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RESUMO 

O fígado é o principal órgão envolvido no processo de metabolização de xenobióticos. O 

fácil acesso a medicamentos como o paracetamol aliado ao desconhecimento da 

população sobre seus efeitos nocivos ao organismo tem aumentado significativamente 

o número de intoxicações por esse fármaco. As frutas, óleos e produtos medicinais são 

conhecidos por possuírem compostos antioxidantes e ou anti-inflamatórios, tais como 

compostos fenólicos, carotenoides, vitaminas A e E, sesquiterpenos e diterpenos, 

capazes de atenuar à injúria hepática induzida por paracetamol. Diante disso, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes tratamentos sobre os mecanismos de 

hepatotoxicidade ocasionados pelo paracetamol em ratos. Foram utilizados ratos 

machos da linhagem Fischer, com 80 dias de idade, do Laboratório de Nutrição 

Experimental da UFOP, divididos em 2 experimentos. O primeiro foi realizado para 

avaliação temporal da injúria hepática usando 2 grupos de 8 animais: Controle (C) e 

Paracetamol (P), durante 48 horas, no qual amostras de sangue ocular, em diferentes 

intervalos de tempo, foram coletadas para quantificação das atividades das enzimas 

alanina e aspartato aminotransferase (ALT e AST). No segundo, os animais foram 

divididos em 6 grupos de 8 animais: Controle (C), Paracetamol (P), Óleo de Copaíba + 

Paracetamol (OCOP + P), Óleo de Castanha de Macaúba + Paracetamol (OM+P), Óleo 

de Coco Extra Virgem + Paracetamol e Suco de Uvaia + Paracetamol (UV+P). O período 

experimental foi de 1 semana, sendo a água filtrada para C e P (1º ao 7º dia), os pré 

tratamentos (1º ao 7º dia) e o paracetamol (835mg/Kg no 7º dia), administrados via 

gavagem orogástrica. No oitavo dia do experimento 2, os animais foram anestesiados e 

eutanasiados. O sangue, fígado, rim, e coração foram coletados e armazenados em 

freezer -80oC ou formol. Foram avaliados metabólitos séricos, marcadores do estresse 

oxidativo, enzimas antioxidantes e perfis histopatológicos. Os resultados do experimento 

1 indicaram aumento de AST e ALT no grupo (P) no período de 12 e 24 h, 

respectivamente, após administração de paracetamol, retornando a níveis basais em 

48h. No experimento 2, a intoxicação com paracetamol foi capaz de alterar o perfil lipídico 

dos animais aumentando LDL e diminuindo o HDL, prejudicar a função hepática 

aumentando as enzimas ALT, AST e fosfatase alcalina, alterar biomarcadores da função 

renal aumentando os níveis de creatinina e ureia e reduzir a quantidade de sulfidrilas 



 
 

séricas. Além disso o grupo P aumentou a carbonilação de proteínas e a concentração 

de glutationa oxidada (GSSG) e reduziu a razão GSH/GSSG. A nível histológico, o grupo 

P aumentou o percentual de hiperemia, além de aumentar o percentual e o grau de 

hemorragia e inflamação no fígado. A associação do paracetamol ao óleo de castanha 

de macaúba (OM+P) auxiliou na melhora do dano oxidativo reduzindo a concentração 

de GSSG e aumentando a razão GSH/GSSG. O grupo OCOP+P reduziu a atividade de 

catalase e atuou na redução da carbonilação de proteínas, percentual de esteatose 

microvesicular e células inflamatórias, assim como, reduziu o número de células 

comparados à P. O grupo OC+P aumentou os níveis de GSSG, assim como reduziu a 

razão GSH/GSSG. Por fim, o grupo UV+P demonstrou redução do estresse oxidativo 

pela diminuição da peroxidação lipídica e redução da carbonilação de proteínas, porém 

houve aumento de GSSG, diminuindo portanto a razão GSH/GSSG. Histologicamente, 

o grupo UV+P obteve redução do percentual e grau de hemorragia, percentual de 

esteatose microvesicular e células inflamatórias. Conclui-se, portanto, que o óleo de 

castanha de macaúba obteve efeitos benéficos no metabolismo da glutationa, 

melhorando a capacidade antioxidante prejudicada pelo paracetamol. Demonstrou-se 

um efeito hepatoprotetor do óleo de copaíba e também efeito anti-inflamatório no fígado. 

O óleo de coco extra virgem não demonstrou ação antioxidante e efeito hepatoprotetor, 

não podendo portanto, apontar nenhum efeito benéfico desse óleo nesse modelo. A 

associação de uvaia com paracetamol teve efeito hepatoprotetor, antioxidante e anti-

inflamatório, porém não demonstrou efeito benéfico pela modificação das enzimas 

antioxidantes endógenas. Dessa forma, mais estudos devem ser feitos utilizando esses 

pré tratamentos a fim de elucidar melhor os mecanismos de atuação no metabolismo e 

na injúria hepática causada no modelo de hepatotoxicidade induzida por paracetamol em 

ratos. 

 

Palavras chaves: paracetamol, óleo de castanha de macaúba, óleo de copaíba, óleo de 

coco extra virgem, suco de uvaia, estresse oxidativo, fígado.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The liver is the main organ involved in the metabolism process of xenobiotics. Easy 

access to medications, such as, paracetamol combined with the population's lack of 

knowledge about its harmful effects on the body has significantly increased the number 

of intoxications caused by this drug. Fruits, oils and medicinal products are known to have 

antioxidant and anti-inflammatory compounds, such as phenolic compounds, 

carotenoids, vitamins A and E, and sesquiterpenes and diterpenes, which may then be 

able to attenuate paracetamol-induced liver injury. Therefore, the objective of this study 

was to evaluate the effect of different treatments on the mechanisms of hepatotoxicity 

caused by paracetamol in rats. Male rats of the Fischer lineage, 80 days old, from the 

Laboratory of Experimental Nutrition of UFOP, were divided into 2 experiments. The first 

one was performed for the temporal evaluation of hepatic injury using 2 groups of 8 

animals: Control (C) and Paracetamol (P) for 48 hours, in which ocular blood samples at 

different time intervals were collected to quantify the activities of the enzymes alanine and 

aspartate aminotransferase (ALT and AST). In the second, the animals were divided into 

6 groups of 8 animals: Control (C), Paracetamol (P), Copaiba Oil + Paracetamol (OCOP 

+ P), Macauba Chestnut Oil + Paracetamol (OM + P), Extra Virgin Coconut Oil+ 

Paracetamol, and Uvaia Juice + Paracetamol (UV + P). The experimental period was 1 

week, with water filtered for C and P (1st to 7th day), pre-treatments (1st to 7th day), and 

paracetamol (835mg/kg on the 7th day), administered via orogastric gavage. On the eighth 

day of experiment 2, the animals were anesthetized and euthanized. Blood, liver, kidney, 

and heart were collected and stored in a -80°C freezer or formaldehyde. Serum 

metabolites, oxidative stress markers, antioxidant enzymes, and histopathological 

profiles were evaluated. The results of experiment 1 indicated an increase of AST and 

ALT in the (P) group in the period of 12 and 24h, respectively, after administration of 

paracetamol, then returning to basal levels in 48h. In experiment 2, paracetamol 

intoxication was able to alter the lipid profile of animals by increasing LDL and lowering 

HDL, impairing liver function by increasing ALT, AST, and alkaline phosphatase enzymes, 

altering renal function biomarkers by increasing creatinine and urea levels and reduce the 

amount of serum sulfidryls. In addition, the P group increased protein carbonylation and 



 
 

oxidized glutathione concentration (GSSG) also reduced the GSH / GSSG ratio. At the 

histological level, the P group increased the percentage of hyperemia, the percentage 

and the degree of hemorrhage, and inflammation in the liver. The association of 

paracetamol and macauba chestnut oil (OM + P) helped to improve oxidative damage by 

reducing GSSG concentration and increasing the GSH / GSSG ratio. The OCOP + P 

group reduced catalase activity and reduced protein carbonylation, percentage of 

microvesicular steatosis and inflammatory cells, as well as reduced the number of cells 

compared to P. The OC + P group increased the levels of GSSG, as well as reduced the 

GSH / GSSG ratio. Finally, the UV + P group showed reduction of oxidative stress by the 

reduction of lipid peroxidation and reduction of carbonylation of proteins, however, there 

was an increase of GSSG, thus reducing the GSH / GSSG ratio. Histologically, the UV + 

P group obtained a reduction in the percentage and degree of hemorrhage, percentage 

of microvesicular steatosis and inflammatory cells. It was concluded, therefore, that 

macauba chestnut oil had beneficial effects on glutathione metabolism, improving the 

antioxidant capacity impaired by paracetamol. It demonstrated a hepatoprotective effect 

of copaiba oil and an anti-inflammatory effect in the liver. The extra virgin coconut oil did 

not show antioxidant action and hepatoprotective effect, therefore, it could not point out 

any beneficial effect of the extra virgin coconut oil in this model. The association of uvaia 

with paracetamol had a hepatoprotective, antioxidant, and anti-inflammatory effect, but 

did not demonstrate a beneficial effect by the modification of the endogenous antioxidant 

enzymes. Thus, more studies should be done using these pre-treatments in order to 

better elucidate the mechanisms of action in metabolism and hepatic injury caused in the 

model of hepatotoxicity induced by paracetamol in rats. 

 

Key words: paracetamol, macauba chestnut oil, copaiba oil, extra virgin coconut oil, 

uvaia juice, oxidative stress, liver. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fígado é um órgão essencial para a manutenção do metabolismo corporal. Este 

está diretamente ligado ao sistema imune inato auxiliando na remoção de estímulos 

nocivos. Dessa maneira, a inflamação do fígado pode surgir a partir de quaisquer 

agentes exógenos, tais como toxinas ambientais, ou através da exposição a espécies 

reativas de oxigênio (ERO) endógenas (LAM et al., 2016). Portanto, o fígado é um órgão 

susceptível a agressões, sendo a gravidade da lesão hepática induzida por substâncias 

químicas variando entre pequenas modificações na estrutura e função desse órgão, até 

à uma possível lesão aguda, tal como cirrose e tumores malignos, nos casos mais graves 

(GU, MANAUTOU, 2012).  

Nosso organismo é constantemente exposto a uma variedade de xenobióticos, 

que se definem por serem substâncias químicas que não são produzidas normalmente 

pelo organismo e, muitos deles, são conhecidos por serem potencialmente 

hepatotóxicos, como os analgésicos e antitérmicos (IOVDIJOVÁ, BENCKO, 2010). 

O paracetamol (N-acetil-p-aminofenol, acetaminofeno, APAP) é um fármaco de 

venda livre amplamente utilizado pela população, com efeitos antipiréticos e analgésicos, 

sendo um dos principais causadores de lesão hepática induzida por drogas (DILI - drug-

induced liver injury). O uso desse medicamento é a principal causa de falência hepática 

aguda nos EUA e em outras nações ocidentais (SARGES et al., 2016) e é responsável 

por cerca de 80.000 atendimentos de emergência, 2.500 hospitalizações e 500 

intoxicações fatais nos EUA, anualmente (MÜHL, 2016).  

A ingestão de APAP com concomitante lesão hepática tende a ser de caráter 

intencional, por tentativa de suicídio, ou acidental, por exemplo, por ingestão excessiva 

do medicamento inadvertidamente durante dias seguidos (LICATA, 2016). Assim, 

diversos estudos vêm utilizando o modelo de lesão hepática induzida por paracetamol 

para testar potenciais agentes hepatoprotetores, especialmente de alguns produtos 

naturais, como por exemplo, as frutas e alguns óleos vegetais (JAESCHKE et al., 2011).  

Nos últimos anos, o uso de inúmeras plantas medicinais e frutos receberam 

extensa investigação para fins terapêuticos. Eles são usados em todo o mundo como 

medicamentos domésticos de auto prescrição, especialmente nos países em 



23 
 

desenvolvimento, como um auxílio na saúde básica em 60% a 80% da população (AGRA 

et al., 2008). 

Mais recentemente, eles se tornaram uma fonte de compostos para a indústria 

farmacêutica (TSUBOY et al., 2010; RISPLER, SARA, 2011), no qual o efeito protetor 

desses e de outros alimentos naturais é atribuído à presença de compostos fitoquímicos 

como carotenoides, tocoferois e polifenois, entre outros já descritos na literatura, os quais 

possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (D'ANGELO et al., 2009). Como 

os compostos bioativos de plantas possuem muitas atividades biológicas, a 

biodiversidade apreciável entre as plantas brasileiras apresenta grande potencial no 

desenvolvimento de novos medicamentos para aplicação no tratamento de doenças 

humanas (BALBANI et al., 2009). Sendo assim, a identificação de qualquer possível 

atividade em substâncias bioativas de plantas através de testes de prevenção e 

tratamento deve preceder seu uso em estratégias preventivas de saúde.  

Tendo em vista essa busca por alimentos com compostos antioxidantes e ou anti-

inflamatórios em diferentes partes de plantas ou também em produtos extraídos destas, 

tais como o óleo da Castanha de Macaúba (Acrocomia aculeata), o óleo de Copaíba 

(Copaifera officinalis L.), o óleo extra virgem do Coco (Cocos Nucifera L.) ou na forma de 

sucos, como o suco de Uvaia (Eugenia uvalha Cambess), tem sido demonstrados em 

estudos como alimentos de grande potencial para uso como tratamento alternativo para 

redução do perfil anti-inflamatório e antioxidante.   

A macaúba (Acrocomia aculeata), é uma palmeira, encontrada, principalmente, 

no cerrado brasileiro, amplamente distribuída nas regiões do Brasil como Sudeste, 

Nordeste e Centro Oeste. Por ser encontrada em diversas regiões do Brasil, pode 

também ser conhecida por outros nomes, como bocaiuva, macaíba, coco-baboso e coco-

de-espinho (SANJINEZ-ARGANDONÃ et al.,2011; LORENZI et al., 2004). Vem sendo 

descoberta como um fruto extremamente valioso para a população, porém ainda é 

explorada aquém da sua potencialidade. Destacando a parte comestível (polpa e 

castanha) da macaúba, foi observado um altíssimo valor nutricional, com alta quantidade 

de fibras, carboidrato, proteínas, alto valor energético, devido principalmente à grande 

quantidade de gorduras insaturadas (HIANE et al.,2006; RAMOS et al.,2008). A parte 

comestível também é rica em minerais como potássio, cobre e zinco além de vitamina A 
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e E. Diante disso, a compreensão dos seus efeitos para a saúde irá contribuir para que 

a população usufrua de um alimento típico não apenas com finalidade de suprir sua 

necessidade calórica, mas também com efeito funcional e protetor, agregando valor ao 

fruto e resgatando-o culturalmente, ampliando assim, informações desse fruto na 

literatura.  

A copaíba (Copaifera officinalis L.), por sua vez, é uma árvore de grande porte, 

popularmente conhecida também como copaibeira, pau-de-óleo, entre outros nomes 

(PIERI, MUSSI e MOREIRA, 2009). É comumente encontrada na região amazônica, 

Centro Oeste e Sudeste, porém suas espécies são encontradas em outros países, 

particularmente nas regiões tropicais e subtropicais da América do Sul (VEIGA et al., 

2007; PIERI, MUSSI, MOREIRA, 2009; GARCIA, 2016). Estas plantas produzem 

quantidades variáveis do óleo de copaíba por exsudação do tronco, que possui utilização 

na indústria de perfumes, cosméticos, vernizes, e na medicina popular, principalmente 

como anti-inflamatório e cicatrizante, tornando-o objeto de muitos estudos direcionados 

às suas características terapêuticas (VEIGA JUNIOR, PINTO, 2002; CASCON, 2004; 

PACHECO et al., 2006; RAMOS, 2006; RIGAMONTE AZEVEDO et al., 2006; FONSECA 

et al., 2015). É principalmente constituído por misturas de diterpenos e sesquiterpenos 

(derivados do isopreno), como o cariofileno e o ácido caurenóico que possuem 

propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, analgésicas, cicatrizantes e possível 

atividade antioxidante e hepatoprotetora (KOBAYASHI et al., 2011; FONSECA et al., 

2015; BRITO et al., 2014; SILVA et al., 2015; ALBUQUERQUE et al., 2017; GHIZONI et 

al., 2017).  

O coco (Cocos nucifera L.), é conhecido popularmente como coco, coco-da-bahia 

ou coco da praia (ESQUENAZI et al., 2002). É amplamente distribuído na costa brasileira 

nordestina e os frutos aparecem em torno de 6 a 10 anos após o plantio (LIMA et al., 

2015). O coco é um fruto amplamente utilizado, pois dele se origina a água de coco, 

excelente refresco natural, já a copra, que corresponde a polpa desidratada, é 

principalmente utilizada para extração de óleo (DEBMANDAL, MANDAL, 2011). O óleo 

de coco pode ser utilizado para fins industriais na fabricação de cosméticos e 

combustíveis, e ao longo dos anos, vem ganhando espaço entre os profissionais de 

saúde e a população para fins alimentares (INTAHPHUAK et al., 2010; BABU et al., 2014; 
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SATHEESH, 2015). É composto predominantemente de ácidos graxos saturados, tais 

como o palmítico (C16:0) e láurico (C12:0), mas também possui ácidos graxos 

insaturados, como o oleico (C18:1) e linolênico (C18:3) (CORREIA et al., 2014; EYRES 

et al., 2016).  

Apesar do óleo de coco possuir grandes quantidades de ácido graxos saturados, 

também possui, em sua maioria, ácidos graxos de cadeia média, como o ácido láurico, 

segundo mais presente, e que não são emulsificados ou absorvidos pelo intestino e 

enviados ao fígado para serem utilizados como fonte de energia, sendo assim, evitam o 

estoque no tecido adiposo e deposição de gordura em outros órgãos como coração 

(BOEMEKE et al., 2015). A partir desse princípio, tornou-se popular o uso do óleo de 

coco extra virgem, que não sofre processamento adicional para o consumo humano e ao 

contrário do refinado, é dotado de antioxidantes, como a vitamina E que atua na 

prevenção da peroxidação lipídica e sequestro de radicais livres (MARINA et al., 2009; 

KAPPALY et al., 2015). Dessa forma, tem sido cogitado como alimento protetor e 

funcional devido à presença de fitoesterois, polifenois e tocoferois, podendo ser utilizado 

na atenuação do estresse oxidativo. 

Por fim, tem-se a uvaia (Eugenia uvalha Cambess), também conhecida como 

uvalha e uvaia-do-mato. Seus frutos também chamados uvaia, são muito atraentes pela 

coloração e aroma e, geralmente, são consumidos in natura, na forma de sucos, ou 

geleias e doces (LORENZI, 2002; COUTINHO, PASCOLATTI, 2011). Apesar do sabor, 

alguns fatores restringem sua comercialização, pois sua casca é fina e a polpa oxida em 

poucas horas, não sendo então encontrada em feiras ou supermercados (ZILLO et al., 

2013). Como as frutas são reconhecidas por serem fontes de vitaminas e minerais, além 

de fornecerem compostos bioativos que atuam na capacidade antioxidante, destaca-se 

a uvaia como um fruto rico em carotenoides, compostos fenólicos, e vitamina C. Essa 

capacidade antioxidante tem sido evidenciada em diversos estudos in vitro 

demonstrando que o suco da uvaia tem potencial como fonte de antioxidantes naturais, 

estimulando a sua utilização, para atenuar o estresse oxidativo causado pela dieta e 

ingestão de medicamentos pela população (ULIANA et al., 2009; RUFINO et al., 2010; 

HAMINIUK et al., 2011; PEREIRA et al., 2012, LOPES et al., 2018).  
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É importante ressaltar que ainda não foram encontrados estudos com o modelo 

experimental de hepatotoxicidade investigando a relação do óleo da castanha de 

macaúba, óleo de coco extra virgem e da uvaia, assim como são raros os estudos sobre 

o óleo de copaíba na atenuação do estresse oxidativo provocados por paracetamol. 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo avaliar os efeitos do óleo da castanha da 

Macaúba (Acrocomia aculeata), óleo de Copaíba (Copaifera officinalis L.), óleo de Coco 

extra virgem (Cocos Nucifera L.) e do suco de Uvaia (Eugenia uvalha Cambess) sobre 

os mecanismos de hepatotoxicidade ocasionados pelo paracetamol em ratos da 

linhagem Fischer. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. O fígado e o metabolismo de xenobióticos 

 

O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano representando 2,5 a 4,5% da 

massa corporal total atingindo um peso médio de 1500g (NAGATO et al., 2011). Esse 

órgão se localiza na cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, onde recebe 80% 

de sangue rico em nutrientes e pouco oxigenado, advindo da veia porta. Os outros 20% 

de sangue, que se caracteriza por ser rico em oxigênio, é fornecido pela artéria hepática. 

Esta particularidade permite ao fígado controlar as substâncias que são absorvidas em 

todo o intestino e determinar quais delas irão e como irão entrar na circulação sistêmica 

(JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2008). 

Os hepatócitos são as células mais importantes do fígado constituindo cerca de 

dois terços da sua massa. Estas células se organizam em cordões entremeados pelos 

sinusoides, e se estendem do limite do lóbulo, onde se localizam os espaços porta, até 

o vaso central nomeado veia centro lobular. Os espaços porta contêm ramos da artéria 

hepática, veia porta e ducto biliar, sendo que o fluxo sanguíneo parte desta estrutura, e 

segue em direção à veia centro lobular em vasos subsequentes, chegando até a veia 

hepática e deixando então o órgão (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2008) (FIGURA 1). 

Figura 1. Estrutura do fígado 



28 
 

A organização funcional e fluxo sanguíneo único do fígado permitem que ele 

realize inúmeras atividades vitais, essenciais à manutenção da homeostasia corporal 

(STURGILL, LAMBERT, 1997; CHEEDELLA et al., 2013). Dentre elas estão funções 

metabólicas, catabólicas, excretoras, secretoras, de síntese e de armazenamento. O 

fígado é capaz de, por exemplo, controlar a homeostase de glicose, sintetizar albumina 

e fatores de coagulação, remover amônia do sangue, armazenar glicogênio, 

triglicerídeos, ferro e vitaminas, além de sintetizar e secretar a bile (THOMSON, 

KNOLLE, 2010).  

Nesse sentido, o fígado, ou mais especificamente o hepatócito, é conhecido 

também por sua notável capacidade de degradar e detoxificar compostos, tanto 

endógenos quanto exógenos (STURGILL, LAMBERT,1997; MURRAY 2007; YUAN, 

KAPLOWITZ, 2013; DU, RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016; WOOLBRIGHT, 

JAESCHKE, 2017). Nesta lista de compostos mais comuns, estão presentes os 

hormônios esteróides, proteínas séricas, fármacos, toxinas, contaminantes ambientais, 

álcool e até produtos de degradação bacteriana originados do trato gastrointestinal 

(THOMSON, KNOLLE, 2010). Devido a estrutura do fígado e o arranjo dos hepatócitos, 

exemplificada na figura 1, tem-se que os hepatócitos mais próximos da tríade portal 

tendem a receber o sangue mais enriquecido com oxigênio e outros nutrientes, sendo 

mais resistentes às lesões. Em contrapartida, àqueles que se localizam mais distalmente 

ao suprimento de sangue recebem uma menor concentração de nutrientes essenciais, 

tornando-os mais suscetíveis a danos isquêmicos ou nutricionais (STURGILL, 

LAMBERT, 1997; MURRAY, 2007; YOON et al.,2016. Por essa razão, para verificar o 

dano hepático induzido por xenobióticos, os hepatócitos centrilobulares, os quais são os 

principais locais da atividade enzimática do citocromo P450, frequentemente os torna 

mais suscetíveis às lesões hepáticas induzidas por xenobióticos. 

O metabolismo de fármacos realizado é fundamental para a eliminação de grande 

parte dessas substâncias, porque transforma-as em metabólitos mais hidrofílicos 

facilitando a eliminação biliar ou renal (JAESCHKE, MCGILL, RAMACHANDRAN, 2012; 

JAESCHKE et al.,2012). Geralmente, a biotransformação gera compostos inativos para 

serem excretados, porém em alguns casos pode produzir metabólitos intermediários com 

atividade biológica potente, reativa ou até compostos com propriedades tóxicas, 
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produzindo ERO e espécies reativas de nitrogênio (ERN) (SPECTOR, 2000; KAUR 

2013). A biotransformação metabólica pode, também, ativar ou inativar compostos 

endógenos, como esteroides, vitaminas e ácidos graxos (WILKINSON, 2005; FAN, 

LANNOY, 2014).  

A maioria desses compostos são metabolizados no corpo humano e o fígado é o 

principal órgão envolvido nesse processo (JAESCHKE, XIE, MCGILL, 2014). É 

interessante considerar o metabolismo dos xenobióticos em duas fases, como 

exemplificado na figura 2. Na fase I, a principal reação envolvida é a hidroxilação, 

catalisada pelos componentes de uma classe de enzimas conhecida como mono-

oxigenases ou enzimas do citocromo P450. A hidroxilação pode suprimir a ação de um 

fármaco, embora nem sempre isto ocorra. Além da hidroxilação, essas enzimas 

catalisam grande variedade de reações, inclusive as que envolvem desaminação, 

desalogenização, dessulfatação, epoxidação, peroxigenação e redução. Assim, as 

reações que envolvem hidrólise e algumas outras que não são catalisadas pelo 

citocromo P450, também ocorrem na fase I (MURRAY, 2007; TANIGUCHI, 

GUENGERICH, 2009; OLIVEIRA, 2015; DU, RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016; 

WOOLBRIGHT, JAESCHKE, 2017).  

Na fase II ocorrem reações de conjugação com os fármacos ou metabólitos 

formados na fase I, resultando em conjugados altamente polares e, geralmente, inativos, 

que são rapidamente excretados. Em geral, ocorre uma ligação covalente entre o grupo 

funcional do fármaco ou metabólito de fase I e um substrato endógeno hidrofílico, como 

ácido glicurônico, sulfato, acetatos endógenos, glutationa, e aminoácidos (WILKINSON, 

2005; GOLA, KESHRI, GUPTA, 2013; FAN, LANNOY, 2014).  
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Figura 2. Metabolismo de xenobióticos. Fonte: Baseado em Hodges e Minich, 2015. 

 

Assim, o propósito final dessas duas fases metabólicas dos xenobióticos é 

aumentar a hidrossolubilidade (polaridade) e, desse modo, facilitar a excreção pelo 

corpo. 

Considerando então que muitas destas funções estão inter-relacionadas e que o 

conhecimento sobre o metabolismo dos xenobióticos é fundamental para o entendimento 

racional da farmacologia, da terapêutica, da interação com a nutrição e da toxicidade, é 

possível compreender o porquê da falência hepática ser responsável por milhares de 

mortes anualmente (KHAN et al., 2006). Diversas podem ser as causas dessa falência, 

mas as principais são o uso indiscriminado de drogas/fármacos e infecções virais. Os 

vírus da hepatite A, B e C ainda são os principais causadores de falência hepática em 

países em desenvolvimento, enquanto que a falência induzida por drogas/fármacos, 

dentre eles a hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol, prevalece nos EUA e Europa, 
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mas vem crescendo nos outros países, como o Brasil que apresenta crescimento na 

automedicação desse fármaco (BERNA et al., 2010).  

Em decorrência dessa elevada taxa de mortalidade, o estudo de modelos que 

levam à hepatotoxicidade é de extrema importância, uma vez que irá possibilitar a 

descoberta de diferentes terapias que podem minimizar os danos provocados pelas 

inúmeras enfermidades que acometem o fígado, como por exemplo as lesões hepáticas 

induzidas por drogas. 

 

1.2. Lesões hepáticas induzidas por drogas 
 

A lesão hepática induzida por droga (DILI – drug-induced liver injury) engloba 

reações adversas a medicamentos envolvendo o fígado após a administração de 

xenobióticos, tais como um fármaco ou um fitoterápico e, ou suplemento dietético 

(BJÖRNSSON, 2015).  A DILI é um problema médico atual, uma vez que se tornou a 

principal causa de insuficiência hepática aguda em países ocidentais (OSTAPOWICZ et 

al., 2002, MURRAY, 2007). De acordo com o United States Acute Liver Failure Study 

Group, a injúria hepática induzida por fármacos corresponde a mais de 50% dos casos 

de insuficiência hepática aguda, o que inclui a hepatotoxicidade causada por altas doses 

de APAP (39%) e a injúria hepática desencadeada por outras drogas (13%).  

As DILIs podem ser classificadas em lesão hepática intrínseca ou idiossincrática, 

em que a primeira é previsível e pode ser dose dependente e a segunda imprevisível e 

relacionada a fatores não relacionados à droga. Ambas refletem um papel dominante na 

toxicidade do medicamento (dependente da dose) e também em fatores do hospedeiro 

(sem dependência da dose) na lesão hepática (HAN et al., 2013; CHEN et al., 2015).  

Quase todas as classes de drogas podem estar envolvidas no desenvolvimento 

da DILI, e o paracetamol representa um dos melhores exemplos de DILI intrínseca, 

agindo por mecanismos já descritos anteriormente (STURGILL, LAMBERT,1997; 

LICATA, 2016). Dessa forma, o paracetamol é uma das poucas drogas comercializadas 

que causa DILI intrínseca e que também é dose-dependente. Por outro lado, a DILI 

idiossincrática não é estritamente dependente da dose, mas leva em consideração uma 
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dose mínima (50-100 mg por dia) que a maioria dos medicamentos que causam lesão 

hepática requerem para ocorrência de lesão hepática (KAPLOWITZ, 2005; HOLT e JU, 

2010; HAN et al., 2010).  

A lesão hepatocelular após a ingestão de drogas é o evento crítico subjacente à 

DILI (STURGILL, LAMBERT,1997). As principais vias de sinalização que medeiam a DILI 

tem sido difíceis de estudar em pacientes, devido à rápida progressão da doença no 

momento do diagnóstico. Consequentemente, a maior parte do conhecimento 

mecanicista da DILI são provenientes de estudos com cultura celular e estudos em 

animais usando paracetamol, por ser um dos poucos medicamentos aprovados que 

causam lesão hepática em animais (KAPLOWITZ, 2005; HAN et al. 2010 e 2013; CHEN 

et al., 2015). 

Nesse contexto, mecanismos multifatoriais estão associados ao aparecimento 

das DILIs, tais como características químicas das drogas, dose, via de administração e 

duração do tratamento (HAN et al., 2013). Da mesma forma, existem os fatores 

relacionados ao indivíduo como, por exemplo, idade, sexo, genética, episódio prévio de 

DILI e doença hepática crônica subjacente. E ainda, os fatores ambientais, como o tipo 

de dieta, etilismo, tabagismo, poli quimioterapia, estado imunológico e estado nutricional 

(CHEN et al., 2015).  

Na maioria dos casos, os hepatócitos se adaptam ao estresse induzido pelas 

drogas ativando vias de sinalização adaptativa, como as respostas adaptativas 

mitocondriais e ativação do nuclear factor erythroid 2–related factor 2 (Nrf-2), um fator de 

transcrição que rege as defesas antioxidantes (COPPLE et al., 2010; LUSHCHAK, 2011). 

Devido à adaptação, as drogas sozinhas raramente causam lesões hepáticas, sendo o 

APAP, a notável exceção (HOLT, JU, 2010). A DILI geralmente envolve outros fatores 

extrínsecos, como o sistema imune adaptativo, que faz com que os hepatócitos quando 

são sujeitos a situação de estresse, se injuriem, levando à DILI idiossincrática, e 

inesperadas reações adversas no fígado (ULRICH, 2007). 

A lesão dos hepatócitos, devido a um insulto extrínseco e por certas drogas, causa 

um segundo estímulo acionando vias de sinalização associadas à adaptação, morte 

celular e reparação. Se o estresse e a lesão atingirem um limite crítico, as vias de 

sinalização de morte, como a quinase N-terminal de c-Jun (JNK), se tornam 
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predominantes, e os hepatócitos, ativam as vias de apoptose para se autodestruírem 

(DU, RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016). Dessa forma, a DILI pode ser vista como 

um processo ativo envolvendo o recrutamento de vias de sinalização de apoptose que 

medeiam a morte celular ao invés de um processo passivo devido a uma lesão simples 

no tecido que não induz resposta e ativação de vias de apoptose (HAN et al., 2010 e 

2013). 

 

1.3. O paracetamol e a hepatotoxicidade 

 

 

O paracetamol (APAP) é derivado do p-aminofenol que possui ação antipirética e 

analgésica e baixa ação anti-inflamatória (HE et al., 2011). É um medicamento de venda 

livre, comercializado na forma de cápsulas, drágeas ou comprimidos e também na forma 

de gotas, xarope, efervescentes e pastilhas (SEBBEN et al., 2010). Esse fácil acesso ao 

paracetamol aliado ao desconhecimento da população sobre seus efeitos nocivos ao 

organismo tem aumentado significativamente o número de intoxicações por esse 

fármaco (SEBBEN et al., 2010).  

Normalmente, o APAP é seguro quando consumido nas doses prescritas (1-4 g 

por dia). Em adultos, doses únicas de mais de 10 a 15 g/dia levam a lesão hepática 

severa ou fatal, secundária à necrose hepática massiva (JAESCHKE et al., 2012; 

MCGILL, JAESCHKE, 2013). Intoxicações desencadeadas por doses terapêuticas 

também podem ocorrer em determinadas condições fisiológicas e ambientais, como 

alcoolismo, idade, estado nutricional, doença hepática pré-existente, genética do 

indivíduo, entre outros (LARSON, 2007; YOON et al., 2016). 

O APAP, considerado um fármaco hepatotóxico, pode promover uma lesão 

hepatocelular por meio de três mecanismos, ocorrendo de maneira independente ou em 

associação. A forma mais comum de hepatotoxicidade é a “overdose”, quando há 

ingestão de doses superiores a 10 g em adultos e até 150 mg/ Kg em crianças. O outro 

mecanismo é a situação de excessiva ativação do sistema citocromo P450 (CYP), 

resultante do uso de determinados medicamentos indutores enzimáticos e uso de álcool 

crônico, e o terceiro é através da depleção dos níveis de glutationa do hepatócito por 
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ingestão alcoólica e desnutrição (JUNIOR, 2011; JAESCHKE, MCGILL, 

RAMACHANDRAN, 2012; JAESCHKE et al., 2012; YUAN, KAPLOWITZ, 2013). 

Em humanos, o quadro clínico de intoxicação por paracetamol apresenta 

geralmente três períodos bem definidos. Nas primeiras 24 horas, o paciente se apresenta 

assintomático ou com leve mal-estar, vômitos, náuseas, palidez e epigastralgia (MCGILL, 

JAESCHKE, 2013). Entre 24 e 72 horas, o paciente pode seguir assintomático ou 

apresentar sintomatologia leve, semelhante ao primeiro período e, ou com dor no 

hipocôndrio direito. A alteração característica é o aumento nos níveis sorológicos de 

alanina aminotransferase (ALT) e aspartato transaminase (AST), hiperbilirrubinemia e 

alguns pacientes podem desenvolver nefrotoxicidade, além da hepatotoxicidade 

(HINSON et al., 2010; YOON et al., 2016). O período de 72 horas a cinco dias é de 

máxima expressão da hepatotoxicidade, podendo evoluir para falência hepática aguda 

(SEBBEN et al. 2010). As intoxicações causadas por doses elevadas (acima de 4g/dia) 

de paracetamol podem ocasionar também distúrbios cardiovasculares, neurológicos, 

gastrointestinais e endócrinos (SEBBEN et al., 2010). 

A hepatotoxicidade também pode ser observada em roedores. Os ratos 

demonstram uma certa resistência, ao contrário de camundongos e hamsters que são 

modelos experimentais extremamente sensíveis, mas ambos tendem ao aumento das 

enzimas ALT e AST, após 24 horas da administração da dose tóxica de paracetamol 

(MCGILL et al., 2012; JAESCHKE et al., 2011; JAESCHKE et al., 2013; MAES et al., 

2016). Histologicamente, pode ser observada a perda de glicogênio e a vacuolização de 

hepatócitos centrolobulares nas primeiras 2 horas, modificações nucleares e células 

picnóticas na região centrolobular em 3 horas e vasta necrose na mesma região em 6 

horas. Sabe-se que, nesse modelo de hepatotoxicidade, as células morrem 

majoritariamente por necrose (MCGILL et al., 2012; JAESCHKE et al., 2011; JAESCHKE 

et al., 2013; MAES et al., 2016). O número de células com características morfológicas 

que determinam a apoptose é inferior a 1% em todo o parênquima e os níveis de caspase 

3 não se encontram aumentados em fígado de camundongos intoxicados com 

paracetamol (MALHI et al., 2006; KON et al., 2007). 

A principal via de metabolização do paracetamol é a hepática, na qual ocorre por 

meio de três mecanismos metabólicos: conjugação com ácido glicurônico 
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(glicuronização), sulfatação e oxidação (CHEDELLA et al., 2013). O APAP é 

metabolizado no fígado pela via oxidativa do citocromo P450 à N-acetil-p-benzoquinona 

imina (NAPQI), metabólito intermediário tóxico. Em quantidades terapêuticas de APAP, 

ocorre a produção em pequenas quantidades de NAPQI que são facilmente detoxificadas 

pela glutationa. Doses excessivas de APAP, porém, levam à saturação das vias do ácido 

glicurônico e do sulfato, sobrecarregando o sistema CYP450.  

Dessa maneira, após uma overdose de APAP, o excesso de NAPQI formado leva 

à depleção da glutationa e posterior apoptose e morte celular dos hepatócitos (ZHAO, 

DUQUET, ZHOU, 1998; SUN et al. 2002; HINSON et al. 2004; LARSON, 2007; DU, 

RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016). Consequentemente, o NAPQI se acumula e se 

liga aos grupos sulfidrilas das proteínas hepáticas causando estresse oxidativo, alteração 

da homeostasia dos íons Ca2+, colapso da membrana mitocondrial, aumento da 

peroxidação lipídica e necrose centrolobular (ARANA et al., 2001; GHOSH, SIL, 2009; 

SEBBEN et al., 2010; YOON et al., 2016). Estas reações, que podem ser irreversíveis, 

incluem a oxidação de enzimas, destruição de DNA e lesão mitocondrial, dano ao fígado 

e morte (LARSON, 2007; SAITO et al., 2010; JAESCHKE et al., 2011, HE et al., 2011) 

(FIGURA 3). 
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Figura 3. Metabolismo do Paracetamol. NAPQI: N-acetil-p-benzoquinona imina. Fonte: Adaptado de LARSON, 2007 

e YOON et al.,2016. 

 

Outros mecanismos de hepatotoxicidade incluem a formação de radicais livres 

tóxicos, como o peroxinitrito, da reação do superóxido e do óxido nítrico, formando 

posteriormente adutos de nitro tirosina dentro das mitocôndrias (JAESCHKE, MCGILL, 

RAMACHANDRAN, 2012; JAESCHKE, MCGILL, 2013 e 2015). A repleção de GSH não 

só fornece cisteína excedente como um substrato de energia para o ciclo de Krebs, mas 

também, tem o papel importante para eliminação de radicais livres e peroxinitrito 

(JAESCHKE, MCGILL, RAMACHANDRAN, 2012; JAESCHKE et al., 2012) 

As mitocôndrias, que são essenciais para a respiração celular e o metabolismo, 

sofrem danos ao seu próprio DNA mitocondrial pelas ações de ERO e compostos 

peroxinitríticos, implicando diretamente no processo que leva à cessação da síntese de 
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ATP (MCGILL et al., 2012; JAESCHKE et al. 2012; YUAN, KAPLOWITZ, 2013; DU, 

RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016; WOOLBRIGHT, JAESCHKE, 2017) (FIGURA 4). 

Além da ligação às células do fígado, o NAPQI também poderá se ligar às 

proteínas das células renais e provocar necrose. No entanto, a necrose dos hepatócitos 

ocorre, normalmente, antes de suceder lesão nas células renais (SOLIMAN, NASSAN, 

ISMAIL, 2014; YOON et al. 2016).  A morte celular por necrose é desencadeada em meio 

à ativação das cascatas de sinalização celular e o estabelecimento do estresse oxidativo, 

que por sua vez, está diretamente envolvido na instalação de várias doenças 

inflamatórias, incluindo isquemia e reperfusão hepática (JAESCHKE et al., 1990), 

endotoxemia, hepatite alcoólica (BAUTISTA, 1992), sepse (MOLNAR et al., 1997) e 

exposição a compostos químicos (DAHM et al.,1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Figura 4. Estresse oxidativo mitocondrial e sinalização na hepatotoxicidade induzida por APAP. Fonte: Extraído e 

adaptado de DU, RAMACHANDRAN e JAESCHKE, 2016; WOOLBRIGHT E JAESCHKE, 2017. As doses terapêuticas 

de acetaminofeno são conjugadas com glucuronido ou sulfato através do metabolismo da Fase II e posteriormentes 

eliminadas. No entanto, o metabolismo de doses tóxicas de APAP forma o metabolito reativo tóxico NAPQI, que se 

liga às proteínas, especialmente proteínas mitocondriais. Isso resulta em um significativo estresse oxidativo 

mitocondrial que leva ao aumento da geração de superóxido e, ao reagir com o óxido nítrico para produzir peroxinitrito, 

produz estresse oxidativo / nitrosativo. Em paralelo, há a ativação da via da quinase N-terminal de MAP kinase c-jun 

(JNK), resultando em sua fosforilação e translocação para as mitocôndrias, o que amplifica o estresse oxidativo inicial. 

Desta forma, a associação da disfunção da ATP sintase e da glutationa peroxidase compromete a geração de ATP 

através da cadeia de transporte de elétrons interferindo na capacidade antioxidante mitocondrial. O estresse oxidativo 

promovido pelas ERO e ERN combinados, causam a abertura dos poros de transição de permeabilidade mitocondrial 

(MPTP) e também leva a perda de estabilidade mitocondrial. A permeabilidade da membrana externa mitocondrial 

resulta na liberação do fator indutor da apoptose e da endonuclease G das mitocôndrias que se transladam ao núcleo 

onde elas clivam o DNA, resultando em necrose oncótica. AIF, fator indutor de apoptose; APAP, acetaminofeno; ERN: 

Espécies Reativas de Nitrogênio; EROS, espécies reativas de oxigênio; GSH, glutationa; JNK, c-Jun N-terminal 

quinase; MPTP, poro de transição de permeabilidade mitocondrial; NAPQI, N-acetil p-benzoquinona imina. 
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1.4. Estresse Oxidativo 
 

O estresse oxidativo caracteriza-se quando há um desequilíbrio entre uma 

produção excessiva  de  radicais  livres em  concomitância  com  um  sistema  

antioxidante  enfraquecido, em outras palavras, em situações fisiológicas, há um 

equilíbrio entre a produção das espécies reativas e os sistemas antioxidantes, porém 

quando a produção de espécies reativas excede a capacidade de neutralização, fica 

caracterizada situação conhecida como estresse oxidativo (RIQUE, 2002; BARREIROS 

et al. 2006; BARBALHO et al., 2015). Agregando a essa definição podemos dizer que o 

estresse oxidativo é uma “situação na qual a concentração de espécies reativas é 

transientemente ou cronicamente aumentada, prejudicando a regulação do metabolismo 

celular e levando a danos aos constituintes celulares” (LUSHCHAK, 2011). 

O organismo humano está sujeito ao estresse oxidativo causado por espécies 

reativas que se constituem de radicais livres associados às moléculas que, apesar de 

não possuírem átomos com elétrons desemparelhados, são potencialmente geradoras 

desses radicais e, ou apresentam alta reatividade nos sistemas biológicos (LUSHCHAK, 

2011 e 2014). Podem ser de dois tipos, como as espécies reativas de oxigênio (ERO) e 

espécies reativas de nitrogênio (ERN) e são provenientes do meio ambiente ou geradas 

pelo próprio organismo (KAUR et al., 2014). Entre as biomoléculas alvo dessas espécies 

reativas, encontram-se as que compõem as membranas celulares, proteínas, DNA e 

RNA. As principais ERO distribuem-se em dois grupos, os radicalares como exemplo, a 

hidroxila (OH*), e o superóxido (O2
-), e os não-radicalares: oxigênio e peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Dentre as ERN, inclui-se o óxido nítrico (NO*), que, quando associado 

ao superóxido, resulta na formação de peroxinitrito (HALLIWELL, GUTTERIDGE, 2007; 

LUSHCHAK, 2011 e 2014).  

O oxigênio molecular (O2) é fundamental para a sobrevivência de organismos 

aeróbios, sendo necessária durante diversos processos vitais como: respiração celular, 

produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização 

intracelular e síntese de substâncias biológicas. Ao mesmo tempo, é uma molécula 

capaz de gerar substâncias tóxicas em nível intracelular e extracelular (CIRCU, AW, 

2010; JAESCHKE et al., 2012). 
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Porém, as ERO não são formadas apenas durante o processo de respiração 

celular. Espécies reativas também podem ser geradas pela mieloperoxidases a partir do 

peróxido de hidrogênio, originando o ácido hipocloroso e pela peroxidação lipídica, que 

produz hidroperóxidos lipídicos e os radicais alcoxila (JAESCHKE et al., 2012; MELLO 

et al., 2016). Além disso, as ERO também são formadas pelo CYP450 e suas redutases, 

bem como a partir de oxidases no interior das células, como por exemplo, as oxidases 

lipídicas nos peroxissomos (JAESCHKE, MGILL, 2015). Certas drogas entretanto, 

podem ser reduzidas pelas enzimas do CYP450 e formar radicais instáveis, que ao 

transferirem seus elétrons para o O2, formam o radical superóxido. Portanto, existem um 

grande número de origens de ERO e ERN em diferentes locais, intracelulares e 

extracelulares (BARBOSA et al., 2010; JAESCHKE et al., 2012; JAESCHKE, MGILL, 

2015; MELLO et al., 2016). 

Sabe-se então que o excesso de espécies reativas é prejudicial às estruturas 

celulares, podendo promover alterações nos componentes lipídicos, proteicos e no DNA 

(KAUR et al., 2013). Logo, os seres aeróbios desenvolveram um complexo sistema 

antioxidante para controlar essas reações e reparar os danos causados à maquinaria 

biológica (LUSHCHAK, 2011 e 2014). A fim de evitar a formação excessiva, há dois 

sistemas responsáveis pela neutralização das ERO e ERN: o enzimático e não 

enzimático. Alguns antioxidantes são de origem endógena e outros são de origem 

exógena, provenientes da alimentação ou de suplementos (BARBOSA et al., 2010). 

Nesse contexto, os antioxidantes podem ser definidos como qualquer substância que, 

presente em menores concentrações que as do substrato oxidável, seja capaz de atrasar 

ou inibir a oxidação deste de maneira eficaz. 

Dessa maneira, o sistema antioxidante enzimático endógeno inclui as enzimas 

superóxido dismutase (SOD) que converte o ânion superóxido em peróxido de 

hidrogênio, a catalase (CAT) que converte peróxido de hidrogênio em água e O2, e 

glutationa peroxidase (GPx) que promove a redução de peróxidos, principalmente as 

ERO envolvidas, tais como o radical superóxido, radical hidroxila e o não-radical peróxido 

de hidrogênio (CHANNON, GUZIK, 2002; HALLIWELL, WHITEMAN, 2004; GREEN, 

BRAND, 2004; BARBOSA et al., 2010, KAUR et al., 2014).  
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O organismo ainda conta com outras substâncias antioxidantes endógenas como, 

por exemplo, o sistema glutationa. A glutationa possui um papel fundamental na 

prevenção contra o estresse oxidativo e na eliminação e biotransformação de 

xenobióticos (YUAN, KAPLOWITZ, 2013; JAESCHKE, MCGILL, 2015; DU, 

RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016; WOOLBRIGHT, JAESCHKE, 2017). É um tri 

peptídeo altamente abundante no meio intracelular, formado pelos aminoácidos 

glutamato, cisteína e glicina. Sua atividade se expressa pela redução das ERO e 

consequente oxidação da glutationa reduzida(GSH) à glutationa oxidada (GSSG). Para 

que esse ciclo catalítico da glutationa seja mantido, a atividade de três enzimas é 

fundamental: a glutationa oxidase (GO), a glutationa peroxidase (GPx) e a glutationa 

redutase (GR) (HUBER, ALMEIDA, 2008; BARBOSA et al., 2010; RAMACHANDRAN, 

JAESCHKE, 2017) (FIGURA 5).  

        

Figura 5. Sistemas de defesa endógenos (enzimático). Fonte: Extraído de Barbosa et al., 2010. CAT: catalase; GPx: 

glutationa peroxidase; Grd: Glutationa reduzida; GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada; H2O2: peróxido 

de hidrogênio; H2O: água; NAPDP: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato; NADPH: nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato; O2: superóxido; O2: oxigênio; OH: hidroxila; SOD: superóxido dismutase;  
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O sistema não enzimático exógeno inclui os micronutrientes, como os minerais 

selênio e zinco e as vitaminas A, C e E (KAUR et al., 2014). 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) (CHANNON, GUZIK, 2002; BARBOSA et al., 

2010; RAMACHANDRAN et al., 2011).  

Considerando que nas plantas medicinais, frutas, verduras e legumes estão 

presentes grandes quantidades de compostos antioxidantes como vitamina E, vitamina 

C, β-caroteno, e compostos fenólicos, entre outros que possuem propriedades anti-

inflamatórias, podemos concluir que esses alimentos podem oferecer certa proteção, 

principalmente na avaliação do tratamento realizado sob a atenuação do estresse 

oxidativo ( BARBOSA et al., 2010; RAMOS et al., 2008; ROCHA, 2011; NEVES, 2012). 

Neste contexto, os compostos bioativos das frutas e das plantas medicinais ou de seus 

subprodutos podem servir como estratégias para reduzir o estresse oxidativo, aumentar 

os antioxidantes endógenos e, ou exógenos que podem contribuir para diminuir ou 

retardar a ação das ERO e ERN sobre os diversos mecanismos envolvidos na 

hepatotoxicidade causada pela overdose de paracetamol.  

 

1.5. Macaúba 
 

1.5.1. Origem do fruto 

 

 O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, e ocupa 

aproximadamente 22% do território nacional. Sua área abrange os estados de Goiás, 

Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, 

Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2017). Hoje, existem mais de 58 espécies de frutas nativas do Cerrado conhecidas e 

utilizadas pela população, e dentre esses frutos comestíveis, a macaúba, fruto da 

palmeira também chamada Macaúba, (Acrocomia aculeata) merece destaque e serve 
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como base da alimentação nessas localidades (ALMEIDA, 1996; ÁVIDOS, FERREIRA, 

2005). 

A macaúba é uma planta típica do Cerrado, que consiste em um bioma de grande 

variedade de sistemas ecológicos, tipos de solo, clima, relevo e altitude, e com uma 

vegetação caracterizada por coberturas rasteiras, arbustos, árvores esparsas e 

tortuosas, de casca grossa, folhas largas e raízes profundas, formando desde paisagens 

campestres à floresta (RODRIGUES, 2005; SILVA et al., 2008).  

 

A  B 

Figura 6. A: Macaúba (palmeira). B: Cacho da palmeira de Macaúba 

 

1.5.2. O fruto 

 

A Macaúba, popularmente conhecida por bocaiuva, bacaiuveira, bacaúva, 

macaúba, coco-babão, coco-de-catarro, imbocaia, e macaíba, é uma palmeira com 

ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrada principalmente nas áreas de 

cerrado e pantanal das regiões Sudeste e Centro Oeste do Brasil (LORENZI et al., 2004; 

SANJINEZ-ARGANDONÃ et al., 2011).  

Espécie de nome científico, Acrocomia aculeata, é composta de casca, parte mais 

externa do fruto, seguida da polpa, caracterizada pela cor amarelada, endocarpo que 

corresponde à parte que reveste a amêndoa na cor preta, e por último a semente ou 

amêndoa, de cor branca. Em relação à composição do fruto, Ramos et al., (2008) em 
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seu estudo, avaliaram a composição centesimal de frutos maduros de bocaiuva 

coletados nas regiões próximas a Campo Grande - MS, entre os meses de agosto e 

novembro de 2005. Entre as amostras analisadas por esses autores, encontrou-se que 

a porção comestível composta pela polpa e castanha, representa 48% do peso total do 

fruto.  

No entanto, Sanjinez-Argandonã (2011), nos municípios do seu estudo, encontrou 

que a polpa representou aproximadamente 42% do fruto inteiro, a casca 20%, a semente 

(Endocarpo com castanha) 38%, o endocarpo 31% e a castanha 7% em relação ao fruto 

inteiro. Em relação a quantidade de polpa no seu estudo, foi visto que cada cacho 

produziu 6,32 kg de polpa e 1,36 kg de endosperma (castanha), e, considerando uma 

média de sete cachos por planta, a produção média anual de polpa e de castanha poderá 

alcançar 44,24 kg e 9,52 kg, respectivamente. 

 

A  B  C              

Figura 7. A:Fruto inteiro. B: Partes do Fruto até o endocarpo. C: Semente exposta 

 

                           Figura 8.  Detalhamento das partes do fruto da Macaúba devidamente identificadas 
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1.5.3. Aproveitamento do fruto 

 

As espécies vegetais nativas, principalmente as frutíferas tais como a macaúba, 

são promissoras economicamente na região do cerrado. Podem ser encontradas em 

uma vasta porção do território nacional e podem ser integralmente aproveitadas pela 

população local. Apesar disso, a macaúba, ainda tem sido explorada aquém da sua 

potencialidade.  

As folhas da palmeira podem ser usadas para a alimentação animal e artesanato, 

as frutas para o consumo humano, o endocarpo e o epicarpo podem ser usados como 

fontes de biomassa para diferentes usos, como por exemplo, na produção de carvão 

(SILVA et al., 2008; POETSCH et al., 2012; CICONINI et al., 2013).  A farinha da polpa 

é usada para preparar sorvetes, bolos e outros produtos comestíveis. Já o óleo da polpa 

e da amêndoa são amplamente utilizados para fins industriais, tais como fabricação de 

sabão, biodiesel e em outros produtos da indústria farmacêutica e de cosméticos, no 

entanto, ainda são pouco utilizados na indústria alimentícia (ANDRADE et al., 2006; 

SANTIN et al., 2016).  

 

1.5.4. Valor nutricional e benefícios  

 

A composição de um alimento exprime de forma básica o valor nutritivo bem como 

a proporção de componentes em que aparecem considerando a porção comestível 

deste. Geralmente são verificados valores de umidade, cinzas, proteína, lipídeos, 

carboidratos, fibra e energia na ampla maioria dos alimentos.  

No cerrado brasileiro, muitas frutas nativas são consideradas fontes de macro e 

micronutrientes. Também são conhecidas por fornecerem energia e possuírem potencial 

antioxidante (HIANE et al., 2006; RAMOS et al., 2008). A macaúba, não é diferente e 

pode ser considerada como uma excelente fonte de lipídeos, proteínas, fibras, minerais, 

além de vitaminas, principalmente vitamina C, E, e betacaroteno.  

Segundo Rocha et al., (2013), em Teresina-PI, analisando os frutos de macaúba 

colhidos, obteve-se teor de cinzas (2,3 ± 0,2 g/100g), carboidratos (36,4 ± 5,2 g/100g) e 

calorias (296,9 ± 12,9 Kcal/100g). Observou-se também um elevado conteúdo de 
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lipídeos (16,6 ± 3,2 g/100g) e menor quantidade de proteínas (0,6 + 0,1g/100g). 

Semelhantes aos dados verificados por Silva et al., (2008), observaram-se valores para 

cinzas (1,78 ± 0,02g/100g), lipídeos (14,93 ± 0,21g/100g), carboidratos (35,06 ± 0,40 

g/100g) e calorias (285,65 Kcal), e superiores para proteínas (2,76 + 0,21 g/100g).  

Montoya et al., (2016) analisando somente a polpa dos frutos colhidos na região 

de Acaiaca - MG observaram que o principal componente orgânico encontrado na polpa 

dos frutos maduros foi de lipídeos, com cerca de 55%, variando entre 34,6 - 70% 

dependendo da fase de maturação em que se encontraram. Em relação aos carboidratos 

e proteínas, encontrou-se cerca de 30% de carboidratos e não foi citada a quantidade de 

proteínas, porém descreve que estes dois componentes variavam entre 36,2 - 43,5% e 

entre 3,8 - 6,7%, respectivamente. Quanto à quantidade de fibras, foi encontrada uma 

variação entre 5,9 - 20,2%, assim como também foram encontradas variações na 

umidade dos frutos, entre 5,9 - 8,9%.  

Em contrapartida, os constituintes das castanhas dos frutos em g/100g 

estabelecidos no estudo de Dessimoni-Pinto et al., (2010) foram: umidade (12,08 ± 0,36), 

matéria seca (87,92 ± 0,36), cinzas (1,93 ± 0,19), e fibra bruta (4,41 ± 0,24). Em relação 

aos macronutrientes foram analisados, as proteínas, que apresentaram (12,28 ± 0,30), 

carboidratos (51,65 ± 0,88), lipídeos (29,7) e por fim calculado, o valor energético de 

524,19 ± 8,02 Kcal. Já as castanhas de macaúba estudadas por Hiane et al., (2006), 

apresentaram teores de lipídios (51,7%) e proteínas (17,6%), superiores ao estudo de 

Dessimoni-Pinto et al., (2010) e Alves et al., (2016). Assim, pode-se dizer que alguns 

compostos químicos podem ser influenciados por vários fatores, como maturação, 

espécie, práticas de cultivo, origem geográfica, estágio de crescimento, condições de 

colheita e processo de armazenamento.  

Em relação à composição lipídica da macaúba (fruto inteiro) apresenta alto 

conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados (56,84 ± 0,10 %) e também de ácidos 

graxos insaturados. Segundo Coimbra e Jorge (2011), os óleos da castanha são 

compostos por 10 ácidos graxos, sendo mais de 50% do total foram de ácidos graxos 

saturados (59,92 ± 0,21) e 40,09 ± 0,21% de ácidos graxos insaturados. Segundo Alves 

et al., (2016) os principais ácidos graxos na castanha foram láurico (C12:0) (39,56%), 
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mirístico (C14:0) (7,99%), e oleico (C18:1) (33,04%), palmítico (C16:0) (6,87%) e linoleico 

(C18:2) (3,03%).  

Nessa mesma linha, quanto aos ácidos graxos saturados da polpa, segundo 

Coimbra e Jorge foram encontrados 27,10 ± 0,10%. Além disso, Trentini et al. (2016), 

mostraram altos teores de ácido oleico (~60%), ácido palmítico (~27%) e baixas 

concentrações de ácido linoleico (~6%) e linolênico (C18:3) (~3%) nos extratos 

analisados da polpa.  

Percebe-se então que a macaúba é um fruto com alto valor calórico, provenientes 

na sua maioria dos lipídeos e carboidratos, porém é rico em fibras e umidade, sendo 

interessante para o consumo humano a fim de enriquecer a dieta das populações que 

usufruem facilmente desse tipo de fruto. 

Outro fator predominante nos frutos da Macaúba é a presença de compostos 

bioativos com atividade antioxidante. Os antioxidantes são substâncias que “neutralizam” 

ERO e ERN antes que estes compostos sejam capazes de reagir com os componentes 

celulares e alterar a sua estrutura ou função. Por essa razão é fundamental que o fruto 

seja rico em compostos bioativos, que se definem por serem substâncias presentes em 

verduras, legumes e frutas que favorecem a nossa saúde e contribuem para o bom 

funcionamento dos órgãos ou até no combate de doenças (BARBOSA et al., 2010).  

Dessa maneira, segundo Coimbra e Jorge, (2011), a Macaúba (castanha) na 

avaliação de fenólicos totais obteve valores de cerca de 4,38 ± 0,08 mg.GAE g−1. Estes 

compostos são responsáveis pela diminuição do processo inflamatório do organismo, 

além de impedirem a atuação de radicais livres nas células e reduzirem os riscos do 

desenvolvimento de doenças como o câncer (GOMES, 2007).  

No organismo, os carotenoides também atuam como antioxidantes. Este grupo 

são conhecidos como protetores contra cânceres, desenvolvimento de catarata, 

degeneração da visão e melhoram a função imunológica (GOMES, 2007). Visto isso, 

Coimbra e Jorge (2011) obtiveram valores de carotenoides totais, expressa em β-

caroteno, significativamente maior nos óleos de polpa do que nas castanhas de 

macaúba. No estudo de Ramos et al., (2008) realizado com a polpa, encontrou-se 

conteúdo de carotenoides totais de 61,25μg/g-1, com β-caroteno responsável por cerca 

de 80% dos carotenoides totais (49 µg.g–1). 
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Nota-se que a quantidade expressiva de fibras e carotenoides, atividade 

antioxidante e benefícios em estudos com o óleo, a castanha e a polpa da Macaúba, o 

colocam como um potencial alimento protetor, que pode contribuir em proporções 

consideráveis com a ingestão dietética recomendada, sendo fontes alternativas de 

nutrientes, contribuindo significativamente na suplementação de macro e 

micronutrientese na alimentação da população da região em que é mais popular.  

 

1.6. Copaíba 

 

1.6.1. Origem 

 

A medicina popular, ou também chamada medicina alternativa, utiliza plantas e 

óleos essenciais para a terapia curativa e preventiva (ALMEIDA et al., 2012). Devido à 

grande biodiversidade e miscigenação das culturas, costumes e conhecimentos sobre o 

assunto, ao longo das gerações, a medicina alternativa se tornou extremamente 

difundida no Brasil (PIERI, MUSSI, MOREIRA, 2009; ALMEIDA et al., 2012; BARBOSA 

et al., 2013). Entre as plantas medicinais mais utilizadas pela população amazônica, tem 

se destacado a copaíba. 

A árvore de copaíba ou copaíbeira, pertence à família Leguminosae, subfamília 

Caesalpinoideae e ao gênero Copaifera, sendo comumente encontrada na América 

Latina e África Ocidental (MARTINS-DA-SILVA, PEREIRA, LIMA, 2007; YAMAGUCHI, 

GARCIA, 2012). No Brasil, a copaíbeira é uma árvore nativa encontrada principalmente 

nas regiões Sudeste, Centro Oeste e na região amazônica (FRANCISCO, 2005; VEIGA 

et al., 2007; MASSAGUER, 2016). Seu gênero compreende 72 espécies, sendo que 

existem mais de 20 no Brasil, porém entre essas, apenas 16 são exclusivamente 

encontradas no Brasil. Dentre estas 16, as principais encontradas no país são: Copaifera 

officinalis L., Copaifera reticulata Ducke, Copaifera multijuga Hayne, Copaifera 

confertiflora, Copaifera langsdorffi, Copaifera cariacea e Copaifera cearensis Huber ex 

Ducke (SANTOS et al., 2008, PIERI et al., 2009; ALBUQUERQUE et al., 2017). 

A espécie Copaifera officinalis L. foi a primeira a ser descrita, por Lineu, em 1762. 

Esta foi, provavelmente, a principal espécie de copaíba cujos óleos foram 
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comercializados através do Caribe nos primeiros tempos de colonização da América, nos 

séculos XVI e XVII, por ser a de maior frequência na Amazônia, no extremo norte do 

Brasil, em Roraima, e na Venezuela (ANDRADE JUNIOR, 1998; ANDRADE JUNIOR, 

FERRAZ, 2000; VEIGA JUNIOR, 2007; BRANDÃO et al., 2008) 

Trata-se de uma árvore de grande porte, chegando até 30 a 40m de altura, 

possuem casca aromática, folhagem densa, flores pequenas e frutos secos, do tipo 

vagem. As sementes são pretas e ovais com um arilo amarelo rico em lipídeos (TOBOUTI 

et al., 2017) (FIGURA 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Árvore de Copaifera Officinalis. Caule, Folhas, cachos de frutos e fruto. Disponível em: 

<http://oleosaromaticos.blogspot.com.br/p/copaiba.html> 

 

Adaptadas aos diversos climas brasileiros, dessas árvores extraem-se um óleo-

resina chamado de óleo de copaíba (Figura 10), o qual é um exemplo de extrato muito 

utilizado pela população brasileira, sendo facilmente comercializado em feiras livres, 

ervanários e lojas de produtos naturais, entre outros (ROMERO, 2007) e cujas 

propriedades biológicas são amplamente descritas na literatura (VEIGA JUNIOR, 

PINTO, 2002; VEIGA JUNIOR et al., 2001; LIMA et al., 2003).  

http://oleosaromaticos.blogspot.com.br/p/copaiba.html
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Figura 10. Método de extração do óleo-resina de copaíba. Disponível em: 
<http://oleosaromaticos.blogspot.com.br/p/copaiba.html>;<http://www.naturezabela.com.br/2014/04/copaiba
-copaifera-langsdorfii.html >   
 
 
 
 

1.6.2. Óleo de Copaifera officinalis L. 
 

 

Etimologicamente o termo copaíba vem do tupi “cupa-yba”, que significa árvore 

de depósito de seiva ou que tem jazida (reserva de óleo no seu interior) (VEIGA JUNIOR, 

PINTO, 2002; RAMOS, 2006). O gênero Copaifera officinalis L. é conhecida 

popularmente por copaíba, copaibeira, pau-d'óleo, pau-de-óleo, copaúva, copai 

(CASCON, 2004), copaibarana (RODRIGUES, 1989), copaibo, copal, marimari e 

bálsamo dos jesuítas, e o óleo é chamado de óleo de copaíba ou bálsamo (PIERI, 

MUSSI, MOREIRA, 2009). 

O óleo-resina de copaíba é uma substância natural extraída do tronco da 

copaibeira (Figura 10), composta de uma parte sólida, resinosa não volátil, formada por 

ácidos diterpênicos (CASCON, GILBERT, 2000; RIGAMONTE AZEVEDO et al., 2004; 

VEIGA JUNIOR et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2006; RAMOS, 2006; BARBOSA et al., 

2013) e responsável por 55 a 60% do óleo, que, segundo Freire et al., (2006), é utilizada 

como bálsamos. Na outra parte, é formada pelo óleo essencial, composto na sua maioria 

de sesquiterpenos (RIGAMONTE AZEVEDO et al., 2004; ARAÚJO JÚNIOR et al., 2005; 

VEIGA JUNIOR et al., 2005; OLIVEIRA, et al., 2006; RAMOS, 2006, TEIXEIRA et al., 

2013; TEIXEIRA et al., 2017), podendo variar de acordo com fatores biológicos ou 

abióticos. 

http://oleosaromaticos.blogspot.com.br/p/copaiba.html


51 
 

O óleo de copaíba puro também é composto de uma mistura de diterpenos e 

sesquiterpenos os quais são responsáveis pelas ações biológicas reconhecidas na 

literatura (KOBAYASHI et al., 2011; GHIZONI et al., 2017). De acordo com Pieri, Mussi 

e Moreira (2009), os principais sesquiterpenos são o beta-cariofileno, conhecido por 

possuir ação anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica e antiedêmica, e o beta-

bisaboleno, analgésico e anti-inflamatório. Em relação aos diterpenos, os mais 

encontrados são o ácido hardwíckico, colavenol, ácido copaiférico, ácido copálico, entre 

outros que também são associados a propriedades terapêuticas (BRITO et al., 2005 e 

2014; ALMEIDA et al., 2012; YAMAGUCHI e GARCIA, 2012; BARBOSA et al., 2013; 

TEIXEIRA et al., 2013 e 2017; FONSECA et al., 2015; SILVA et al., 2015; 

ALBUQUERQUE et al., 2017).  

Nesse contexto e de acordo com a Portaria n° 741, de 16 de setembro de 1998 

da ANVISA, o óleo de copaíba por ser natural não necessita de um padrão de identidade 

e qualidade. Visto isso, somado às grandes distâncias e dificuldade para obtenção do 

óleo, o leva a ser vendido a um custo elevado em comparação a outros óleos 

comestíveis, e, sendo estes de aspecto semelhante a ele e com capacidade de o 

solubilizarem, estes óleos se posicionam como os principais adulterantes desse 

fitoterápico, o que pode levar à diminuição efetiva dos seus princípios ativos e sua 

consequente perda de eficácia farmacológica (VASCONCELOS, GODINHO, 2002; 

BARBOSA et al., 2013). 

No entanto, ainda há necessidade de novas pesquisas para expandir os dados 

disponíveis e identificar doenças e condições em que este óleo poderia ser usado no 

tratamento antioxidante e hepatoprotetor, visto que ainda não foram encontrados estudos 

que indiquem essa propriedade no óleo.  

 

1.6.3. Aplicações do óleo de copaíba 

 

 

O óleo de copaíba tem uma grande representação social e econômica na região 

amazônica, pois representa, aproximadamente, 95% da produção total de resina de óleo 
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no país. A produção anual é estimada em 500 toneladas / ano (MEDEIROS, VIEIRA, 

2008; BRASIL, 2011; ALMEIDA et al., 2012).  

O óleo de copaíba tem sido utilizado extensivamente, em diversas funções. Em 

alguns lugares do norte do Brasil, é utilizado como combustível na iluminação pública 

(VEIGA JUNIOR, PINTO, 2002). Na indústria de perfumes, o óleo essencial de copaíba 

é muito utilizado como um excelente fixador de odores e na indústria de cosméticos pelas 

suas propriedades bactericidas e anti-inflamatórias, assim como na fabricação de 

cremes, sabonetes, xampus e produtos de cabelos (VEIGA JUNIOR, PINTO, 2002; 

CASCON, 2004; PACHECO et al., 2006; RAMOS, 2006; RIGAMONTE AZEVEDO et al., 

2006; FONSECA et al., 2015). 

Mesmo considerando o seu amplo uso na medicina popular como citado no tópico 

anterior em que são atribuídas ao óleo de copaíba propriedades, anti-inflamatórias, 

antitumoral, antilipoperoxidação, cicatrizantes, e antioxidante (YAMAGUCHI, GARCIA, 

2012; DESTRYANA et al., 2014; MARINHO, 2014; DIEFENBACH et al., 2017), e utilizado 

em várias formas farmacológicas, é necessária cautela na sua utilização.   

Ligado à crescente demanda do mercado de fitoterápicos, a ausência de controle 

de qualidade e, ou de extração compromete não só a qualidade dos óleos de copaíba, 

mas também a autenticidade e eficácia farmacológica dos produtos que contêm este óleo 

induz a biopirataria (BARBOSA et al., 2013). Embora considerada uma substância 

terapêutica importante, a falta de informações sobre os óleos de copaíba tem sido uma 

das principais barreiras à sua comercialização mais ampla, uma vez que a variação na 

composição química dos sesquiterpenos e diterpenos nos óleos pode influenciar sua 

atividade farmacológica e toxicidade. Assim, uma avaliação do potencial citotóxico e 

mutagênico torna-se fundamental para garantir seu uso seguro, antes do 

desenvolvimento de fármacos fitoquímicos que o utilizem em sua composição (ALMEIDA 

et al., 2012). 
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1.7. Coco 

 

1.7.1. Origem do fruto 
 

O coco (Cocos nucifera) pertence à família das Arecaceae (Palmae) e da 

subfamília Cocoideae (FIGURA 11). A planta é originária do sudeste asiático (Malásia, 

Indonésia e Filipinas) e das ilhas entre os oceanos Índico e Pacífico. A partir dessas 

regiões, acredita-se que o fruto do coqueiro tenha sido levado para a Índia e depois para 

a África Oriental (DEBMANDAL, MANDAL, 2011; CORREIA et al., 2014). 

 

                                       

                                     Figura 11. Cocos nucifera L. Fonte: Google Imagens 

 

As espécies de Cocos nucifera L. (Palmae) também são amplamente distribuídas 

na costa brasileira do Nordeste (DUKE, 1992; ESQUENAZI et al., 2002). Dessa maneira, 

o Brasil vem ao longo dos anos aumentando a sua produção, sendo que os estados da 

Bahia, Sergipe e Ceará são os maiores produtores de coco (MARTINS, JESUS JÚNIOR, 

2011; CORREIA et al., 2014). A região nordeste representa aproximadamente 82,3% do 

total da área plantada de coco e 69,2% da produção de coco no Brasil. O estado do Rio 
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Grande do Norte, por exemplo, tem uma área plantada de aproximadamente 22.000 

hectares e uma produção média de coco de aproximadamente 2,78 mil frutos/ha 

(MARTINS, JESUS JÚNIOR, 2011; CORREIA et al., 2014). 

Existem principalmente dois grupos distintos de coco, os altos e os anões 

(KUMAR, 2011). As variedades altas crescem sementes e geram frutos em torno de 6 a 

10 anos após o plantio (KUMAR, 2011). Sua copra (polpa seca), óleo e fibras são de boa 

qualidade e quando a fruta está totalmente madura, a casca fica na cor castanha, seca 

e muito fibrosa com um alto teor de pentosano, celulose e lignina (ESQUENAZI et al., 

2002).  

 

1.7.2. O fruto 

 

Cocos nucifera (L.) é um membro importante da família Arecaceae (família das 

palmeiras) popularmente conhecida como coco, coco-da-bahia ou coco da praia (LIMA 

et al., 2015) (FIGURA 12). 

 

 

                                   Figura 12. Coco, fruto do coqueiro. Fonte: Google imagens 

 

A fruta do coqueiro possui um epicarpo, um mesocarpo e um endocarpo. O 

epicarpo, é a pele externa da fruta, e o mesocarpo, é pesado, fibroso e bronzeado 

quando seco, possuindo muitos usos industriais. O endocarpo é o núcleo duro e escuro. 

O interior é branco sólido de espessura variada, dependendo da idade da fruta, e com 

uma consistência de polpa oleosa e uma parte líquida chamada água de coco grossa, 
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de sabor doce e ligeiramente ácida (PASSOS, 1998; ANDRADE et al., 2004; LIMA et al., 

2015). 

 

1.7.3. Aproveitamento do fruto 

 

O coco é um fruto de múltiplas utilidades. A água de coco, proveniente do 

endosperma líquido, é um excelente refresco natural. A copra, polpa desidratada, é 

usada principalmente para extração de óleo, pois contém cerca de 65% a 75% de óleo. 

Já a semente é usada principalmente na fabricação de curry, molho picante, caramelo, 

doce entre outros fins culinários. Além disso, o óleo de coco é um dos óleos comestíveis 

mais importantes para uso doméstico (DEBMANDAL, MANDAL, 2011). 

O óleo de coco e seus derivados são amplamente utilizados para fins alimentares 

mas também industriais (DEBMANDAL, MANDAL, 2011). Os oleoquímicos do coco são 

utilizados principalmente em indústrias de detergentes e sabão e de não solventes, para 

o pré-tratamento de fibras na indústria têxtil, nas indústrias de fabricação de tintas e 

vernizes e como surfactantes na indústria do petróleo (GERVAJIRO, 2005; KUMAR, 

2011). O ácido graxo mirístico, o segundo maior ácido graxo presente (~20%) no óleo de 

coco, é amplamente utilizado na indústria de cosméticos. Os metilésteres do óleo de 

coco também são usados como biocombustíveis. Além disso, o óleo pode ser utilizado 

como uma substância básica para muitos produtos farmacêuticos, como pomadas 

(KUMAR, 2011). 

 

1.7.4. Valor nutricional e benefícios do óleo de coco 
 

 

Profissionais de saúde em sua maioria têm demonstrado relutância em usar o óleo 

de coco como alimento saudável. As gorduras saturadas foram condenadas por tantos 

anos que há uma certa dificuldade em mudar as opiniões mesmo quando confrontadas 

com evidências científicas positivas sobre o assunto.  
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Em relação a sua composição, o óleo de coco é composto predominantemente 

por ácidos graxos saturados, correspondendo a aproximadamente 90% de sua 

composição total (EYRES et al., 2016). Este contém principalmente ácidos graxos 

saturados, como capróico (C6), caprílico (C8), cáprico (C10), láurico (C12), mirístico 

(C14), palmítico (C16), esteárico (C18) e araquídico (C20) (DEBMANDAL, MANDAL, 

2011). Porém, também contém ácidos graxos insaturados, como oleico (C18:1), 

palmitoleico (C16:1) e linolênico (C18:3) em quantidades menores (CORREIA et al., 

2014; EYRES et al., 2016). 

Ao contrário do que ocorre com os ácidos graxos de cadeia longa que requerem 

a ajuda de lipoproteínas  para transporte e que podem ser depositados em vários órgãos, 

a maioria dos ácidos graxos do óleo de coco são compostos por ácidos graxos de cadeia 

média como o ácido laurico sendo este responsável pela maioria dos benefícios 

associados a sua utilização (SWIFT et al., 1990; MARTEN, PFEUFFER, 

SCHREZENMEIER, 2006; VASUDEVAN et al., 2013). Assim, os ácidos graxos de cadeia 

média são diretamente absorvidos pelo intestino e enviados ao fígado para serem 

usados diretamente como fonte de energia (DEBMANDAL, MANDAL, 2011), evitando o 

estoque no tecido adiposo e a deposição em outros órgãos, como no coração e no 

próprio fígado (BOEMEKE et al., 2015). 

O óleo de coco virgem (VCO) vem crescendo em popularidade ao longo das 

últimas décadas como óleo alimentar “funcional” tendo sua utilização cada vez maior 

pela população. O termo VCO refere-se a um óleo obtido a partir do fruto fresco e maduro 

do coco, extraídos por meios mecânicos ou naturais, e que não está sujeito a refinação 

química, branqueamento ou odorizante, de modo que a natureza do óleo permaneça 

inalterada e o processamento adicional não é necessário para consumo humano 

(VILLARINO, DY, LIZADA, 2007; MARINA et al., 2009; ARUNIMA, RAJAMOHAN, 2012 

e 2014; KAPPALLY et al., 2015). É a forma mais pura de óleo de coco essencialmente 

incolor e livre de rancidez. Ao contrário do óleo de coco refinado, é dotado do antioxidante 

natural, tais como a vitamina E, que evita a reação de peroxidação lipídica de LDL 

(ARUNIMA, RAJAMOHAN, 2012 e 2014; KAPPALLY et al., 2015 ; FAMUREWA et al., 

2017). 
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Atualmente, o VCO também tornou-se popular devido aos seus efeitos 

supostamente benéficos. Tem sido estudado por ter propriedades anti-inflamatórias, 

analgésicas e antipiréticas (INTAHPHUAK et al., 2010; BABU et al., 2014; SATHEESH, 

2015). Além disso, mostrou diminuir os níveis lipídicos no soro e tecido, bem como a 

peroxidação lipídica LDL (NEVIN e RAJAMOHAN, 2004, 2006 e 2009; MARINA et al., 

2009; KAPPALLY et al., 2015).  

No mesmo contexto, o consumo de VCO mostrou aumentar os efeitos 

antitrombóticos relacionados tanto à inibição da coagulação plaquetária quanto ao baixo 

nível de colesterol (NEVIN, RAJAMOHAN, 2008), assim como já citado anteriormente 

tem sido conhecido por ter maior atividade antioxidante em comparação com o óleo de 

coco refinado (MARINA et al., 2009; KAPPALY et al., 2015). Um exemplo foi um estudo 

realizado por Yeap et al., (2015) que avaliou os efeitos antioxidantes do óleo de coco 

virgem in vivo. O óleo foi relatado como rico em polifenois e estes contribuem para o 

aumento dos níveis de enzimas antioxidantes, o que, por sua vez, reduzem a inflamação 

e a peroxidação lipídica em camundongos tratados com VCO. Também no estudo de 

Illam, Narayanankutty e Raghavamenon (2017) foram encontrados fenólicos no óleo de 

coco extra virgem analisado utilizando a técnica de cromatografia líquida e espectometria 

de massas, sendo os polifenois encontrados foram ácido gálico, ácido ferúlico, 

quercetina, metil catequina, entre outros.   

Dessa forma, o óleo de coco extra virgem tem sido cogitado como alimento 

protetor devido à retenção de polifenois, fitoesterois e tocoferois, podendo ser utilizado 

como potencial alimento antioxidante na atenuação do estresse oxidativo gerado por 

drogas, como o paracetamol. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

1.8. Uvaia 
 

1.8.1. Origem do fruto e aplicações 
 

 

A Uvaia de nome científico, Eugenia uvalha Cambess, é uma árvore árborea 

encontrada no Brasil, Argentina e Paraguai, com frutos atraentes pela coloração amarela 

ou alaranjada, pertencente à família Myrtaceae, uma das mais importantes em riqueza 

de espécies da Mata Atlântica brasileira (ANDERSEN, ANDERSEN,1988; RUFINO, 

2008; ULIANA et al., 2009) (FIGURA 13). 

 

Figura 13. Árvore Eugenia uvalha Cambess 

 

O nome uvaia deriva do Tupi “ubaia” ou “ybá-ia” e significa “fruto azedo”. Sua 

árvore pode alcançar de seis a treze metros de altura com floração entre os meses de 

agosto e setembro, e frutificação entre os meses de setembro e janeiro (COUTINHO, 

PASCOLATTI, 2011; PEREIRA, 2011). Seu tronco é reto e, geralmente, descamante. A 

madeira é pesada e resistente, com boa qualidade para obtenção de lenha, carvão, 

utensílios domésticos e entre outros usos (SILVA, 2013). Pode ser utilizada em projetos 

de reflorestamento e paisagismo devido aos frutos atraírem os pássaros, sendo muito 

comum nos pomares das casas da região Sul e Sudeste (PEIXOTO et al., 2008). 



59 
 

Como a maioria das espécies frutíferas silvestres brasileiras, a uvaia não é 

comercializada extensivamente. Seus frutos são muito atraentes pela coloração 

amarelada e podem ser consumidos de forma in natura, porém sofrem danos 

irreversíveis ao caírem ao chão, impedindo a estocagem (LORENZI, 2002; COUTINHO 

e PASCOLATTI, 2011). No entanto, a conservação pós-colheita dos frutos pode ser 

ampliada pelo uso de baixas temperaturas e embalagens próprias para armazenamento 

(ANDRADE, FERREIRA, 2000; SCALON, DELL‟OLIO, FORNASIER, 2004). 

Alguns destes fatores limitantes restringem a comercialização dos frutos in natura, 

mas resguardam a aplicabilidade do fruto quanto à sua utilização na indústria, na forma 

de sucos, sorvetes, geleias e doces (FRANZON, 2004; LORENZI, 2002; GIAROLA, 

2011). 

 

1.8.2. O fruto 
 

O fruto da Uvaia (Eugenia uvalha Cambess) tem nome similar à sua árvore e é 

popularmente conhecido como “uvaia”, “uvalha”, “uvaia-do-mato”, “uvalheira” (PEREIRA, 

2011). O fruto é do tipo baga, pequeno, de formato oval e amarelo quando maduro. 

Quando imaturos, os frutos são ácidos, mas adquirem gosto adocicado ao amadurecer. 

No seu interior, podem ser encontradas de 1-3 sementes com coloração do tegumento 

castanha (SOUZA et al., 2009, GIAROLA, 2011; SILVA, 2013) (FIGURA 14).  

                    

                         Figura 14. Fruto uvaia (Eugenia uvalha Cambess) 
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Estes amadurecem no verão e são avidamente consumidos por aves. Dessa 

forma, por serem doces e ácidos, muito aromáticos, podem ser consumidos in natura e 

na forma de sucos, sorvetes, caldas, compotas, vinhos, vinagres e como saborizante de 

licores e aguardentes como já citado. Apesar de possuírem um sabor agradável, os frutos 

da uvaia raramente são vistos em supermercados ou feiras, visto que se sua casca fina 

e delicada se rompe e amassa com facilidade, e a polpa oxida em poucas horas, o que 

provoca a rápida deterioração após a colheita (ZILLO et al., 2013). Por este motivo, os 

cultivos para fins comerciais são raros.  

 

1.8.3. Valor nutricional e benefícios 

 

 

As frutas são reconhecidas fontes de vitaminas, minerais e fibras, as quais são 

alimentos nutricionalmente importantes na dieta (ALVES et al., 2008). Em sua 

constituição química os frutos apresentam compostos com ação antioxidante entre os 

quais estão a vitamina C e os compostos fenólicos, sendo esse efeito protetor contra 

ERO e ERN, relacionado à quantidade e à variação do perfil destes fitoquímicos em 

função do tipo e grau de maturação bem como de outras condições do cultivo (FREIRE 

et al., 2012; ZILLO et al., 2013; LOPES, 2014; LOPES et al., 2018). 

 A uvaia, segundo Uliana et al., (2009) possui alto rendimento de polpa (em média 

80% polpa e 20% semente), elevada acidez (2,31% em ácido cítrico) e baixo pH 

(aproximadamente 2,8). Em relação aos macronutrientes, a uvaia foi descrita no estudo 

de Pereira et al. (2012) por conter alta umidade (cerca de 94,5%), baixo teor de 

carboidratos e lipídeos (~4,4 % e 0,5%, respectivamente) e quantidades três vezes 

maiores de proteínas do que outras frutas como guabiroba e goiaba em seu estudo.  

Além disso, a uvaia possui alto teor de carotenoides, especialmente luteína e beta 

caroteno, assim como teor de vitamina C, em que ambos atuam como antioxidantes 

auxiliando no sequestro de radicais livres (HAMINIUK et al., 2011; PEREIRA et al., 2012). 

Outro fator importante são seus óleos essenciais que se caracterizam pela presença de 
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compostos terpênicos com atividade antimicrobiana (STIEVEN, MOREIRA, SILVA, 2009; 

ULIANA et al., 2009; ZILLO et al., 2013; LOPES, 2014; LOPES et al., 2018). 

No mesmo contexto, a concentração de compostos fenólicos totais apresenta 

correlação positiva com a capacidade antioxidante do alimento (CHITARRA; CHITARRA, 

2005).  Nesse sentido, alguns trabalhos indicaram altas taxas de atividade antioxidante 

in vitro de polpa de uvaia em relação a outros frutos (ULIANA et al., 2009; RUFINO et 

al., 2010; HAMINIUK et al., 2011; PEREIRA et al., 2012; LOPES et al., 2018), 

demonstrando o potencial da espécie como fonte de antioxidantes naturais e estimulando 

a utilização de substâncias bioativas presentes em seus frutos na atenuação do estresse 

oxidativo em modelos de hepatotoxicidade induzida por drogas como o paracetamol. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos do óleo da castanha da Macaúba (Acrocomia aculeata), óleo de 

Copaíba (Copaifera officinalis L.), óleo de Coco extra virgem (Cocos Nucifera L.) e do 

Suco de Uvaia (Eugenia uvalha Cambess), sobre os mecanismos de hepatotoxicidade 

ocasionados pelo paracetamol em ratos da linhagem Fischer. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Experimento in vivo 1: Análise temporal dos efeitos de uma dose 

tóxica de paracetamol 

 

o Validar o modelo de hepatotoxicidade induzida por paracetamol em 

relação aos marcadores da função hepática séricos, alanina e aspartato 

aminotransferase. 

2.2.2. Experimento in vivo 2: Análise dos efeitos de diferentes pré 

tratamentos, durante 7 dias, sobre a hepatotoxicidade induzida por dose 

tóxica de paracetamol 

 

Avaliar: 

o Peso Corporal e Peso dos órgãos;  

o Metabólitos Séricos; 

o Marcadores do dano oxidativo hepático; 

o Defesas antioxidantes endógenas hepáticas;  

o Perfil histopatológico hepático. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Animais 
 

Foram utilizados 64 ratos Fischer, machos albinos, com aproximadamente 80 dias 

de idade e cerca de 250g, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental 

(LABNEX) do Departamento de Alimentos (DEALI) da Escola de Nutrição (ENUT) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os animais foram divididos em dois 

delineamentos experimentais no qual foram utilizados 16 animais na validação do 

modelo experimental e 48 animais no segundo delineamento. 

Durante a realização dos experimentos, os animais foram alojados 

individualmente em gaiolas metálicas mantidas em ambiente arejado, com temperatura 

(24oC + 2oC), umidade (55 + 5%) e ventilação controladas. Receberam água filtrada e 

dieta comercial ad libitum, diferenciando-se apenas quanto ao tipo de pré tratamento. 

Todos os procedimentos com os animais necessários para a realização desse 

projeto, seguiram orientações da Diretriz Brasileira para o Cuidado e utilização de 

Animais (DCBA) divulgada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA), e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP) sob protocolo no 2017/43.  

 

3.2. Delineamento Experimental 
 

3.2.1. Delineamento Experimental 1: Análise temporal dos efeitos de uma 

dose tóxica de paracetamol 

 

Foram utilizados 16 ratos machos albinos adultos da linhagem Fischer, com 

aproximadamente 80 dias de idade e cerca de 250g, divididos em dois grupos de 8 

animais de acordo com o tratamento (FIGURA 15). O grupo controle (C), recebeu dose 

única de água filtrada (v = 1mL) e o grupo paracetamol (P) recebeu dose única de 

835mg/Kg de paracetamol, por gavagem orogástrica, no primeiro dia de experimento. A 

dose de paracetamol que foi usada teve como referência o trabalho de YEN, et al. (2008).  
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Em diferentes intervalos de tempo (0, 4, 12, 24 e 48h) da administração do 

medicamento foram coletadas amostras de sangue (~ 500µL) via plexo ocular. Para a 

coleta do sangue, os animais foram submetidos a anestesia com mistura de Isoflurano e 

oxigênio - DCB: 05082 (3% até 5% mistura de Isoflurano e oxigênio) e o sangue 

posteriormente coletado por capilaridade através da introdução delicadamente da ponta 

da pipeta Pasteur de vidro no plexo venoso orbital do animal. Em seguida, o sangue 

coletado em tubos de polipropileno com 1,5 mL de capacidade foi posteriormente 

centrifugado a 10.000g por 15 minutos, para obtenção do soro. As alíquotas do soro 

foram guardadas sob refrigeração em freezer (-80ºC) para a realização da quantificação 

da atividade das enzimas transaminases, alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST), em resposta a uma elevada dose de paracetamol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Delineamento experimental 1. APAP: Paracetamol; ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato 

aminotransferase 
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3.2.2. Delineamento Experimental 2: Análise dos efeitos de diferentes pré 

tratamentos, durante 7 dias, sobre a hepatotoxicidade induzida por dose 

tóxica de paracetamol 

 

Quarenta e oito animais foram divididos em seis grupos de 8 animais: Controle 

(C), Paracetamol (P), Óleo da Castanha de Macaúba + Paracetamol (OM+P), Óleo de 

Copaíba + Paracetamol (OCOP+P), Óleo de Coco Extra Virgem + Paracetamol (OC+P) 

e Suco de Uvaia + Paracetamol (UV+P) (FIGURA 16).  

O grupo C e P receberam, durante 7 dias do experimento, dieta comercial Nuvilab 

+ Água Filtrada (v = 1 mL) e os grupos tratados OM+P, OCOP+P, OC+P e UV+P 

receberam, durante 7 dias, dieta comercial Nuvilab + óleo da castanha de macaúba (v = 

1mL), Nuvilab + óleo de copaíba (v = 1mL), Nuvilab + óleo de coco extra virgem (v = 

1mL) e Nuvilab + suco de uvaia (v = 2 mL). Entretanto, no último dia de tratamento 

(Sétimo dia), após 1 hora da administração da água filtrada ou dos óleos ou suco, os 

animais do grupo P, OM+P, OCOP+P, OC+P e UV+P receberam uma dose de 

paracetamol de 835 mg/Kg (YEN et al., 2008). As doses de óleo foram baseadas em 

Ortiz Avila, 2015 e a dose de suco baseada no estudo de Lopes, 2014. 

A administração da água filtrada, e de todos os pré tratamentos foram realizadas 

via gavagem orogástrica. Todos os animais foram submetidos a um jejum diário de 1 

hora antes da administração oral da água filtrada, dos óleos e do suco de uvaia, e no 

sétimo dia de experimento, os animais dos grupos P, OM+P, OCOP+P, OC+P e UV+P 

foram submetidos novamente a jejum por 1h antecedente a administração oral do 

paracetamol. O retorno da alimentação diária foi realizado após 1 hora da administração 

dos tratamentos com água, óleos e suco e também do paracetamol.  

Após o período de uma semana, totalizando 24 horas da administração do 

paracetamol (Oitavo dia), os ratos foram anestesiados com uma mistura de oxigênio e 

Isoflurano - DCB: 05082 (3 % até 5 % mistura de Isoflurano e oxigênio), e eutanasiados 

após realização de uma incisão nos vasos sanguíneos adjacentes ao plexo braquial. O 

sangue foi coletado em tubos de polipropileno com 1,5mL de capacidade e 

posteriormente centrifugado a 10.000g por 15 minutos, para obtenção do soro. As 
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alíquotas do soro foram guardadas sob refrigeração em freezer (- 80ºC) para a realização 

das dosagens bioquímicas séricas.  

Após a eutanásia, foram coletados fígado, rim, e coração dos animais, em seguida 

pesados e imediatamente armazenados sob refrigeração a - 80ºC. Fragmentos do fígado 

foram coletados para avaliação dos marcadores do dano oxidativo e atividade das 

enzimas antioxidantes, assim como amostras coletadas e armazenadas em formol 

tamponado a 10%, para análises histopatológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Delineamento experimental 2. Grupos: (C) Controle; (P) Paracetamol; (OM+P) Óleo da Castanha de 

Macaúba + Paracetamol; (OCOP+P) Óleo de Copaíba + Paracetamol; (OC+P) Óleo de Coco + Paracetamol, (UV+P) 

Suco de Uvaia + Paracetamol. 

 

 

3.3. Amostras 
 

Foram utilizados como pré tratamentos, o óleo da castanha de macaúba, o óleo 

de copaíba, o óleo de coco extra virgem e o suco de uvaia. A atividade de acesso ao 

Patrimônio Genético, foi cadastrada no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
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Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), em atendimento ao 

previsto na Lei nº 13.123/2015 e seus regulamentos, sob o código AEA9E5F. Já o 

medicamento, paracetamol, foi comprado na forma em gotas, lote: 1700659, genérico e 

em farmácia localizada no Bairro Bauxita, na cidade de Ouro Preto – MG. 

 

3.3.1. Óleo de castanha de macaúba (Acrocomia aculeata) 

 

 

Os frutos da macaúba foram colhidos na zona rural da cidade de Itapecerica, 

Minas Gerais, durante o período de setembro a novembro de 2016. Desde então os frutos 

foram armazenados em câmara de congelamento (-20oC) até o uso. Para a retirada das 

castanhas foi necessário retirar a casca mais externa e a polpa, em seguida, foram 

quebrados os endocarpos e posteriormente retiradas as castanhas. O óleo da castanha 

de macaúba foi obtido através da prensagem em prensa a frio da castanha dos frutos 

secos, para que fossem preservadas as principais propriedades e compostos bioativos 

de cada elemento extraído, potencializando as suas características de sabor, cor e 

aroma.  

Após a prensagem, o óleo foi colocado em tubos polipropileno de 2 mL, 

centrifugados por 15 minutos a 10.000g para separação das impurezas em suspensão. 

Retiradas as impurezas, o óleo foi armazenado em freezer a -20oC para posterior 

utilização.  

 

3.3.2. Óleo de Copaíba (Copaifera officinalis L.) 

 

 

O óleo de copaíba utilizado foi comprado online através do site da Empresa 

Mundo dos Óleos de Brasília - DF. Foi adquirido um frasco contendo 250 mL de óleo 

100% puro e natural extraído mediante prensagem a frio e filtração (cold pressing and 

filtration), obtido de matéria prima com procedência garantida, tendo a parte utilizada da 

seiva – Copaifera officinalis L. Com esse método, segundo o fabricante, foram 
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conservadas as principais propriedades de cada elemento extraído. Assim como, 

potencializa-se as suas características de sabor, cor e aroma.   

O óleo de copaíba apresentava-se a 25oC, na cor castanho avermelhado com 

agradável odor vegetal da seiva e o índice de acidez < 10.  

  O produto acompanhava certificado e análise laboratorial com características 

físico químicas e contagem microbiana. É valido por 18 meses após a data de fabricação 

e dispensa registro de acordo com a resolução ANVISA – RDC 27, de 06 de agosto de 

2010 – Anexo I – Item 4100158.  Também está de acordo com a Lei 6.360/76 - RDC n. 

102/00, Decreto-Lei 986/69, Resolução ANVISA RDC n. 16, 18 e 19 de 30/04/99.   

 

3.3.3. Óleo de Coco (Cocos Nucifera L.) 
 

 

O óleo de Coco foi adquirido através do site da Empresa Mundo dos Óleos – 

Distrito Federal. Foi comprado em frasco de 1 L, óleo 100% puro e natural, desodorizado, 

extraído mediante prensagem a frio e filtração, obtido de matéria prima com procedência 

garantida pelo fabricante, sendo utilizado o fruto – Cocos Nucifera L. – Palmae (óleo de 

coco extra virgem).  

O óleo de coco extra virgem apresentava-se a 25oC, na cor levemente amarelo 

com agradável odor vegetal do fruto e o índice de acidez < 5,0. Possui validade por 18 

meses, sendo o produto dispensado de registro – resolução ANVISA – RDC 27, de 06 

de agosto de 2010 – Anexo I – Item 4100158. Também está de acordo com a Lei 

6.360/76 - RDC n. 102/00, Decreto-Lei 986/69, Resolução ANVISA RDC n. 16, 18 e 19 

de 30/04/99. 

 

3.3.4. Uvaia 
 

 

Os frutos da uvaia utilizados foram colhidos durante seu período de maturação 

(Setembro a Janeiro), na região de Ouro Preto – MG em 2017 e mantidos em freezer a 
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-20oC até o uso (dezembro de 2017). Dentre estes uma amostra de, aproximadamente, 

30 frutos foi selecionada através de uma amostragem aleatória simples para extração do 

suco.  

Os frutos inteiros foram previamente higienizados utilizando solução clorada a 

200ppm de hipoclorito de sódio por 10 minutos, posteriormente o suco foi filtrado, através 

da compressão dos frutos em uma gaze limpa. Em seguida, o suco foi armazenado a -

80°C para posterior utilização. 

 

3.4. Avaliação de Metabólitos Séricos 

 

 

As dosagens bioquímicas colesterol total, colesterol HDL, triacilglicerol, ureia, 

creatinina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), fosfatase 

alcalina, glicose, proteínas totais e albumina foram realizadas utilizando-se kits 

comerciais Labtest Diagnóstica S.A de acordo com as instruções do fabricante. A fração 

de colesterol LDL foi calculada a partir da fórmula: (colesterol total- HDL- 

(triacilglicerol/5)) e expresso em mg/dL. 

Seguem abaixo os nomes dos kits com seus respectivos números de referência: 

Colesterol Liquiform – Ref. 76, Colesterol HDL – Ref. 13, Fosfatase Alcalina – Ref. 40, 

Glicose Liquiform - Ref.133, Triglicerídeos Liquiform - Ref. 87, Proteínas Totais - Ref. 99, 

Ureia CE - Ref. 27, Albumina - Ref. 19, Creatinina - Ref. 35, Transaminase Pirúvica - Ref. 

53, Transaminase Oxalacética - Ref. 52.  

A dosagem bioquímica de sulfidrilas, porém, foi realizado de acordo com protocolo 

adaptado de Sedlak e Lindsay (1968). O objetivo da dosagem é a determinação de 

grupos sulfidrilas totais, que são grupos sulfidrilas ligados à proteínas e grupos sulfidrilas 

livres em amostras biológicas, usando o reagente de Ellman (DNTB). Para a realização 

da curva padrão, o padrão de GSH foi preparado dissolvendo-se 49,5μL da GSH estoque 

em 950,5 μL de trietanolamina (TEA).   
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Foram identificados 6 tubos de polipropileno de 1,5 mL e foi procedido como 

descrito no quadro a seguir:  

Concentração 
(μmol/L) 

0 50 100 250 500 1000 

Cisteína (μL) 0 25 50 125 250 500 

TEA (μL) 500 475 450 375 250 0 

 

O procedimento foi realizado utilizando para cada amostra foram adicionados 800 

μL de metanol, 150 μL de Tris-HCl, pH 8,2, 50 μL de Ácido 5,5 ́-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico) 

(DTNB) e 40 μL de amostra (ou da série de padrões). Centrifugados a 3000g durante 5 

minutos à temperatura ambiente. Foi usado o padrão de concentração zero de cisteína, 

adicionado dos demais reagentes para zerar o espectrofotômetro. A absorbância foi 

medida a 412 nm. Para o cálculo foi traçado um gráfico com a concentração do padrão 

(eixo Y) e absorbância do padrão (eixo X). Após uma regressão linear, foi determinada 

a equação da reta, com a seguinte equação: concentração = (a x Absorbância) + b, que 

foi utilizada para calcular a concentração de sulfidrilas totais no soro. 

 

3.5.  Análises Bioquímicas hepáticas 

 

 

As dosagens bioquímicas de proteína carbonilada e substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), atividade da catalase, concentração de glutationa total e oxidada 

e proteínas totais do fígado foram realizadas de acordo com protocolos adaptados pelo 

Laboratório de Bioquímica Metabólica da UFOP.  

A concentração de glutationa reduzida (nmol/mL) foi realizada a partir da diferença 

entre a concentração de glutationa total pela concentração de glutationa oxidada, 

entretanto o índice de estresse oxidativo foi calculado pela relação glutationa 

reduzida/glutationa oxidada obtida através da divisão entre a concentração da glutationa 

reduzida pela concentração da glutationa oxidada (nmol/mL).  
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3.6. Avaliação dos Marcadores do Dano Oxidativo  
 

3.6.1. Proteína Carbonilada 

 

A determinação da concentração de proteína carbonilada foi realizada conforme 

o procedimento descrito por Levine et al., (1994). A oxidação de proteínas por ERO leva 

à formação de derivados carbonílicos. Estes derivados reagem com a 2,4 

dinitrofenilhidrazina (DNPH) para formar a 2,4-dinitrofenilhidrazona correspondente, que 

pode ser determinada espectrofotometricamente a 370nm. 

O método se baseia em, primeiramente, homogeneizar 100mg de fígado em 1 mL 

de tampão fosfato 50 mM e pH 6,7 (contendo 1mM de EDTA), e centrifugar a 10.000g 

por 10 minutos à 4ºC. Em seguida, 150 μL do sobrenadante do homogenato foi 

transferido para tubos de polipropileno identificados para as amostras e um branco para 

cada amostra. A cada tubo foi adicionado igual volume de ácido tricloroacético (TCA) 

10% e após centrifugação, a 2000 g por 10 minutos a 4ºC, o sobrenadante foi descartado. 

Depois, foram adicionados 500 μL de DNPH 10 mM aos tubos com as amostras e 500μL 

de ácido clorídrico (HCl) 2M nos brancos. Todos os tubos foram mantidos no escuro à 

temperatura ambiente por um período de 15 minutos e a cada 10 minutos misturados 

vigorosamente no vórtex. No passo seguinte foram adicionados novamente 500μL de 

TCA 10% em cada tubo. Logo após, os tubos foram centrifugados a 2000 g por 10 

minutos a 4ºC e os sobrenadantes descartados. Os precipitados em ambos os tubos 

foram lavados com 1 mL da mistura etanol/acetato de etila, na proporção de 1:1, 

misturando no vórtex e novamente centrifugados, conforme descrito na etapa anterior, e 

o sobrenadante foi novamente ser descartado. Este último passo foi repetido por duas 

vezes. Ao final do processo de lavagem, foi adicionado nos tubos 500 μL de Guanidina 

6M, misturados no vórtex e centrifugados à 5000g por 2 minutos à 4ºC.  Finalmente, as 

absorbâncias dos sobrenadantes foram determinadas em microplaca UV a 370nm. Os 

resultados foram expressos em nmol de DNPH incorporado/mg de proteína.  
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3.6.2. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 
 

 

O conteúdo de TBARS foi determinado de acordo com Buege e Aust (1978). O 

objetivo desse método é a determinação da concentração de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico e tem como princípio determinar a capacidade do ácido tiobarbitúrico 

em se ligar a produtos de lipídeos, como por exemplo, o malondialdeído. 

Resumidamente, 100 mg de fígado 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 (28%). A mistura 

foi centrifugada a 13000 g por 10 minutos. Em seguida, 500 μL desse novo sobrenadante 

foi retirado e misturado com 500 μL de TBA (1%) e 125 μL de BHT, aquecido por 15 

minutos à 95°C e imediatamente colocado em banho de gelo, durante 5 minutos. Após 

esse tempo, a leitura foi determinada em espectrofotômetro à 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. 

 

3.6.3. Proteínas Totais 

 

 

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

Lowry et al., (1951), sendo esta análise realizada para expressar atividade da catalase, 

proteína carbonilada e da concentração de TBARS. O princípio do método baseia-se na 

redução do reagente de Folin Ciocalteau, que ao reagir com aminoácidos aromáticos, 

catalisada por íons cobre, em meio alcalino, formam 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; 
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• 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 hepático 

para as dosagens de catalase, TBARS e proteína carbonilada 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, como 

descrito anteriormente, soluções padrão de albumina e água destilada no branco. Em 

seguida, foi adicionado 1 mL do reagente C em todos os tubos e padrões. 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 a temperatura ambiente, 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, sendo essas 

concentrações expressas em mg/mL. 

 

3.7. Avaliação das enzimas antioxidantes no fígado 
 

3.7.1. Atividade da Catalase 
 

 

A atividade da catalase foi determinada conforme AEBI (1984). O método baseia-

se na dismutação do peróxido de hidrogênio (H2O2), representada pela equação: 

2 H2O2               2H2O + O2. 
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Resumidamente, 100 mg de fígado 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 

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, foi adicionado 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 = delta da absorbância do minuto 1 e 2; 

Ɛ = coeficiente de extinção molar em unidades de 39,4 L.mol-1.cm-1; 

VA = volume da amostra (0,010 mL); 

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. 

 

3.7.2. Superóxido Dismutase 
 

O ensaio para determinação da atividade enzimática da SOD foi realizado através 

da adaptação do método descrito por MARKLUND e MARKLUND (1974). Foram 
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utilizados em um tubo de polipropileno, 30 μL da amostra diluídos em 99 μL tampão 

fosfato de potássio (50mM, pH 7), 6 μL de brometo de dimetiltiazol-difeniltetrazolium 

(MTT) e 15 μL de pirogallol. Nos brancos, adicionaram-se 144 μL de tampão e 6 μL de 

MTT, e por fim, nos padrões adicionaram-se 129 μL de tampão, 6 μL de MTT e 15 μL de 

pirogallol, totalizando em cada 150 μL de volume final. A reação foi iniciada com a adição 

de pirogallol (15 mM), incubando os tubos por 5 minutos em estufa a 37ºC. Após o tempo 

determinado, a reação foi parada ao adicionar 150 μL de dimetilsulfóxido (DMSO). 

A leitura da absorbância foi realizada em leitor de microplacas (Biotek Elx808), a 

570 nm. Uma unidade de SOD é responsável pela oxidação de 50% do pirogallol. Para 

o cálculo subtraiu-se o branco das amostras, em seguida dividiu-se pelo padrão. Após, 

a determinação da quantidade de proteínas no homogenato, a determinação da atividade 

da SOD foi dada em U/mg de proteína. 

 

3.7.3. Glutationa total e oxidada 

 

 

O conteúdo de glutationa total (GSHt) e oxidada (GSSG) foi determinado em 

homogenato de fígado utilizando o método de reciclagem com o ácido 5,5`-ditiobis - [2 

nitrobenzóico], DTNB – GSSG proposto por GRIFFITH (1980). Este ensaio utiliza um 

método cinético baseado na redução do DTNB a TNB (ácido 5-tio-2-nitrobenzóico) que 

pode ser detectado espectrofotometricamente a 412nm conforme descrito nas reações 

abaixo: 

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+ 

                                          GSSG/GSH 
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Inicialmente, 100 mg do fígado foram homogeneizados com 1mL de ácido de 

sulfosalicílico 5%, e, em seguida, centrifugado por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi 

retirado e usado como amostra biológica. 

Para a determinação de GSH foram adicionados 10 μL da amostra em uma 

microplaca, em seguida foram adicionados 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 de sulfosalicílico). 

No branco adicionou-se 10 μL de ácido sulfosalicílico 5% e 150 μL da mistura de trabalho. 

As amostras e branco foram então incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Em 

seguida, 50 μL de NADPH (0,16mg/mL) foram adicionados às mesmas e o cronômetro 

disparado. As absorbâncias das amostras foram lidas exatamente a 1 min e durante 5 

minutos a cada minuto, no leitor de ELISA à 412 nm. 

Por outro lado, a concentração de GSSG foi determinada através da derivatização 

da glutationa reduzida (GSH) presente na amostra com 2-vinipliridina. Para isso, o 

sobrenadante do homogenato hepático (100 μL) foi adicionado de 2 μL de 2-vinilpiridina. 

O pH da solução foi ajustado para valores entre 6 e 7 utilizando trietanolamina (TEA) (4 

μL de TEA). Após incubação por 60 minutos as amostras derivatizadas foram utilizadas 

no ensaio de acordo com o mesmo procedimento descrito acima. 

As absorbâncias de diluições seriadas de soluções padrão de glutationa reduzida 

e oxidada foram determinadas separadamente para obtenção das curvas de calibração. 

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

utilizada para determinar as concentrações em nmoles de glutationa total e oxidada por 

mL de amostra. 

 

3.8.  Análise Histopatológica Hepática 
 

Ao final do experimento 2, foram coletados fragmentos 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, 
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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 DM5000B 

acoplado à câmera digital MC170HD, do Laboratório Multiusuários do Núcleo de 

Pesquisa em Ciências Biológicas da UFOP através do software Leica Application Suite 

v 4.10. Para análise morfométrica foram retiradas 30 fotografias para cada uma das 

lâminas com ampliação de 40x em que 1 pixel = 0,0839µm (tamanho do pixel: 2,35), e 

posteriormente, através do software Leica Qwin v3.5.1. foi realizada uma contagem 

automática total do número de células em cada fotografia.  

Para avaliação do grau e percentual de hiperemia, hemorragia, esteatose 

macrovesicular e microvesicular e células inflamatórias foi utilizado o software Image J. 

Foi adotado um método semi-quantitativo de escore em que 10 campos microscópicos 

foram examinados em cada uma das imagens (30 imagens /animal). A graduação das 

variáveis analisadas foi baseada no trabalho de Brunt et al., (1999), considerando a 

ausência – grau 0; grau 1 (leve): entre 1 e 33%; grau 2 (moderada): entre 33% e 66%; 

grau 3 (grave) >66% dos hepatócitos afetados.  

 

3.9. Análises Estatísticas 

  

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

Smirnov. Aqueles dados cujas distribuições foram paramétricas, seus resultados foram 

apresentados como média e desvio-padrão, em seguida tratados pelo teste One-Way 

ANOVA. Quando averiguada diferenças estatísticas significativas, será realizado pós 

teste de Tukey para verificar diferenças entre os grupos experimentais. No entanto, para 

os dados com distribuições não paramétricas, estes foram expressos como mediana e 

intervalo interquartil sendo avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido de pós teste 

de Dunn. Para avaliação das análises histopatológicas foi realizado um escore sendo 

este representado por análise descritiva de média e desvio padrão ou mediana e 

frequência relativa (%).  O nível de significância adotado foi de p < 0,05. Para realização 

das análises estatísticas foi utilizado o software GraphPad Prism versão 5.00 compatível 

com o sistema operacional Windows 10 (San Diego, Califórnia, USA). 



78 
 

4. RESULTADOS  
 

4.1. Experimento 1 
 

4.1.1. Marcadores da função hepática no soro  
 

4.1.1.1. Atividade de Aspartato aminotransferase e Alanina 

aminotransferase  

 

No experimento 1, a fim de avaliar a injúria hepática, caracterizou-se o modelo 

de hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol em relação aos marcadores da 

função hepática no soro através das atividades das enzimas aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) em diferentes 

intervalos de tempo, durante 48 horas, como demonstrado nas figuras 17A e 17B.  
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Figura 17. A: Atividade de alanina aminotransferase sérica. B: Atividade de aspartato aminotransferase sérica.  As 
enzimas foram dosadas em diferentes intervalos de tempo (0, 4, 12, 24, 48), durante 48h. Grupos: controle (C), 
paracetamol (4h,12h,24h,48h). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão para figura 18A e mediana 
e intervalo interquartil para figura 18B (One-way ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras 
diferentes (p<0.05). 

 

Conforme pode ser observado nas figuras 17A, o grupo tratado com 835mg/Kg 

de paracetamol apresentou aumento da atividade de ALT após 24 h após a 

administração do fármaco quando comparado ao grupo C que recebeu água 

filtrada. Também observou-se que ocorreu um aumento da atividade de ALT entre 

A B 
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os períodos de 4 horas e 24 horas da administração do fármaco, demonstrando 

então, que o pico máximo dessa enzima se deu em 24 horas da droga retornando 

a seus níveis basais decorridos 48h.  

Entretanto, em relação a AST, houve um aumento da atividade da enzima 

entre no grupo paracetamol 12 horas após a administração do fármaco 

comparados ao grupo C. Observou-se também, aumento da atividade da enzima 

AST no período entre 4h e 12h, demonstrando que o pico máximo de AST se deu 

após 12 horas da administração da dosagem tóxica do medicamento retornando 

aos níveis basais após 48 horas da administração da dose de paracetamol.  

 

 

4.2. Experimento 2 

 

4.2.1. Avaliação do peso corporal e dos órgãos 
 

4.2.1.1. Peso corporal 
 

As figuras 18 e 19, apresentam a avaliação de parâmetros do crescimento dos 

animais, tais como o peso corporal inicial e final.  

Observou-se que tanto no início quanto no término do período experimental, a 

média dos pesos corporais dos animais eram homogêneas, não apresentando 

diferenças significativas entre os grupos. 

Neste caso, percebe-se que a administração do paracetamol e a introdução 

dos tratamentos não exerceram efeito diferencial no peso dos animais. 
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Figura 18. Peso inicial dos animais. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de Macaúba + paracetamol 
(OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de 
uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 
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Figura 19. Peso final dos animais. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de 
uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 

 

4.2.1.2. Peso dos órgãos e peso relativo 
 

Os pesos dos órgãos, fígado, coração e rim, encontram-se na Tabela 1. 

Em relação ao fígado, observou-se um aumento do peso do órgão no grupo 

OCOP+P comparado ao grupo C. Não houve diferenças significativas em relação 

ao coração e rim entre os grupos controle e tratados.  

 



81 
 

 

 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Grupo controle (C), paracetamol (P), 
óleo de castanha de Macaúba + paracetamol (OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra 
virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Diferenças significativas (p<0,05) estão 
representadas por letras diferentes.  
 

 

Os pesos relativos ao peso corporal dos órgãos, fígado, rim e coração, 

estão representados na figura 20, 21 e 22, respectivamente. Em relação ao peso 

relativo do fígado e do rim, verificou-se que houve um aumento desses dois 

órgãos entre o grupo OCOP+P quando comparado ao grupo C e P, porém não 

houve diferença significativa entre C e OCOP+P no coração. Os grupos P, OM+P, 

OC+P e UV+P não obtiveram diferenças no peso relativo do fígado, rim e coração 

em relação ao grupo C. 
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Figura 20. Peso relativo do fígado. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de 
uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 
Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0.05. 

Tabela 1. Peso médio do fígado, coração e rim dos ratos dos grupos experimentais 

Grupos Experimentais 

Peso 
(g) 

C P OM+P OCOP+P OC+P UV+P 

Fígado 8,58 + 1,5a 8,74 + 2,1a 9,32 + 1,3a 10,62+0,6b 9,69 + 1,0a 8,69 + 1,4a 

Coração 0,99 + 0,1 0,95 + 0,2 1,00 + 0,1 0,92 + 0,1 0,93 + 0,1 0,96 + 0,1 

Rim 1,85 + 0,2 1,82 + 0,3 1,97 + 0,3 1,97 + 0,1 1,95 + 0,2 1,91 + 0,3 
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Figura 21. Peso relativo do rim. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + 
paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças 
significativas estão representadas por letras diferentes p<0.05. 
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Figura 22. Peso relativo do coração. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia 
+ paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 
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4.2.2. Metabólitos séricos 
 

Foram avaliados, Glicose, Colesterol Total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, 

Triglicerídeos, ALT, AST, Fosfatase Alcalina, Proteínas Totais, Albumina, Ureia, 

Creatinina e Sulfidrilas.   

 

4.2.2.1. Glicose 
 

Em relação ao perfil glicídico, representado na figura 23, entre os 

tratamentos administrados, houve um aumento na concentração da glicose sérica 

nos animais do grupo OC+P e UV+P comparados ao grupo C, porém ambos 

grupos foram iguais ao grupo P. Os grupos OM+P e OCOP+P não apresentaram 

diferenças nos níveis de glicose sérica. 
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Figura 23. Glicose sérica. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol (OM+P), 
óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  
Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas estão 
representadas por letras diferentes p<0.05. 
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4.2.2.2. Colesterol total, Colesterol HDL, Colesterol LDL e 

Triglicerídeos 

 

Em relação ao conteúdo de colesterol sérico total, demonstrado na figura 

24, o grupo UV+P apresentou redução de colesterol total em relação ao grupo P, 

porém os demais grupos não foram observadas alterações nos níveis de 

colesterol entre os grupos experimentais.  
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Figura 24.  Colesterol total. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol (OM+P), 
óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + 
paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA) Diferenças 
significativas estão representadas por p<0,05. 
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Os níveis de colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos dosados no 

soro, estão demonstrados nas figuras 25, 26 e 27.  

Quanto aos níveis de HDL, os grupos P, OM+P, OCOP+P, OC+P e UV+P 

apresentaram diminuição nos níveis de HDL em relação ao grupo C, entretanto 

foram semelhantes em relação ao grupo P.  

C P

O
M

+P C P

O
C
O
P+P C P

O
C
+P C P

U
V+P

0

20

40

60

80

100

b b

aa a a

b b b b b b

C
o

le
s
te

ro
l 

H
D

L
 (

m
g

/d
L

)

Figura 25. Colesterol HDL. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de Macaúba + paracetamol (OM+ P), óleo de 

copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os 

dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA) Diferenças significativas estão 

representadas por p<0,05. 

 

De acordo com a figura 26 que representa os níveis de colesterol LDL entre 

os grupos experimentais, podemos observar que os grupos tratados com 

paracetamol (P, OM+P, OCOP+P, OC+P e UV+P) obtiveram níveis maiores de 

LDL quando comparados ao grupo C.  
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Figura 26.Colesterol LDL. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol (OM+ 
P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + 
paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA) Diferenças 
significativas estão representadas por p<0,05. 

 

Em relação a quantificação de triglicerídeos séricos, representada na figura 

27, o grupo OCOP+P diminuiu os níveis de triglicerídeos em relação ao grupo C, 

porém foi semelhante aos níveis de triglicerídeos encontrados no grupo P. 

Entretanto, os grupos OM+P, OC+P, UV+P não se diferiram dos níveis de 

triglicerídeos entre os grupos experimentais. 
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Figura 27. Triglicerídeos séricos. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + 
paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA) Diferenças 
significativas estão representadas por p<0,05. 
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4.2.2.3. Aspartato aminotransferase, Alanina aminotransferase e 

Fosfatase alcalina 

 

A atividade das enzimas transaminases AST e ALT estão representadas 

nas figuras 28 e 29.  

Em relação a AST e ALT, o grupo P apresentou maiores níveis de atividade 

de ambas enzimas quando comparado ao grupo C. Os pré tratamentos com 

OM+P e OC+P também aumentaram atividade de AST comparados ao C, no 

entanto não se diferiram do grupo P. Os demais grupos OCOP+P, UV+P se 

assemelharam nos níveis da atividade da enzima AST e ALT quando comparados 

a C e ao grupo P. 
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Figura 28. Atividade da enzima aspartato aminotransferase. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha 
de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + 
paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão 
(One-way ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes 
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Figura 29. Atividade da enzima Alanina Aminotransferase. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de 
macaúba + paracetamol (OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol 
(OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way 
ANOVA) Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes. 

 

Dando sequência aos marcadores da função hepática, os níveis de 

fosfatase alcalina estão representados na figura 30. Através dos resultados, 

observou-se que os grupos P, OM+P, OCOP+P, OC+P apresentaram um 

aumento dos níveis de fosfatase alcalina no soro em relação ao grupo C, no 

entanto, o grupo que recebeu pré tratamento com óleo de copaíba associado ao 

paracetamol proporcionou aumento nos níveis dessa enzima em relação ao grupo 

tratado somente com paracetamol. O pré tratamento com uvaia associado ao 

paracetamol promoveu uma redução nos níveis de fosfatase alcalina se 

assemelhando ao grupo C.  



89 
 

C P

O
M

+P C P

O
C
O
P
+P C P

O
C
+P C P

U
V+P

0

20

40

60

80

a

b

b

a

b

a
a

b

b
a

b

c
F

o
s
fa

ta
s
e
 A

lc
a
li

n
a
 (

U
/m

L
)

 

Figura 30. Fosfatase Alcalina. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia 
+ paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças 
significativas estão representadas por letras diferentes p <0,05. 

 

4.2.2.4. Proteínas Totais e Albumina 
 

 

Proteínas totais e Albumina foram quantificados também a fim de verificar 

a função hepática. Os resultados referentes a proteínas totais, como demonstrado 

na figura 31, indicam que houve um aumento na quantidade sérica de proteínas 

totais no grupo OM+P em relação a P e ao grupo C.  

Em contrapartida, não foram encontradas diferenças entre os grupos P, 

OCOP+P, OC+P e UV+P quando comparados ao grupo C.  
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Figura 31. Proteínas totais séricas. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 

(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia 

+ paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças 

significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05). 

 

Para albumina sérica, representada na figura 32, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos analisados com pré tratamento de óleo 

de castanha de macaúba, óleo de copaíba e óleo de coco associado ao 

paracetamol. Porém os animais do grupo UV+P obtiveram níveis maiores de 

albumina quando comparados ao grupo que recebeu somente o paracetamol, 

assemelhando-se ao controle.  
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Figura 32. Albumina sérica. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol (OM+ 

P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + 

paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA) Diferenças 

significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05). 

 

4.2.2.5. Ureia e Creatinina 
 

Visto que o paracetamol pode alterar a função renal, foram realizadas as 

quantificações de ureia e creatinina para avaliar a função renal através das 

dosagens no soro dos animais como demonstrados nas figuras 33 e 34. Em 

relação aos grupos tratados, os grupos OM+P e OC+P foram similares aos grupos 

C e P. Os grupos OCOP+P e UV+P aumentaram os níveis de ureia sérica em 

relação ao grupo C, porém se mantiveram semelhantes ao grupo P.  
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Figura 33. Quantificação de ureia. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia 
+ paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças 
significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 
 

Para dosagem de creatinina, foram observados que todos os grupos 

tratados com paracetamol aumentaram os níveis de creatinina sérica (P, OM+P, 

OCOP+P, OC+P, e UV+P) em relação ao grupo C e a associação dos pré-

tratamentos proporcionaram aumento dos níveis de creatinina quando 

comparados ao grupo P.  
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Figura 34. Creatinina (Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de Macaúba + paracetamol (OM+ P), óleo de copaíba 

+ paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são 

apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por 

letras diferentes p<0,05. 
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4.2.2.6. Sulfidrilas 

 

O grupo sulfidrilas, caracterizados por um átomo de enxofre ligado a um de 

hidrogênio, são considerados os maiores e mais frequentes marcadores 

antioxidantes do plasma. Dessa forma, os resultados mostram na figura 35 que 

houve uma redução dos níveis de sulfidrilas séricos nos grupos que receberam 

paracetamol, com exceção do pré-tratamento associado ao óleo de macaúba 

(OM+P) que obteve níveis semelhantes ao grupo C. 
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Figura 35. Sulfidrilas. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo 
de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol 
(UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas estão 
representadas por letras diferentes p<0,05. 
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4.2.3. Marcadores do dano oxidativo no fígado 
 

4.2.3.1. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico - TBARS 

 

A quantificação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico é utilizada 

para verificar a peroxidação lipídica sendo os resultados representados na figura 

36. 

Podemos observar que os pré tratamentos com óleo de macaúba e óleo de 

copaíba associados ao paracetamol (OM+P e OCOP+P) não proporcionaram 

alteração nos níveis de TBARS. Entretanto, o grupo OC+P aumentou os níveis 

desse marcador comparado ao grupo C, enquanto o grupo tratado com suco de 

uvaia associado ao paracetamol (UV+P) diminuiu os níveis de TBARS no fígado 

em relação ao grupo C e ao P.  
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Figura 36. Quantificação de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS). Grupo controle (C), paracetamol 
(P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + 
paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-
padrão (One-way ANOVA) Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 
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4.2.3.2. Proteína Carbonilada  

 

 

Os níveis de proteína carbonilada são amplamente utilizados como 

indicadores da oxidação de proteínas. Os resultados estão representados na 

figura 37 e demonstram que o grupo tratado apenas com paracetamol aumentou 

a oxidação de proteínas. A associação do pré tratamento com óleo de copaíba e 

suco de uvaia proporcionaram redução dos níveis de proteína carbonilada no 

fígado. Entretanto, os grupos tratados com óleo de castanha de macaúba e óleo 

de coco extra virgem se assemelharam tanto ao grupo C quanto ao grupo P. 
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Figura 37. Quantificação de proteína carbonilada. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba 

+ paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) 

e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 

Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 
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4.2.4. Defesas antioxidantes endógenas no fígado 

 

 

4.2.4.1. Superóxido Dismutase (SOD) 

 

A avaliação da atividade da enzima superóxido dismutase está 

representada na figura 38. Como pode ser observado os tratamentos não 

promoveram alteração dos níveis da atividade dessa enzima no fígado.  
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Figura 38. Atividade de Superóxido Dismutase. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + 

paracetamol (OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) 

e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 

Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 
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4.2.4.2. Catalase (CAT) 

 

A atividade da enzima catalase está representada na figura 39. Os 

resultados indicam que somente o pré tratamento com óleo de copaíba associado 

ao paracetamol promoveu uma diminuição dos níveis da atividade dessa enzima 

antioxidante.  
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Figura 39. Quantificação da atividade da catalase. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba 

+ paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de 

uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 

Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 

 

 

4.2.4.3. Glutationa Total (GSHt), Oxidada (GSSG) e Reduzida (GSH) e 

razão GSH/GSSG 

 

A Glutationa (γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina) existe no organismo em suas 

formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), sendo considerada um dos agentes 

mais importantes do sistema de defesa antioxidante. No presente estudo foi 

avaliado o metabolismo da glutationa no fígado por meio da determinação das 

concentrações de glutationa total, glutationa oxidada (GSSG), glutationa reduzida 

(GSH) e a razão (GSH/GSSG).  
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Na figura 40 estão representados os valores para as concentrações de 

glutationa total e pode ser observado que apenas o grupo que recebeu OM+P 

apresentou uma redução na quantidade total de glutationa em relação ao grupo 

C porém não obteve diferença em relação ao grupo P. Os demais grupos (P, 

OCOP, OC+P e UV+P) não apresentaram diferenças significativas.  
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Figura 40. Concentração hepática de Glutationa total. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de 

macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e 

suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 

Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 

 

 

Diferentemente da glutationa total, na figura 41 podemos observar que 

GSSG apresentou aumento no grupo P em relação ao C. A associação com os 

pré tratamentos com óleo de coco (OC+P) e suco de uvaia (UV+P) apresentaram 

aumento nos níveis de GSSG quando comparados a P e a C. O óleo de copaíba 

não proporcionou redução dos níveis de GSSG, porém o grupo pré tratado com 

óleo de macaúba reduziu os níveis de GSSG comparados ao grupo C e P.  
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Figura 41. Concentração hepática de Glutationa oxidada. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de 

macaúba + paracetamol (OM+ P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol 

(OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way 

ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 

 

 

Ao analisar a concentração de GSH representada na figura 42, podemos 

observar que os pré tratamentos com óleo de macaúba e óleo de coco associados 

ao paracetamol (OM+P e OC+P) promoveram uma redução da concentração 

dessa enzima no fígado em relação ao grupo C. 
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Figura 42. Concentração hepática de Glutationa reduzida. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de 
macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol 
(OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way 
ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 
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A razão GSH/GSSG está indicada na figura 43. Os resultados mostram que 

os pré tratamentos com óleo de coco extra virgem e com suco de uvaia associados 

ao paracetamol (OC+P e UV+P) promoveram uma redução da razão dessa 

enzima enquanto que o grupo OM+P proporcionou uma melhora dessa relação. 

O grupo OCOP+P não ocasionou alteração na razão dessas enzimas.  
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Figura 43. Razão GSH/GSSG. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de Macaúba + paracetamol (OM+P), óleo 
de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  
Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas estão 
representadas por letras diferentes p<0,05. 
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4.2.5. Efeito histopatológico no fígado 
 

4.2.5.1. Número de células 

 

A contagem de número de células está demonstrada na figura 44. Em 

nosso estudo, a intoxicação com paracetamol aumentou o número de células em 

relação ao grupo C. A associação do pré tratamento com óleo de macaúba foi 

semelhante a ambos os grupos (C e P), não interferindo nesse parâmetro. No 

entanto, a associação com óleo de copaíba e suco de uvaia proporcionou 

diminuição, enquanto o pré tratamento com óleo de coco aumentou o número de 

células no fígado.   
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Figura 44. Número de Células. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + paracetamol 
(OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e suco de uvaia 
+ paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). Diferenças 
significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 
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4.2.5.2. Hiperemia 

 

As fotomicrografias, o percentual e o grau histológico de hiperemia estão 

indicados na figura 45A, 45B e 45C, respectivamente. Observou-se na figura 45A, 

que a intoxicação com o paracetamol apresentou evidências histológicas de 

hiperemia, atingindo o score mais alto (grau 3) sem diferenças em relação ao 

controle (graus 2 e 3) (Figura 45C). O grupo P também promoveu aumento do 

percentual de quantidade de hemácias no fígado em relação ao controle, 

observado na figura 45B. A associação dos pré tratamentos ao paracetamol, 

demonstrados na figura 45A, 45B e 45C, no entanto, não influenciaram no 

percentual de hiperemia em relação ao grupo P e, em relação ao grau de 

hiperemia, não foram observadas diferenças entre os grupos experimentais. 

   

 

Figura 45A.  Fotomicrografias representativas de secções do fígado de ratos (hiperemia) que receberam pré 
tratamentos com dieta comercial + água filtrada (C), dieta comercial + 835mg/Kg de paracetamol (P), dieta comercial 
+ óleo de castanha de macaúba + 835mg/Kg de paracetamol (OM+P), dieta comercial + óleo de copaíba + 835mg/Kg 
de paracetamol (OCOP+P), dieta comercial+ óleo de coco extra virgem + 835mg/Kg de paracetamol (OC+P) e dieta 
comercial + suco de uvaia + 835mg/Kg paracetamol (UV+P). Lâminas coradas com H&E em aumento de 40 ×. A seta 
branca indica presença de hiperemia. Barra de escala = 50 μm. 
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Figura 45B. Percentual de hiperemia no fígado. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba 
+ paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) 
e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 
Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 

 

 

Figura 45C. Grau histológico de hiperemia (%). Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba + 

paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) e 

suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como porcentagem. Diferenças significativas estão 

representadas por letras diferentes p<0,05 
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4.2.5.3. Hemorragia 

 

Na figura 46A, 46B e 46C estão representados as fotomicrografias, 

percentual de hemorragia e o grau de hemorragia do fígado, respectivamente. 

Observou-se evidências de hemorragia em todos os grupos experimentais. A 

intoxicação com paracetamol aumentou o percentual e o grau de hemorragia 

(graus 2 e 3) em relação ao grupo controle (graus 0 e 1).  A associação do pré 

tratamento com óleo de castanha de macaúba e óleo de coco extra virgem não 

proporcionaram nenhuma alteração nesses parâmetros. Porém, a associação 

com óleo de copaíba foi semelhante a ambos os grupos (P e C), sendo somente 

a associação com suco de uvaia eficaz na diminuição do percentual e no grau de 

hemorragia nos animais demonstrados na figura 46B e 46C.  

 

Figura 46A.  Fotomicrografias representativas de secções do fígado de ratos que receberam pré tratamentos com 

dieta comercial + água filtrada (C), dieta comercial + 835mg/Kg de paracetamol (P), dieta comercial + óleo de castanha 

de macaúba + 835mg/Kg de paracetamol (OM+P), dieta comercial + óleo de copaíba + 835mg/Kg de paracetamol 

(OCOP+P), dieta comercial+ óleo de coco extra virgem + 835mg/Kg de paracetamol (OC+P) e dieta comercial+ suco 

de uvaia + 835mg/Kg paracetamol (UV+P). Lâminas coradas com H&E em aumento de 40 ×. A seta branca indica 

presença de hemorragia. Barra de escala = 50 μm.  
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Figura 46B. Percentual de hemorragia no fígado. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba 

+ paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) 

e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way ANOVA). 

Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 

 

Figura 46C. Grau histológico de hemorragia (%). Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba 

+ paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol (OC+P) 

e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como porcentagem. Diferenças significativas 

estão representadas por letras diferentes p<0,05 
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4.2.5.4. Esteatose Macrovesicular 
 

 

As fotomicrografias, porcentagem e o grau histológico de esteatose 

encontram-se descritos nas figuras 47A, 47B e 47C, respectivamente. Foram 

evidenciadas hepatócitos apresentando esteatose macrovesicular no grupo P e 

OC+P, indicados na figura 47A. Não foram encontradas diferenças significativas 

no percentual e no grau de esteatose para os grupos P, OM+P, OCOP+P, e UV+P 

em relação ao grupo C. Porém, a associação do paracetamol com óleo de coco 

(OC+P), promoveu aumento do percentual e do grau de esteatose macrovesicular 

nos animais em relação ao controle, não promovendo nenhuma alteração em 

relação a P. 

 

 

Figura 47A.  Fotomicrografias representativas de secções do fígado de ratos que receberam pré tratamentos com 

dieta comercial + água filtrada (C), dieta comercial + 835mg/Kg de paracetamol (P), dieta comercial + óleo de castanha 

de macaúba + 835mg/Kg de paracetamol (OM+P), dieta comercial + óleo de copaíba + 835mg/Kg de paracetamol 

(OCOP+P), dieta comercial+ óleo de coco extra virgem + 835mg/Kg de paracetamol (OC+P) e dieta comercial + suco 

de uvaia + 835mg/Kg paracetamol (UV+P). Lâminas coradas com H&E em aumento de 40×. A seta branca indica 

presença de esteatose macrovesicular. Barra de escala = 50 μm.  
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Figura 47B. Percentual de esteatose macrovesicular no fígado. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha 

de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + 

paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão 

(One-way ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05 

 

Figura 47C. Grau histológico de esteatose macrovesicular (%). Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha 

de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + 

paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como porcentagem. 

Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05 
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4.2.5.5. Esteatose Microvesicular 

 

As fotomicrografias, o percentual e o grau de esteatose microvesicular 

estão indicados nas figuras 48A, 48B e 48C, respectivamente. Evidências 

histológicas de esteatose microvesicular estão indicadas nos grupos P, OM+P e 

OC+P. Observou-se redução do percentual de esteatose microvesicular nos 

grupos que receberam pré tratamento com suco de uvaia e óleo de copaíba 

comparados ao grupo P, porém não alterou-se o grau de esteatose microvesicular 

entre os grupos experimentais, evidenciando graus 0 e 1 no grupo C, OM+P, 

OCOP+P, OC+P e UV+P e graus 0,1 e 2 no grupo P.  

 

 

Figura 48A.  Fotomicrografias representativas de secções do fígado de ratos que receberam pré tratamentos com 

dieta comercial + água filtrada (C), dieta comercial + 835mg/Kg de paracetamol (P), dieta comercial + óleo de castanha 

de macaúba + 835mg/Kg de paracetamol (OM+P), dieta comercial + óleo de copaíba + 835mg/Kg de paracetamol 

(OCOP +P), dieta comercial+ óleo de coco extra virgem + 835mg/Kg de paracetamol (OC+P) e dieta comercial+ suco 

de uvaia + 835mg/Kg paracetamol (UV+P). Lâminas coradas com H&E em aumento de 40×. A seta branca indica 

presença de esteatose microvesicular. Barra de escala = 50 μm.  
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Figura 48B. Percentual de esteatose microvesicular no fígado. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha 

de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco extra virgem + 

paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P).  Os dados são apresentados como média ± desvio-

padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05. 

 

Figura 48C. Grau histológico de esteatose microvesicular (%). Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha 

de macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + 

paracetamol (OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como porcentagem. 
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4.2.5.6. Infiltrado inflamatório 

 

 

As fotomicrografias, o percentual de células inflamatórias e o grau de 

infiltrado inflamatório estão indicados na figura 49A, 49B e 49C, respectivamente. 

Observou-se na figura 49A evidências histológicas de foco inflamatório no tecido 

e a intoxicação com o paracetamol aumentou o percentual e o grau de infiltrado 

inflamatório em relação ao grupo C. A associação de paracetamol com óleo de 

castanha de macaúba e óleo de coco extra virgem não proporcionaram efeitos 

positivos em relação ao grupo P. Os pré tratamentos com óleo de copaíba e suco 

de uvaia, no entanto, foram capazes de diminuir o percentual de células 

inflamatórias, porém não alterou o grau de inflamação em relação ao P.  

 

 

Figura 49A.  Fotomicrografias representativas de secções do fígado de ratos que receberam pré tratamentos com 

dieta comercial + água filtrada (C), dieta comercial + 835mg/Kg de paracetamol (P), dieta comercial + óleo de castanha 

de macaúba + 835mg/Kg de paracetamol (OM+P), dieta comercial + óleo de copaíba + 835mg/Kg de paracetamol 

(OCOP+P), dieta comercial+ óleo de coco extra virgem + 835mg/Kg de paracetamol (OC+P) e dieta comercial + suco 

de uvaia + 835mg/Kg paracetamol (UV+P). Lâminas coradas com H&E em aumento de 40×. A seta branca indica 

presença de infiltrado inflamatório. Barra de escala = 50 μm.  
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Figura 49B. Percentual de células inflamatórias no fígado. Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de 

macaúba + paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP+P), óleo de coco extra virgem + paracetamol 

(OC+P) e suco de uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão (One-way 

ANOVA). Diferenças significativas estão representadas por letras diferentes p<0,05.  

 

 

Figura 49C. Grau histológico de inflamação (%). Grupo controle (C), paracetamol (P), óleo de castanha de macaúba 

+ paracetamol (OM+P), óleo de copaíba + paracetamol (OCOP +P), óleo de coco + paracetamol (OC+P) e suco de 

uvaia + paracetamol (UV+P). Os dados são apresentados como porcentagem. 
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 Visto o conjunto dos resultados, podemos observar na figura 51, um resumo 

gráfico dos principais achados nesse estudo. 

 

 

 

Figura 50. Resumo gráfico dos resultados experimento 2. Setas verdes referente às diferenças encontradas em 
relação ao grupo controle e setas vermelhas referentes às diferenças encontradas em relação ao grupo paracetamol. 
GSH, glutationa reduzida; GSHt, glutationa total; GSSG, glutationa oxidada. 
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5. DISCUSSÃO 
 

O paracetamol é um medicamento amplamente vendido e utilizado pela 

população no qual possui efeitos analgésicos e antipiréticos. Embora seja geralmente 

seguro nas doses recomendadas, uma overdose aguda do medicamento, a qual pode 

ser intencional ou não, pode causar danos hepáticos fatais (MCGILL, JAESCHKE, 2013; 

BLIEDEN, PARAMORE, SHAH, 2014; NFILA, LEE, BINCHY, 2014). Após uma dosagem 

tóxica, as principais vias metabólicas de glucuronidação e sulfatação saturam-se e o 

excesso de paracetamol é biotivado pelas isoenzimas do citocromo P450 e transformado 

em um metabolito hepatotóxico, a N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI) (DAHLIN, et 

al., 1984; MCGILL et al., 2012; WOOLBRIGH, JAESCHKE, 2017). Atualmente, a N-

acetilcisteína (NAC) é a droga de escolha para a intervenção em casos de intoxicação 

com paracetamol, mas, infelizmente, o uso de NAC é dificultado pela incerteza em 

relação ao tempo e à via de administração, pois a NAC não interrompe a produção de 

NAPQI (PRESCOTT, ILLINGWORTH, CRITCHLEY, 1979). Por outro lado, apesar do 

entendimento de que algumas isoformas do citocromo P450 são responsáveis pela 

transformação do paracetamol em NAPQI, o uso de tratamentos alternativos para 

prevenção e, ou tratamento de hepatotoxicidade induzida por paracetamol ainda não é 

tão pesquisado (JAESCHKE et al., 2011).  

Dessa forma, a hepatotoxicidade induzida por paracetamol vem sendo cada vez 

mais utilizada em animais de laboratório, no qual o rato apesar de ser considerado mais 

resistente a droga comparado aos camundongos, demonstrou-se nesse estudo que é 

um modelo eficiente para investigar os efeitos antioxidantes e, ou hepatoprotetores de 

compostos de origem natural (MCGILL et al., 2012; JAESCHKE et al., 2011 e 2013; EL 

MORSY, KAMEL, 2015; HASANEIN, SHARIFI, 2017; KUMARI, KAKKAR, 2012; XIE et 

al., 2016). Assim, o uso de óleos e sucos entre outros fitoterápicos tem sido encorajado 

devido a seus compostos antioxidantes em abordagens profiláticas atenuando os danos 

oxidativos como a lesão hepática induzida por drogas (MADRIGAL-SANTILLAN et al., 

2014; DANIA, EZERIOHA, 2016; SINGH et al.,2016; TUNG et al., 2017; EBADA, 2018) 

e suas malignidades (MIYANISHI et al., 2015).  
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O presente trabalho é um estudo pioneiro, visto que foi a primeira vez que se 

investigaram os efeitos hepatoprotetores e o potencial antioxidante do óleo de castanha 

de macaúba, óleo de coco extra virgem e do suco de uvaia como pré tratamentos no 

modelo de hepatotoxicidade induzida por paracetamol. Apenas 2 artigos foram 

encontrados analisando a associação do óleo de copaíba nesse modelo, o de Teixeira 

et al., 2013 e Brito et al, 2014, aos quais analisaram apenas parâmetros séricos e 

histológicos de caracterização no modelo de hepatotoxicidade em ratos Wistar. Dessa 

forma, não foram encontrados artigos com óleo de copaíba como pré tratamento e dos 

demais citados anteriormente que tivesse como objetivo estudar os efeitos antioxidantes 

nesse modelo experimental, o que pôde ser observado através de uma breve pesquisa 

na base de dados PubMed até a presente data (Janeiro de 2019).  

A falta de estudos na literatura associando o uso dos óleos e do suco de uvaia ao 

paracetamol acabou por limitar a presente discussão em alguns pontos, como a 

confrontação dos nossos dados com outros resultados da literatura, porém, por outro 

lado, tornou o estudo inédito e de significativa contribuição para a comunidade científica.  

Por essa razão, dividimos nosso estudo in vivo em dois experimentos. No 

experimento 1, para realizar análise temporal dos efeitos de uma dosagem tóxica de 

835mg/Kg, validamos nosso modelo de hepatotoxicidade induzida por paracetamol em 

relação aos marcadores da função hepática no soro, ALT e AST. Conforme esperado, a 

overdose de paracetamol foi capaz de aumentar os níveis das enzimas ALT e AST nos 

tempos após 24 e 12h, respectivamente. Este aumento das enzimas está associado a 

elevada dose da droga oferecida, que provoca aumento dose dependente e, que já foi 

descrito na literatura em diferentes protocolos de trabalhos do modelo de 

hepatotoxicidade utilizando ratos e camundongos, corroborando assim com os nossos 

achados (TEIXEIRA et al., 2013; PADUA et al., 2014; ABIRAMI et al., 2015; BALENI et 

al., 2015; BANDEIRA et al., 2017; ABDULKHALEQ et al., 2018). 

A overdose por paracetamol é responsável por cerca de 78.000 atendimentos de 

emergência e cerca de 500 mortes por ano nos USA e também em outras nações 

ocidentais (MÜHL, 2016; SARGES et al., 2016). Além disso, a hepatotoxicidade causada 

por paracetamol é a causa mais frequente de insuficiência hepática aguda de qualquer 

etiologia, sendo responsável por aproximadamente 50% dos casos (JAESCHKE et al., 
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2014). Visto essa gravidade e para que se observasse então os efeitos in vivo da 

associação do paracetamol aos pré tratamentos com potencial antioxidante, realizou-se 

o experimento 2.  

O uso de super dosagens de paracetamol segundo a bula e alguns trabalhos já 

publicados desse medicamento tem associação com alguns eventos clínicos tais como 

distúrbios metabólicos e nutricionais, além de distúrbios gastrointestinais, hepatobiliares 

e alteração de exames laboratoriais (BALENI et al., 2015; MAES et al., 2016, 

CANAYAKIN et al., 2016). Dessa forma, em nossos achados, a adição dos pré 

tratamentos dos óleos e do suco não interferiram no peso corporal inicial e final dos 

animais. Entretanto, observamos um aumento do peso relativo do fígado e do rim nos 

animais que foram pré tratados com óleo de copaíba em relação ao que recebeu somente 

paracetamol. Esse comportamento também foi observado no modelo experimental de 

diabetes do estudo de LAJE, 2014 em que os ratos que receberam STZ associado a um 

tratamento com farinha de buriti aumentaram o peso do fígado e rim. Nos estudos de 

hepatotoxicidade utilizando o óleo de copaíba de Brito et al., 2014 e Teixeira et al., 2013 

esses parâmetros não foram avaliados nos animais.  

Este modelo utilizado de lesão hepática induzida por drogas demonstra estar 

associado a alterações nos níveis séricos de muitos marcadores bioquímicos, como 

aumento nas enzimas AST, ALT, fosfatase alcalina, glicose, triglicerídeos, colesterol, 

creatinina e ureia (EESHA et al., 2011; VIJAYARATHNA, et al, 2012; PADUA et al., 2014; 

EL-SHAFEY et al.,2015; CANAYAKIN et al., 2016). Dessa forma, a intoxicação com 

paracetamol (grupo P), nesse estudo, foi capaz de alterar o perfil lipídico dos ratos, 

reduzindo o colesterol HDL e aumentando o LDL, porém não alterando o colesterol total 

e triglicerídeos. Os pré tratamentos com óleo de coco extra virgem, óleo de castanha de 

macaúba e óleo de copaíba associados ao paracetamol não reverteram as alterações no 

perfil lipídico do grupo P. No entanto, a associação do paracetamol com o suco de uvaia 

foi capaz de diminuir os níveis de colesterol total. Poucos trabalhos analisam perfil 

lipídico nesse modelo, um exemplo é o de El-Shafey et al. (2015) no qual demonstrou 

que na dose 3 g/Kg de paracetamol, houve também redução do nível de HDL e aumento 

do LDL nos animais intoxicados, mas a associação de 21 dias de tratamento profilático 

com quercetina e posterior intoxicação com a droga, obteve-se melhora de todos os 
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parâmetros do perfil lipídico. Além disso, no estudo de Lopes, 2014, apesar de ser um 

modelo diferente do nosso trabalho, os animais que receberam dieta 

hipercolesterolêmica, tiveram aumento significativo do colesterol não-HDL (LDL+VLDL) 

e diminuição do HDL quando comparados ao grupo controle. Ainda nesse estudo foi 

encontrado efeito do suco de uvaia associado a hipercolesterolemia, reduzindo níveis de 

colesterol total e do colesterol não-HDL nos animais, sendo este último não observado 

com o pré tratamento de uvaia no modelo em estudo. Essas modificações podem ter 

ocorrido em virtude da disfunção hepática provocada pelo excesso da droga 

administrada e pelo aumento das EROs levando a distúrbios no catabolismo de 

colesterol em ácidos biliares. Além disso, é amplamente aceito que as fibras solúveis 

agem diretamente no lúmen intestinal, promovendo respostas secundárias no fígado e  

na circulação periférica (FERNANDEZ, 1995) podendo promover redução na absorção 

intestinal do colesterol dietético e consequente menor liberação deste esterol via 

quilomícrom (FERNANDEZ, 2001), dessa maneira, a uvaia, fruto que possui em seus 

constituintes consideráveis quantidades de fibras, as quais poderiam estar auxiliando 

nesse impacto no metabolismo de lipídios (LOPES, 2014). 

As enzimas aminotransferase AST e ALT estão presentes nos hepatócitos, sendo 

que qualquer lesão tissular que afete o parênquima hepático pode provocar um aumento 

na liberação dessas enzimas para a corrente sanguínea (HENRY, 1996). Sendo assim, 

essas enzimas são boas marcadoras de função hepática e, neste trabalho, verificou-se 

aumento na atividade de ambas as enzimas nos ratos do grupo P comparados ao C. Em 

contrapartida, a associação dos pré tratamentos durante 7 dias, não foram eficazes para 

reduzir os níveis dessas enzimas. Teixeira et al., (2013) no modelo hepatotoxicidade com 

paracetamol associado ao óleo de copaíba, em ratos Wistar, na dosagem de 2g/Kg 

demonstrou que o óleo de copaíba não apresentou diferenças quando administrado 

profilaticamente por um dia, porém ao estender esse tratamento durante 7 dias foi 

suficiente para reduzir as enzimas comparados ao grupo paracetamol. Outros trabalhos 

nesse modelo como o de Baleni et al. (2015), no qual associou uma dose profilática de 

bergamota e também grapefruit (toranja) com dose de 1725g/Kg de paracetamol, 

demonstraram que em 24 horas não observaram diferenças nos níveis das 

transaminases, somente houve decréscimo nos animais após 48h e 72h da 
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administração. Essa diferença encontrada no estudo de Baleni et al. (2015), pode ser 

confrontada com nossos dados do experimento 1, no qual observa-se que no tempo de 

48h os animais retornaram naturalmente aos níveis basais, o que poderia não ser da 

associação com as frutas em seu experimento e sim uma reversão do quadro 

naturalmente.  

A alteração da enzima fosfatase alcalina também é caraterística de alteração da 

função hepática, pois está ligada a membrana celular que une a borda sinusoidal das 

células parênquimais aos canalículos biliares e por estar ligada ao transporte de lipídeos 

no intestino (MOTTA, 2000). Neste modelo estudado, a intoxicação por paracetamol foi 

capaz de aumentar os níveis de fosfatase alcalina no grupo P comparados ao C, e a 

associação dos pré tratamentos com óleo de coco extra virgem e o óleo de castanha de 

macaúba não promoveram alterações nos níveis dessa enzima. No entanto, o pré 

tratamento com óleo de copaíba promoveu aumento de fosfatase alcalina em relação ao 

grupo P, piorando então nesse sentido a função hepática. Contrariamente, o suco de 

uvaia associado ao paracetamol foi o único que proporcionou diminuição dos níveis de 

fosfatase alcalina, consequentemente melhorando a função hepática. Essas variações 

nos níveis dessa enzima estão relacionadas com danos nas células do fígado, no qual a 

alta concentração de fosfatase alcalina causa sérios danos em ratos tratados com 

paracetamol (DARBAR et al., 2011). Assim, em alguns trabalhos observou-se os 

mesmos efeitos porém em diferentes protocolos (EESHA et al., 2011; TEIXEIRA et al., 

2013; El-SHAFEY et al., 2015; UCHIDA et al., 2017; EBADA,2018), sendo assim, 

podemos dizer que o suco de uvaia melhorou a função hepática.  

O fígado desempenha um papel central no metabolismo. Ele sintetiza e distribui 

além dos lipídios e glicose, albumina e corpos cetônicos para os outros tecidos via 

corrente sanguínea, e converte o excesso de nitrogênio em ureia. Na doença hepática, 

é comum ocorrer uma síntese prejudicada de albumina (NETO, CARVALHO, 2009). 

Dessa forma, um aumento e diminuição de proteínas são anormalidades laboratoriais 

comumente encontradas em animais. Nesse estudo obteve-se aumento das proteínas 

totais no grupo com tratamento profilático com óleo de copaíba e nos níveis de albumina 

no tratamento profilático com suco de uvaia. Tais alterações podem ser ocasionadas por 

anormalidades no metabolismo proteico do fígado, porém não foram observados 
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aumento do fígado em ambos pré tratamentos, ou então acontecem devido a alterações 

hepáticas por processos inflamatórios o que também não parece ser, pois em ambos, 

houve redução do percentual de inflamação e número de células no fígado evidenciado 

pela análise histológica. Um efeito semelhante a estes foi observado no estudo de El-

Shafey et al. (2015), no qual os ratos tratados profilaticamente com quercetina também 

obtiveram níveis maiores de proteínas totais.  

O mecanismo de toxicidade do paracetamol no fígado é bem descrito, mas no rim, 

é menos claramente entendido. A insuficiência renal induzida por paracetamol é 

consistente com a necrose tubular aguda, assim como com um aumento no nível de 

creatinina no plasma e uma diminuição na taxa de filtração glomerular (CEKMEN et al., 

2009). Os níveis de creatinina e ureia se mostraram aumentados nos animais do grupo 

P, porém a associação de óleo de copaíba e suco de uvaia ao paracetamol proporcionou 

aumento dos níveis desses parâmetros no soro comparados ao grupo P. Os demais pré 

tratamentos não proporcionaram alteração em relação aos grupos experimentais. Esses 

achados demonstram um aumento da nefrotoxicidade ocasionado pela super dosagem 

do paracetamol, que pode ter induzido a um aumento do metabolismo de proteína que 

possui como produto final, a ureia, aliado a uma baixa excreção desse produto pelo rim, 

podendo estar associado ao prejuízo na função renal.  

Muitos estudos correlacionam a toxicidade induzida pelo paracetamol ao estresse 

oxidativo (SAITO et al., 2010; JAESCHKE et al., 2012; MCGILL et al., 2012). O aumento 

das EROs pode diretamente danificar DNA, proteínas, enzimas e lipídios nas células e 

tecidos e induzir dano hepático imunomediado. Algumas drogas como o paracetamol 

podem induzir aumento da geração de EROs, interrompendo a homeostase da cadeia 

respiratória mitocondrial e desencadeando a via de sinalização da JNK, para 

posteriormente ativar a permeabilidade mitocondrial e a morte dos hepatócitos 

(JAESCHKE et al.,2013; RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2017) 

Carbonilação de proteínas e peroxidação lipídica são normalmente utilizados 

como biomarcadores de danos oxidativos causados em condições de estresse, devido 

ao fato desses compostos estarem susceptíveis a modificações pela ação desses 

radicais, podendo ser oxidados. No presente estudo, a associação dos grupos óleo de 

copaíba e do suco de uvaia com paracetamol demonstraram que possuem um efeito 
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protetor contra os danos causados pelo estresse oxidativo, o qual é causado pelo modelo 

de toxicidade hepática induzida pela overdose de paracetamol. Foi observado que o pré 

tratamento com suco de uvaia atuou reduzindo tanto a peroxidação lipídica, quanto a 

carbonilação de proteínas, porém o pré tratamento com óleo de copaíba houve somente 

a diminuição da carbonilação de proteínas.  

Nossos resultados corroboram com os resultados do estudo apresentado por 

Pádua et al. (2014), no qual, ratos Fisher pré tratados com uma dose única de Baccharis 

trimera e intoxicados com paracetamol reduziram o conteúdo de peroxidação lipídica e 

de proteínas carboniladas no fígado. Resultados semelhantes, em relação à peroxidação 

lipídica, foram obtidos por Jamshidzadeh et al. (2008). Além disso, no estudo de Lopes 

et al., (2018), a inibição do acúmulo de proteína carbonilada hepática foi observada em 

ratos alimentados com suco de uvaia em modelo de hipercolesterolemia, demonstrando 

que seu uso pode contrabalançar o dano proteico causado pelos radicais livres. A 

capacidade de proteger as proteínas da carbonilação pode ser devida às atividades 

antioxidantes dos compostos fenólicos e vitaminas presentes no suco e no óleo, que são 

conhecidos por atuarem como poderosos antioxidantes de quebra de cadeia e 

sequestradores de radicais livres (RICE-EVANS, MILLER, PAGANGA, 1997). 

Um marcador de avaliação do dano oxidativo a nível sérico é a concentração de 

sulfidrilas totais, pois o estresse oxidativo aumenta a concentração dos grupos tióis 

oxidados, que podem ser encontrados na glutationa, proteínas (WISDOM et al., 1991) e 

no plasma podendo funcionar como sequestradores fisiológicos de radicais livres 

(QUINLAN, EVANS, GUTTERIDGE, 1994). Para o conteúdo de sulfidrilas, observamos 

uma diminuição no grupo intoxicado com paracetamol, e, a associação dos pré 

tratamentos não promoveram nenhum efeito benéfico para esse quadro. Compostos que 

podem ser modificados pela ação de radicais livres, como lipídios, proteínas e grupos 

sulfidrilas, são usados como medidas indiretas do estresse oxidativo (HALLIWELL, 

WHITEMAN, 2004). A função química determinada por esse grupo é a função tiol. Dessa 

maneira, o estado redox intra e extracelular dos tióis desempenha um papel crítico na 

determinação da estrutura e função da proteína, regulação da atividade enzimática de 

fatores de transcrição e proteção antioxidante (COSTA, SANTOS, LIMA, 2006). Dessa 
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maneira a intoxicação com paracetamol contribuiu para o dano oxidativo das proteínas 

séricas. 

O estresse oxidativo, como destacamos anteriormente, é um dos principais 

mecanismos no desenvolvimento de hepatotoxicidade induzida por paracetamol 

(KARTHIVASHAN, ARULSELVAN, FAKURAZI, 2015). Geralmente é ocasionada pelo 

aumento do nível de N-acetil-p-benzoquinamina altamente reativa (NAPQI) no citocromo 

P450, que enfraquece o sistema de defesa antioxidante (DAHLIN et al., 1984; 

JAESCHKE, 2012; DU, RAMACHANDRAN, JAESCHKE, 2016). As enzimas 

antioxidantes preventivas, como a superóxido dismutase (SOD) e a catalase (CAT), 

estão envolvidas na eliminação direta de EROs, ou seja, radical superóxido e peróxido 

de hidrogênio que emanam do efeito disruptivo da NAPQI (HALLIWELL, WHITEMAN, 

2004). A SOD representa a primeira linha de defesa que ajuda na conversão do ânion 

superóxido transformando em H2O2. A eliminação deste último é geralmente realizada 

pela catalase hepática, que realiza a transformação do peróxido de hidrogênio produzido 

em água e oxigênio, enquanto a glutationa peroxidase, através de sua ação catalítica 

sobre os peróxidos lipídicos, previne a formação da reação de peroxidação lipídica 

(FOLARIN, et al., 2014). Pode-se observar que não foram encontradas alterações entre 

os grupos experimentais para os níveis de SOD. Em relação a CAT, somente a 

associação do óleo de copaíba ao paracetamol reduziu os níveis dessa enzima. Assim, 

pode-se dizer que os pré tratamentos não proporcionaram melhora da atividade 

antioxidante endógena através dos níveis de catalase e SOD. Essa diminuição nos níveis 

de atividade catalase foi observada por Pádua et al., 2014, assim como diminuição da 

expressão dessa enzima nos animais intoxicados com paracetamol (dose 835mg/Kg), 

porém em seu tratamento com carqueja (Baccharis trimera) contrariam nossos achados 

com os pré tratamentos. 

Entre os diversos fatores envolvidos na manutenção do estado 

oxidante/antioxidante adequado, a literatura mostra uma importante correlação entre os 

níveis de glutationa e os mecanismos enzimáticos de defesa. A principal via de 

detoxificação para produtos de peroxidação lipídica envolve a conjugação com a 

glutationa, um tri peptídeo (γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina), considerada um dos agentes 

mais importantes na defesa antioxidante celular, destacando-se sua função como cofator 



121 
 

da família de enzimas glutationa peroxidases (GPx), em que desempenha papel na 

eliminação de ERO, com sua oxidação a glutationa dissulfeto (GSSG). A regeneração 

da GSH é feita pela enzima glutationa redutase (GR), uma etapa essencial para a 

manutenção da integridade do sistema de proteção celular, uma vez que impede a 

paralisação do ciclo metabólico da glutationa (JÚNIOR et al., 2001).  Neste modelo, o 

grupo intoxicado com paracetamol ocasionou aumento do estado pró oxidante visto o 

aumento dos níveis de glutationa peroxidada e um desequilíbrio na razão GSH/GSSG. 

O mesmo comportamento foi observado na associação do pré tratamento com óleo de 

coco extra virgem e o pré tratamento com suco de uvaia. Entretanto, o pré tratamento 

com óleo de castanha de macaúba associado ao paracetamol contribuiu para um estado 

antioxidante, diminuindo a concentração de glutationa oxidada e aumentando a relação 

GSH/GSSG, sendo esta razão usada para mensurar o estado oxidativo, demonstrando 

que, quanto menor a relação, maior é o dano oxidativo (FITZPATRICK, JONES, 

BROWN, 2012).  

As alterações no metabolismo hepático em nosso estudo e descritas até o 

momento foram confirmadas pela análise histológica em secções do fígado. Observou-

se que a intoxicação com paracetamol foi capaz de causar desarranjo na arquitetura do 

tecido, aumentando o percentual de hiperemia, o percentual e o grau de hemorragia e 

também o infiltrado inflamatório no fígado quando comparado ao controle. A associação 

dos pré tratamentos com óleo de castanha de macauba e óleo de coco não 

proporcionaram nenhuma alteração em relação ao grupo P. Em contrapartida, o 

tratamento profilático com óleo de copaíba reduziu o percentual de esteatose 

microvesicular, infiltrado inflamatório e número de células, e a associação com suco de 

uvaia reduziu o percentual e grau de hemorragia, percentual de esteatose microvesicular 

e do infiltrado inflamatório, demonstrando assim que houve melhora da injúria hepática 

causada pela super dosagem do paracetamol. Alguns trabalhos com ratos e 

camundongos nesse modelo, tais como os de Hussan et al., 2015, Ahmad et al., 2011, 

EBADA, 2018 e UCHIDA et al., 2017, confirmam o mesmo perfil histológico, no qual os 

animais que receberam dosagem tóxica de paracetamol demonstraram piora na injúria 

hepática, desorganização tecidual, vacuolização de hepatócitos, esteatose, hemorragia 

e aumento de foco inflamatório, que são alterações características do modelo de 
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hepatotoxicidade induzida por paracetamol e que ao tratarem os animais com extrato de 

Plantago major, hesperidin, óleo de Cumin e de camomila, e citral, respectivamente, em 

seus estudos obtiveram melhora do perfil histológico, reduzindo a injúria hepática.  

Como descrito anteriormente em nossa revisão, diversos compostos, tais como, 

polifenóis, fibras, ácidos graxos poli-insaturados, carotenoides, vitamina C, vitamina E, 

sesquiterpenos e diterpenos, dentre outros são conhecidos por serem hepatoprotetores, 

consequentemente, reduzindo o estresse oxidativo e potencializando a atividade das 

enzimas antioxidantes. De acordo com os resultados apresentados e discutidos, sobre a 

relação dos pré tratamentos utilizados com seus potenciais efeitos promissores e outros 

ainda com limitações de esclarecimento, cria-se a perspectiva de aprofundar o 

conhecimento sobre esses óleos e o suco da uvaia a fim de tentar melhor elucidar as 

respostas metabólicas induzidas pelos mesmos nesse modelo experimental. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A intoxicação com paracetamol foi capaz de alterar o perfil lipídico dos animais, 

causar injúria hepática, aumentando as enzimas ALT, AST e fosfatase alcalina, assim 

como, alterar biomarcadores da função renal. Em relação ao dano oxidativo, foi capaz 

de reduzir a quantidade de sulfidrilas séricas, aumentou a carbonilação de proteínas e a 

concentração de glutationa oxidada, e ainda, reduziu a razão GSH/GSSG. Destaca-se 

também a nível histológico o aumento do percentual de hiperemia, e percentual e grau 

de hemorragia e inflamação. Dessa maneira, confirmando então, a injúria hepática 

ocasionada pelo modelo e disfunção no metabolismo hepático.  

A associação do paracetamol ao pré tratamento com óleo de castanha de 

macaúba proporcionou melhora do dano oxidativo reduzindo a concentração de GSSG 

e aumentando a razão GSH/GSSG. Podemos dizer que a associação do óleo de 

macaúba com paracetamol obteve efeitos promissores no metabolismo da glutationa, 

melhorando a capacidade antioxidante. 

O óleo de copaíba, no entanto, reduziu a atividade de catalase, porém atuou na 

redução da carbonilação de proteínas, no percentual de esteatose microvesicular, 

infiltrado inflamatório e no número de células no fígado. Demonstra-se, portanto, um 

efeito hepatoprotetor do óleo de copaíba e também efeito anti-inflamatório no fígado.  

Ainda, a associação do paracetamol com óleo de coco extra virgem proporcionou 

aumento da concentração de GSSG, além de reduzir a razão GSH/GSSG. Nesse 

sentido, o óleo de coco extra virgem associado ao paracetamol não demonstrou ação 

antioxidante e efeito hepatoprotetor. A partir do nosso modelo não podemos apontar 

benefícios do uso do óleo de coco extra virgem.  

Por fim, a associação da droga ao suco de uvaia atuou no dano oxidativo 

diminuindo a peroxidação lipídica e a carbonilação de proteínas, assim como reduziu o 

percentual e grau de hemorragia e percentual de esteatose macrovesicular e de células 

inflamatórias, porém aumentou os níveis de GSSG, consequentemente, reduzindo a 

razão GSH/GSSG. Dessa maneira, a associação do suco de uvaia com paracetamol teve 

efeito hepatoprotetor, antioxidante e anti-inflamatório, porém não demonstrou efeito pela 

modificação das enzimas antioxidantes endógenas. Nossos resultados sugerem que o 



124 
 

suco da uvaia promove hepatoproteção e novos estudos devem ser feitos para confirmar 

esse efeito promissor. 

Dessa forma, pode-se perceber que a introdução dos pré tratamentos com óleo 

de castanha de macaúba, copaíba e suco de uvaia contribuíram para atenuação do dano 

oxidativo nas células e alteração no sistema de defesa endógeno, principalmente através 

do sistema glutationa. O óleo de coco extra virgem, no entanto, não atuou nesse estudo 

como antioxidante, contribuindo negativamente para o sistema de defesa dos animais. 

Assim, mais estudos devem ser feitos utilizando esses pré tratamentos a fim de elucidar 

melhor os mecanismos de atuação no metabolismo e na injúria hepática causada no 

modelo de hepatotoxicidade induzida por paracetamol em ratos. 
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7. ANEXOS 
 

7.1.  Protocolo CEUA 
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7.2.  Registro SISGEN 
 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

8. REFERÊNCIAS  

 

ABDULKHALEQ, F. M.; ALHUSSAINY, T. M.; BADR, M. M.; KHALIL, A.; GAMMOH, O.; 

GHANIM, B. Y.; QINNA, N. A. Antioxidative stress effects of vitamins C, E, and B12, and 

their combination can protect the liver against acetaminophen-induced hepatotoxicity in 

rats. Drug design, development and therapy, 12, 3525 - 3533, (2018). 

<doi:10.2147/DDDT.S172487>. 

 

ABIRAMI, A.; NAGARANI, G.; SIDDHURAJU, P. Hepatoprotective effect of leaf extracts 

from Citrus hystrix and C. maxima against paracetamol induced liver injury in rats. Food 

Science and Human Wellness. 4, (2015), 35 – 41. 

 

AEBI, H. Catalase in vitro. Methods Enzymology. v. 105, p. 121-126, 1984. 

 

AGRA M.D.; SILVA K.N.; BASILIO I.J.L.D.; DE FREITAS P.F.; BARBOSA J.M. Survey of 

medicinal plants used in the region Northeast of Brazil. Rev Bras Farmacogn,18 : 472-

508, (2008). 

 

AHMAD, S.T.; ARJUMAND, W.; NAFEES, S.; SETH, A.; ALI, N.; RASHID, S.; 

SULTANA,S. Hesperidin alleviates acetaminophen induced toxicity in Wistar rats by 

abrogation of oxidative stress, apoptosis and inflammation. Toxicology Letters, Volume 

208, Issue 2, 2012, Pages 149-161, ISSN 0378-4274, 

<https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2011.10.023>. 

 

ALBUQUERQUE, K.C.O; VEIGA, A.S. S.; SILVA, J.V.S.; BRIGIDO, H.P.C.; FERREIRA, 

E.P.R; COSTA, E.V.S.; MARINHO, A.M.R.; PERCARIO, S.; DOLABELA, M. F. Brazilian 

Amazon Traditional Medicine and the Treatment of Difficult to Heal Leishmaniasis 

wounds with Copaifera. Hindawi Publishing Corporation. Evidence - Based 

Complementary and Alternative Medicine. Volume, (2017), Article ID 8350320, 9 pages. 

<http://dx.doi.org/10.1155/2017/8350320>. 

 

http://dx.doi.org/10.1155/2017/8350320


129 
 

ALMEIDA, M.R.; DARIN, J.D.C.;  HERNANDES, L.C.; RAMOS, M.F.S.; ANTUNES, 

L.M.G.; FREITAS, O. Genotoxicity assessment of Copaiba oil and its fractions in Swiss 

mice. Genetics and Molecular Biology. 35, 3, 664-672 (2012). 

 

ALMEIDA, S.P. cerrado: aproveitamento alimentar. Planaltina: Embrapa-CPAC, 1998a. 

188p. 

 

ALMEIDA, S.P. Frutas nativas do cerrado. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. cerrado: 

ambiente e flora. Planaltina: Embrapa-CPAC, (1998b). p.244-285. 

 

ALVES, A.V.; SANJINEZ-ARGANDOÑA, E.J.; LINZMEIER, A.M.; CARDOSO, C.A.L.; 

MACEDO, M.L.R. Chemical Composition and Food Potential of Pachymerus nucleorum 

Larvae Parasitizing Acrocomia aculeata Kernels. PLoS ONE. 11(3): e0152125. 

<doi:10.1371/journal.pone.0152125> (2016).  

 

ALVES, R.E.; BRITO, E.A.; RUFINO, M.S.M.; SAMPAIO, C.G. Antioxidant activity 

measurement in tropical fruits: A case study with acerola. Acta Horticulturae, 773, 299–

305 (2008). 

 

ANDERSEN, O.; ANDERSEN, V. U. As frutas silvestres brasileiras. Editora Globo (1988). 

 

ANDRADE, A.M.; PASSOS, P.R.A.; MARQUES, L.G.C; OLIVEIRA, L.B.; VIDAURRE, 

G.B.; ROCH, J.D.S. Pirólise de resíduos do coco-da-baía (Cocos nucifera Linn) e análise 

do carvão vegetal. Rev Árvore (2004); 28: 707–714. 

<http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n5/23409.pdf>. 

 

ANDRADE, M.H.C.; VIEIRA, A.S.; AGUIAR, H.F.; CHAVES, J.F.N.; NEVES, R.M.P.S.; 

MIRANDAMT, L.S.; SALUM, A. Óleo do Fruto da Palmeira Macaúba Parte I: Uma 

Aplicação Potencial Para Indústrias de Alimentos, Fármacos e Cosméticos. In: Anais do 

II ENBTEQ - Encontro Brasileiro sobre Tecnologia na Indústria Química: 17-19 October 

2006; São Paulo. São Paulo: ABEQ; 2006, vol. 1. 



130 
 

 

ANDRADE, R. N. B.; FERREIRA, A. G. Germinação e armazenamento de sementes de 

uvaia (Eugenia pyriformis Camb.) - Myrtaceae. Revista Brasileira de Sementes, São 

Paulo, v.22, n.2, p.118-125, (2000). 

 

ANDRADE JÚNIOR, M.A. Sementes de copaiba (Copaifera officinalis L. - 

Caesalpiniaceae): uma abordagem autoecológica, fisiológica e tecnológica. Dissertação 

de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus, AM. 114pp, (1998). 

 

ANDRADE JÚNIOR, M.A.; FERRAZ, I.D.K. Eventos Fenológicos de Copaíba (Copaifera 

officinalis L. - Caesalpiniaceae) em Mata de Galeria do Rio Branco, Boa Vista/Roraima, 

Brasil: Uma primeira aproximação. Acta Amazonica, 30: 523-533, (2000). 

 

ARANA, A.; MORTON, N.S.; HANSEN, T.G. Treatment with paracetamol in infants. Acta 

Anaesthesiol Scand, 45, pp. 20-9, (2001). 

 

ARAÚJO JÚNIOR, F.A. et al. Efeito do óleo de copaíba nas aminotransferases de ratos 

submetidos à isquemia e reperfusão hepática com e sem pré-condicionamento 

isquêmico. Acta Cirúrgica Brasileira, v.20, n.1, p.93-9, (2005). 

 

ARUNIMA, S.; RAJAMOHAN,T. Virgin coconut oil improves hepatic lipid metabolism in 

rats – compared with copra oil, olive oil and sunflower oil. Indian Journal of experimental 

Biology. Vol.50, November, pp. 802-809 (2012).  

 

ARUNIMA, S.; RAJAMOHAN, T. Influence of virgin coconut oil-enriched diet on the 

transcriptional regulation of fatty acid synthesis and oxidation in rats – a comparative 

study. British Journal of Nutrition, (2014), 111, 1782–1790. 

<doi:10.1017/S000711451400004X>. 

 



131 
 

ÁVIDOS, M. F. D.; FERREIRA, L. T. Frutos dos Cerrados:Preservação gera muitos 

frutos. 2005. Disponível em: <http://www.biotecnologia.com.br/bio15/frutos.pdf>. Acesso 

em: 22 Junho, (2016). 

 

AZEVEDO, P. S.; POLEGATO, B.F.; MINICUCCI, M.F.; PAIVA, S.A.R.; ZORNOFF, 

L.A.M. Remodelação Cardíaca - conceitos, impacto clínico, mecanismos fisiopatológicos 

e tratamento farmacológico.Faculdade de Medicina de Botucatu, São Paulo, SP – Brasil. 

Arq Bras Cardiol. (2015). 

 

AZEVEDO, O.C.R. et al. Copaíba: ecologia e produção de óleo-resina. Rio Branco: 

EMBRAPA, MAPA, (2004). 28p. 

 

BABU, A.S. et al. Virgin coconut oil and its potential cardioprotective effects. 

Postgraduate medicine, v. 126, n. 7, p. 76–83, nov. (2014). 

 

BALBANI, A.P.S.; SILVA, D.H.S.; MONTOVANI, J.C.Patents of drugs extracted from 

Brazilian medicinal plants. Expert Opin Ther Pat 19:461-473, (2009). 

 

BALENI, R.; BEKKER, Z.; WALUBO, A.; JAN, B.; PLESSIS, D. Co-administration of fresh 

grape fruit juice (GFJ) and bergamot in prevented paracetamol induced hepatotoxicity 

after paracetamol overdose in rats. Toxicology Reports 2 (2015) 677–684. 

 

BANDEIRA, A.C.B.; DA SILVA, R.C.; ROSSONI, J.V.; FIGUEIREDO, V.P.; TALVANI, A.; 

CANGUSSÚ, S.D.; BEZERRA, F.S.; COSTA, D.C. Lycopene pretreatment improves 

hepatotoxicity induced by acetaminophen in C57BL/6 mice, Bioorganic & Medicinal 

Chemistry,Volume 25, Issue 3, (2017), Pages 1057-1065, ISSN 0968-0896. 

<https://doi.org/10.1016/j.bmc.2016.12.018>. 

 

BARBALHO, S.M.; QUESADA, K.; GOULART, R.A.; BECHARA, M.D.I.B.; GABALDI, 

M.R.; ALMEIDA, G.L.S.; GASPARINI, R.G. Aspectos oxidativos da síndrome metabólica 

e aterosclerose. Scientia Medica (Porto Alegre. Online), v. 25, p. 21092, (2015). 



132 
 

 

BARBOSA, K.B.F; COSTA, N.M.B.; ALFENAS, R.C.G.; PAULA, S.O.P.; MINIM, V.P.R.; 

BRESSAN, J. Estresse oxidativo: conceito, implicações e fatores modulatórios. Rev. 

Nutr., Campinas, 23(4):629-643, jul./ago., (2010). 

 

BARBOSA, P.C.S.; WIEDEMANN, L.S.M.; MEDEIROS, R.S.; SAMPAIO, P.T.B.; VIEIRA, 

G.; VEIGA-JUNIOR, V.F. Phytochemical Fingerprints of Copaiba Oils (Copaifera 

multijuga Hayne) Determined by Multivariate Analysis. CHEMISTRY & BIODIVERSITY – 

Vol. 10 (2013). 

 

BARREIROS, A. L. B. S.; DAVID, J.M.; DAVID, J.P. Estresse Oxidativo - Relação Entre 

Geração De Espécies Reativas e Defesa do Organismo.Quim. Nova, Vol. 29, No. 1, 113-

123, (2006). 

 

BAUTISTA, A.P.; MÉSZÁROS, K.; BOJTA, J.; SPITZER, J.J. Superoxide anion 

generation in the liver during the vearly stage of endotoxemia in rats. J Leukoc Biol. 48, 

123–128, (1990). 

 

BERNA, W.; AUZINGER, G.; DHAWAN, A.; WENDON, J.. Acute liver failure. Lancet, 

(2010). 

 

BJÖRNSSON, E.S. Drug-induced liver injury: an overview over the most critical 

compounds. Arch. Toxicol., v. 89, n. 3, p. 327-34, Mar (2015). ISSN 1432-0738. 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25618544 >. 

 

BLIEDEN, M.; PARAMORE, L.C.; SHAH, D. A perspective on the epidemiology of 

acetaminophen exposure and toxicity in the United States, Expert Rev. Clin. Pharmacol. 

3, 341–348 (2014). 

 



133 
 

BOEMEKE, L.; MARCADENTI, A.; BUSNELLO, F.M.;GOTTSCHALL, C.B.A. Effects of 

Coconut Oil on Human Health. Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases, 5, 

84-87, (2015). <http://dx.doi.org/10.4236/ojemd.2015.57011>. 

 

BRANDÃO, M.G.L.; ZANETTI, N.N.S.; OLIVEIRA, P.; GRAEL, C.F.F.; SANTOS, A.C.P.; 

MONTE-MOR, R.L.M. Brazilian medicinal plants described by 19th century European 

naturalists and in the Official Pharmacopoeia. Journal of Ethnopharmacology 120 (2008) 

141–148.  

 

BRASIL. Tabela 1 - Quantidade e valor dos produtos da extração vegetal e da silvicultura, 

segundo os principais produtos - Brasil – 2009. (2011). 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pevs/2009/tabelas_pdf/tab01.pdf>. 

 

BRITO, M.V.H.; MOREIRA, R.J.; TAVARES, M.L.C.; CARBALLO, M.C.S.; CARNEIRO, 

T.X.; SANTOS, A.S.S. Efeito do óleo de copaíba nos níveis séricos de ureia e creatinina 

em ratos submetidos à síndrome de isquemia e reperfusão renal. Acta Cirúrgica 

Brasileira. Vol. 20, (3), (2005) – 243. 

 

BRITO, M.V.H.; COSTA, F.D.; VASCONCELOS, D.M.; COSTA, L.A.V.; YASOJIMA, E.Y.; 

TEIXEIRA, R.K.C.; YAMAKI, V.N. Attenuation of copaiba oil in hepatic damage in rats. 

Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 29 (12) (2014). 

 

BRUNT, E. M.; JANNEY, C. G.; DI BISCEGLIE, A. M.; NEUSCHWANDER-TETRI, B. A.; 

BACON, B. R. Nonalcoholic steatohepatitis: a proposal for grading and staging the 

histological lesions. The American journal of gastroenterology, v. 94, n. 9, p. 2467-2474, 

(1999). 

 

BUEGE, J.A.; AUST, S.D. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol., v. 52, p. 

302-310, (1978). 

 

http://dx.doi.org/10.4236/ojemd.2015.57011


134 
 

CANAYAKIN, D.; BAYIR, Y.; BAYGUTALP, N.K.; KARAOGLAN, E.S.; ATMACA, H.T.; 

OZGERIS, F.B.K..; KELES, M.S.; HALICI,Z. Paracetamol-induced nephrotoxicity and 

oxidative stress in rats: the protective role of Nigella sativa, Pharmaceutical Biology, 

54:10, 2082-2091,(2016). <DOI: 10.3109/13880209.2016.1145701>. 

 

CARLBERG,I.; MANNERVIK, B. Glutathione reductase. In: Alton, M. (Ed.). Methods 

Enzymol: Academic Press, (1985). Volume 113, p.484-490. 

 

CASCON, V. Copaíba-Copaifera spp. In: CARVALHO, J.C.T. Fitoterápicos anti-

inflamatórios: aspectos químicos, farmacológicos e aplicações terapêuticas. Ribeirão 

Preto: Tecmedd, (2004). 480p. 

 

CASCON, V.; GILBERT, B. Characterization of the chemical composition of oleoresins of 

Copaifera guyanensis Desf., Copaifera duckei Dwyer and Copaifera multijuga Hayne. 

Phytochemistry 55(7): 773-778, (2000). 

 

CEKMEN, M.; ILBEY, Y.O.; OZBEK, E.; SIMSEK, A.; SOMAY, C.A.; ERSOZ, C. 

Curcumin prevents oxidative renal damage induced by acetaminophen in rats. Food and 

Chemical Toxicology. 47, (2009), 1480–1484. 

 

CHANNON, K. M.; GUZIK, T. J. Mechanisms of superoxide production in human blood  

Vessels: relationship to endothelial dysfunction, clinical and genetic risk factors. Journal 

of Physiology and Pharmacology, v. 53, n. 4, p. 515-524, (2002). 

 

CHEEDELLA, H.K.; ALLURI, R.; GHANTA,K.M. Hepatoprotective and antioxidant effect 

of Ecbolium viride (Forssk.) Alston roots against paracetamol-induced hepatotoxicity in 

Albino Wistar rats. Journal of Pharmacy research, 7, p. 496 e 501, (2013). 

 

CHEN, M. et al. Drug-induced liver injury: Interactions between drug properties and host 

factors. J Hepatol, v. 63, n. 2, p. 503-14, Aug (2015). ISSN 1600-0641. 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25912521 >. 



135 
 

CHITARRA, M. I. F., CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças. Fisiologia e 

Manuseio. 2ª ed, Lavras, MG: Ed. UFLA, (2005).785 p. 

 

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças. Glossário. 

Lavras, MG: Ed. UFLA, (2006). 256p. 

 

CICONINI, G.; FAVARO, S.P.; ROSCOE, R.; MIRANDA, C.H.B.; TAPETI, C.F.; 

MIYAHIRA, M.A.M.; BEARARI, L.; GALVANI, F.; BORSATO, A.V.; COLNAGO, L.A.; 

NAKA, M.H. Biometry and oil contents of Acrocomia aculeata fruits from the Cerrados 

and Pantanal biomes in Mato Grosso do Sul Brazil. Ind Crop Prod. (2013); 45:208–14. 

<doi: 10.1016/j.indcrop.2012.12.008>. 

 

CIRCU, M. L.; AW, T. Y. Reactive oxygen species, cellular redox systems, and apoptosis. 

Free Radic. Biol. Med., v. 48, n. 6, p. 749-62, Mar 2010. ISSN: 1873-4596. 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20045723 >. 

 

COIMBRA, M.C.; JORGE, N. Characterization of the Pulp and Kernel Oils from Syagrus 

oleracea, Syagrus romanzoffiana,and Acrocomia aculeata. Journal of Food Science. Vol. 

76, Nr. 8, (2011).  

 

COIMBRA, M.C.; JORGE, N.  Fatty acids and bioactive compounds of the pulps and 

kernels of Brazilian palm species, guariroba (Syagrus oleraces), jerivá (Syagrus 

romanzoffiana) and macaúba (Acrocomia aculeata).J Sci Food Agric. (2012); 92: 679–

684. 

 

COPPLE, I.M. et. The keap1–nrf2 cellular defense pathway: mechanisms of regulation 

and role in protection against drug-induced toxicity. Handb. Exp. Pharmacol. 196, 233–

266, (2010). 

 

CORREIA, I. M. S.; ARAÚJO, G. S.; PAULO, J. B. A.; DE SOUSA, E. M. B. D. Avaliação 

das potencialidades e características físico-químicas do óleo de Girassol (Helianthus 



136 
 

annuus L.) e Coco (Cocos nucifera L.) produzidos no Nordeste brasileiro. Scientia Plena. 

Vol.10, Num 03. 4201 (2014). 

 

COSTA, C. M.; SANTOS, R. C. C.; LIMA, E. S. A Simple Automated Procedure for Thiol 

Measurement in Human Serum Samples. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 42, n. 5, p. 345-

350, (2006). 

 

COUTINHO, A.M.; PASCOLATTI, Y.S. Caracterização físico-química e análise 

antioxidante da polpa de uvaia (Eugenia pyriformis cambess). Trabalho de Conclusão de 

Curso 2 do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR. Orientador: Prof.ª Dra. Isabel Craveiro Moreira. (2014). 

 

DAHLIN, D.C.; MIWA, G.T.; LU, A.Y.H., NELSON, S.D. N-acetyl-p-benzoquinone imine: 

a cytochrome P-450-mediated oxidation product of acetaminophen. Isotopenpraxis. 

(1984); 20 (1):1327–1331. 

 

DAHM, L.J.; SCHULTZE, A.E.; ROTH, R.A. An antibody to neutrophils attenuates alpha-

naphthyl isothiocyanate indeced liver injury. J. Pharmacol. Exp. Ther.256, 412-420, 

(1991). 

 

D'ANGELO, S. et al. Protective effect of polyphenols from Glycyrrhiza glabra against 

oxidative stress in Caco-2 cells. J. Med. Food, v. 12, n. 6, p. 1326-33, Dec (2009). ISSN 

1557-7600.< http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041789 >. 

 

DANIA, E.O.; EZERIOHA, J. Ability of aqueous extract of Phoenix dactylifera to effectively 

alleviate paracetamol-induced hepatotoxicity in experimental Wister albino rats. Journal 

of Coastal Life Medicine; 4(8): 619-622, (2016). 

 

DARBAR, S.; A. BHATTACHARYA, S.; CHATTOPADHYAY, et al., Anti hepatoprotective 

potential of livina, a poly herbal preparation on paracetamol-induced hepatotoxicity: a 

comparison with silymarin. Asian J. Pharm. Clin. Res. 4 (1) (2011) 72–77. 



137 
 

DIEFENBACH, A.L.; MUNIZ, F.W.M.G.; OBALLE, H.J.R.; ROSING, C. K. Antimicrobial 

activity of copaiba oil (Copaifera ssp.) on oral pathogens: Systematic review. 

Phytotherapy Research. (2017); 1 –11. 

 

DEBMANDAL, M.; MANDAL, S. Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): In Health 

Promotion and Disease Prevention. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4, 241-

247, (2011). <http://dx.doi.org/10.1016/S1995-7645(11)60078-3>. 

 

DESSIMONI-PINTO, N.A.V.; SILVA, V.M.; BATISTA, A.G.; VIEIRA, G.; SOUZA, C.R.; 

DUMONT, P.V.; SANTOS, G.K.M. Características físico-químicas da amêndoa de 

macaúba e seu aproveitamento na elaboração de barras de cereais. Alim. Nutr., 

Araraquara. ISSN 0103-4235. v.21, n.1, p. 79-86, jan./mar. (2010). 

 

DESTRYANA, R.A.; YOUNG, D.G.; WOOLEY, C.L.; HUANG, T.; WU, H.; SHIH, W. 

Antioxidant and Anti-inflammation Activities of Ocotea, Copaiba and Blue Cypress 

Essential Oils in Vitro and in Vivo. J. Am Oil Chem. Soc. (2014) 91:1531–1542. <DOI 

10.1007/s11746-014-2504-4>. 

 

DU, K.; RAMACHANDRAN, A.; JAESCHKE, H. Oxidative stress during acetaminophen 

hepatotoxicity: Sources, pathophysiological role and therapeutic potential. Redox Biology 

10 (2016) 148–156.  

 

DUKE, J.A. Handbook of Phytochemical Constituents of Gras Herbs and Other Economic 

Plants, CRC Press, (1992). 

 

EBADA, M.E. Essential oils of green cumin and chamomile partially protect against acute 

acetaminophen hepatotoxicity in rats. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2018) 

90(2 Suppl. 1):2347-2358 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences). 

<http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201820170825>. 

 



138 
 

EESHA, B.R.; AMBERKAR, V. M.; MEENA, K.K.; SARATH, B.; VIJAY, M.; LALIT, M.; 

RAJPUT, R. Hepatoprotective activity of Terminalia paniculata against paracetamol 

induced hepatocellular damage in Wistar albino rats. Asian Pacific Journal of Tropical 

Medicine (2011) 466-469. 

 

EL-MORSY, E.M.; KAMEL, R. Protective effect of artichoke leaf extract against 

paracetamol-induced hepatotoxicity in rats. Pharm Biol 53: 167-173 (2015). 

 

EL-SHAFEY, M.M.; ABD-ALLAH, G.M.; MOHAMADIN, A.M.; HARISA, G.I.; MARIEE, 

A.D. Quercetin protects against acetaminophen-induced hepatorenal toxicity by reducing 

reactive oxygen and nitrogen species. Pathophysiology. 22 (2015). 49–55. 

 

ESQUENAZI, M.D.; WIGG, M.M.; MIRANDA, R.H.M.; TOSTES, J.B.F.; ROZENTAL, S., 

et al. Antimicrobial and antiviral activities of polyphenolics from Cocos nucifera Linn. 

(Palmae) husk fiber extract. Res Microbiol (2002); 153: 647–652, <doi: 10.1016/ S0923-

2508(02)01377-3>. 

 

EYRES, L.; EYRES, M.F.E.; CHISHOLM, A.; BROWN, R.C. Coconut oil consumption and 

cardiovascular risk factors in humans. Nutrition Reviews. Vol. 74(4):267–280. <doi: 

10.1093/nutrit/nuw002>. 

 

FAMUREWA, A.C.; EKELEME-EGEDIGWE, C.A.; NWALI,S.C.; AGBO, N.N.; OBI, J.N.; 

EZECHUKWU, G.C. Dietary Supplementation with Virgin Coconut Oil Improves Lipid 

Profile and Hepatic Antioxidant Status and Has Potential Benefits on Cardiovascular Risk 

Indices in Normal Rats. Journal of Dietary Supplements. 

<https://doi.org/10,1080/19390211,2017,1346031>. 

 

FAN, J.; LANNOY, I. A. M. Pharmacokinetics. Biochemical Pharmacology, v. 87 p. 93–

120, 2014. 

 

https://doi.org/10,1080/19390211,2017,1346031


139 
 

FERNANDEZ, M.L. Soluble fiber and nondigestible carbohydrate effects on plasma lipids 

and cardiovascular risk. Curr  Opin  Lipidol, v. 12, n. 1, p. 35-40, (2001).  

 

FERNANDEZ, M. L. Distinct mechanisms of plasma LDL lowering by dietary fiber in the  

guinea pig: specific effects of pectin, guar gum, and psyllium. J Lipid Res, v. 36, n. 11, p. 

2394-2404, (1995). 

 

FITZPATRICK, A. M.; JONES, D. P.; BROWN, L. A. S. Glutathione redox control of 

asthma: from molecular mechanisms to therapeutic opportunities. Antioxidants & redox 

signaling, v. 17, n. 2, p. 375-408, (2012). 

 

FOLARIN, R. O.; OMIRINDE, J. O.; BEJIDE, R.; ISOLA, T. O.; USENDE, L. I.; BASIRU, 

A. Comparative Hepatoprotective Activity of Ethanolic Extracts of Cuscuta australis 

against Acetaminophen Intoxication in Wistar Rats. International scholarly research 

notices, (2014), 730516. <doi:10.1155/2014/730516>. 

 

FONSECA, R.G.; BARROS, F. M.; APEL, M. A.; VON POSER, G. L.; ANDRIOLLI, J. L.; 

FILHO, P.C.C.; SOUSA, D. F.; LOBO, I. P.; CONCEIÇAO, A. O. Physicochemical and 

antimicrobial properties of copaiba oil: implications on product quality control. Acta Sci. 

Pol. Technol. Aliment. 14(3), 215–225, (2015). <DOI: 10.17306/J.AFS.2015.3.23>. 

 

FRANCISCO, S.G. Uso do óleo de copaíba (Copaifera officinalis L) em inflamação 

ginecológica. Femina, v. 33, n. 2, p. 89-93, fev. (2005). 

 

FRANZON, R. Frutíferas Nativas do Sul do Brasil. In: II Simpósio Nacional do Morango 

e I Encontro de Pequenas Frutas e Frutas Nativas do Mercosul. Palestras. Pelotas: 

Embrapa Clima Temperado. Documentos, n. 124, p.252-265, (2004). 

 

FREIRE, D.B. et al. Efeito dos óleos vegetais de andiroba (Carapa sp.) e copaíba 

(Copaifera sp.) sobre forídeos, pragas de colméias, (Díptera: Phoridae) na Amazônia 

central. Acta Amazônica, v.36, n.3, p.365-8, (2006). 



140 
 

 

FREIRE, J.M.; ABREU, C.M.P.; CORRÊA, A.D.; SIMÃO, A.A.; SANTOS, C.M. Avaliação 

de compostos funcionais e atividade antioxidante em farinhas de polpa de goiabas.  Rev. 

Bras. Frutic., v. 34, n. 3, p. 847-852. (2012). 

 

GIAROLA, T.M.O. Desenvolvimento e caracterização de sherbets light de uvaia (Eugenia 

uvalha Cambess) fortificados com diferentes níveis de ferro/Tales Márcio de Oliveira 

giarola. - Lavras: UFLA,2011. 100 p. : il. Dissertação(mestrado)- Universidade Federal 

de Lavras, (2011). 

 

GILMAN, A. G.; GOODMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10. ed. Rio de 

Janeiro: McGraw-Hill, (2005). Capítulo 1. 

 

GERVAJIO, G.C. Fatty acids and derivatives from coconut oil. In Bailey’s Industrial Oil 

and Fat Products, 6th ed.; Shahidi, F., Ed.; Wiley: Chichester, U.K., (2005); pp 1−43. 

 

GHIZONI, C.V.C.; AMES, A.P.A.; LAMEIRA, O.A.; AMADO, C.A.B.; NAKANISHI, A.B.S.; 

BRACHT, L.; NATALI, M.R.M.; PERALTA, R.M.; BRACHT, A.; COMAR, J.F. Anti-

inflammatory and antioxidant actions of copaiba oil are related to liver cell modifications 

in arthritic rats. Journal of Cellular Biochemistry. <DOI 10.1002/jcb.25998>. 

 

GHOSH, A.; SIL, P.C. Protection of acetaminophen induced mitochondrial dysfunctions 

and hepatic necrosis via Akt-NF-kappa B pathway: role of a novel plant protein. Chem 

Biol Interact, 177, pp. 96-106, (2009). 

 

GOLA, S.; KESHRI, G. K.; GUPTA, A. Hepatic metabolism of ibuprofen in rats under 

acute hypobaric hypoxia. Experimental and Toxicologic Pathology, v. 65, p. 751- 758, 

(2013). 

 

GOMES, F.S. Carotenoides: uma possível proteção contra o desenvolvimento de câncer. 

Rev. Nutr., Campinas, v. 20, n. 5, p. 537-548, Oct., (2007). 



141 
 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141552732007000500009&ln

g=en&nrm=iso>.  

 

GREEN K.; BRAND, M.D.; MURPHY, M.P. Prevention of mitochondrial oxidative damage 

as a therapeutic strategy in diabetes. Diabetes. (2004); 53 (Suppl 1): 110-8. 

 

GRIFFITH, O. W. Determination of glutathione and glutathione disulfide using glutathione 

reductase and 2-vinylpyridine. Anal Biochem, v. 106, n. 1, p. 207-212, (1980). 

 

GU, X.; MANAUTOU, J.E. Molecular mechanisms underlying chemical liver injury. Expert 

Rev. Mol. Med., v.14, p.e4, (2012). ISSN 1462 - 3994. 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22306029 >. 

 

GUILLAND, J.C.; LEQUEU, B. As vitaminas: do Nutriente ao Medicamento. Ed. Santos, 

São Paulo, Brasil, (1995). Original Les Vitamines Tec & Doc – Lavoisier. Paris. 

 

HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J. Free Radicals in Biology and Medicine. Fouth Edition. 

Oxford, (2007). 

 

HALLIWELL, B.; WHITEMAN, M. Measuring reactive species and oxidative damage in 

vivo and in cell culture: how should you do it and what do the results mean? Br. J. 

Pharmacol. (2004); 142(2): 231-55. 

 

HAMINIUK, C.W.I.; PLATA-OVIEDO, M.S.V.; GUEDES, A.R.;  STAFUSSA, A.P.; BONA, 

E.; CARPES, S.T. Chemical, antioxidant and antibacterial study of Brazilian fruits. Int. J. 

Food Sci. Technol., v. 46, n. 7, p. 1529–1537. (2011). 

 

HAN, D. et al. Signal transduction pathways involved in drug induced liver injury. Handb. 

Exp. Pharmacol. 196, 267–310, (2010). 

 



142 
 

HASANEIN, P.; SHARIFI, M. Effects of rosmarinic acid on acetaminophen-induced 

hepatotoxicity in male Wistar rats. Pharm Biol 55: 1809-1816 (2017). 

 

HE, Y.Y.; ZHANG, B.X.; JIA, F.L. Protective effects of 2,4-dihydroxybenzophenone 

against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice. World Journal of 

Gastroenterology. 17(21): 2663-2666, (2011). 

 

HENRY, J.B. Clinical Diagnosis and Management by laboratory Methods. 19ª ed. 
Saunders Company.(1996). 
 

HIANE, P.A.; BALDASSO, P.A.; MARANGONI, S.; MACEDO, M.L.R. Chemical and 

nutritional evaluation of kernels of bocaiuva, Acrocomia aculeata (JACQ.) LODD. Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, 2006, 26 (Julio-Septiembre). 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395940079031> ISSN 0101-2061. 

 

HINSON, J.A.; REID, A.B.; MCCULLOUGH, S.S.; JAMES, L.P. Acetaminophen-induced 

hepatotoxicity: role of metabolic activation, reactive oxygen/nitrogen species, and 

mitochondrial permeability transition. Drug Metab Rev 2004, 36:805–822. 

 

HINSON, J.A.; Roberts, D.W.; James, L.P. Mechanisms of acetaminopheninduced liver 

necrosis. Handb Exp Pharmacol. 196, 369-405, (2010). 

 

HOLT, M.; JU, C. Drug-induced liver injury. Handb. Exp. Pharmacol. 196, 3–27, (2010). 

 

HUBER, P.; ALMEIDA, W. Glutationa e enzimas relacionadas: papel biológico e 

importância em processos patológicos. Química Nova, v. 31, n. 5, p. 1170-1179, (2008). 

 

HUSSAN, F.; BASAH, R.H.O.; YUSOF, M.R.M.; KAMARUDDIN, N.A.; OTHMAN, F. 

Plantago major treatment enhanced innate antioxidant activity in experimental 

acetaminophen toxicity. Asian Pacific Journal of Tropical. Biomedicine. Volume 5, Issue 

9, Pages 728 - 732, ISSN 2221 - 1691. (2015). 

<https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2015.06.013>. 

https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2015.06.013


143 
 

 

ILLAM, S.P.; NARAYANANKUTTY, A.; RAGHAVAMENON, A.C. Polyphenols of virgin 

coconut oil prevent pro-oxidant mediated cell death, Toxicology Mechanisms and 

Methods, 27:6, 442-450, (2017). DOI: 10.1080/15376516.2017.1320458. 

 

INTAHPHUAK, S.; P. KHONSUNG, P.; PANTHONG, A. Anti-inflammatory, analgesic, 

and antipyretic activities of virgin coconut oil,” Pharmaceutical Biology, vol. 48, no. 2, pp. 

151–157, (2010). 

 

IOVDIJOVÁ, A.; BENCKO, V. Potential risk of exposure to selected xenobiotic residues 

and their fate in the food chain--part I: classification of xenobiotics. Ann Agric Environ 

Med, v. 17, n. 2, p. 183-92, Dec (2010). ISSN 1898 - 2263 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21186759 >. 

 

JAESCHKE, H. Glutathione disulfide formation and oxidant stress during acetaminophen-

induced hepatotoxicity in mice in vivo: the protective effect of allopurinol. J. Pharmacol. 

Exp. Ther. 255, 935–941. (1990). 

 

JAESCHKE, H., MCGILL, M.R., WILLIAMS, C.D., RAMACHANDRAN, A. Current issues 

with acetaminophen hepatotoxicity--a clinically relevant model to test the efficacy of 

natural products. Life Sci., v. 88, n. 17 - 18, p. 737 -45. Apr. (2011). ISSN 1879 - 0631.< 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21296090 >. 

 

JAESCHKE, H.; MCGILL, M. R.; RAMACHANDRAN, A. Oxidant stress, mitochondria, 

and cell death mechanisms in drug-induced liver injury: lessons learned from 

acetaminophen hepatotoxicity. Drug Metab. Rev., v. 44, n. 1, p. 88-106, Feb. (2012). 

ISSN 1097 - 9883. < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22229890 >. 

 

JAESCHKE, H.; WILLIAMS, C.D.; RAMACHANDRAN, A.; BAJT, M.L. Acetaminophen 

hepatotoxicity and repair: the role of sterile inflammation and innate immunity. Liver Int. 

(2012); 32:8-20. 



144 
 

 

JAESCHKE, C.H.; WILLIAMS, C.D.; MITCHELL, R.; MCGILL, Y.X.; RAMACHANDRAN, 

A. Models of drug-induced liver injury for evaluation of phytotherapeutics and other 

natural products. Food and Chemical Toxicology 55 (2013) 279–289 

 

JAESCHKE, H.; XIE, Y.; MCGILL, M.R. Acetaminophen-induced Liver Injury: from Animal 

Models to Humans. Journal of clinical and translational hepatology, 2(3), 153-61, (2014). 

 

JAESCHKE, H.; MCGILL, M.R. Cytochrome P450-derived versus mitochondrial oxidant 

stress in acetaminophen hepatotoxicity. Toxicol. Lett. (2015); 235: 216 - 217. 

 

JAMSHIDZADEH, A., BAGHBAN, M., AZARPIRA, N., MOHAMMADI BARDBORI, A., 

NIKNAHAD, H. Effects of tomato extract on oxidative stress induced toxicity in different 

organs of rats. Food Chem. Toxicol. v. 46, n. 12, p. 3612-5, Dec. (2008). ISSN 0278-

6915. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18834914 >. 

 

JUNIOR, E.V.M. Situações que favorecem ou reduzem a hepatotoxicidade pelo 

acetaminofem. Rev. Suplem. hepatotoxicidade. 30(1): 06-47, (2011). 

 

JÚNIOR, L. R.; HÖEHR, N. F.; VELLASCO, A. P.; KUBOTA, L. T. Sistema antioxidante 

envolvendo o ciclo metabólico da glutationa associado a métodos eletro analíticos na 

avaliação do estresse oxidativo. Quim. Nova, v. 24, n. 1, p. 112-119, (2001). 

 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan S.A., (2008). 

 

KAPLOWITZ, N. Idiosyncratic drug hepatotoxicity. Nat. Rev. Drug Discov. 4, 489–499, 

(2005). 

 

KAPPALLY, S.; SHIRWAIKAR, A.; SHIRWAIKAR, A. Coconut Oil – A Review of Potential 

Applications. Hygeia. J. D. Med. October 2015 –March (2016). 



145 
 

 

KARTHIVASHAN, G.; ARULSELVAN, P.; FAKURAZI, S. Pathways involved in 

acetaminophen hepatotoxicity with specific targets for inhibition / downregulation. Royal 

Society of Chemistry. Adv., (2015), 5, 62040 – 62051. 

 

KAUR, R.; KAUR, J.; MAHAJAN, J.; KUMAR, R.; ARORA, S. Oxidative stress 

implications, source and its prevention. Environ Sci. Pollut. Res. (2014) 21:1599–1613. 

<DOI 10.1007/s11356-013-2251-3>. 

 

KOBAYASHI, C.; FONTANIVE, T.O.; ENZWEILER, B.G.; BONA, L.R.; MASSONI, T.; 

APEL, M.A.; HENRIQUES, A.T.; RICHTER, M.F.; ARDENGHI, P.; SUYENAGA, E.S. 

Pharmacological evaluation of Copaifera multijuga oil in rats, Pharmaceutical Biology, 

49:3, 306 - 313, (2011). <DOI:10.3109/13880209.2010.515595>. 

 

KON, K. et al. Role of apoptosis in acetaminophen hepatotoxicity. J Gastroenterol 

Hepatol, v. 22 Suppl 1, p. S49-52, Jun 2007. ISSN 0815-9319.  

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17567465 >. 

 

KUMAR, S.N. Variability in Coconut (Cocos nucifera L.) Germplasm and Hybrids for Fatty 

Acid Profile of Oil. J. Agric. Food Chem. (2011), 59, 13050 – 13058. 

<doi.org/10.1021/jf203182d>. 

 

KUMARI, A.; KAKKAR, P. Lupeol prevents acetaminophen-induced in vivo hepatotoxicity 

by altering the Bax/Bcl-2 and oxidative stress-mediated mitochondrial signaling cascade. 

Life Sci. 90: 561-570, (2012). 

 

LAGE, N. N. Avaliação do potencial antioxidante da farinha de buriti (mauritia flexuosa) 

in vitro e em ratos diabéticos. 71 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Nutrição) - 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Nutrição, Ouro Preto, (2014). 

 



146 
 

LAM, P. et al. Hepatoprotective Effects of Chinese Medicinal Herbs: A Focus on Anti-

Inflammatory and Anti-Oxidative Activities. Int. J. Mol. Sci. v.17, n.4, p. 465, (2016). ISSN 

1422 - 0067. < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27043533 >. 

 

LARSON A.M. Acetaminophen hepatotoxicity. Clinics in Liver Disease.11: pp. 525 – 548. 

(2007). 

 

LEVINE, R. L.; WILLIAMS, J. A.; STADTMAN, E. R.; SHACTER. E. Carbonyl assays for 

determination of oxidatively modified proteins. Methods Enzymology.  v. 233, p. 346 - 

357, (1994). 

 

LICATA, A. Adverse drug reactions and organ damage: The liver. Eur. J. Intern Med., 

v.28, p. 9 - 16, Mar. (2016). ISSN 1879 - 0828. 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26827101 >. 

 

LIMA, E.B.C.; SOUSA, C.N.S.; MENESES, L.N.; XIMENES, N.C.; SANTOS JÚNIOR, 

M.A.; VASCONCELOS, G.S.; LIMA, N.B.C.; PATROCÍNIO, M.C.A.; MACEDO, D.; 

VASCONCELOS, S.M.M. Cocos nucifera (L.) (Arecaceae): A phytochemical and 

pharmacological review. Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2015) 

48(11): 953–964. <http://dx.doi.org/10.1590/1414-431X20154773>. ISSN 1414-431X. 

 

LOPES, J.M.M. Efeito da suplementação com suco de uvaia (eugenia uvalha cambes) 

no perfil lipídico e no estresse oxidativo de ratas hipercolesterolêmicas [manuscrito]: / 

Juliana Márcia Macedo Lopes. (2014). 

 

LOPES, J. M. M, LAGE, N. N. GUERRA, J. F. C., SILVA, M., BONOMO, L. F., PAULINO, 

A. H. S., REGIS, A. L. R. S., PEDROSA, M. L., SILVA, M. E. A preliminary exploration of 

the potential of Eugenia uvalha Cambess juice intake to counter oxidative stress. Food 

Research International. V.105. P. 563 – 569. (2018). ISSN: 0963-9969. 

<https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.11.067>. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/1414-431X20154773
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.11.067


147 
 

LORENZI, H.; SOUZA, H.M.; COSTA, J.T.M.; CERQUEIRA, L.S.C.; FERREIRA, E. 

Palmeiras Brasileiras e Exóticas Cultivadas. Nova Odessa: Instituto Plantarum. (2004). 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 

nativas do Brasil. 4 ed. Nova Odessa: Plantarum, v.1, p. 277. (2002). 

 

LOWRY, O. H.; ROSEBROUGH, N. J.; LEWIS FARR, A.; RANDALL, R. J. Protein 

measurement with the folin phenol reagent. J. Biol. Chem., v. 193, p. 265-275, 1951. 

 

LUSHCHAK, V.I. Environmentally induced oxidative stress in aquatic animals. Aquatic 

Toxicology. 101, (2011), 13–30. 

 

LUSHCHAK, V.I. Classification of Oxidative Stress Based on its Intensity. Excli. Journal 

(2014).13: 922 - 937 – ISSN 1611-2156. 

 

MADRIGAL-SANTILLAN, E.; MADRIGAL-BUJAIDAR, E.; ALVAREZ-GONZALEZ, I.; 

SUMAYA-MARTINEZ, M.T.; GUTIERREZ-SALINAS, J.; BAUTISTA, M.; MORALES-

GONZALEZ, A.; GONZALEZ-RUBIO, M.G.; AGUILAR-FAISAL, J.L.; MORALES-

GONZALEZ, J.A. Review of natural products with hepatoprotective effects. World J. 

Gastroenterol. 20: 14787 - 14804 (2014). 

 

MAES, M.; VINKEN, M.; JAESCHKE, H. Experimental models of hepatotoxicity related 

to acute liver failure. Toxicology and Applied Pharmacology. 290, 86-97. <doi: 

10.1016/j.taap.2015.11.016>. 

 

MALHI, H.; GORES, G. J.; LEMASTERS, J. J. Apoptosis and necrosis in the liver: a tale 

of two deaths?. Hepatology, v. 43, n. 2 Suppl 1, p. S31-44, Feb. (2006). ISSN 0270 - 

9139. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16447272 >. 

 



148 
 

MARINA, A.M.; CHE MAN, Y.B.; NAZIMAH, S.A.H.; AMIN, I. Antioxidant capacity and 

phenolic acids of virgin coconut oil. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 

vol. 60, no 2, pp. 114–123, (2009). 

 

MARINHO, O.R. Determinação da atividade antioxidante de óleos de plantas 

amazônicas utilizando imagens digitais. Oziel Ribeiro MARINHO. Orientador: Valdomiro 

Lacerda Martins, Coorientador: Anderson Cavalcante Guimarães Dissertação (Mestrado 

em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos) - Universidade Federal do 

Amazonas. (2014). 

 

MARTEN, B.; PFEUFFER, M.; SCHREZENMEIR, J. Medium-chain triglycerides. 

International Dairy Journal, 16, 1374 e 1382, (2006). 

 

MARTINS, C. R.; JESUS JÚNIOR, L. A. Evolução da produção der coco no Brasil e o 

comércio internacional: panoroma - 2010. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros. 

(2011). 28 p.  

 

MARTINS-DA-SILVA, R.C.V.; PEREIRA, J.F.; LIMA, H.C. O Gênero Copaifera 

(Leguminosae – Caesalpinioideae) na Amazônia Brasileira. Rodriguésia. 59 (3): 455-476. 

(2007). 

 

MASSAGUER, A.L.G.M. Avaliação de propriedades in vitro e in vivo de scaffolds de 

PLGA incorporados com óleo-resina de copaíba preparados por eletrofiação/ Ana Luiza 

Garcia Millás Massaguer. – Campinas, SP :(s.n.). (2016). 

 

MCGILL, M.R.; SHARPE, M.R.; WILLIAMS, C.D.; TAHA, M.; CURRY, S.C.; JAESCHKE, 

H. The mechanism underlying acetaminophen-induced hepatotoxicity in humans and 

mice involves mitochondrial damage and nuclear DNA fragmentation. J. Clin. Invest. 

(2012); 122: 1574 - 1583. 

 



149 
 

MCGILL, M.R.; JAESCHKE, H. Metabolism and disposition of acetaminophen: recent 

advances in relation to hepatotoxicity and diagnosis. Pharm Res. (2013); 30: (9): 2174-

2187. 

 

MEDEIROS, R.D.; VIEIRA,G. Sustainability of extraction and production of copaiba 

(Copaifera multijuga Hayne) oleoresin in Manaus, AM, Brazil. For Ecol. Manage. 256: 282 

- 288, (2008). 

 

MELLO, T. et al. Oxidative Stress in the Healthy and Wounded Hepatocyte: A Cellular 

Organelles Perspective. Oxid Med Cell Longev, v. 2016, p. 8327410, 2016. ISSN 1942-

0994. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26788252 >. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Acessado em 2017. 

<http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado>. 

 

MIYANISHI, K.; HOKI, T.; TANAKA, S.; KATO, J. Prevention of hepatocellular carcinoma: 

Focusing on antioxidant therapy. World J. Hepatol. 7: 593 - 599. (2015). 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000137652018005011114&ln

g=en&nrm=iso&tlng=en>. 

 

MOLNAR, R.G.; WANG, P.; AYALA, A.; GANEY, P.E.; ROTH, R.A.; CHAUDRY, I.H. The 

role of neutrophils in producing hepatocellular dysfunction during the hyperdynamic stage 

of sepsis in rats. J. Surg. Res. 73, 117 – 122. (1997). 

 

MONTOYA, S.G.; MOTOIKE, S.Y.; KUKI, K.N.; COUTO, A.D. Fruit development, growth, 

and stored reserves in macauba palm (Acrocomia aculeata), an alternative bioenergy 

crop. Planta. Springer- Verlag Berlin Heidelberg. (2016). <DOI: 10.1007/s00425-016-

2558-7>. 

 

MOTTA,  V.T.  Bioquímica  clínica:  princípios  e  interpretações. Editora:  Médica Massau, 

Capítulo Enzimas. v.9,p.91-120. (2000). 



150 
 

 

MÜHL, H. STAT3, a Key Parameter of Cytokine-Driven Tissue Protection during Sterile 

Inflammation - the Case of Experimental Acetaminophen (Paracetamol)-Induced Liver 

Damage. Front. Immunol., v. 7, p. 163, (2016). ISSN 1664 - 3224. 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27199988>. 

 

MURRAY, R.K. Metabolismo dos xenobióticos. Cap. 53. HARPER BIOQUÍMICA 

ILUSTRADA, 27th Edition. MURRAY 583-589. Art. Med. 

 

NAGATO, A.C.; SILVA, M.A.S.; TRAJANO, E.T.L.; ALVES, J.N.; BANDEIRA, A.C.B.; 

FERREIRA, T.A.; VALENÇA, S.S.; BEZERRA, F.S. Quantitative and morphological 

analyses of different types of human liver. J. Morphol. Sci. 28 (4), 275 - 279. (2011). 

 

NETO, N.S.R.; CARVALHO, J.F. O Uso de Provas de Atividade Inflamatória em 

Reumatologia. Rev. Bras. Reumatol. v. 49, n. 4, p. 413 - 430. (2009). 

 

NEVES, Leandro Camargo. Frutos: o remédio do futuro!. Rev. Bras. 

Frutic. Jaboticabal, v. 34, n. 4, p. i, Dec. (2012). 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010029452012000400042&ln

g=en&nrm=iso>. 

 

NEVIN, K.G.; RAJAMOHAN, T. Beneficial effects of virgin coconut oil on lipid parameters 

and in vitro LDL oxidation. Clinical Biochemistry, vol. 37, no. 9, pp. 830 – 835. (2004). 

 

NEVIN, K.G.; RAJAMOHAN, T. Virgin coconut oil supplemented diet increases the 

antioxidant status in rats. Food Chemistry, vol. 99, no. 2, pp. 260 – 266. (2006). 

 

NEVIN, K.G.; RAJAMOHAN, T. Influence of virgin coconut oil on blood coagulation 

factors, lipid levels and LDL oxidation in cholesterol fed Sprague-Dawley rats. e-SPEN, 

vol. 3, no. 1, pp. e1–e8. (2008). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27199988


151 
 

NFILA, G.; LEE,S.; BINCHY, J. Impact of new UK paracetamol overdose guidelines on 

patients presenting to the emergency department, Ir Med. J. 107 (2014) 47–48. 

 

OLIVEIRA, E.C.P. et al. Identificação da época de coleta do óleo-resina de copaíba 

(Copaifera spp.) no município de Moju-PA. Revista Brasileira de Plantas medicinais, v.8, 

n.3, p.14-23, (2006). 

 

OSTAPOWICZ, G.; FONTANA, R.J.; SCHODT, F.V.; LARSON, A.; DAVERN, T.J.; HAN, 

S.H.; MC CASHLAND, T.M.; SHAKIL, A.O.; HAY, J.E.; HYNAN, L.; CRIPPIN, J.S.; BLEI, 

A.T.; SAMUEL, G.; REISCH, J.; LEE, W.M. Acute liver failure study group. Results of a 

prospective study of acut liver failure at 17 tertiary care centers in the United States. Ann 

Intern Med, 2002. 

 

PACHECO, T.A.R.C. et al. Antimicrobial activity of copaíba (Copaifera spp) balsams. 

Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.8, p.123-4, (2006). 

 

PÁDUA, B.C.; ROSSONI-JÚNIOR, J.V.; MAGALHÃES, C.L.B.; CHAVES, M.M.; SILVA, 

M.E.; PEDROSA, M.L.; SOUZA, G.H.B.; BRANDÃO, G.C.; RODRIGUES, I.V.; LIMA, 

W.G.; COSTA, D.C. Protective Effect of Baccharis trimera Extract on Acute Hepatic Injury 

in a Model of Inflammation Induced by Acetaminophen. Mediators of Inflammation. 

Volume (2014). Article ID 196598. 14 pages. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/196598>. 

 

PAGLIA, D.E.; VALENTINE, W.N. Studies on the quantitative and qualitative 

characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J. Lab. Clin. Med., v. 70, n. 1, p. 

158 – 169. (1967). 

 

PASSOS, E.E.M. Morfologia do coqueiro. A cultura do coqueiro no Brasil. 2nd edn. 

Brasília: Embrapa – Serviço de Produção de Informação. (1998). 

 



152 
 

PEIXOTO, N. et al. Efeito da densidade de plantio no desenvolvimento de plantas de 

uvaia. In: 5° Seminário de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Goiás, Goiás, 

(2008). 

 

PEREIRA, M.C. Avaliação de Compostos Bioativos em Frutos Nativos do Rio Grande Do 

Sul. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre. (2011). 

 

PEREIRA, M.C.; STEFFENS, R.S.; JABLONSKI, A.; HERTZ, P.F.; RIOS, A.O.; 

VIZZOTTO, M.; FLÔRES, S.H. Characterization and antioxidant potential of Brazilian 

fruits from the Myrtaceae family. J. Agric. Food Chem., v. 60, n. 12, p. 3061–3067. (2012). 

 

PIERI, F.A.; MUSSI, M.C.; MOREIRA, M.A.S. Óleo de copaíba (Copaifera sp.): histórico, 

extração, aplicações industriais e propriedades medicinais. Rev. Bras Plantas Med., 

Botucatu, v. 11, n. 4, p. 465-472, (2009). 

 

POETSCH, J.; LEWANDOWSKI, D.H.I.; OBERLÄNDER, D.; HILGER, T. Acrocomia 

aculeata — a sustainable oil crop. Rural. 21 (3), 41 – 44. (2012). 

 

PRESCOTT, L.F.; ILLINGWORTH, R.N.; CRITCHLEY, J.A. Intravenous N-

acetylcysteine: the treatment of choice for paracetamol poisoning. Br. Med. J. 2, 1097 -

1100. (1979). 

 

QUINLAN, G.J.; EVANS, T.W.; GUTTERIDGE, J.M. Oxidative damage to plasma 

proteins in adult respiratory distress syndrome. Free radical research, v. 20, n.5, p. 289-

298. (1994). 

 

RAMACHANDRAN, A.; JAESCHKE, H. Mechanisms of acetaminophen hepatotoxicity 

and their translation to the human pathophysiology. J Clin Transl Res. (2017) February; 

3 (Suppl 1): 157–169. <doi:10.18053/jctres.03.2017S1.002>. 

 



153 
 

RAMACHANDRAN, A.; LEBOFSKY M.; WEINMAN, S.A.; JAESCHKE, H. The impact of 

partial manganese superoxide dismutase (SOD2)-deficiency on mitochondrial oxidant 

stress, DNA fragmentation and liver injury during acetaminophen hepatotoxicity. Toxicol. 

Appl. Pharmacol. (2011). 251:226 – 233. <doi: 10.1016/j.taap.2011.01.004>. 

 

RAMOS, M.F.S. Desenvolvimento de microcápsulas contendo a fracão volátil de copaíba 

por spray-drying: estudo de estabilidade e avaliação farmacológica. 132p. Tese 

(Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 

(2006). 

 

RAMOS, M.I.L. et al. Qualidade nutricional da polpa de bocaiuva Acrocomia aculeata 

(Jacq.) Lodd. Ciênc. Tecnol. Aliment. Campinas, v. 28, supl. p. 90-94, Dec.  (2008). 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010120612008000500015&ln

g=en&nrm=iso>.  

 

RICE-EVANS, C.; MILLER, N.; PAGANGA, G. Antioxidant properties of phenolic 

compounds. Trends in Plant Science, 2(4), 152–159. (1997). 

 

RIQUE, A.B.R.; E.D.A.S.; MEIRELLES, C.M. Nutrição e exercício na prevenção e 

controle das doenças cardiovasculares. Rev Bras Med Esporte  Nº 6 – Nov/Dez. (2002).  

 

RISPLER, D.T.; SARA, J. The impact of complementary and alternative treatment 

modalities on the care of orthopaedic patients. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 19: 634 - 643, 

(2011). 

 

ROCH, M.S.; FIGUEIREDO, R.W.; ARAÚJO, M.A.M.; MOREIRA-ARAÚJO, R.S.R. 

Caracterização Físico-Química E Atividade Antioxidante (In Vitro) De Frutos Do Cerrado 

Piauiense. Rev. Bras. Frutic. Jaboticabal - SP, v. 35, n. 4, p. 933-941. Dezembro (2013). 

 



154 
 

ROCHA, W.S.; LOPES, R.M.; SILVA, D.B.; VIEIRA, R.F.; SILVA, J.P.; AGOSTINI-

COSTA, T.S. Compostos fenólicos totais e taninos condensados em frutas nativas do 

cerrado. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 33, n. 4, p. 1215-1221. (2011). 

 

RODRIGUES, L. J. O pequi (Caryocar brasiliense Camb.): ciclo vital e agregação de valor 

pelo processamento mínimo / Luiz José Rodrigues. -- Lavras: UFLA, (2005).152p.: il 

 

RODRIGUES, R.M. A flora da Amazônia. Belém: Editora Cejup, (1989). 463p. 

 

ROMERO, A.L. Contribuição ao conhecimento químico do óleo-resina de copaíba: 

configuração Absoluta de Terpenos. 2007. 222f. Dissertação (Mestrado em Química 

Orgânica) – Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

(2007). 

 

RUFINO, M.S.M. Propriedades funcionais de frutas tropicais brasileiras não tradicionais. 

2008. 237 f. Tese (Doutorado em Agronomia), Universidade Federal Rural do Semi- 

Árido, Mossoró. (2008). 

 

SAITO, C.; LEMASTERS, J.J.; JAESCHKE, H. c-Jun N-terminal kinase modulates 

oxidant stress and peroxynitrite formation independent of inducible nitric oxide synthase 

in acetaminophen hepatotoxicity. Toxicol Appl Pharmacol, v. 246, n. 1-2, p. 8 - 17, Jul 

(2010).ISSN 1096 - 0333. < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423716>. 

 

SANJINEZ-ARGANDONÃ, E.J.; CHUBA, C.A.M. Caracterização biométrica, física e 

química de frutos da palmeira bocaiuva Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Rev. Bras. 

Frutic. Jaboticabal, v. 33, n. 3, p. 1023 - 1028, Sept. (2011). 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010029452011000300040&ln

g=en&nrm=iso>. 

 

SANTIN, C.M.T.; MICHELIN, S.; SCHERER, R.P.; VALÉRIO, A.; DI LUCCIO, M.; 

OLIVEIRA, D.; OLIVEIRA, J.V. Comparison of macauba and soybean oils as substrates 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423716


155 
 

for the enzymatic biodiesel production in ultrasound-assisted system, Ultrasonic 

Sonochemistry (2016). doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2016.10.024> 

 

SANTOS, A.O.; UEDA-NAKAMURA, T.; FILHO, B.P.D.; JUNIOR, V.F.V.; PINTO, A.C.; 

NAKAMURA, C.V.  Antimicrobial activity of Brazilian copaiba oils obtained from different 

species of the Copaifera genus. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 103(3): 

277-281, May (2008). 

 

SARGES, P.; STEINBERG, J. M.; LEWIS, J. H. Drug-Induced Liver Injury: Highlights from 

a Review of the 2015 Literature. Drug Saf. v. 39, n. 9, p. 801 - 21, Sep. (2016). ISSN 1179 

- 1942. < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27142208 >. 

 

SATHEESH, N. Review on Production and Potential Applications of Virgin Coconut Oil. 

Annals. Food Science and Technology. (2015). 

 

SEBBEN, V.C.; LUGOCH, R.W.; SCHLINKER, C.S.; ARBO, M.D.; VIANNA R.L. 

Validação de metodologia analítica e estudo de estabilidade para quantificação sérica do 

paracetamol. Rev. Bras. Patol. Med. Lab. 46(2): 143 - 148. (2010).  

 

SCALON, S.P.Q.; DELL‟OLIO, P.; FORNASIER, J.L. Temperatura e embalagens na 

conservação pós-colheita de Eugenia uvalha Cambess – Mirtaceae. Ciência Rural, v.34, 

n.6, p.1965-1968, Nov./Dez. (2004). 

 

SILVA, M.R. et al. Caracterização química de frutos nativos do cerrado. Cienc. Rural. 

Santa Maria, v. 38, n. 6, p. 1790 - 1793, Sept.  (2008). 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384782008000600051&ln

g=en&nrm=iso>. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782008000600051>. 

 

SILVA, P.F.; BRITO, M.V.H.; PONTES, F.S.C.; RAMOS, S.R.; MENDES, L.C.; 

OLIVEIRA, L.C.M. Copaiba oil effect on experimental jaw defect in Wistar rats. Acta 

Cirúrgica Brasileira. Vol. 30 (2). (2015).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2016.10.024
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782008000600051


156 
 

 

SILVA, T.C.E. Intoxicação Espontânea e Experimental por Frutos de Eugenia Uvalha 

Cambess. (Myrtaceae) em ovinos. Dissertação de mestrado na Área de Concentração 

de Patologia Veterinária na Universidade do Estado de Santa Catarina. Orientador: Prof. 

Dr. Aldo Gava. Co-orientadora: Prof. Dra. Sandra Davi Traverso. 

 

SINGH, D.; CHO W.C.; UPADHYAY, G. Drug-induced liver toxicity and prevention by 

herbal antioxidants: An Overview. Front Physiol. 6: 363 (2016). 

 

SOLIMAN, M.M.; NASSAN, M.A.; ISMAIL, T.A. Immunohistochemical and molecular 

study on the protective effect of curcumin against hepatic toxicity induced by paracetamol 

in Wistar rats. BMC Complementary and Alternative Medicine. (2014), 14 : 457. 

 

SOUZA, H.A.; GURGEL, R.L.S.; TEIXEIRA, G.A.; CAVALLARI, L.L.; RODRIGUES, 

H.C.A.; MENDONÇA, V. Adubação nitrogenada e fosfatada no desenvolvimento de 

mudas de uvaia. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 25, n. 1, p. 99-103, Jan./Feb. (2009). 

 

SPECTOR, A. Review: Oxidative Stress and Disease. Journal of Ocular Pharmacology 

and Therapeutics. Volume 16, Number 2, (2000). Mary Ann Liebert, Inc. 

 

STIEVEN, A. C.; MOREIRA, J. J. S. e SILVA, C. F. óleos essenciais de uvaia (Eugenia 

pyriformis Cambess): Avaliação das atividades microbiana e antioxidante. Eclética 

Química, v.34, n.03, p. 7-13, (2009). 

 

STURGILL, M.G.; LAMBERT, G.H. Xenobiotic-induced hepatotoxicity: mechanisms of 

liver injury and methods of monitoring hepatic function. Clinical Chemistry 43:8(B) 1512–

1526 (1997). 

 

SUN, Y.M.; ZHANG, H.Y.; CHEN, D.Z.; LIU, C.B. Theoretical elucidation on the 

antioxidant mechanism of curcumin: a DFT study. Org Lett. (2002), 4: 2909 – 2911. 

 



157 
 

SWIFT, L.L.; HILL, J.O.; PETERS, J.C. et al. Medium-chain fatty acids: evidence for 

incorporation into chylomicron triglycerides in humans. Am. J. Clin. Nutr. (1990). 52: 834 

– 836. 

 

TANIGUCHI, C.; GUENGERICH, F.P. Metabolismo de fármacos. In: GOLAN, D. E.; 

TASHJUA JR., A. H.; ARMSTRONG, E. J.; ARMSTRONG, A. W. Princípios de 

farmacologia: A base fisiopatológica da farmacoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, (2009). Capítulo 4. 

 

TEIXEIRA, R.K.C.; YAMAKI, V.N.; YASOJIMAL, E.Y.; BRITO, M.V.H. Effect of copaiba 

oil in hepatic damage induced by acetaminophen in rats. Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 

28 (7). (2013). 

 

TEIXEIRA, F.B.; SILVA, R.B.; LAMEIRA, O.A.; WEBBER, L.P.; COUTO, R.S.D.; 

MARTINS, M.D.; LIMA, R.R. Copaiba oil-resin (Copaifera reticulate Ducke) modulates 

the inflammation in a model of injury to rats’ tongues. BMC Complementary and 

Alternative Medicine. (2017) 17: 313. <DOI: 10.1186/s12906-017-1820-2>. 

 

THONSON, A.W.; KNOLLE, P.A. Antigen-presenting cell function in the tolerogenic liver 

environment. Immunology, (2010). 

 

TOBOUTI, P.L.; MARTINS, T.C.A.; PEREIRA, T.J.; MUSSI, M.C.M. Antimicrobial activity 

of copaiba oil: A review and a call for further research. Biomedicine Pharmacotherapy. 94 

(2017) 93–99. 

 

TSUBOY, M.S.; MARCARINI, J.C.; LUIZ, R.C.; BARROS, I.B.; FERREIRA, D.T.; 

RIBEIRO, L.R.; MANTOVANI, M.S. In vitro evaluation of the genotoxic activity and 

apoptosis induction of the extracts of roots and leaves from the medicinal plant Coccoloba 

mollis (Polygonaceae). J. Med. Food 13: 503 – 508. (2010). 

 



158 
 

TUNG, B.T.; HAI, N.T.; SON, P.K. Hepatoprotective effect of Phytosome Curcumin 

against paracetamol-induced liver toxicity in mice. Braz. J. Pharm. Sci. São Paulo, v. 53, 

n. 1, e 16136, (2017). < http://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902017000116136>. 

 

UCHIDA, N.S.; SILVA-FILHO, S.E.; CARDIA, G.F.E. Hepatoprotective Effect of Citral on 

Acetaminophen-Induced Liver Toxicity in Mice. Evidence - Based Complementary and 

Alternative Medicine, vol. 2017. Article ID 1796209, 9 pages, (2017). 

<https://doi.org/10.1155/2017/1796209>. 

 

ULIANA, M. R.; VENTURINI FILHO, W. G.; ALVES, R. E. Caracterização física e química 

de frutos de uvaia (Eugenia uvalha Cambess).  UNESP - Botucatu, SP, Brasil. (2009). 

 

ULRICH, R.G. Idiosyncratic toxicity: a convergence of risk factors. Annu. Rev. Med. 58, 

17 – 34, (2007). 

 

VASCONCELOS, A.F.F.; GODINHO, O.E.S. Uso de métodos analíticos convencionados 

no estudo da autenticidade do óleo de copaíba. Química Nova, v. 25, n. 6/B, p. 1057 -

1060, 2002. 

 

VASUDEVAN, D.M. Coconut Oil and Health Controversy. International Journal of Health 

and Rehabilitation Sciences, 2, 157-164, 2013. 

 

VEIGA JUNIOR, V.F.; PINTO, A.C. O Gênero Copaifera L. Química nova, v.25, n.2, 

p.273-86. (2002). 

 

VEIGA JUNIOR, V.F. et al. Plantas medicinais: cura segura? Química nova, v. 28, n. 3, 

p. 519 - 28, (2005). 

 

VILLARINO, B.J.; DY, L.M.; LIZADA, C.C. Descriptive sensory evaluation of virgin 

coconut oil and refined, bleached and deodorized coconut oil. LWT- Food Science and 

Technology. 40, 193 e 199 (2007). 

http://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902017000116136
https://doi.org/10.1155/2017/1796209


159 
 

 

VIJAYARATHNA, S.; JOTHY, S.L.; PING, K.Y.; LATHA, L.Y.; OTHMAN, N.; 

SASIDHARAN, S. In Vitro Antioxidant Activity and Hepatoprotective Potential Of Elaeis 

Guineensis Leaf Against Paracetamol Induced Damage in Mice. International Journal of 

Chemical Engineering and Applications, Vol. 3, No. 4. August (2012). 

 

WILKINSON, G.R. Farmacocinética: Dinâmica da absorção, da distribuição e da 

eliminação dos fármacos. In: HARDMAN, J.G.; LIMBIRD, L.E.; GILMAN, A. G. Goodman 

& Gilman As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 

(2005b). Capítulo 1. 

 

WISDOM, S.J.; WILSON, R.; MCKILLOP, J.H.; WALKER, J.J. Antioxidant systems in 

normal pregnancy and in pregnancy-induced hypertension. American journal of obstetrics 

and gynecology, v. 165, n. 6, p. 1701 – 1704. (1991). 

 

WOOLBRIGHT B.L., JAESCHKE H. Mechanisms of Acetaminophen-Induced Liver 

Injury. In: DING, W.X.; YIN, X.M. (eds) Cellular Injury in Liver Diseases. Cell Death in 

Biology and Diseases. Springer, CHAM YEAP, S.K.; Beh, B.K.; Ali, N.M.; Yusof, H.M.; 

Ho, W.Y.; Koh, S.P. Antistress and antioxidant effects of virgin coconut oil in vivo. Exp. 

Ther. Med. 9, 1:39, (2017).  

 

WOOLBRIGHT, B.L.; JAESCHKE, H. Role of the inflammasome in acetaminophen-

induced liver injury and acute liver failure, Journal of Hepatology, vol. 66, no. 4, pp. 836–

848, (2017). 

 

XIE, W.; WANG, M.; CHEN, C.; ZHANG, X.; MELZIG, M.F. Hepatoprotective effect of 

isoquercitrin against acetaminophen-induced liver injury. Life Sci 152: 180-189 (2016). 

 

YAMAGUCHI, M.H.; GARCIA, R.F. Óleo de copaíba e suas propriedades medicinais: 

revisão bibliográfica Revista Saúde e Pesquisa, v. 5, n. 1, p. 137-146, jan./abr. (2012). 

ISSN 1983-1870. 



160 
 

 

YEN, F.L.; WUA, T.H.; LIN, L.T.; CHAM, T.M.; LIN, C.C. Nanoparticles formulation of 

Cuscuta chinensis prevents acetaminophen-induced hepatotoxicity in rats. Food and 

Chemical Toxicology. 46, 1771 – 1777. (2008). 

 

YOON, E.; BABAR, A.; CHOUDHARY, M.; KUTNER, M.; PYRSOPOULOS, N. 

Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity: a Comprehensive Update. Journal of Clinical 

and Translational Hepatology. (2016). vol. 4. 131 – 142. 

 

YUAN, L.; KAPLOWITZ, N. Mechanisms of drug-induced liver injury. Clinics in Liver 

Disease. (2013); 17: 507 - 518. 

 

ZILLO, R. R.; SILVA, P.P.M.; ZANATTA, S.; SPOTO, M.H.F. Parâmetros físico-químicos 

e sensoriais de polpa de uvaia (Eugenia Pyriformis) submetidas à pasteurização. 

Bioenergia em revista: diálogos, ano 4, n. 2, p. 20-33, jul./dez. (2014).  

 

ZHAO, C., DUQUE, S., ZHOU, Y.X. Effects of combined use of diallyl disulfide and N 

acetyl-cysteine on acetaminophen hepatotoxicity in beta naphtha flavone pretreated 

mice. World J. Gastroenterol. (1998). 4: 112 – 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 


