemia; 

 No tempo 30 dias, o grupo resveratrol 37,5 mg (G5) apresentou o melhor resultado 

para HDL, resveratrol dose de 56,5 mg (G6) destacou-se na redução do colesterol  

total,  o grupo tintura das folhas 1,5 mL (G8) foi o que mais aumentou a atividade da 

lipase e os grupos que receberam tintura das cascas 2,0 mL (G12)  e resveratrol 22,5 

mg (G4) foram os que mais reduziram os níveis de triglicérides; 

 No tempo 60 dias, para HDL o grupo resveratrol 37,5 (G5) continuou sendo o que 

apresentou o melhor efeito, para colesterol total o grupo tintura das cascas 2,0 mL (G 

12), o melhor efeito na redução de triglicérides foi encontrado no grupo que recebeu 

tintura das folhas 2,0 mL (G9), mesmo grupo que apresentou o melhor resultado na 

atividade da lipase; 

 A tintura das folhas da uva na maior dose reduz triglicérides de forma seletiva, ou seja, 

não reduziu o colesterol total, enquanto o grupo que recebeu tintura das cascas na 

maior dose e resveratrol (doses menores e maiores) reduziram tanto o colesterol 

quanto os triglicérides; 

 A discreta diferença entre as doses de tintura das cascas e das folhas (0,5 mL em 

cada dose) pode produzir resultados com nível de distinção grande; 

 Para o caso de hipercolesterolemia, o tratamento mais eficiente foi o resveratrol 56,5 

mg (30 dias) e tintura das cascas 2,0 mL (60dias); 
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 Para o caso de hipertrigliceridemia, os tratamentos mais eficazes foram os com 

resveratrol 22,5 mg e tintura das cascas 2,0 mL e no tempo 60 tintura das folhas 2,0 

mL. 

  A análise histológica revelou que os grupos tintura das cascas, tintura das folhas e 

resveratrol nas maiores doses tiveram os melhores efeitos na aterosclerose produzida 

pela hiperlipidemia, sendo comparados à estatina, enquanto os outros grupos não 

diferiram do grupo doente sem tratamento; 

 A análise histológica do fígado apresentou que o grupo que recebeu a maior dose de 

resveratrol não diferiu do grupo controle, enquanto que todos os outros grupos 

diferiram do controle, porém, todos foram melhores que a atorvastatina, medicamento 

que teve efeito mais tóxico e que maior nível de esteatose apresentou dentre todos os 

tratamentos testados; 

 O isômero trans-resveratrol não foi identificado em nenhuma amostra. O cis-

resveratrol foi identificado em todas as partes aéreas analisadas, inclusive nos 

estádios: imaturo, meio maduro e maduro das bagas. Esse dado é importante, uma 

vez que algumas dessas partes são descartadas durante o uso tanto popular quanto 

comercial dessa uva.  
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