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RESUMO 

 

A hipercolesterolemia é considerada um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento da aterosclerose e doenças cardiovasculares. Estas patologias, por sua vez, 

encontram-se associadas ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio e consequente estresse 

oxidativo. Além da defesa antioxidante encontrada no organismo, há os antioxidantes obtidos 

da dieta, que são indispensáveis para a defesa apropriada contra oxidação, tendo importante 

papel na manutenção da saúde. A amêndoa do Baru (Dipteryx Alata Vog.) possui alto valor 

nutricional, além de um elevado nível de compostos fenólicos, o que indica seu potencial 

antioxidante. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da farinha da 

amêndoa de Baru sobre o perfil lipídico e o estresse oxidativo em ratas alimentadas com uma 

dieta hipercolesterolêmica. A amêndoa do baru foi analisada quanto a sua composição 

centesimal, conteúdo de polifenois totais e a sua capacidade antioxidante in vitro. Foram 

utilizadas 40 ratas, Fisher, albinos, com 50 dias de idade e cerca de 100g, divididos em 4 grupos. 

Grupo controle (C) (dieta AIN-93M); controle baru (CB) (AIN-93M com 2% de farinha de 

amêndoa de baru); hipercolesterolêmico (H) (AIN-93M com 2% de colesterol e 25% de óleo 

de soja); hipercolesterolêmico baru (HB) (dieta hipercolesterolêmica com 2% de farinha de 

amêndoa de baru). Por 12 semanas os animais dispostos em gaiolas individuais receberam água 

e dieta ad libitum e acompanhou-se a ingestão alimentar e ganho de peso. Ao final deste período 

os animais foram eutanasiados e o sangue e os órgãos foram coletados e armazenados. Os dados 

foram submetidos à análise de variância bivariada (ANOVA two way) ou teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis. As diferenças foram consideradas significativas quando o valor de P foi 

menor do que 0,05. A amêndoa de baru apresentou um conteúdo considerável de compostos 

fenólicos e uma atividade antioxidante elevada, comparada a outras castanhas. Como esperado, 

a dieta hipercolesterolêmica levou ao aumento nos níveis séricos do colesterol total e da fração 

não-HDL, concomitante a uma diminuição do colesterol HDL.O tratamento com a farinha da 

amêndoa de baru foi capaz de alterar o perfil lipídico pela atenuação dos níveis de colesterol 

sérico e de triacilglicerois hepático. Seu efeito também foi observado no aumento da excreção 

fecal assim como da excreção de lipídios totais. Os níveis de glutationa reduzida encontraram-

se elevados nos animais que receberam a farinha, bem como a expressão relativa de mRNA de 

γ-GCS e atividade da enzima catalase, indicando o potencial antioxidante in vivo da amêndoa. 

Estes resultados mostram que a amêndoa de baru é um importante agente hipocolesterolêmico, 

além de atuar no metabolismo das defesas antioxidantes, sugerindo que a continuação do estudo 

da amêndoa é fundamental para a determinação de suas propriedades funcionais. 

 

Palavras-chave: Dipteryx Alata Vog., hipercolesterolemia, antioxidante.  
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ABSTRACT 

 

Hypercholesterolemia is considered one of the major risk factors for the development of 

atherosclerosis and cardiovascular disease. These conditions, in turn, are associated with the 

accumulation of reactive oxygen species and consequent oxidative stress. In addition to the 

antioxidant defense found in the body, it can be highlighted the antioxidants obtained from diet, 

which are indispensable for the proper defense against oxidation, having important role in 

maintaining health. The Baru almond (Dipteryx alata Vog.) has high nutritional value, plus a 

high level of phenolic compounds, which indicates its antioxidant potential. Thus, the aim of 

this study was to evaluate the effect of baru almond flour on lipid profile and oxidative stress 

in rats fed with hypercholesterolemic diet. The baru almond was analyzed for its chemical 

composition, total polyphenols content and antioxidant capacity in vitro. 40 Fisher rats, female, 

50 days old and approximately 100 g were divided into 4 groups. Control group (C) (AIN-93M 

diet); control baru (CB) (AIN-93M with 2% baru almond flour); hypercholesterolemic (H) 

(AIN-93M with 2% cholesterol and 25% soybean oil); hypercholesterolemic baru (HB) 

(hypercholesterolemic diet with 2% baru almond flour). By 12 weeks the animals placed in 

individual cages received water and diet ad libitum and food intake and weight gain were 

followed up. At the end of this period, the animals were euthanized and blood and organs were 

collected and stored. Data were submitted to bivariate analysis of variance (ANOVA Two-way) 

or nonparametric Kruskal-Wallis test. Differences were considered significant when P-value 

was lower than 0.05. The baru almond had considerable content of phenolic compounds and 

high antioxidant activity, compared to other nuts. As expected, hypercholesterolemic diet led 

to an increase in serum levels of total cholesterol and non-HDL fraction, concomitant with 

decreased cholesterol HDL. The treatment with baru almond flour was able to alter the lipid 

profile reducing the levels of serum cholesterol and hepatic triacylglycerols. Its effect was also 

observed by the increase in the fecal excretion, as well as the excretion of total lipids. The 

reduced glutathione levels were decreased in groups that not received the flour, as well as the 

relative mRNA expression of γ-GCS and catalase enzyme activity, what indicates the 

antioxidant potential in vivo of the almond. These results show that the Baru almond is an 

important hypocholesterolemic agent that also acts on the antioxidant defenses metabolism, 

suggesting that the continuation of the research about the almond is critical to the determination 

of its functional properties. 

 

Key words: Dipteryx Alata Vog., hypercholesterolemia, antioxidant.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A incidência de dislipidemias tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, 

em países tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Sabe-se que a diminuição do risco 

de dislipidemias e doenças relacionadas, como a aterosclerose e doenças cardiovasculares, 

associa-se com o controle dos níveis séricos e hepáticos de lipídios, que são equilibrados no 

organismo não só por síntese endógena, mas também pela dieta. Como fator associado ao 

aumento dos níveis de colesterol temos a formação de espécies reativas de oxigênio, 

provenientes principalmente da oxidação das lipoproteínas de baixa densidade, levando ao 

desequilíbrio das defesas antioxidantes enzimáticas. Com isso, busca-se cada vez mais 

alimentos que possuam propriedades antioxidantes, a fim de controlar de maneira saudável as 

alterações provocadas pelas dislipidemias. 

 Pesquisas em todo o mundo têm mostrado interesse em reduzir os riscos de 

enfermidades por meio do consumo de alimentos que contém os chamados compostos 

bioativos, entre eles, vitaminas, compostos fenólicos e ácidos graxos, que, por meio de diversas 

vias, podem exercer papel benéfico no metabolismo. Tais compostos podem atenuar processos 

patológicos por serem capazes de impedir diretamente a ação dos radicais livres ou favorecer a 

restauração das estruturas biológicas lesadas por estes, e indiretamente, modulando a ação dos 

antioxidantes enzimáticos. 

 A amêndoa de baru (Dipteryx Alata Vog.), um fruto típico do Cerrado brasileiro, já foi 

analisado por diversos pesquisadores quanto à sua composição centesimal e de compostos 

fenólicos e ficou demonstrado que esta semente comestível é rica em ácidos graxos 

monoinsaturados, além de elevado teor de fibras e de polifenois, entre eles, catequina, ácido 

gálico e ácido ferúlico. Demais estudos também comprovaram a sua capacidade antioxidante 

in vitro. Sendo assim, considerou-se importante determinar os efeitos da amêndoa de baru in 

vivo, para conhecer melhor a disponibilidade de seus compostos e se eles são capazes de atuar 

como antioxidante natural. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Metabolismo do colesterol, hipercolesterolemia e estresse oxidativo 

 

O colesterol, componente da membrana das células eucariotas, é um hidrocarboneto 

cíclico, precursor de hormônios esteroides, vitamina D e ácidos biliares, que exercem um 

importante papel na sinalização celular e na absorção de lipídios. Apenas uma pequena parte 

do colesterol circulante provém da dieta (20%), presente em alimentos de origem animal. Os 

mamíferos absorvem 40 a 50% do colesterol da dieta e o transportam para o fígado e outros 

tecidos. Aproximadamente 80% é derivado da síntese endógena (HEGELE, 2009;  LENNARZ 

e LANE, 2013).  

A biossíntese do colesterol ocorre em todas as células nucleadas do corpo, 

principalmente nos hepatócitos, embora órgãos como intestino, córtex adrenal e gônadas 

também sejam capazes de produzi-lo em quantidades significativas. A primeira etapa da 

biossíntese no organismo ocorre pela associação de três moléculas de acetil-Coenzima A 

(acetil-CoA), que provém do catabolismo de glicose, ácidos graxos ou aminoácidos, levando à 

formação de 3- hidróxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA). A etapa limitante do controle da 

biossíntese de colesterol é catalisada pela enzima HMG-CoA redutase e consiste na conversão 

de HMG-CoA em ácido mevalônico (Figura 1). A segunda etapa envolve a formação do 

esqualeno a partir de seis moléculas de isopentenil pirofosfato, levando à terceira etapa, na qual 

a ciclização do esqualeno origina lanosterol que, em um processo de múltiplas etapas, se 

converte em colesterol (CAMPO e CARVALHO, 2007). 
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Figura 1. Biossíntese do colesterol a partir do Acetil-CoA (CAMPO E CARVALHO, 2007) 

 

O colesterol encontra-se presente nas lipoproteínas plasmáticas na forma de éster de 

colesterol ou colesterol livre. Aproximadamente 20% a 30% encontram-se na forma livre e são 

transferidos rapidamente entre as diferentes lipoproteínas do plasma e entre células e 

lipoproteínas. O colesterol pode sofrer alterações em sua estrutura química, sendo 

enzimaticamente transformado em ácidos biliares e hormônios, secretado acoplado à 

apolipoproteínas e fosfolípides ou ainda ser transferido para lipoproteínas do plasma. A via 

mais significativa para a excreção do colesterol é o sistema hepatobiliar, na forma de colesterol 

ou de ácido biliar, sendo o último sintetizado sob ação da enzima 7-α hidroxilase 

(LOTTENBERG, 2009). 

As principais lipoproteínas plasmáticas são as de baixa densidade (LDL), muito baixa 

densidade (VLDL), alta densidade (HDL) e os quilomícrons. A absorção do colesterol advindo 

da dieta ocorre primeiramente no intestino delgado e depende da presença de sais biliares. Os 

quilomícrons são as primeiras lipoproteínas envolvidas no metabolismo de lipídios. Eles são 



4 
 

sintetizados na mucosa intestinal de onde fazem o transporte dos lipídios oriundos da dieta, 

notadamente os triacilglicerois. O metabolismo inicial dos quilomícrons envolve a hidrólise dos 

triacilglicerois associados pela lipase lipoproteica (LPL), localizada no tecido adiposo, 

muscular e cardíaco, levando à produção de quilomícrons remanescentes. Estes apresentam 

maior concentração de triacilglicerois e menor concentração de colesterol e são removidos da 

circulação pelo fígado. Nos hepatócitos, os quilomícrons remanescentes são decompostos em 

seus aminoácidos e componentes lipídicos, resultando na liberação do colesterol dietético e 

biliar absorvido no hepatócito como colesterol livre (FRÜHBECK e GÓMEZ-AMBROSI, 

2013). 

 O colesterol e ácidos graxos presentes no fígado são convertidos em triacilglicerois ou 

ésteres de colesterol e armazenados nas VLDL. Estas são transportadas pelo sangue para o 

músculo e o tecido adiposo. A perda de triacilglicerois leva à formação das IDL (liproteínas de 

densidade intermediária), e uma perda subsequente produz as LDL, lipoproteínas ricas em 

colesterol. As LDL transportam aproximadamente dois terços do colesterol plasmático do 

fígado para os tecidos extra-hepáticos, sendo que as lipoproteínas que não são captadas são 

retomadas pelo fígado via receptores de LDL, localizados na membrana dos hepatócitos. O 

transporte de LDL ocorre em contato à parede vascular do vaso sanguíneo, favorecendo a 

ligação da LDL ao endotélio vascular ocasionada por alterações oxidativas, o que contribui para 

a progressão da doença aterosclerótica (LARIS, 2005;  NELSON, 2014;  ORAM e 

YOKOYAMA, 1996).  

Por outro lado, as HDL carreiam aproximadamente um terço do colesterol plasmático e 

estão envolvidas na remoção do excesso de colesterol das células. Esta lipoproteína transporta 

uma variedade de lipídios e moléculas lipofílicas entre tecidos e lipoproteínas. Uma das maiores 

funções da HDL é o transporte do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, com posterior 

excreção na bile. Isto ocorre por uma via conhecida como transporte reverso de colesterol 

(FIELDING e FIELDING, 1995;  ORAM e YOKOYAMA, 1996). Esta propriedade confere a 

HDL um efeito antiaterogênico, uma vez que a realização deste transporte reverso inibe a 

oxidação e agregação da LDL, prevenindo o dano vascular causado pela LDL oxidada. Além 

do mais, esta proteína exerce outras ações protetoras importantes, que incluem, entre outras, 

proteção antioxidante, inibição da expressão de moléculas de adesão celular, ativação de 

leucócitos, indução da produção de óxido nítrico (NO) e regulação da coagulação sanguínea 

(LARIS, 2005;  LIMA, E. S. e COUTO, 2006). 
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 O fígado exerce um papel importante na homeostase do colesterol, controlando as vias 

de síntese e excreção. Em nível transcricional, a biossíntese do colesterol é parcialmente 

controlada pela proteína de ligação ao elemento de resposta a esterol (SREBP-2). Quando as 

células necessitam de colesterol, as SREBP-2 das membranas do retículo endoplasmático são 

clivadas e posteriormente entram no núcleo das células, ligando-se aos promotores dos genes 

envolvidos na homeostase do colesterol. Assim, a ativação por meio da SREPB resulta no 

aumento da captação do colesterol plasmático via receptor de LDL (LRL-R) e aumento da 

biossíntese de colesterol, cuja enzima limitante é a HMG-CoA redutase. Ambos os genes do 

LDL-R e da HMG-CoA redutase possuem um elemento regulador de esterol em suas regiões 

promotoras, que é comumente regulado pela SREBP-2. Em contraste, a enzima colesterol 7α-

hidroxilase (CYP7A1) é limitante no processo de excreção do excesso de colesterol do corpo, 

tanto por secreção direta na bile ou após sua conversão em sais biliares (DE SOUZA et al., 

2012). 

Estes mecanismos de controle exercidos pelo organismo mantêm o equilíbrio do perfil 

lipídico. No entanto, a presença de fatores tanto internos quanto externos, como consumo de 

álcool, fumo ou mesmo uma rotina estressante, podem ocasionar o desequilíbrio deste sistema, 

levando ao desenvolvimento das dislipidemias. Segundo dados da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, as dislipidemias podem se apresentar de quatro maneiras bem descritas. 

Hipercolesterolemia isolada (níveis séricos elevados de colesterol total), hipertrigliceridemia 

isolada (níveis séricos elevados de triacilglicerois), hiperlipidemia mista (níveis séricos 

elevados de colesterol total e de triacilglicerois) e, por último, diminuição isolada de HDL ou 

associada a um aumento de LDL e/ou triacilglicerois (SPOSITO et al., 2007). 

A hipercolesterolemia é considerada um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento da aterosclerose. Inicialmente, acreditava-se que o acúmulo de LDL na parede 

vascular era o fator causador da doença aterosclerótica. No entanto, esta teoria vem sendo 

modificada ao longo dos últimos vinte anos. A exposição aos fatores relacionados com o 

desenvolvimento da aterosclerose, entre eles concentrações anormais de lipídios ou 

lipoproteínas no sangue, histórico familiar, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, 

tabagismo e sedentarismo promove lesões no endotélio dos vasos sanguíneos. Uma vez 

instalada a lesão, a produção de moléculas de adesão por células musculares lisas medeia a 

entrada de monócitos e macrófagos na camada íntima do vaso. Estas células então englobam as 

LDL oxidadas presentes na parede vascular. Portanto, a presença de lipoproteínas é requerida 

para o desenvolvimento definitivo da placa aterosclerótica, mas a localização e acúmulo destas 
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lipoproteínas ocorrem em resposta a alterações preexistentes no endotélio vascular (DA LUZ 

GIROLDO; ALVES; BAPTISTA, 2007). 

A doença cardiovascular constitui uma das causas principais de morbidade e 

mortalidade nos países industrializados e existem diversos estudos que associam a composição 

da dieta aos seus múltiplos fatores de risco. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o elevado consumo de alimentos inadequados, ricos em gordura e açúcares, em conjunto com 

a inatividade física, se encontram entre os dez fatores principais que desencadeiam a 

mortalidade. No Brasil, aproximadamente 300 mil óbitos ocorrem por ano, causados por 

doenças cardiovasculares associadas à aterosclerose. Nos Estados Unidos são encontrados 

dados ainda mais alarmantes, nos quais as doenças cardiovasculares são responsáveis por 

aproximadamente 80% das mortes de pessoas acima de 65 anos (MACHADO et al., 2003). 

Estudos epidemiológicos têm estabelecido claramente uma relação direta entre o nível 

de colesterol sérico e risco de doenças cardiovasculares e ateroscleróticas. A hiperlipidemia é a 

principal causa do desenvolvimento da aterosclerose e doenças associadas, tais como infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência renal e é caracterizada pelo aumento dos 

níveis séricos de triacilglicerois e colesterol. Níveis elevados de colesterol também levam a 

outras doenças crônico-degenerativas, incluindo certos tipos de câncer, diabetes e obesidade 

(CROWTHER, 2005;  HUI e HOWLES, 2005).  

 

2.1.1 Hipercolesterolemia em modelo animal 

 

A ingestão contínua de uma dieta rica em gordura se encontra diretamente relacionada 

com a hiperlipidemia em humanos. Sendo assim, a indução de alterações no metabolismo de 

lipídios em animais de laboratório tem a finalidade de compreender melhor a relação entre 

desordens no metabolismo de colesterol e aterogênese e também avaliar o efeito de tratamentos 

na redução dos níveis de colesterol circulante. Nesses parâmetros, muitos modelos animais são 

testados, como pombos, galinhas, gatos, cachorros, coelhos, porcos, camundongos e ratos 

(MOGHADASIAN, 2002;  MOGHADASIAN; FROHLICH; MCMANUS, 2001).  

Um modelo de animal ideal para estudo de dislipidemia deve cumprir uma série de 

requisitos, incluindo baixo custo, habitação, tamanho, velocidade de criação e um pacote 

genético bem definido. Além disso, deve também compartilhar da mesma patologia do ser 

humano. Sendo assim, o estudo da hipercolesterolemia em modelo animal apresenta algumas 

limitações, destacando-se a diferença no perfil das lipoproteínas, a expressão das apoproteínas 
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e a atividade das enzimas regulatórias do metabolismo do colesterol hepático, dificultando a 

comparação com estudos em seres humanos (MOGHADASIAN et al., 2001).  

Em seu estudo, ZHANG, Z. et al. (2009) mostraram que hamsteres são mais propensos 

do que ratos à indução de hipercolesterolemia pela ingestão excessiva de colesterol dietético, 

sendo que o perfil de lipoproteínas desses animais se aproxima mais dos seres humanos. Além 

disso, a secreção biliar de esteróis e a síntese de colesterol e ácidos biliares também é similar. 

Também, os hamsteres precisam de colesterol dietético a nível dez vezes menor que os ratos 

para desenvolver o mesmo grau de hipercolesterolemia, provando ser um bom modelo para 

estudar o efeito hipocolesterolêmico de alimentos funcionais. 

O rato é uma espécie resistente à aterosclerose. Neste, a principal lipoproteína 

transportadora do colesterol plasmático é a HDL, diferente dos seres humanos. É possível 

atingir a hipercolesterolemia nos ratos adicionando o mínimo de 1% de colesterol na dieta, pois 

estes são geralmente hiporresponsivos ao colesterol ingerido (MOGHADASIAN, 2002;  

ZHANG, Z. et al., 2009). 

O nosso laboratório tem experiência no desenvolvimento de hipercolesterolemia em 

ratos e tem obtido resultados satisfatórios. Apesar das controvérsias presentes na literatura, 

estudos recentes tiveram sucesso na avaliação de ratos quanto ao efeito da dieta no metabolismo 

de lipídios e homeostase do colesterol. DE SOUZA et al. (2010) investigaram o potencial 

antioxidante e hipocolesterolêmico da polpa de açaí em ratas e, após seis semanas de período 

experimental, notaram que os animais que foram alimentados com dieta hipercolesterolêmica, 

com 25% de óleo de soja e 1% de colesterol, apresentaram níveis aumentados de colesterol total 

(CT) e colesterol não HDL, bem como níveis reduzidos de colesterol HDL (HDL-C) e a 

suplementação com o açaí causou um efeito hipocolesterolêmico pela redução do colesterol 

total e não HDL. 

Em estudo de indução de esteatose hepática por dieta hipercolesterolêmica, ABREU et 

al. (2014) observaram em ratas Fischer, submetidas a 8 semanas de experimento que, quando 

comparados aos animais controle, os animais alimentados com dieta hipercolesterolêmica (25% 

de óleo de soja e 1% de colesterol) tiveram níveis aumentados de colesterol total e níveis 

reduzidos de colesterol HDL, além de acúmulo de lipídios no fígado. LOPES (2014), analisou 

o perfil lipídico de ratas Fischer que receberam dieta hipercolesterolêmica (25% de óleo de soja 

e 2% de colesterol) por 10 semanas e encontrou também aumento dos níveis de CT e colesterol 

não HDL, além de redução dos níveis de colesterol HDL e triacilglicerois (TAG).    
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Vários modelos de dieta com alto teor de gordura são encontrados para ratos e estas 

variam de ração comercial suplementadas com 1% ou 2% de colesterol a dietas com diferentes 

proporções de lipídios e carboidratos, além de diferentes fontes de gordura e acréscimo ou não 

de ácido cólico. Para a indução de níveis elevados de colesterol é usada uma dieta rica em 

triacilglicerois contendo colesterol. A fonte de lipídios varia entre banha, óleo de soja, de canola 

ou de girassol (DE SOUZA et al., 2010;  MATOS et al., 2005;  PAULA et al., 2009). 

 

2.1.2 Estresse oxidativo e defesas antioxidantes  

 

As doenças inflamatórias, tais como as dislipidemias, têm sido associadas a um 

desequilíbrio redox e aos efeitos do acúmulo de espécies oxidantes no organismo. Como parte 

essencial da vida aeróbica e do metabolismo, os radicais livres são produzidos naturalmente por 

oxidação ou por alguma disfunção biológica. Esses radicais, cujo elétron desemparelhado 

encontra-se no centro dos átomos de oxigênio são conhecidos como Espécies Reativas de 

Oxigênio (ERO). A produção do radical livre primário, o ânion superóxido, pode dar-se pela 

ação das enzimas xantina oxidorredutase, óxido nítrico sintase (NOS), NADPH oxidase e 

enzimas da cadeia respiratória mitocondrial na respiração celular e em processos metabólicos. 

Estas espécies estão envolvidas em processos fisiológicos, como na produção de energia, 

fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias 

biológicas importantes. Porém, quando em excesso, promovem efeitos prejudiciais como a 

peroxidação dos lipídios de membrana e oxidação de proteínas, carboidratos e DNA 

(BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006;  VALKO et al., 2007). 

Os danos causados por ERO nas células podem proporcionar alterações na expressão 

gênica acarretadas por lesões oxidativas no DNA ou em fatores de transcrição; perda da 

integridade celular, ocasionada por rupturas na membrana causadas por oxidação lipídica; 

ativação ou inativação de enzimas chave e; alterações de sua função devido ao excesso de LDL 

oxidadas (LDL-ox). Esta última pode ser encontrada nas células endoteliais dos vasos 

sanguíneos e nas células fagocitárias presentes na região endotelial afetada, sendo causa 

determinante do desenvolvimento da placa ateromatosa (NÚÑEZ-SELLÉS, 2005). As LDL-

ox, por sua vez, intensificam o processo de produção de ERO via NADPH oxidase, uma vez 

que a sua captação pelo receptor de LDL-ox (LOX-1), situado na membrana das células 

endoteliais, ativa esta enzima. As espécies reativas produzidas via NADPH oxidase estão 

fortemente associadas com a aterosclerose, uma vez que elas atuam na regulação positiva da 

expressão de LOX-1, fazendo deste processo um ciclo (LEE et al., 2010).  A propagação da 
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peroxidação lipídica leva à formação de inúmeros compostos, por exemplo alcanos, 

malondialdeído e isoprostanos. Estes compostos são avaliados como biomarcadores de 

peroxidação lipídica e têm sido encontrados em diversas doenças, tais como doenças 

degenerativas e diabetes (LOVELL et al., 1995). 

 O estresse oxidativo é então consequência de distúrbios na produção, distribuição ou 

pelo excesso de ERO oriundos de fontes endógenas ou fatores ambientais, prevalecendo o dano 

advindo destas espécies sobre as células. Por esse motivo, o estresse oxidativo tem sido 

relacionado com a patogênese de diversas doenças crônico-degenerativas, como doenças 

cardiovasculares, câncer e envelhecimento (ANILA e VIJAYALAKSHMI, 2003;  SIES, 1997). 

A exposição ao excesso de radicais livres leva o organismo a desenvolver uma série de 

mecanismos de defesa, entre eles, a defesa antioxidante. Antioxidantes são moléculas estáveis 

o suficiente para doar um elétron para um radical livre e assim neutralizá-lo, reduzindo a 

capacidade de lesão. Eles retardam ou inibem o dano celular principalmente pela propriedade 

de sequestrar os radicais livres. Os antioxidantes enzimáticos incluem a glutationa peroxidase 

(GPx), glutationa S-transferase (GST), catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) e são 

produzidos durante o metabolismo normal do corpo. Os antioxidantes não-enzimáticos, com 

exceção da glutationa, são encontrados na dieta, representados pelo ácido ascórbico (vitamina 

C), α-tocoferol (vitamina E), carotenoides, compostos fenólicos, dentre outros. O organismo 

não é capaz de sintetizá-los, portanto eles devem ser suplementados na alimentação cotidiana 

(HALLIWELL, 1995;  SHI; NOGUCHI; NIKI, 1999;  VALKO et al., 2007). 

  A glutationa (GSH) é sintetizada nas células a partir dos seus aminoácidos constituintes. 

Ela possui propriedades antioxidantes uma vez que o grupo tiol no seu radical cisteína é um 

agente redutor que pode ser oxidado e reduzido de forma reversível. Nas células, a GSH é 

mantida na sua forma reduzida por meio da enzima glutationa redutase que, por sua vez, reduz 

outros metabólitos e sistemas enzimáticos ou reage diretamente com agentes oxidantes. Devido 

à sua alta concentração e papel central no estado redox celular, a GSH é um dos antioxidantes 

celulares mais importantes (HUBER; ALMEIDA; FATIMA, 2008;  ZITKA et al., 2012). 

A glutationa peroxidase catalisa a hidrólise do peróxido de hidrogênio e de 

hidroperóxidos orgânicos. Existem, pelo menos, quatro tipos diferentes de isoenzimas da GPx, 

sendo que a GPx 1 é mais abundante e muito eficiente no sequestro de H2O2 enquanto a GPx 4 

é mais ativa quando se trata de hidroperóxidos lipídicos (BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999).  

A glutationa-S-transferase faz parte de uma família multifuncional de proteínas 

envolvidas na detoxificação celular, evitando os efeitos deletérios de compostos xenobióticos 
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como drogas, herbicidas, compostos químicos carcinogênicos e poluentes ambientais. Ela 

catalisa a conjugação da glutationa reduzida com compostos endógenos ou exógenos, com a 

finalidade de torná-los menos tóxicos, mais solúveis em água e mais fáceis de serem degradados 

e excretados (CARLETTI et al., 2008;  HUBER et al., 2008).    

Outra enzima antioxidante comum a quase todos os organismos vivos é a catalase, cuja 

função é catalisar a decomposição de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. O peróxido 

de hidrogênio é um produto secundário de muitos processos metabólicos normais, e é 

prejudicial. Para prevenir o dano ele deve ser convertido rapidamente em outras substâncias 

menos reativas (CHELIKANI; FITA; LOEWEN, 2004).  

A principal defesa fisiológica contra o ânion superóxido é a enzima superóxido 

dismutase, que é capaz de converter dois O2
- em uma molécula de H2O2 e uma de oxigênio. O 

papel principal da SOD em todos os organismos aeróbicos é neutralizar esses ânions produzidos 

no citosol (Cu/Zn-SOD), na mitocôndria (Mn-SOD) e no retículo endoplasmático das células. 

No entanto, a SOD pode ter também um efeito pró-oxidante, já que a produção de H2O2 é tóxica 

para as células. Para a remoção do peróxido torna-se necessária a presença de outros sistemas 

antioxidantes, como as enzimas catalase e glutationa peroxidase. A ação dos mecanismos de 

defesa antioxidante enzimáticos encontra-se resumida na Figura 2 (CARILLON et al., 2013). 
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Figura 2. Mecanismo de indução do estresse oxidativo. O desequilíbrio entre a produção de ERO e as 

defesas antioxidantes resulta no acúmulo de produtos oxidativos (Adaptado de CARILLON et al, 2013).  

 

Os componentes celulares não são protegidos totalmente por antioxidantes endógenos, 

e os antioxidantes obtidos da dieta são indispensáveis para a defesa apropriada contra oxidação, 

tendo importante papel na manutenção da saúde. 

A vitamina E é o nome coletivo de oito tocoferóis e tocotrienóis lipossolúveis com 

propriedades antioxidantes. O α-tocoferol, além de ser o mais estudado, é também o que possui 

maior biodisponibilidade. Estudos tem afirmado que este tocoferol protege a membrana contra 

a oxidação pela interrupção da reação em cadeia da peroxidação lipídica. Este mecanismo 

produz radicais α-tocoferolila oxidados que podem ser reciclados à sua forma ativa reduzida 

através da redução de outros antioxidantes, como ascorbato, retinol ou ubiquinol 

(CERQUEIRA; DE MEDEIROS; AUGUSTO, 2007).  

Os polifenois, em especial os flavonoides, são antioxidantes mais efetivos que as 

vitaminas E e C, possuindo estrutura ideal para o sequestro de radicais. Esta estrutura influencia 

a atividade antioxidante, que pode ser determinada por cinco fatores: reatividade como agente 

doador de prótons e elétrons, estabilidade do radical flavanoila formado, reatividade frente a 
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outros antioxidantes, capacidade de quelar metais de transição, solubilidade e interação com as 

membranas (BARREIROS et al., 2006). 

Compostos fenólicos derivados das plantas são apontados como tendo múltiplos efeitos 

biológicos, incluindo a atividade antioxidante. Existe a hipótese de que os fitoquímicos 

presentes nos alimentos exerçam efeitos benéficos à saúde uma vez que eles combatem o 

estresse oxidativo no organismo pela manutenção do balanço entre oxidantes e antioxidantes. 

Recentemente, estes antioxidantes naturais têm levantado interesse considerável entre 

profissionais e consumidores devido ao seu potencial terapêutico, trazendo então o conceito de 

“alimento funcional”. Mais de 5000 fitoquímicos já foram identificados nos vegetais e ainda 

restam outros mais a serem identificados (SREERAMULU e RAGHUNATH, 2010). 

 

2.2 Alimentos funcionais  

 

Define-se por alimento funcional a substância ou componente de um alimento que, 

consumido na alimentação cotidiana, traz benefícios para a saúde, inclusive a prevenção e o 

tratamento de doenças, graças à presença de ingredientes fisiologicamente saudáveis. Esses 

produtos variam tanto de nutrientes isolados, produtos de biotecnologia, alimentos 

geneticamente construídos quanto a alimentos processados e derivados de plantas (CANDIDO, 

2005;  POLLONIO, 2000). 

Os alimentos funcionais surgiram no Japão na década de 80 e faziam parte de uma nova 

concepção de alimentos, lançada através de um programa do governo que objetivava 

desenvolver alimentação saudável para uma população que envelhecia e exibia uma grande 

expectativa de vida. Desde então, o interesse pelo termo alimento funcional tem crescido 

amplamente (ANJO, 2004). 

Inúmeros são os fatores que têm contribuído para o desenvolvimento destes produtos, 

sendo um deles o aumento da consciência dos consumidores, que optam por hábitos saudáveis 

e pela melhoria na qualidade de vida (MORAES, 2007). 

Além das propriedades nutricionais básicas, os alimentos funcionais precisam 

apresentar propriedades benéficas, sendo oferecidos na forma de alimentos comuns. Apesar de 

serem consumidos em dietas convencionais, demonstram capacidade de regular funções 

corporais, auxiliando na proteção contra doenças como hipertensão, diabetes, câncer, 

osteoporose e coronariopatias (SOUZA, 2003).  
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De acordo com SOUZA (2003), podem-se classificar os alimentos e ingredientes 

funcionais de duas formas: quanto à fonte, de origem vegetal ou animal, ou quanto aos 

benefícios que apresentam, operando em seis áreas do organismo: no sistema gastrointestinal; 

no sistema cardiovascular; no metabolismo de substratos; no crescimento, no desenvolvimento 

e diferenciação celular; no comportamento das funções fisiológicas e como antioxidantes. 

São diversos os compostos bioativos encontrados nos alimentos funcionais, como fibras 

solúveis e insolúveis, fitoesteróis, fitoestrógenos, vitaminas, e outros fitoquímicos. Além 

destes, ressaltamos aqui os (1) compostos fenólicos, sendo os mais importantes os ácidos 

fenólicos, os polifenois e os flavonoides. As flavonas, flavanonas, flavanóis, catequinas e 

antocininas formam o grupo dos flavonóides. Estes protegem contra a oxidação do colesterol 

LDL através da redução de radicais livres, quelação de íons metálicos e regeneração de alfa-

tocoferol. Atuam também contra radicais livres, alergias, inflamações, úlceras, virose, tumores 

e hepatotoxinas (DILLARD e GERMAN, 2000). Catequinas, flavonóides, antocininas e ácidos 

fenólicos apresentam ação antioxidante. A catequina é responsável pela proteção contra doença 

cardiovascular aterosclerótica. Uma subclasse dos flavonóides são as isoflavonas, que atuam 

no combate ao câncer, diabetes, osteoporose deficiência cognitiva, doenças cardiovasculares e 

efeitos da menopausa (ANJO, 2004).  

Os (2) ácidos graxos poliinsaturados, destacando as séries ômega 3 e 6 encontrados em 

peixes de água fria, óleos vegetais, semente de linhaça, nozes e alguns tipos de vegetais. 

Encontram-se associados com a prevenção de doenças cardiovasculares, pela redução dos 

níveis de triacilglicerois e colesterol sanguíneos, elevando a fluidez sanguínea e reduzindo a 

pressão arterial (AFONSO et al., 2013). E o (3) tocoferol, vitamina E, um potente inibidor da 

peroxidação de lipídios em estudos in vivo. Esta substância age como doadora de hidrogênio 

para o radical peroxila, detendo a reação radicalar em cadeia (BARREIROS et al., 2006). 

 Por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério da 

Saúde regulamentou os Alimentos Funcionais através das resoluções: ANVISA/MS 16/99; 

ANVISA/MS 17/99; ANVISA/MS 18/99; ANVISA/MS 19/99, que têm por essência a forma 

de registro de produtos novos, a avaliação de risco e segurança dos alimentos, a análise e 

comprovação das propriedades funcionais e o registro de alimentos com alegação de 

propriedades funcionais e ou de saúde em sua rotulagem (BRASIL, 

1999a;1999b;1999c;1999d).   

A legislação brasileira não possui definição para alimento funcional. Ela descreve 

alegação de propriedade funcional e alegação de propriedade de saúde e determina as diretrizes 
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para sua utilização. De acordo com a ANVISA, as diretrizes para a utilização da alegação de 

propriedades funcionais e ou de saúde são:  

“a) A alegação de propriedades funcionais e ou de saúde é permitida em 

caráter opcional; 

b) O alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais ou de saúde 

pode, além de funções nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, 

produzir efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, 

devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica; 

c) São permitidas alegações de função ou conteúdo para nutrientes e não 

nutrientes, podendo ser aceitas aquelas que descrevem o papel fisiológico do 

nutriente ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento e funções 

normais do organismo, mediante demonstração da eficácia. Para os nutrientes 

com funções plenamente reconhecidas pela comunidade científica não será 

necessária a demonstração de eficácia ou análise da mesma para alegação 

funcional na rotulagem (item 3.3 da resolução n° 18/99); 

d) No caso de uma nova propriedade funcional, há necessidade de 

comprovação científica da alegação de propriedades funcionais e ou de saúde 

e da segurança de uso, segundo as Diretrizes Básicas para avaliação de Risco 

e Segurança dos alimentos; 

e) As alegações podem fazer referências à manutenção geral da saúde, ao 

papel fisiológico dos nutrientes e não nutrientes e à redução de risco de 

doenças. Não são permitidas alegações de saúde que façam referência à cura 

ou prevenção de doenças” (BRASIL, 1999c). 

A aplicação do item 3.3 (citado acima) levou ao aumento do uso de informações em 

rótulos de produtos dispensados da obrigatoriedade de registro no comércio e, assim, foi 

elaborado o Informe Técnico n° 9 de maio de 2004 (ANVISA, 2004), no qual devem ser 

cumpridos os seguintes critérios para aprovação das alegações para alimentos com funções 

plenamente reconhecidas pela comunidade científica:  

• “Estarem relacionados a nutrientes intrínsecos ao produto, os quais devem 

estar presentes pelo menos na quantidade estabelecida para o atributo “fonte”, 

conforme a Regulamentação sobre Informação Nutricional Complementar;  

• Serem específicos quanto à função do nutriente objeto da alegação e; 

• Estarem vinculados ao alimento de consumo habitual da população, o qual 

não deve ser de consumo ocasional e nem estar apresentado em cápsulas, 

comprimidos, tabletes ou outras formas farmacêuticas.” 
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Na última década a medicina preventiva tem avançado bastante, especialmente nos 

países desenvolvidos. Pesquisas demonstram que a nutrição exerce um papel crucial na 

prevenção de doenças crônicas, a maioria delas relacionadas com a dieta. Os alimentos 

funcionais introduzem então a consideração de que a comida não é apenas necessária para viver, 

mas também é uma fonte de bem-estar físico e metal, contribuindo para a prevenção e redução 

dos fatores de risco para várias doenças ou melhorando as funções do organismo (LOPEZ-

VARELA; GONZALEZ-GROSS; MARCOS, 2002).  

 

2.3 O Baru 

 

Considerado a mais rica savana do mundo em biodiversidade, o Cerrado brasileiro é um 

domínio fitogeográfico complexo e abriga uma enorme variedade de paisagens e uma grande 

quantidade de espécies de plantas e animais. Encontra-se distribuído principalmente nos estados 

de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais, Bahia e Distrito 

Federal. Numa área equivalente a um quarto do território nacional, em meio a chapadas e vales, 

o Cerrado se desdobra por uma vastidão de 2 milhões de km2, e uma vegetação que vai do 

campo seco às matas de galeria. Além de sua diversidade sócio-cultural, informações indicam 

que o Cerrado é um bioma rico e totalmente significativo por sua extensão, diversidade 

ecológica, estoques de carbono e função hidrológica no continente sul-americano. No entanto, 

trata-se de um bioma fortemente ameaçado pelo avanço da fronteira agrícola e ainda relegado 

pelo poder público e organismos internacionais (ARAKAKI et al., 2009;  CARRAZZA e 

D'ÁVILA, 2010). 

Na ausência de preocupação com as vias de utilização racional que comportem uma 

produção sustentada, a intensa exploração coloca o bioma num processo de descaracterização. 

Suas árvores tortas dão espaço a mares de soja, milho, arroz, feijão, pastagens para crescentes 

rebanhos de gado e utilização de pesticidas e agrotóxicos. Esta mecanização não considera a 

importância da diversidade, fundamentando-se somente na exploração contínua e nos lucros 

embolsados. Sendo assim, este quadro de devastação, caracterizado pelo desrespeito às leis de 

proteção ambiental, queimadas e clara exploração agrícola, põe em perigo uma região que é o 

berço das águas das principais bacias hidrográficas brasileiras, levando a prejuízos 

incalculáveis ao solo, à fauna, à flora, colocando muitas espécies animais e vegetais em risco 

de extinção, principalmente no tocante às espécies fruteiras nativas. Além disso, o Cerrado 

também constitui base de sobrevivência cultural e material de inúmeros habitantes, que veem 
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como fonte de subsistência o uso de seus recursos naturais (CANDIL; DE ARRUDA; 

ARAKAKI, 2007).  

O Barueiro, uma leguminosa arbórea encontrada no bioma Cerrado, da família 

Leguminosae, integra o grupo das espécies nativas utilizadas como fonte de renda familiar pela 

população da região. Ele se destaca por sua ocorrência ampla (Figura 3) e pela sua relação com 

o modelo de exploração exercido pela comunidade rural, onde as áreas mais tradicionalistas, 

voltadas para a pecuária, preservam as plantas na abertura de pastos. A exploração extrativa do 

seu fruto pode complementar a renda familiar pela comercialização da amêndoa e seus 

subprodutos. No comércio local e nos centros urbanos são encontrados diversos produtos, como 

os artesanatos, conhecido como biojóias do baru, sementes torradas, farinha da polpa e das 

sementes, carvão vegetal dos resíduos de quebra dos frutos e o óleo extraído das sementes. Em 

longo prazo, a utilização do barueiro em áreas a serem recuperadas como reservas legais e de 

proteção ambiental, a exemplo de nascentes, margens de rios e córregos, beneficia a sua 

conservação e a manutenção de outras espécies associadas ou que a usam como alimento. Este 

uso pode se dar de diversas formas, como exemplos: forrageiro, já que sua presença nas 

pastagens beneficia o gado, sendo usado como abrigo e o valor energético e nutricional das 

polpas dos frutos mantém a qualidade da forragem; o óleo e a casca do tronco contém 

propriedades medicinais; o uso do óleo também na indústria alimentícia e farmacêutica e; 

confecção de papel com a celulose da madeira (DE CARVALHO CORRÊA et al., 2007;  

PIMENTEL, 2008;  SANO; VIVALDI; SPEHAR, 1999).  
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Figura 3. Distribuição geográfica do baru no Cerrado Sentido Restrito, em 84 localidades entre 316 

levantamentos no Bioma Cerrado (RATTER, 2000). 

 

Da espécie Dipteryx Alata Vog (Figura 4), esta árvore incide em terras bem drenadas de 

cerradão, mata e cerrado nos estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais destacando-se por 

seu porte de 15 a 25 metros de altura e cerca de 8 m de diâmetro de copa. Floresce de novembro 

a maio e frutifica de agosto a outubro (LIMA, J. C. R. et al., 2010). Seu período de frutificação 

é bastante variado, em função das condições de solo e água, ocorrendo com cerca de 6 anos. 

Possui safra descontínua com variações bruscas de intensidade de produção de frutos de um 

ano para o outro. Cada barueiro produz torno de 1000 a 3000 frutos, cujo diâmetro maior é de 

5 a 7 cm e o diâmetro menor de 3 a 5 cm, pesando entre 26 a 40 g. Para implicações práticas, 

relacionado à utilização comercial, um plantio de baru poderia produzir aproximadamente 850 
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kg de amêndoas e 19 toneladas de polpa por hectare. O peso e rendimento de seus componentes 

encontram-se no Quadro 1 (ARAKAKI et al., 2009). 

 

Quadro 1. Características físicas dos frutos do baru 

Parâmetros Média 

Peso por fruto 25g 

Peso da polpa por fruto 7,5g 

Peso da semente por fruto 1,25g 

Peso do endocarpo por fruto 16,25g 

Rendimento da polpa 30% 

Rendimento da semente 5% 

Rendimento do endocarpo 65% 

Fonte: CARRAZZA e D'ÁVILA (2010) 

O fruto baru, é também conhecido como cumaru, cumbaru, barujó, castanha-de-ferro, 

castanha-de-burro, coco-feijão, emburena-brava, feijão-coco, fruta-de-macaco, entre outros. 

Apresenta-se como uma vagem de coloração parda drupácea elíptica, isto é, que possui uma 

polpa fibrosa com um centro endurecido contendo uma única semente oleaginosa comestível, 

a amêndoa de baru, grande, elipsóide, lisa, hilo branco, com sua cor variando de castanho-

escuro ao castanho ou amarelo esverdeado (DE CARVALHO CORRÊA et al., 2007;  

FREITAS, J. B. D., 2009).  

Figura 4. A espécie Dipteryx Alata Vog. (BRANDT, 2015;  Mundo Educação - Baru, 2015;  Oh Minas 

2015)  
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Os frutos e sementes da espécie são consumidos por macacos, pacas, cotias e morcegos 

que acabam atuando também como dispersores de suas sementes. Além de importante recurso 

para a fauna silvestre também são consumidos pelo gado (BASSINI, 2008). 

Ambas a polpa e a amêndoa de baru podem ser consumidas na alimentação humana. A 

semente torrada tem sabor semelhante ao amendoim, com características sensoriais muito 

agradáveis e pode ser aproveitada no enriquecimento de pães, bolos, sorvetes, doces ou 

paçoquinhas, barras de cereais e também na fabricação de licor. In natura, a semente não é 

indicada para consumo, precisando ser torrada para diminuir o inibidor de tripsina, que interfere 

indiretamente na absorção de aminoácidos essenciais (JÚNIOR et al., 2007;  LEMOS et al., 

2012). 

São muitos os estudos que definem as características químicas e nutricionais da 

amêndoa de baru. Em seu trabalho, FREITAS, J. B. D. (2009), determinou as médias de 

composição centesimal de trabalhos realizados nos anos 90 e começo dos anos 2000 

(TAKEMOTO et al., 2001;  TOGASHI, 1995;  VALLILO; TAVARES; AUED, 1990) e 

encontrou valores de umidade de 5,95 g.100g-1, proteínas 26,64 g.100g-1, lipídios 40,11 g.100g-

1, carboidratos 11,10 g.100g-1, fibra alimentar total 13,40 g.100g-1 e cinzas 2,80 g.100g-1. Nos 

últimos anos, encontram-se na literatura valores semelhantes quanto à composição centesimal 

da semente, com pequenas variações (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Composição centesimal da amêndoa de baru determinada por diferentes autores. 

Teores em g/100g. 

 Proteínas Lipídios Carboidratos Fibras insolúveis Umidade Cinzas 
1 24,4 43,2 29,3 - - 3,01 
2 30,9 41,2 9,2 10,7 3,58 2,98 
3 27,42 43,4 10,01 14,26 1,8 3,03 
4 25,8 41,9 13,6 11,04 3,71 3,32 
5 26,9 40,9 11,5 13,3 3,2 3,0 
6 29,9 41,9 12,2 7,18 3,4 3,1 
7 23,8 46,4 26,9 - 5,8 2,9 

Valores se referem a dados da literatura. 1(CRUZ et al., 2011). 2(CZEDER et al., 2012). 3(FREITAS, J. 

B. D., 2009). 4(FERNANDES, D. C. et al., 2010). 5(LIMA, J. C. R. et al., 2010). 6(DE OLIVEIRA 

SOUSA et al., 2011). 7(LEMOS et al., 2012).  

 

As diferenças observadas nestes teores possivelmente se devem a alterações no estágio 

de maturação ou na composição do solo, assim como diferenças no clima e os métodos 

empregados para análises. 
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Apesar de ser uma leguminosa arbórea, o baru exibe em sua composição centesimal 

teores proteicos maiores que leguminosas de consumo popular como feijão comum, ervilha, 

feijão-de-corda e grão-de-bico. A semente de baru deve ser apontada como boa fonte 

energética, observado seu alto teor de lipídios, 40%, próximo à soja. Seu óleo indica ser uma 

boa fonte de ácidos graxos mono e poli-insaturados, tendo os ácidos oleico e linoleico como 

principais elementos (TAKEMOTO et al., 2001;  TOGASHI, 1995). O consumo desses ácidos 

é importante para a saúde, já que eles interferem no perfil lipídico sérico e favorecem a 

diminuição das frações de lipoproteína de baixa densidade e de muito baixa densidade, que são 

responsáveis pela elevação do colesterol sérico. Além disso, a amêndoa de baru também possui 

uma boa proporção (14:1) de ácidos linoleico e linolênico (ω-6/ω-3), uma vez que, segundo a 

OMS, altas proporções (elevada ingestão de ácido graxo linoleico associada ao baixo consumo 

de ácido graxo linolênico) contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(FREITAS, J. B. D., 2009). 

Quanto à sua composição em minerais, o baru apresenta teores de cálcio maiores do que 

o pequi, castanha de caju e amendoim. Os teores de minerais (macro e micronutrientes) da 

semente de baru são apresentados no Quadro 3 (DE OLIVEIRA SOUSA et al., 2011). A 

castanha de baru pode ser também considerada como rica em magnésio para pessoas de todas 

as idades e para ambos os gêneros. O conhecimento da composição mineral das amêndoas 

nativas do Cerrado é útil para a prevenção de deficiências, especialmente nas comunidades com 

acesso limitado a uma dieta de qualidade. 

 

Quadro 3. Teores de minerais (mg/100 g) da semente de baru. 

Elementos Valores (média ± desvio padrão) 

Cálcio  110,94 ± 1,36 

Sódio 7,46 ± 1,51 

Ferro  3,57 ± 0,09 

Fósforo  832,80 ± 2,66 

Magnésio  164,81 ± 1,29 

Potássio  980,35 ± 5,31 

Zinco  4,29 ± 0,16 
Fonte: DE OLIVEIRA SOUSA et al. (2011). 
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2.3.1 Baru e potencial antioxidante 

 

O potencial benéfico dos alimentos tem sido atribuído à presença de compostos 

bioativos que revelam propriedades antioxidantes, agindo como sequestradores de radicais 

livres ou quelantes de metais, reduzindo as reações que produzem espécies reativas de oxigênio 

(BARREIROS et al., 2006;  DE ALMEIDA SIQUEIRA et al., 2012;  SREERAMULU e 

RAGHUNATH, 2010). 

A semente de baru com casca parece ser um potente antioxidante in vitro, com um 

conteúdo médio de compostos fenólicos mais alto do que aquele encontrado em outras 

amêndoas (531,8 mg GAE/100g). Entre os compostos fenólicos identificados por cromatografia 

líquida, o ácido gálico é predominante, seguido pela catequina, ácido ferúlico, epicatequina e 

ácido p-cumárico.  Acredita-se que o potencial antioxidante dessas sementes poderia ser devido 

à catequina e ao ácido ferúlico, uma vez que as amêndoas, quando torradas, perdem em torno 

de 50% desses compostos, acompanhada da redução da capacidade antioxidante (LEMOS et 

al., 2012).  

A catequina é um flavonoide de ocorrência natural, frequentemente encontrada em chás 

e possui ação termogênica, favorecendo a perda de peso. Suas propriedades antioxidantes 

previnem ainda o desenvolvimento de tumores e também reduzem os níveis de colesterol total, 

possuindo então um efeito cardioprotetor (NAGAO; HASE; TOKIMITSU, 2007;  SAFFARI e 

SADRZADEH, 2004).   

O ácido ferúlico é um composto fenólico presente em várias frutas e vegetais, tais como 

banana, frutas cítricas, brócolis e é conhecido por ter forte atividade antioxidante. Além disso, 

este ácido possui baixa toxicidade e pode ser facilmente absorvido e metabolizado no corpo 

humano. Ele possui várias propriedades fisiológicas, por exemplo, inibição de progressão 

tumoral, redução do perfil lipídico sérico e hepático, principalmente níveis de colesterol total e 

triacilglicerois e também tem ação protetora contra injúria no fígado (KESH et al., 2013). 

Em seu estudo, FRAGUAS et al. (2014) encontraram 228,24 mg/100g de compostos 

fenólicos e 1,61 mg/100g de flavonoides na amêndoa de baru torrada. TAKEMOTO et al. 

(2001), em estudo de composição química da semente e do óleo de baru, encontraram valor de 

α-tocoferol de 5mg/ 100g no óleo da semente. MARIN; SIQUEIRA; ARRUDA (2009), 

apontaram altos valores de taninos e ácido fítico na semente de baru, comparados com outras 

frutas do cerrado. Os taninos e ácido fítico, considerados fatores antinutricionais, reduzem a 

biodisponibilidade de aminoácidos, utilização de proteínas, inibem a atividade de enzimas 

digestivas e atuam como quelante de minerais, principalmente o ferro, interferindo em sua 
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absorção. Por outro lado, o consumo de alimentos com altos níveis desses fatores pode reduzir 

o risco de doenças crônicas, já que esses compostos bioativos são também considerados 

antioxidantes naturais. 

São poucos os estudos realizados in vivo com a amêndoa de baru. DE ALMEIDA 

SIQUEIRA et al. (2012) observaram que a presença de compostos antioxidantes na castanha 

sugere um efeito protetor contra o estresse oxidativo induzido por suplementação de ferro em 

ratos através da diminuição dos níveis de proteínas carboniladas no fígado, coração e baço e, 

redução parcial dos níveis de malondialdeído no baço dos animais tratados com a amêndoa, 

quando comparados aos animais que receberam apenas a suplementação com ferro. 

 FERNANDES et al. (2015), compararam grupos de animais que ingeriram dieta com 

1% de colesterol e 20% de banha com animais alimentados com 1% de colesterol, 5% de banha 

e 15% de baru e encontraram níveis menores de peroxidação lipídica no fígado dos animais 

alimentados com a castanha de baru. BENTO et al. (2014), realizaram estudo com humanos 

hipercolesterolêmicos, em que estes consumiram em sua dieta habitual 20g de castanha de baru 

durante um período de 6 semanas. Os marcadores de estresse oxidativo avaliados, peroxidação 

lipídica, atividade da superóxido dismutase e potencial antioxidante por redução do ferro 

(FRAP) não sofreram alterações significativas, embora tenham encontrado efeitos benéficos na 

modulação do perfil lipídico dos indivíduos, em que houve redução significativa das 

concentrações séricas de colesterol total, fração não HDL e colesterol LDL. 

O consumo de frutas e vegetais tem sido positivamente relacionado com a redução do 

risco de diversas doenças. Dessa forma, é de grande interesse a pesquisa a respeito da castanha 

do baru, um fruto ainda pouco conhecido, a fim de verificar a atuação de seus compostos. O 

estudo in vivo pode contribuir na percepção dos efeitos que ainda não foram totalmente 

esclarecidos. Sendo assim, espera-se avaliar o efeito da farinha da amêndoa do Baru no perfil 

lipídico e caracterizar um possível efeito antioxidante, pela modulação do estresse oxidativo 

devido a sua composição química. Espera-se ainda contribuir de forma significativa para o 

estudo de alimentos com propriedades funcionais, especificamente para o estudo das 

propriedades funcionais do Baru. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

- Avaliar o efeito da farinha de amêndoa de baru (Dipteryx Alata Vog) sobre o perfil 

lipídico e o estresse oxidativo de ratas alimentadas com dieta controle e dieta 

hipercolesterolêmica.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Avaliar o fruto por meio da análise da composição centesimal e atividade antioxidante 

in vitro da farinha da amêndoa de Baru;  

- Avaliar nutricionalmente os animais, pela análise da massa corporal, ingestão 

alimentar e excreção fecal; 

- Avaliar bioquimicamente os animais pela determinação do perfil lipídico sérico, 

hepático e fecal e análise dos metabólitos e enzimas séricos relacionados às funções hepática e 

renal;  

- Avaliar o tratamento com farinha de amêndoa de Baru na redução do estresse oxidativo 

através das medidas das defesas antioxidantes enzimáticas e de marcadores biológicos ligados 

às defesas antioxidantes;  

- Realizar a análise histológica para verificação de dano tecidual. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Farinha da Amêndoa de Baru 

 

A amêndoa de baru torrada e com casca foi adquirida comercialmente, procedendo da 

Urucuia Grande Sertão, Cooperativa Agrossilviextrativista em Base de Agricultura Familiar 

Sustentável e Economia Solidária – COPABASE, no munícipio de Arinos-MG.  

  

4.2 Composição centesimal da Farinha da Amêndoa de Baru 

 

Analisou-se os teores de umidade, cinzas, lipídios totais, proteínas, fibras e carboidratos 

no Laboratório de Bromatologia do Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição, 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

A umidade foi determinada pelo método de secagem em estufa a 105°C, até peso 

constante. O resíduo mineral fixo, conforme método preconizado pela AOAC (1998), foi obtido 

por calcinação da amostra em mufla entre 550 e 600°C por 5 horas. No extrator de Soxhlet, os 

lipídios totais foram extraídos com éter de petróleo, de acordo com as Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (LUTZ, 2008). O teor de proteína foi determinado segundo método de 

Kjeldahl, (AOAC, 1998). Para quantificação das fibras alimentares foi utilizado o método de 

determinação de fibra em detergente neutro. Todas as análises foram feitas em triplicata. Por 

fim, o teor de carboidratos foi calculado pela diferença percentual da soma dos teores de 

proteínas, lipídios totais, umidade, resíduo mineral e fibras. 

 

4.3 Conteúdo de polifenois totais 

 

Determinou-se o conteúdo de polifenois totais pelo método de Folin-Ciocalteu, descrito 

por GEORGÉ et al. (2005). Este método consiste na redução do reagente de Folin-Ciocalteu, 

uma mistura dos ácidos fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O40), oxidando 

os compostos fenólicos e levando à produção de óxido de tugstico (W8O23) e molibidênio 

(Mo8O23). A cor azul é absorvida no comprimento de onda de 760 nm. Inicialmente, 100 µL do 

extrato da farinha da amêndoa de baru foram diluídos em 9,9 mL de água destilada. Em tubos 

de ensaio, 2,5 mL do reagente de Folin diluídos em água destilada (1:10) foram adicionados a 

500 μL da amostra diluída ou da solução padrão de ácido gálico em diferentes concentrações 
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(5, 10, 15, 20 e 25 mg/L) para obtenção da curva de calibração. Para o branco utilizou-se água 

destilada. Após 2 minutos em temperatura ambiente, foram adicionados 2 mL de solução de 

carbonato de sódio (7,5%), misturando-se vigorosamente. Após incubação por 15 minutos a 50 

ºC a mistura foi colocada em banho de gelo. As absorbâncias relativas ao branco foram 

determinadas a 760 nm. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os valores de 

absorbância versus a concentração de ácido gálico foram usados para construir um gráfico. 

Após análise de regressão linear e obtenção da equação da reta, os valores de absorbância da 

amostra foram utilizados para o cálculo da concentração de polifenóis. O conteúdo foi expresso 

em mg de equivalentes de ácido gálico (GAE) por 100 g da farinha. 

 

4.4 Capacidade antioxidante in vitro 

 

Determinou-se a capacidade antioxidante da farinha da amêndoa de baru pelo método 

do 2,2-difenil-1picril-hidrazil (DPPH) (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). 

Esse método fundamenta-se na transferência de elétrons de um composto antioxidante para o 

radical DPPH em solução de metanol.  

O procedimento foi realizado de acordo com o descrito. Adicionou-se em tubos de 

ensaio 3,9 mL de solução de DPPH 60 μM, dissolvidos em metanol 80%, e 100 μL de solução 

com a farinha em diferentes concentrações, sendo que, na amostra controle, foi utilizada água 

destilada.  O Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico) em diferentes 

concentrações foi empregado como antioxidante de referência. Da mesma maneira, foi 

adicionado em tubos de ensaio 3,9 mL de solução de DPPH e 100 μL de solução de Trolox em 

diferentes concentrações (100 a 1000 μM) em metanol 80%. Após a homogeneização de cada 

tubo estes foram mantidos na ausência de luz por 30 minutos à temperatura ambiente. 

Determinaram-se a absorbância do padrão e das amostras a 515 nm. Os valores de absorbância 

versus a concentração de Trolox foram usados para construir um gráfico. Foi realizada uma 

regressão linear, e os valores de absorbância das amostras foram substituídos na equação da 

reta, constituindo o cálculo da capacidade antioxidante (Trolox equivalent antioxidant capacity 

- TEAC), expressos em μM de equivalente de Trolox/g. 
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4.5 Animais 

 

Foram utilizadas 40 ratas da linhagem Fischer, com peso médio inicial de 100 g e 

aproximadamente 40 dias de idade, obtidas no Laboratório de Nutrição Experimental 

(LABNEX) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os animais foram dispostos em 

gaiolas individuais e mantidos em ambiente com luz, temperatura e umidade controladas, 

recebendo água e alimento ad libitum. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP (Protocolo nº 2013/66). 

 

4.6 Dietas 

 

Foi fornecida dieta AIN-93M com 4% de óleo de soja aos animais (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY JR, 1993), complementada ou não de farinha de amêndoa de baru e dieta 

hipercolesterolêmica com 25% de óleo de soja e 2% de colesterol (MATOS et al., 2005), 

complementada ou não de farinha de amêndoa de baru, conforme descrito na Tabela 1. Estas 

dietas foram produzidas no Laboratório de Nutrição Experimental da UFOP, embaladas 

devidamente em sacos plásticos identificados e armazenadas a 4°C durante todo o período do 

experimento.  

 

Tabela 1. Composição das dietas experimentais (g/kg) 

Componentes (g) 
Dietas 

AIN-93M AIN-93M Baru Hipercolesterolêmica Hiper Baru 

Caseína 140 140 140 140 

Mist. Sais¹ 35 35 35 35 

Mist. Vitaminas² 10 10 10 10 
Celulose 50 50 50 50 

Sacarose 100 100 100 100 

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

Amido 622,5 602,5 392,5 372,5 
Óleo de Soja 40 40 250 250 

Colesterol 0 0 20 20 

Farinha de Baru 0 20 0 20 

Total 1000 1000 1000 1000 

V. E. (kcal/kg) 3810 3817 4960 4967 
¹ - Mistura de Sais (expresso em g/kg da mistura): NaCl - 74/KI - 0,01/Citrato Tripotássico - 28/CaCO3 - 357/MnCO3 

- 0,63/Citrato de Ferro - 6,06/ MgO - 24/ K2SO4 -46,6/ KH2PO4 - 250 / ZnCO3 - 1,65/CuCO3 - 0,3/Na2SeO4 - 0,01/ 

(NH4)6MoO24 . 4 H2O - 0,00795. Os sais foram adquiridos do Reagen, Rio de Janeiro, Brasil. 

² - Mistura de Vitaminas (expresso em g/kg da mistura): Niacina - 3/ Pantotenato de Cálcio - 1,6/Piridoxina HCl - 

0,7/Tiamina HCl - 0,6/Riboflavina - 0,6/Ácido Fólico - 0,2/Biotina - 0,02/Cianocobalamina - 2,5/Vitamina E (500 

IU/g) - 15/Vitamina A (500.000 IU/g) - 0,8/Vitamina D (400.000 IU/g) - 0,25/Vitamina K - 0,075/Sacarose q.s.p. 
1Kg. As vitaminas foram adquiridas da Merk, Darmstadt, Alemanha. 
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4.7 Delineamento experimental 

 

Os animais foram divididos em 4 grupos com 10 animais cada, de acordo com o 

tratamento recebido. Grupo controle (C), recebeu dieta AIN-93M padrão, grupo controle baru 

(CB), dieta padrão (AIN-93M) contendo 2% de farinha de amêndoa de baru; grupo 

hipercolesterolêmico (H) recebeu dieta AIN-93M contendo 2% de colesterol e 25 % de óleo de 

soja e; grupo hipercolesterolêmico baru (HB) recebeu dieta hiper contendo 2% de farinha de 

amêndoa de baru. Todos os animais foram pesados semanalmente durante todo o período 

experimental e determinou-se também a média de ingestão alimentar e excreção. Para a última, 

as fezes dos animais foram recolhidas durante 10 dias seguidos entre a quinta e a sexta semana 

de experimento. As fezes foram secas em estufa a 60ºC e pesadas posteriormente. Foram 

selecionados 5 animais do grupo C e 5 do grupo H e a cada 3 semanas retirou-se uma amostra 

de sangue do plexo venoso retro ocular para determinação do colesterol sérico por kit comercial. 

Ao fim de 12 semanas de experimento os animais foram submetidos a 12 horas de jejum e então 

anestesiados com isoflurano e eutanasiados por exsanguinação. O sangue, os órgãos (fígado e 

rins), gorduras abdominal e mesentérica e tecido adiposo marrom foram recolhidos e 

armazenados a -80°C para análises posteriores. 

 

4.8 Obtenção do soro e do plasma 

 

O sangue foi coletado no espaço axilar por meio de incisão do plexo braquial do animal 

em tubos de polipropileno e estes foram centrifugados a 10000 rpm por 10 minutos para 

obtenção do soro. Para obtenção do plasma foram adicionadas previamente aos tubos 15 μL de 

anticoagulante (EDTA). Ambos soro e plasma foram armazenados a -80°C. 

 

4.9 Análises Bioquímicas – Metabólitos e enzimas séricos 

 

As dosagens bioquímicas de colesterol total, colesterol-HDL, triacilglicerois, glicose, 

proteínas totais, albumina, creatinina, ureia, alanina aminotrasferase (ALT), aspartato 

aminotrasferase (AST) e fosfatase alcalina (FA) foram realizadas por kits comerciais Labtest 

Diagnóstica S.A. e as metodologias seguiram os protocolos de procedimentos detalhados no 

Anexo I. A concentração do colesterol não HDL foi calculada a partir da diferença entre o 

colesterol total e o colesterol HDL e expressa em mmol/L. 
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A concentração de sulfidrilas e atividade da enzima paraoxonase foram determinadas 

através de protocolos estabelecidos pelo Laboratório de Bioquímica Metabólica da UFOP.  

 

4.9.1 Colesterol Total 

 

A dosagem de colesterol sérico parte do princípio da hidrólise dos ésteres de colesterol 

pela enzima colesterol esterase a colesterol livre e ácidos graxos. O colesterol livre é então 

oxidado pela enzima colesterol oxidase a colest-4-en-ona e peróxido de hidrogênio. Na 

presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio, o fenol e a 4-aminoantipirina são oxidados 

formando a antipirilquinonimina que tem absortividade máxima em 500 nm. A intensidade da 

cor vermelha formada na reação final é diretamente proporcional à concentração de colesterol 

na amostra.  

 

4.9.2 Colesterol HDL 

 

Determina-se a concentração de colesterol HDL no soro através da precipitação seletiva 

e quantitativa das lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e de baixa densidade (LDL) 

pelo ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio e, após centrifugação, o colesterol ligado às 

lipoproteínas de alta densidade (HDL) é determinado no sobrenadante pelo mesmo método 

descrito na dosagem de colesterol total.  

 

4.9.3 Triacilglicerois 

 

O princípio do método baseia-se na hidrólise dos triacilglicerois pela lipase promove a 

liberação de glicerol que, em seguida, é convertido em glicerol-3-fosfato pela ação da 

glicerolquinase. Na presença de glicerolfosfato oxidase, o glicerol-3-fosfato é oxidado a 

dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio que, posteriormente, é acoplado à 4-aminoantipirina 

e 4-clorofenol, por meio da peroxidase, produzindo uma quinoneimina que tem máximo de 

absorbância em 505 nm. A intensidade da cor vermelha formada é diretamente proporcional à 

concentração de triacilglicerois na amostra. 
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4.9.4 Glicose 

 

Neste método de determinação utilizado, a glicose oxidase catalisa a oxidação da 

glicose, formando ácido glucônico e peróxido de hidrogênio, este reage com 4-aminoantipirina 

e fenol através de uma reação oxidativa de acoplamento, sobre a ação da peroxidase, formando 

uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à concentração de 

glicose na amostra.  

 

4.9.5 Proteínas totais 

 

Os íons cobre (Cu+2) em meio alcalino (Reagente de Biureto) reagem com as ligações 

peptídicas das proteínas séricas formando cor púrpura com absorbância máxima em 545 nm, 

equivalente à concentração das proteínas na amostra. 

 

4.9.6 Albumina 

 

A albumina tem a propriedade de se ligar a uma grande variedade de ânions orgânicos 

e moléculas complexas de corantes. Portanto, o sistema de determinação da albumina no soro 

se fundamenta no desvio do pico de absortividade máxima do corante verde de bromocresol 

quando este se liga à proteína. A cor obtida é medida espectrofotometricamente entre 600 e 640 

nm, e é proporcional à quantidade de albumina na amostra. 

 

4.9.7 Creatinina  

 

A creatinina e outros componentes da amostra reagem com solução de picrato em meio 

alcalino, formando um complexo de cor vermelha medido fotometricamente. Ao se adicionar 

um acidificante, o pH reduz para 5,0, levando à decomposição do picrato de creatinina, 

permanecendo inalterada a cor derivada dos cromogênios, que também é medida 

fotometricamente. O valor da creatinina é estabelecido pela diferença entre as duas leituras, 

subtraído posteriormente pelo fator de correção. 
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4.9.8 Ureia 

 

A enzima urease hidrolisa a ureia a íons amônio e CO2. Os íons reagem com salicilato 

e hipoclorito de sódio em pH alcalino pela ação catalisadora do nitroprussiato de sódio 

formando azul de indofenol. A quantidade de ureia na amostra é proporcional à intensidade da 

cor formada. 

 

4.9.9 Alanina aminotransferase 

 

A enzima alanina aminotransferase (ALT) promove a transferência do grupamento 

amina da alanina para o α-cetoglutarato, levando à formação de glutamato e piruvato. O último 

é medido através da formação da hidrazona, que possui cor intensa em meio alcalino.   

 

4.9.10 Aspartato aminotransferase 

 

A enzima aspartato aminotransferase (AST) promove a transferência do grupamento 

amina da alanina para o α-cetoglutarato, levando à formação de glutamato e oxalacetato. O 

último é medido através da formação da hidrazona, que possui cor intensa em meio alcalino. 

 

4.9.11 Fosfatase Alcalina 

 

Esta dosagem fundamenta-se na hidrólise da timolftaleína monofosfato catalisada pela 

fosfatase alcalina, liberando timolftaleína, que possui cor azul em meio alcalino. A cor formada 

é medida fotometricamente e é proporcional à atividade da enzima.  

 

4.9.12 Paraoxonase – Atividade arilesterase 

 

O procedimento de dosagem da atividade arilesterase da enzima paraoxonase se baseia 

na utilização do fenilacetato como substrato e a velocidade de sua hidrólise, de acordo com 

BEŁTOWSKI; WÓJCICKA; JAMROZ (2001). 

Em um tubo de ensaio, denominado branco, foi adicionado 2 mL de tampão tris-HCl 9 

mM, contendo cloreto de cálcio 0,9 mM e 0,5 mL de solução de fenilacetato (1 μL de 

fenilacetato para 1,5 mL de tris-HCl 9 mM). Para os tubos os quais foram feitos os testes, 
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adicionou-se 2 mL de tampão tris-HCl 9 mM, contendo cloreto de cálcio 0,9 mM e 5 μL de 

amostra. Após agitação dos tubos, foram acrescentados 500 μL de solução fenilacetato e o 

cronômetro foi disparado neste momento. A leitura foi feita exatamente após três minutos, a 

270 nm. O branco foi utilizado para calibrar o espectrofotômetro.  

De acordo com BEŁTOWSKI et al. (2001), 1 unidade de paraoxonase é equivalente a 

1 μmol de hidrólise de fenilacetato por minuto em 1 mL de soro. Sendo assim, parte-se da 

seguinte equação para se obter a atividade da enzima: 

 

    𝑈/𝑚𝐿 =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜀 ∗ 𝑏
  ∗  

1000

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 
     (1) 

 

Em que: 

ε = coeficiente de extinção molar (1310 L.mol-1.cm-1) 

b = caminho óptico (1 cm) 

 

4.9.13 Paraoxonase – Atividade paraoxonásica 

 

Determina-se a atividade desta enzima usando o paraoxon como substrato, tendo como 

base a sua velocidade de hidrólise, com liberação de paranitrofenol por minuto, de acordo com 

BEŁTOWSKI et al. (2001).  

Foi preparada uma solução de 9,6 mL de tampão glicina/NaOH 50 mM, pH 10,5, 

contendo cloreto de cálcio 1mM e a ela foi adicionado 2 μL de paraoxon 1mM. Para calibração 

do aparelho foi utilizado este tampão com o paraoxon. Para análise das amostras foram 

pipetados 20 μL de soro em tubo de polipropileno e em seguida adicionados 780 μL de tampão 

com o paraoxon. Neste momento o cronômetro foi acionado. As absorbâncias foram lidas 

exatamente em 1, 2 e 3 minutos a 412 nm. Esta metodologia indica que 1 unidade de 

paraoxonase é equivalente a 1 nmol de hidrólise de paraoxon por minuto em 1 mL de soro. 

Desta forma, segue-se a equação usada para se obter a atividade da enzima: 

 

                        𝑈/𝑚𝐿 =  
𝛥 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜀 ∗ 𝑏
  ∗  

1000000

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 
            (2) 
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Em que: 

ε = coeficiente de extinção molar (18290 L.mol-1.cm-1) 

b = caminho óptico (1cm) 

Δ Absorbância = (abs 3’ – abs 1’) /2 

 

4.10 Ensaio de RT-PCR quantitativa em tempo real 

 

4.10.1 Extração do RNA total 

 

 O RNA total do tecido hepático foi extraído utilizando o sistema SV Total RNA 

Isolation System (Promega Corporation, Madison, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. A concentração e a pureza do RNA total foram verificadas pela razão 260/280 nm 

no espectrofotômetro Nano Vue da GE Healthcare (Reino Unido). 

 

4.10.2 Síntese do cDNA 

 

 O ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA) foi sintetizado partindo de 2 μg de 

RNA total e utilizou-se o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription da Applied 

Biosystems, (Foster City, CA, EUA), segundo instruções do fabricante. O meio de reação 

continha 2 μL de tampão 10x (500 mM de KCl, 100 mM de Tris-HCl, 25 mM de MgCl2, pH 

8,3), 0,8 μL da mistura de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) 100mM, 2 μL de 

primers randômicos e 1 μL da enzima transcriptase reversa MultiScribe (50 U/μL). As seguintes 

condições foram dadas para a reação: 10 minutos a 25ºC, 120 minutos a 37ºC e 5 minutos a 

85ºC, no termociclador Biocycler modelo MJ96+.  

 

4.10.3 Desenho dos primers 

 

 Os primers utilizados para a amplificação dos transcritos de interesse foram desenhados 

de acordo com sequência de nucleotídeos publicadas por XIONG et al. (2010) para glutationa 

peroxidase e γ-glutamil cisteína sintetase (γ-GCS). 
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4.10.4 RT-PCR quantitativa em tempo real 

 

Para a análise da expressão dos genes em estudo foi utilizada a técnica da reação em 

cadeia da polimerase quantitativa pós-transcrição reversa (qRT-PCR). A quantificação dos 

produtos formados durante os ciclos de amplificação foi realizada com o reagente Power 

SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em placas 

de 96 poços, com um volume final de reação de 12 μL, foram pipetados 2 μL de cDNA (100 

ng), 0,5 μL de cada primer (forward e reverse, 10 μM), 6 μL de SYBR® Green Master Mix, o 

volume final foi ajustado com água livre de DNAse. As reações foram realizadas nas seguintes 

condições: 50 °C por 2 min, 95 °C por 10 min e então 40 ciclos de 95 °C por 15 s (desnaturação) 

e 60 °C por 1 min (anelamento dos primers e extensão dos produtos) no termociclador ABI 

7500 (Applied Biosystems). O gerenciamento do termociclador e a coleta dos dados gerados 

durante a amplificação foram realizados pelo programa 7500 Software (Applied Biosystems). 

Todas as análises foram realizadas em triplicata técnica. A especificidade dos produtos obtidos 

foi confirmada pela análise das curvas de dissociação do produto amplificado ao final de cada 

reação. 

Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa da 

expressão gênica (Cq comparativo ou ΔΔCq), que permite quantificar diferenças no nível de 

expressão de um gene específico entre as diferentes amostras. A expressão dos genes alvo foi 

determinada em função da expressão do gene controle endógeno GAPDH e o grupo controle 

foi utilizado como base para os resultados de expressão comparativa. De posse dos valores de 

Cq (quantification cycle), que corresponde ao número de ciclos na fase exponencial do PCR em 

que a fluorescência ultrapassa o valor basal, foi calculado o ΔCq de cada amostra, de acordo 

com a equação 3, na qual o valor do Cq do gene controle endógeno (GAPDH) foi subtraído do 

Cq do gene alvo. 

 

𝛥𝐶𝑞 =  𝐶𝑞 𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑣𝑜 −  𝐶𝑞 𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑜   (3) 

 

Em seguida foram calculados os valores de ΔΔCq, de acordo com a equação 4, na qual 

o valor do ΔCq da amostra controle (grupo C) foi subtraído do ΔCq das amostras teste (demais 

grupos experimentais).  

 

𝛥𝛥𝐶𝑞 =  𝛥𝐶𝑞 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 −  𝛥𝐶𝑞 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒    (4) 
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Os valores do ΔΔCq obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o cálculo   

final   da   diferença   de  expressão  dos  genes  entre  as  amostras  analisadas,  dada por 2-ΔΔCq. 

 

4.10.5 Cálculo da eficiência dos primers 

 

 Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene controle 

endógeno foram construídas curvas padrões para cada amplicon, a partir de diluições seriadas 

do cDNA de uma mesma amostra. A análise de regressão linear dos valores de Cq em função 

do logaritmo da respectiva diluição forneceu o coeficiente angular da reta (a, em y=ax+b) que 

foi utilizado para o cálculo da eficiência da amplificação do produto pelos primers, utilizando 

a equação 5.  

 

𝐸ƒ =  (10−1/𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  –  1) 𝑥 100     (5)  

  

 

4.11 Defesas antioxidantes 

 

4.11.1 Glutationa total 

 

Os níveis de glutationa total foram determinados em homogenato de fígado utilizando 

Kit Sigma CS0260 (St. Louis, MO., USA). Este tripeptídeo está presente nas células 

principalmente na sua forma reduzida (GSH) e é o principal tiol livre na maioria delas, estando 

envolvida em muitos processos biológicos, tais como a desintoxicação de xenobióticos, e 

remoção de hidroperóxidos. Sua oxidação leva a formação de glutationa oxidada (GSSG).  Este 

kit utiliza um método cinético para mensurar os níveis de glutationa total (GSH+GSSG) em 

amostras biológicas, por meio da redução do DTNB (Ácido 5,5´-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico) a 

TNB e a GSSG formada é reciclada pela glutationa redutase e NADPH, como nas reações que 

seguem abaixo: 

 

1) 2GSH + DTNB  GSSG + 2TNB 

2) GSSG + NADPH + H+         Glutationa redutase       2GSH + NADP+ 
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 A combinação das duas reações: 

 

     DTNB + H+ + NADPH     Glutationa redutase      2TNB + NADP+ 
                                                                           GSSG/GSH 

 

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

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

sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica.  

Em uma microplaca foram adicionados 10 μL da amostra, 150 μL da mistura de trabalho 

composta por tampão fosfato 95 mM, pH 7,0, EDTA 0,95 mM, 48 μM de NADPH, 0,031 

mg/mL de DTNB, 0,115 unidades/mL de glutationa redutase, e 0,24% de ácido sulfosalicílico. 

As amostras foram então incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, 50 μL 

de NADPH 0,16 mg/mL foram adicionados às mesmas e o cronômetro disparado. As 

absorbâncias das amostras foram lidas a cada minuto durante 5 minutos, no leitor de ELISA a 

412 nm.  

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

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

Após análise de regressão linear, determinou-se a equação da reta. Esta equação foi utilizada 

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

convertido em nmols/mL.  

 

4.11.2 Glutationa Oxidada 

 

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

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

sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica. Em tubos de polipropileno foram 

pipetados 100 μL do sobrenadante, adicionados 2 μL de vinilpiridina e posteriormente 

misturados no vórtex. O pH foi ajustado com trietanolamina (TEA) (1,5 μL) para entre 6 e 7. 

As amostras foram incubadas à temperatura ambiente durante 60 minutos e o ensaio se deu da 

mesma maneira que para glutationa total (item 4.10.1). 
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4.11.3 Glutationa Reduzida 

 

A concentração de glutationa reduzida nas amostras foi determinada pela subtração da 

concentração de glutationa total pela concentração de glutationa oxidada. 

 

4.11.4 Catalase 

 

O método de dosagem de atividade da catalase baseou-se em AEBI (1984) e seu 

fundamento é a quantificação da velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio pela 

enzima, observada por espectrofotometria durante 3 minutos a 240 nm. Em suma, 100 mg de 

tecido foram homogeneizados em 1 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,2. O 

homogenato foi centrifugado a 10000g por 10 minutos a 4ºC e o sobrenadante retirado foi 

considerado como amostra. Em um tubo de polipropileno foram colocados 10 μL desta amostra, 

50 μL de tampão fosfato e 40 μL de água deionizada. Em seguida adicionou-se 900 μL de 

peróxido de hidrogênio 5mM e imediatamente o cronômetro foi acionado. Foram feitas as 

leituras das absorbâncias a 240 nm a exatamente 30 segundos, 1, 2 e 3 minutos no 

espectrofotômetro previamente calibrado com água destilada. Para o cálculo da atividade da 

catalase foi usada a seguinte equação: 

 

[ ] =  
𝛥𝐴𝑏𝑠

𝜀 ∗ 𝑏
∗

1000

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
           (6) 

 

Em que: 

ε = coeficiente de extinção molar (39,4 M-1.cm-1) 

b = caminho óptico (1cm) 

Δ Abs = (abs 1’ – abs 3’) /2 

 

Ao final, multiplica-se o resultado pelo fator de diluição da amostra e o valor obtido 

deve ser dividido pelo valor de proteína total, sendo então o resultado expresso em U/mg de 

proteína. 
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4.11.5 Superóxido Dismutase 

 

A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi determinada em homogenato de 

fígado utilizando Kit Cayman 706002 (Ann Arbor, MI., USA). Este Kit usa sal de tetrazólio 

para detecção de radicais superóxido formados pela xantina oxidase e hipoxantina, de acordo 

com a figura 5: 

 

 

Figura 5. Esquema do ensaio de determinação da atividade da SOD. 

 

Preparou-se o homogenato da seguinte maneira: 100mg de tecido hepático foram 

homogeneizados em 1 mL de tampão HEPES 20mM, pH 7,2, contendo 1mM de EGTA, 210 

mM de manitol e 70mM de sacarose. O homogenato foi centrifugado a 1500g por 5 minutos a 

4ºC e o sobrenadante foi recolhido. Foi feita a determinação da atividade da SOD citosólica 

(Cu/Zn) e, para tanto, centrifugou-se o sobrenadante adquirido acima a 10000g por 15 minutos 

a 4ºC. O sobrenadante retirado desta centrifugação foi dado como amostra. A análise em si foi 

realizada de acordo com os procedimentos descritos no Kit e a atividade da enzima foi expressa 

por U/mg de proteína.  

 

4.11.6 Glutationa S-transferase 

 

A atividade da enzima glutationa s-transferase (GST) em tecido hepático foi 

determinada com base no método de HABIG; PABST; JAKOBY (1974). Este tem como 

fundamento a medição da conjugação do 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) com glutationa 

reduzida. Esta conjugação é acompanhada por um aumento na absorbância a 340 nm. Sendo 

que a taxa de aumento é diretamente proporcional à quantidade de GST na amostra. 

Para o preparo do homogenato foram adicionados em tubos de polipropileno 30 mg de 

fígado e 300 μL de tampão fosfato 0,1 M, pH 7,0, com EDTA 2 mM. Após homogeneização, 
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os tubos foram levados à centrífuga por 15 minutos, a 10000 g a 4ºC. O sobrenadante foi 

recolhido e considerado como amostra para determinação da GST total. Em um poço da 

microplaca foram adicionados 170 μL de tampão fosfato 100 mM, pH 6,5, contendo Triton X-

100 0,1% e 20 μL de glutationa reduzida (SIGMA) 20 mM em água destilada, sendo este 

considerado como branco. Nos poços teste, adicionaram-se 150 μL de tampão fosfato, 20 μL 

de amostra diluída em tampão fosfato com EDTA e 20 μL de glutationa reduzida 20 mM. Para 

dar início à reação, acrescentaram-se em todos os poços 10 μL de CDNB (SIGMA) 20 mM em 

etanol 95%. A microplaca foi agitada gentilmente e as absorbâncias foram determinadas a cada 

minuto a 340 nm, por 5 minutos. Para o cálculo da atividade da GST, utilizou-se o delta de 

absorbância por minuto na equação que se segue: 

 

            Atividade de GST = 
∆𝐴𝑏𝑠/𝑚𝑖𝑛

0,00503 𝜇𝑀−1  𝑥 
0,2 𝑚𝐿

0,02 𝑚𝐿
 𝑥 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎        (7) 

 

Em que: 0,00503 μM-1 é o coeficiente de extinção molar do CDNB. 

O resultado foi expresso em U/mg de proteína, em que uma unidade equivale a 

conjugação de 1 nmol de CDNB com glutationa reduzida por minuto. As concentrações de 

proteína foram determinadas pelo método de LOWRY et al. (1951), descrito abaixo (item 4.13). 

 

4.11.7 Glutationa redutase 

 

 A determinação da atividade enzimática da glutationa redutase (GR) foi realizada de 

acordo com CARLBERG (1985). O ensaio é baseado na redução da glutationa oxidada pelo 

NADPH na presença de glutationa redutase.  

 Alíquotas de 30 mg de fígado foram homogeneizadas em 0,6 mL de tampão fosfato de 

potássio, pH 7,5, contendo 1 mM de EDTA. Após centrifugação, o sobrenadante foi removido 

e considerado como amostra. Em uma microplaca de 96 poços foram adicionados 40 μL de 

tampão, 100 μL de GSSG 2 mM e 10 μL de amostra. A reação foi iniciada pela adição de 

NADPH 2 mM. A atividade de GR foi mensurada espectrofotometricamente pela redução da 

absorbância causada pela oxidação do NADPH a 340 nm. Foram realizadas 11 leituras, com 

intervalo de 10 segundos, e a atividade foi calculada de acordo com a equação 8. 

 

                          𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑅 =  
∆𝐴340

3,73
𝑥 

𝑉𝑅

𝑉𝐴
                                 (8) 
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Em que: 

ΔA340 é o delta de absorbância por minuto 

3,73 é o coeficiente de extinção molar do NADPH em unidades de μmol-1cm-1 ajustado para 

microplaca de 0,6 cm. 

VR é o volume da reação em mL 

VA é o volume da amostra em mL 

Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de enzima que causa a oxidação de 1 

μmol de NADPH por minuto a 25ºC e a atividade específica foi expressa em U/ mg de proteína.  

 

4.12 Biomarcadores do dano oxidativo 

 

4.12.1 Níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

A determinação da peroxidação lipídica através dos níveis de TBARS foi feita pelo 

método descrito por BUEGE e AUST (1978) e se baseia na capacidade do ácido tiobarbitúrico 

em se ligar a lipídios oxidados. Utilizou-se 1 mL de tampão tris-HCl 20 mM, pH 7,4 para 

homogeneizar 100 mg de tecido hepático. Após homogeneização, houve centrifugação a 

10000g por 10 minutos a 4ºC. Retirou-se o sobrenadante e este foi utilizado como amostra. Para 

a dosagem em si, num tubo de polipropileno foram colocados 300 μL de amostra e 300 μL de 

ácido tricloroacético (TCA 50%). Os tubos foram homogeneizados e levados à centrífuga a 

13000g por 10 minutos. Transferiu-se 500 μL do sobrenadante para tubo criogênico e a ele 

acrescentaram-se 500 μL de ácido tiobarbitúrico (TBA 1% em ácido acético) e 125 μL de BHT 

(5 mM em etanol). Os tubos foram aquecidos a 95ºC por 15 minutos e posteriormente colocados 

em banho de gelo por 5 minutos. A absorbância foi determinada a 535 nm, sendo que o tubo 

branco continha todos os reagentes exceto a amostra, que foi substituída por água destilada. 

Preparou-se uma curva de calibração padrão nas concentrações 500, 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 

3,125, 1,562, 0,781 e 0,390 μmol/L, a partir de solução de malondialdeído (MDA) 500 μM. As 

absorbâncias foram determinadas e feita uma análise de regressão linear da curva traçou-se a 

equação da reta. Esta equação foi usada para determinar a concentração de TBARS na amostra.     
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4.12.2 Proteínas Carboniladas 

 

Determinou-se os níveis de proteínas carboniladas pelo método de LEVINE et al. 

(1994). Este tem como princípio a oxidação de proteínas por espécies reativas de oxigênio, 

levando à formação de derivados carbonilados que, por sua vez, reagem com o 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH), gerando a hidrazona correspondente, que pode ser analisada por 

espectrofotometria. 

Foram homogeneizados 400 mg de tecido hepático em 2 mL de tampão fosfato 50 mM, 

pH 6.7, contendo EDTA 1 mM. Seguiu-se a centrifugação a 10000g por 10 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante retirado foi empregado como amostra. Dois tubos para cada amostra foram 

preparados como tubo controle (C) e tubo amostra (A). Em ambos foram adicionados 500 μL 

de amostra e 500 μL de TCA 10%.  Os tubos foram homogeneizados e centrifugados a 5000 g 

por 10 minutos a 4ºC. Os sobrenadantes foram descartados. No tubo C adicionaram-se 500 μL 

de HCl 2 mol.L-1 e no tubo A 500 μL de DNPH e estes foram incubados por 30 minutos à 

temperatura ambiente, sendo que o tubo A foi mantido na ausência de luz e ambos foram 

homogeneizados a cada 15 minutos. Em seguida, aos tubos foram acrescidos 500 μL de TCA 

10% e estes foram homogeneizados e centrifugados a 5000g por 10 minutos a 4ºC. Descartou-

se o sobrenadante. O precipitado formado foi lavado 2 vezes com 1 mL de mistura etanol/ 

acetato de etila (na proporção de 1:1), em que cada lavagem homogeneizavam-se os tubos e 

eram centrifugados por 10 minutos a 5000g a 4ºC, seguindo-se do descarte do sobrenadante. 

Após as lavagens o precipitado foi dissolvido em 1 mL de solução de SDS 6% e novamente 

homogeneizado e centrifugado a 10000 g por 10 minutos a 4ºC. Fez-se a leitura do sobrenadante 

a 370 nm, utilizando o controle de cada amostra para calibrar o aparelho. Para determinação do 

resultado seguiu-se a lei de Lambert Beer e a concentração de proteína carbonilada foi dada 

pela seguinte equação:  

 

[ ] =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜀 ∗ 𝑏
  ∗  

1000000

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 
       (9) 

 

Em que: 

ε = coeficiente de extinção molar (22000 M-1.cm-1) 

b = caminho óptico (1cm) 

Por fim, esta concentração foi corrigida pela proteína total expressa em mg/mL, dessa 

forma, os resultados foram expressos em nmols/mg de proteína. 
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4.12.3 Sulfidrilas 

 

A concentração dos grupos sulfidrilas totais foi determinada utilizando o reagente de 

Ellman (DTNB) conforme proposto por SEDLAK e LINDSAY (1968). Os grupos tiois reagem 

com o DTNB, levando à formação de um complexo que absorve luz a 412 nm. 

Preparou-se uma curva de calibração padrão nas concentrações 0, 50, 100, 250, 500 e 

1000 μmol/L, a partir dos reagentes cisteína padrão e trietanolamina (TEA). Feita uma análise 

de regressão linear da curva, traçou-se a equação da reta.  Para 40 μL de amostra de soro, 150 

μL de tampão tris HCl pH 8,2, 800 μL de metanol e 50 μL de DTNB. Os tubos foram levados 

à centrífuga a 13000 rpm por 15 minutos a 25ºC. Fez-se a leitura do sobrenadante a 412 nm. 

Também foram preparados dois brancos, um deles contendo todos os reagentes e excluída a 

amostra e o outro sem conter DTNB e amostra. O último foi utilizado para calibrar o 

espectrofotômetro e a leitura das amostras foi subtraída da leitura do primeiro branco. 

Determinou-se a concentração de sulfidrilas totais no soro a partir da equação da reta da curva 

padrão.   

 

4.13 Proteínas totais 

 

Determinou-se a concentração de proteínas totais de acordo com o método de LOWRY 

et al. (1951). Este tem como princípio a redução do reagente de Folin Ciocalteau que, numa 

reação com aminoácidos aromáticos, catalisada por íons cobre, em meio alcalino, forma uma 

coloração azul. Em resumo, foram preparados inicialmente quatro reagentes. Reagente A: 0,25 

g de sulfato de cobre e 0,5 g de citrato de sódio dissolvidos em 100 mL de água destilada; 

reagente B: 5 g de carbonato de cálcio e 1 g de hidróxido de sódio dissolvidos em 250 mL de 

água destilada; reagente C: 50 mL do reagente B e 1 mL do reagente A e; reagente D: Reagente 

de Folin Ciocalteau e água destilada na proporção de 1:1.  

Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 μL de amostra diluída (conforme 

necessidade) ou de solução padrão de albumina ou de água destilada (branco) e 1 mL do 

reagente C. Os tubos foram misturados no vórtex e incubados à temperatura ambiente por 15 

minutos. Passado o tempo, adicionaram-se aos tubos 100 μL do reagente D e, após misturados, 

foram incubados na ausência de luz por 30 minutos. As absorbâncias das amostras foram 

obtidas a 660 nm, utilizando o branco para calibrar o espectrofotômetro. A curva de calibração 

foi construída a partir de diluições seriadas de uma solução padrão de albumina e a equação da 
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reta obtida da análise da regressão linear da curva foi usada para determinar a concentração de 

proteínas totais no homogenato do tecido hepático.    

 

 4.14 Percentual de gordura no tecido hepático 

 

A determinação de lipídios no fígado baseou-se no método de FOLCH; LEES; 

SLOANE-STANLEY (1957). Foram utilizados 400 mg de tecido que foram homogeneizados 

com 8 mL de solução clorofórmio/ metanol (2:1) em tubo de vidro previamente tratado com 

éter etílico. Após a homogeneização, o conteúdo do tubo foi misturado no vórtex durante 3 

minutos e levado à centrífuga Centribio na posição 3 por 10 minutos. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo de vidro previamente tratado e pesado e adicionou-se um “jato forte” 

de 2 mL de solução de NaCl 0,73%, sendo misturado no vórtex por 1 minuto e centrifugado 

para que houvesse separação das fases. A fase superior foi descartada e a parede do tubo foi 

lavada 3 vezes com solução de Folch (clorofórmio/ metanol/ água), descartando a fase superior 

a cada lavagem. A última etapa consistiu na evaporação do solvente em estufa semiaberta a 

60ºC até peso constante. A seguinte equação foi utilizada para determinação da porcentagem 

de lipídios: 

 

% 𝐿𝑖𝑝í𝑑𝑖𝑜𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑝í𝑑𝑖𝑜𝑠 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 𝑋 100           (10) 

 

 

4.15 Percentual de gordura nas fezes 

 

Partiu-se do método de FOLCH et al. (1957) para determinar a quantidade de lipídios 

nas fezes. Foram utilizados 200 mg de fezes previamente maceradas e estas foram colocadas 

em tubo de vidro já tratado com éter etílico. Acrescentou-se 1 mL de solução clorofórmio-

metanol (2:1) e, com auxílio de um bastão de vidro, repetiu-se a maceração e em seguida foi 

adicionado mais 0,9 mL da solução. Este conteúdo foi misturado no vórtex por 3 minutos. 

Depois, 0,4 mL de metanol puro foram acrescentados ao tubo e este foi levado à centrífuga 

Centribio na posição 3 por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para outro tubo de vidro 

previamente tratado e pesado e adicionaram-se 0,8 mL de clorofórmio puro mais um “jato forte” 

de 0,64 mL de solução de NaCl 0,73%, misturou no vórtex por 30 segundos e centrifugou para 

que houvesse separação das fases. A fase superior foi descartada e a parede do tubo foi lavada 
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com 0,9 mL da solução de Folch (clorofórmio/ metanol/ água), descartando em seguida a fase 

superior. A última etapa consistiu na evaporação do solvente em estufa semiaberta a 40ºC até 

peso constante. A seguinte equação foi utilizada para determinação da porcentagem de lipídios:  

 

% 𝐿𝑖𝑝í𝑑𝑖𝑜𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑝í𝑑𝑖𝑜𝑠 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 𝑋 100        (11) 

 

4.16 Análise Histológica 

 

Ao fim do período experimental, o menor lobo do fígado dos animais foi seccionado e 

fixado em formol tamponado. Os tecidos foram cortados transversalmente, processados em 

série crescente de álcoois e, posteriormente, embebidos em parafina. Secções parafinadas de 

aproximadamente quatro micrômetros de espessura foram obtidas em micrótomo 

semiautomático, e montadas em lâminas de vidro previamente limpas e desengorduradas. Os 

cortes foram desparafinados em xileno, coradas com hematoxilina e eosina (H&E) utilizando a 

técnica padrão e, em seguida, examinada. O exame histológico das lâminas foi realizado por 

meio do microscópio equipado com câmera fotográfica digital. A análise das lâminas foi 

realizada utilizando um método semi-quantitativo relatado por BRUNT et al. (1999). O grau de 

esteatose vesicular e de inflamação dos tecidos analisados no presente estudo foi determinado 

em 3 graus, baseado na percentagem de hepatócitos envolvidos na biópsia (0, ausente; 1, < 

33%; 2, 33-66% e 3, > 66%). 

 

4.17 Análise Estatística 

 

Todos os dados foram previamente submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Aqueles que seguiram uma distribuição paramétrica foram avaliados por análise de 

variância bivariada (Two-way ANOVA) e os valores foram expressos por média ± desvio-

padrão. Para os dados que não seguiram uma distribuição normal utilizou-se o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn e os resultados foram expressos 

por mediana e valores mínimo e máximo. As diferenças foram consideradas significativas para 

p < 0,05. Para tanto, foi utilizado o Software GraphPad Prism® versão 6.00 para Windows (San 

Diego, California, USA).    
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização química da farinha da amêndoa de Baru 

 

Os resultados da composição centesimal, assim como o valor energético total (VET), da 

farinha produzida no Laboratório de Nutrição Experimental estão expostos da Tabela 2.  

 

Tabela 2. Composição centesimal da farinha da amêndoa de Baru.  

Componentes (g.100-1)* 

Umidade Cinzas Fibras Proteínas Extrato etéreo Carboidratos VET (kcal) 

4,47 ± 0,14 2,18 ± 0,02 22,26 ± 0,99 18,81 ± 0,54 26,7 ± 0,005 25,56 417,79 

* média ± desvio-padrão de amostras em triplicata, exceto os carboidratos, que foram estimados por 
diferença. 

 

Os valores correspondentes a polifenois totais e capacidade antioxidante da farinha 

encontram-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Polifenois Totais e Capacidade antioxidante (TEAC) da farinha da amêndoa de Baru. 

 Polifenois totais (mg GAE*/100g) TEAC** (μM/g) 

Farinha de Baru 200,88 ± 5,84 25,60 ± 0,82 

* Equivalentes de Ácido Gálico 

** Capacidade antioxidante (μM de equivalentes de Trolox/g). 

 

5.2 Parâmetros biométricos e nutricionais  

 

Inicialmente, não havia diferença significativa entre grupos em relação à massa dos 

animais. No fim do período experimental, foi observado que os grupos que receberam dieta 

hipercolesterolêmica tiveram um aumento da massa, bem como a massa final, quando 

comparados aos grupos que receberam dieta controle. Quando analisada a ingestão de dieta 

pelos animais, aqueles que receberam dieta hipercolesterolêmica tiveram menor ingesta em 

termos de quantidade de alimento, no entanto, ingeriram mais calorias do que aqueles 

alimentados com as dietas controle. Os grupos hipercolesterolêmicos excretaram mais que os 

grupos controle e os grupos que receberam farinha de amêndoa de baru na dieta excretaram 

mais do que aqueles que não receberam (Tabela 4).  
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Tabela 4. Massa inicial e final, ganho de massa, ingestão e excreção dos animais durante o 

período experimental. 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=10). Valores de p < 0,05 indicam diferença 

estatística na mesma coluna. 

 

A massa dos órgãos foi analisada e pode-se observar na Tabela 5 que foi encontrada 

diferença estatística quanto à massa relativa do fígado e dos rins dos grupos experimentais. No 

fígado, percebe-se que houve um efeito da dieta hipercolesterolêmica, em que os animais que 

a receberam apresentaram maior massa. Já na massa dos rins, observa-se um efeito do 

tratamento com o baru, cujos animais tratados apresentaram massa relativa menor quando 

comparados aos não tratados. A farinha de amêndoa de baru também exerceu efeito sobre a 

gordura abdominal dos animais, já que estes mostraram ter mais gordura que aqueles que não 

se alimentaram com a farinha. Não houve diferença quanto à massa de gordura mesentérica. 

Quanto ao tecido adiposo marrom, observou-se uma interação, na qual o grupo CB diferiu 

estatisticamente dos grupos C e HB, apresentando maior massa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 

Grupos 
Massa Inicial 

(g) 
Massa Final (g) 

Ganho de Massa 

(g) 

Ingestão 

(g/sem) 

Ing. Calórica 

(kcal/sem) 

Excreção 

(g/sem) 

C 103,8 ± 10,52 188,3 ± 12,27 84,51 ± 17,07 67,74 ± 5,49 258,1 ± 20,92 5,69 ± 0,52 

CB 102,9 ± 4,39 202,2 ± 19,53 99,36 ± 23,36 71,45 ± 7,59 273,7 ± 29,10 6,38 ± 0,71 

H 102,3 ± 10,52 223,4 ± 16,15 121,1 ± 21,16 57,53 ± 4,42 285,3 ± 21,93 7,25 ± 0,53 

HB 103,1 ± 11,14 228,8 ± 11,12 125,7 ± 17,6 59,75 ± 3,73 297,6 ± 18,61 7,54 ± 0,52 

Valor de p 

Dieta 0,8269 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0012 < 0,0001 

Baru 0,9908 0,0508 0,1328 0,0974 0,0634 0,0114 

Interação 0,7661 0,3822 0,4210 0,6714 0,8182 0,2765 
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          Tabela 5. Massa relativa de órgãos e gorduras 

Massa Relativa (g/100g) 

Grupos Fígado Rins GA GM TAM 

C 2,72 ± 0,32 0,65 ± 0,09 2,84 ± 0,92 0,78 ± 0,24 0,33 ± 0,06b 

CB 2,47 ± 0,15 0,59 ± 0,02 3,50 ± 0,64 0,93 ± 0,31 0,40 ± 0,05a 

H 5,97 ± 0,58 0,67 ± 0,11 3,25 ± 0,55 0,73 ± 0,18 0,34 ± 0,04ab 

HB 6,17 ± 0,52 0,58 ± 0,03 3,53 ± 0,65 0,74 ± 0,19 0,31 ± 0,05b 

Valor de p 

Dieta < 0,0001 0,8929 0,3350 0,1288 0,0324 

Baru 0,8325 0,0063 0,0435 0,2827 0,2932 

Interação 0,1111 0,5914 0,4131 0,3443 0,0059 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=10). Valores de p < 0,05 

indicam diferença estatística na mesma coluna. Letras diferentes indicam diferença 

estatística (p < 0,05) na mesma coluna. GA: gordura abdominal; GM: gordura mesentérica; 

TAM: tecido adiposo marromC: Controle; CB: Controle Baru; H: Hipercolesterolêmico; 
HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

 

5.3 Perfil lipídico 

 

O perfil lipídico sérico dos grupos experimentais se encontra representado na Figura 6. 

A dieta hipercolesterolêmica promoveu aumento significativo nos níveis de colesterol total em 

relação aos grupos com dieta controle, sendo que nos animais tratados com a farinha foi 

observada uma redução parcial deste esteroide. Quanto aos triacilglicerois, os níveis 

encontraram-se aumentados no grupo CB em relação aos demais grupos e no grupo HB notou-

se níveis menores em relação ao grupo controle. Os níveis de colesterol HDL tiveram efeito da 

dieta, em que os grupos alimentados com dieta hipercolesterolêmica apresentaram níveis 

menores quando comparados aos grupos com dieta controle. Nas demais frações de colesterol 

também foi observado efeito da dieta, mas, neste caso, os grupos controle apresentaram maiores 

níveis.  
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Figura 6. Perfil lipídico sérico dos grupos experimentais: colesterol total (A), triacilglicerois (B), 

colesterol HDL (C) e demais frações de colesterol (D). Em A e D os dados são expressos por mediana 

e valores mínimo e máximo, em B e C os resultados são expressos como média ± desvio padrão. Letras 
diferentes indicam diferença estatística (p < 0,05). * Efeito da dieta. C: Controle; CB: Controle Baru; 

H: Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

Quanto ao perfil lipídico hepático, foi observada uma maior porcentagem de lipídios no 

fígado dos animais que receberam dieta hipercolesterolêmica (Figura 7A), que pôde ser também 

observada a morfologicamente (Figura 8). A análise dos níveis hepáticos de triacilglicerois 

mostrou um aumento significativo no grupo H em relação aos grupos C e CB, e no grupo HB 

houve uma redução parcial destes níveis quando comparado ao grupo H (Figura 7B). O grupo 

que recebeu a dieta hipercolesterolêmica e o tratamento com a farinha de baru apresentou níveis 

maiores de colesterol hepático quando comparado aos demais grupos e os grupos controle 

diferiram significativamente dos grupos hipercolesterolêmicos (Figura 7C). 
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Figura 7. Perfil lipídico hepático dos grupos experimentais: porcentagem de lipídios (A), níveis de 
triacilglicerois (B) e níveis de colesterol (C). Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. 

Letras diferentes indicam diferença estatística (p < 0,05). * Efeito da dieta. C: Controle; H: 

Hipercolesterolêmico. n=10. 
 

 

 
Figura 8. Imagem representativa de fígado de animal controle (A) e animal hipercolesterolêmico (B). 

Fonte: Próprio autor. 
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Quando analisado o perfil lipídico fecal dos grupos experimentais, observou-se tanto 

efeito da dieta quanto do tratamento, sendo que os grupos hipercolesterolêmicos excretaram 

maior quantidade de lipídios quando comparados aos grupos controle e os grupos tratados com 

farinha de baru excretaram maior quantidade de lipídios do que os grupos não tratados (Figura 

9A). Tanto os níveis de excreção de triacilglicerois (Figura 9B) quanto os de colesterol (Figura 

9C) tiveram apenas efeito da dieta, em que os grupos hipercolesterolêmicos excretaram maiores 

quantidades do que os grupos controle.  

 

 

 

 
 

Figura 9. Perfil lipídico fecal dos grupos experimentais: lipídios fecais (A), níveis de colesterol (B) e 
níveis de triacilglicerois (C). Os resultados de A e C são expressos como média ± desvio padrão. Em B, 

os valores são dados por mediana e valores mínimo e máximo. Letras diferentes indicam diferença 

estatística (p < 0,05). * Efeito da dieta. # Efeito do tratamento. C: Controle; CB: Controle Baru; H: 
Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

5.4 Metabólitos e enzimas séricos 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados das análises de proteínas totais, albumina, globulina 

e glicose. Não foi encontrada diferença estatística entre os grupos experimentais quanto aos 
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níveis de glicose e proteínas totais. No entanto, observou-se um efeito da dieta nos níveis de 

albumina e globulina, em que os grupos hipercolesterolêmicos apresentaram níveis menores e 

maiores, respectivamente, em relação aos grupos controle. A Figura 10 nos mostra os níveis de 

ureia e creatinina dos animais ao fim do experimento. Não houve diferença estatística quanto 

aos níveis de ureia (Figura 10A), mas foi encontrada diferença entre os grupos H e HB quando 

analisada a creatinina (Figura 10B), em que o grupo H apresentou níveis maiores.  

 

        Tabela 6: Metabólitos séricos dos grupos experimentais.  

Metabólitos 

Grupos Proteínas totais (g/L) Albumina (g/L) Globulina (g/L) Glicose (mmol/L) 

C 64,00 ± 3,27 30,50 ± 4,17 33,49 ± 2,87 6,82 ± 2,87 

CB 64,85 ± 3,28 28,78 ± 2,30 36,06 ± 2,80 6,38 ± 1,45 

H 66,69 ± 6,19 26,28 ± 2,60 40,40 ± 6,41 6,99 ± 1,63 

HB 66,15 ± 4,67 26,48 ± 3,26 39,66 ± 5,56 6,98 ± 2,91 

Valor de p 

Dieta 0,1702 0,0002 0,0011 0,9946 

Baru 0,9116 0,1749 0,5411 0,3575 

Interação 0,6312 0,6059 0,2742 0,3656 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=10). Valores de p < 0,05 indicam 

diferença estatística na mesma coluna. Letras diferentes indicam diferença estatística (p < 

0,05) na mesma coluna. C: Controle; CB: Controle Baru; H: Hipercolesterolêmico; HB: 
Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

Figura 10. Níveis séricos de ureia (A) e creatinina (B) dos grupos experimentais. Em A, o resultado é 

expresso por média ± desvio padrão. Em B, os valores são dados por mediana e valores mínimo e 

máximo. Letras diferentes indicam diferença estatística (p < 0,05). C: Controle; CB: Controle Baru; H: 
Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 
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O resultado da análise das enzimas marcadoras de dano hepático é mostrado na Figura 

11. A dieta teve efeito nos níveis de AST (Figura 11A) e fosfatase alcalina (Figura 11C), em 

que os grupos hipercolesterolêmicos apresentaram maior atividade destas enzimas quando 

comparados aos grupos controle. Resultado similar foi encontrado quanto à atividade da ALT 

(Figura 11B), em que foi observada diferença significativa dos grupos H e HB em relação aos 

grupos C e CB.  

 

Figura 11. Atividade de enzimas relacionadas ao dano hepático, aspartato aminotransferase (A), alanina 
aminotransferase (B) e fosfatase alcalina (C). Os resultados de A e C são expressos como média ± desvio 

padrão. Em B, os valores são dados por mediana e valores mínimo e máximo. Letras diferentes indicam 

diferença estatística (p < 0,05). * Efeito da dieta. C: Controle; CB: Controle Baru; H: 
Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

A atividade da enzima paraoxonase determinada no soro dos animais utilizando dois 

substratos (fenilacetato e paraoxon) está expressa na Figura 12. Apenas a dieta 

hipercolesterolêmica interferiu na atividade da enzima, sendo que os grupos que receberam esta 

dieta apresentaram menor atividade quando comparados aos grupos controle.  
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Figura 12. Atividade sérica da enzima paraoxonase em seus dois substratos: fenilacetato (A) e paraoxon 

(B). Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença 

estatística (p < 0,05). * Efeito da dieta. C: Controle; H: Hipercolesterolêmico. n=10. 

 

 

5.5 Defesas antioxidantes 

 

Para determinação das defesas antioxidantes foram analisados os níveis glutationa total, 

reduzida e oxidada, atividade das enzimas catalase, superóxido dismutase (SOD) glutationa 

redutase e glutationa-S-transferase no tecido hepático e expressão relativa do RNA mensageiro 

(mRNA) das enzimas glutationa peroxidase e gamma-glutamilcisteína sintetase (γ-GCS). 

Como indicado na Figura 13, houve efeito do tratamento com a farinha de baru na atividade da 

catalase (Figura 13A), sendo que os grupos tratados apresentaram menor atividade do que os 

grupos que não receberam a farinha. Quando analisada a atividade da SOD, os grupos que 

receberam dieta hipercolesterolêmica tiveram menor atividade desta enzima em comparação 

com o grupo controle tratado com farinha de baru (Figura 13B). Não houve diferença estatística 

entre os grupos quanto à atividade das enzimas glutationa redutase (Figura 13C) e glutationa-

S-transferase (Figura 8D).  
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Figura 13. Atividade de enzimas relacionadas às defesas antioxidantes: catalase (A), superóxido 

dismutase (B), glutationa redutase (C) e glutationa-S-transferase (D). Os resultados são expressos como 
média ± desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença estatística (p < 0,05). # Efeito do tratamento. 

C: Controle; H: Hipercolesterolêmico. n=10. 

 

A farinha de amêndoa de baru exerceu efeito sobre os níveis de glutationa total (Figura 

14A) e glutationa reduzida (Figura 14C), sendo que, em ambos os casos, os grupos tratados 

tiveram níveis maiores quando comparados aos grupos controle. A dieta hipercolesterolêmica 

influenciou os níveis de glutationa oxidada e os grupos que receberam essa dieta apresentaram 

maiores níveis em relação aos grupos alimentados com as dietas controle (Figura 14B). A razão 

GSH/GSSG, utilizada em sistemas biológicos para estimar o estado redox, foi menor no grupo 

H em relação ao grupo C e os grupos tratados com a farinha de baru tiveram um aumento parcial 

desta taxa, quando comparado ao grupo hipercolesterolêmico (Figura 14D).   
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Figura 14. Níveis hepáticos de glutationa total (A), glutationa oxidada (B), glutationa reduzida (C) e 

razão GSH/GSSG (D). Os resultados em A, B e C são expressos como média ± desvio padrão. Em D, 

os valores são dados por mediana e valores mínimo e máximo. Letras diferentes indicam diferença 
estatística (p < 0,05). * Efeito da dieta. # Efeito do tratamento. C: Controle; CB: Controle Baru; H: 

Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

 A análise da expressão gênica no fígado mostrou que a dieta hipercolesterolêmica 

exerceu efeito sobre a expressão relativa de mRNA de GPx e de γ-GCS, sendo que em ambas 

houve uma redução da expressão (Figura 15). 
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Figura 15. Expressão relativa de mRNA de glutationa peroxidase (A) e gama-glutamilcisteína sintetase 

(B). Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. * Efeito da dieta. C: Controle; CB: 
Controle Baru; H: Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10. 

 

 

5.6 Biomarcadores do dano oxidativo  

 

Os níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, proteínas carboniladas e 

sulfidrilas totais foram avaliados como marcadores do dano oxidativo. Os animais que 

receberam dieta hipercolesterolêmica mostraram menores níveis de TBARS quando 

comparados aos animais que receberam dieta controle (Figura 16A). No entanto, os animais 

tratados com farinha de baru apresentaram maiores níveis destas substâncias. Na análise dos 

níveis de proteínas carboniladas, os grupos CB e HB exibiram maior teor quando comparados 

àqueles que não receberam a farinha (Figura 16B). Não houve diferença estatística quanto aos 

níveis séricos de sulfidrilas entre os grupos experimentais (Figura 16C).     
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Figura 16. Níveis séricos de TBARS (A), proteínas carboniladas (B) e sulfidrilas (C). Os resultados em 

A, e B são expressos como média ± desvio padrão. Em C, os valores são dados por mediana e valores 
mínimo e máximo. * Efeito da dieta. # Efeito do tratamento. C: Controle; CB: Controle Baru; H: 

Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru. n=10.  

 

 

5.7 Análise Histológica 

 

 A Tabela 7 é referente aos dados histológicos do tecido hepático e a Figura 17 representa 

as foto micrografias dos cortes histológicos. Em todos os parâmetros observados não foi 

observada diferença significativa no tratamento com a farinha de baru, havendo diferença 

apenas em relação aos grupos hipercolesterolêmicos quando comparados aos grupos controle. 

No parâmetro esteatose microvesicular, os animais do grupo HB apresentaram 100% de 

esteatose grau 3 (intenso), quando a prevalência de esteatose intensa no grupo H foi de 90%. Já 

em relação à esteaose macrovesicular, 70% dos animais do grupo HB apresentaram esteatose 

intensa, comparado a 90% dos animais do grupo H. Não foram detectados outros processos 

degenerativos relacionados a efeitos das dietas. 

 

 

 

C 
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Tabela 7: Laudo histológico hepático dos grupos experimentais, após 12 semanas. 

  C % (n) CB % (n) H % (n) HB % (n) 

Esteatose  

microvesicular 

     

Presença 80% (8) 60% (6) 100% (10)a 100% (10)a 

Grau de esteatose 

prevalente 

Discreto 50% Discreto 40% Intenso 90% a Intenso 100% a 

Esteatose  

macrovesicular 

     

Presença Ausente Ausente 100% (10)a 100%(10) a 

Grau de esteatose 

prevalente 

- - Intenso 90% a Intenso 70% a 

Infiltrado  

inflamatório 

     

Presença Ausente Ausente 60% (6) a 100% (10) a 

Grau de inflamação 

prevalente 

- - Discreto 60%a Discreto 90%a 

Dados apresentados como valor de n e porcentagem. Letra igual (a) indica diferença estatística entre os 

grupos em relação aos seus respectivos controles de acordo como o teste qui-quadrado. C: Controle; 

CB: Controle Baru; H: Hipercolesterolêmico; HB: Hipercolesterolêmico Baru.  
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Figura 17. Fotomicrografias representativas de cortes histológicos de fígado corados com Hematoxilina 

& Eosina.  A) Grupo C. Aspecto histológico compatível com a normalidade. É possivel a visualização 

de pequenas vesículas, caracterizando a esteatose microvesicular (setas finas). B) Grupo CB. Aspecto 

morfopatológico semelhante ao Grupo C. C) Grupo H. Notar perda da arquitetura hepática normal com 

inúmeros hepatócitos em forma de anel de sinete, caracterizando a esteatose macrovesicular (cabeça de 

seta), além da presença de esteatose microvesicular (seta fina). D) Grupo HB. Aspecto morfopatólogico 

semelhante ao Grupo H, porém em menor intensidade. Barra=50 micrometros. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O avanço da pesquisa na identificação de propriedades presentes nos alimentos 

impulsiona o interesse global nos mesmos. As principais justificativas para o crescimento do 

mercado de alimentos considerados funcionais são o aumento da expectativa de vida da 

população atual e as tendências de vida saudável. Por todo o mundo, a expectativa de vida 

aumenta, assim como o número de indivíduos com mais idade que a população total. O acesso 

à informação pode ser considerada outra razão, uma vez que as pessoas estão, mais do que 

nunca, preocupadas com seu estilo de vida, e a disponibilidade de informação relacionada à 

saúde é alcançada por diversas fontes (KESERVANI et al., 2010;  WILDMAN; WILDMAN; 

WALLACE, 2006). 

 Dentre os alimentos que são fonte de nutrientes e substâncias com propriedades 

biologicamente ativas, encontramos as nozes verdadeiras e as sementes comestíveis. Estes 

destacam-se por seu perfil de ácidos graxos, sobretudo os ácidos oleico (C18:1) e linoleico 

(C18:2) e conteúdo considerável de fitoesterois, altos teores de vitamina E e de selênio e, em 

alguns casos, fibra alimentar, especialmente de fibras insolúveis. A elevada ingestão desses 

alimentos relaciona-se com a diminuição do risco de doenças cardiovasculares e de alguns tipos 

de câncer, como de próstata, esôfago, estômago, colo e reto (FREITAS e NAVES, 2010). 

 A amêndoa de baru faz parte desse grupo de sementes, apresentando assim um alto valor 

nutricional. São vários os trabalhos que determinaram a composição centesimal da amêndoa e 

muitos deles corroboram os valores que foram encontrados neste estudo. VERA et al. (2009), 

analisou barueiros de onze regiões do Estado de Goiás com elevada ocorrência natural da 

espécie e encontrou teores médios de umidade das amêndoas de baru variando nas regiões 

estudadas entre 2,93-5,07 g/100 g, corroborando o teor de umidade das sementes que foram 

utilizadas para este esudo.  

 A amêndoa de baru é também caracterizada por seus altos valores de proteínas e lipídios, 

com teores médios de 27,0 g/100 g e 42,7 g/100 g respectivamente. O presente estudo encontrou 

teor de proteína de 18,8 g/100 g e lipídios equivalente a 26,7 g/ 100g, conteúdos menores do 

que a média descrita na literatura. FILGUEIRAS e SILVA (1975) encontraram teor de proteína 

correspondente a 21,09 g/100 g, valor que mais se aproxima do determinado no presente estudo.  

Diversos fatores podem determinar a diferença entre os valores encontrados como variações 

genéticas e ambientais, necessitando mais estudos para seu devido esclarecimento. Como já 

citado, as árvores de baru são encontradas em diferentes regiões do Brasil e, portanto, em 
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diferentes tipos de solo e clima. Sendo assim, o fruto do baru pode variar além da sua 

composição centesimal, diferenciando em relação à morfometria de seus componentes, a árvore 

em si, folhas, frutos e sementes (OLIVEIRA, 1998;  SANO et al., 1999;  VOLPE et al., 2008).  

A análise de composição centesimal realizada no nosso laboratório encontrou teor de 

fibras insolúveis maior do que a média da literatura (12,82 g/100 g). No entanto é um valor que 

se assemelha ao encontrado por FRAGUAS et al. (2014) (20,41 g/100 g). A determinação do 

teor de fibras é importante, uma vez que estas são essenciais para o bem-estar das pessoas 

saudáveis e para o tratamento dietético de várias patologias, regularizando o funcionamento 

intestinal ao aumentar o volume do bolo fecal e reduzir o tempo de trânsito no intestino grosso, 

tornando a eliminação fecal mais fácil e rápida (CAVALCANTI, 1989). 

 KORNSTEINER et al (2006), apresentaram o conteúdo médio de compostos fenólicos 

totais de dez amêndoas consumidas no Brasil e nos Estados Unidos e, comparado ao nosso 

resultado, a amêndoa de baru apresenta teor maior que cinco (amêndoa, castanha do Pará, 

castanha de caju, macadâmia e pinhão) das dez amêndoas que foram estudadas, as quais 

apresentaram conteúdos entre 32 e 1625 mg GAE/100g. Em trabalho realizado por LEMOS et 

al. (2012), foi encontrado alto teor de compostos fenólicos na amêndoa de baru torrada e com 

pele, equivalente a 531,8 mg GAE/100g, superior ao determinado em nosso estudo. 

 O maior teor destes compostos bioativos nas amêndoas de baru nos estudos citados pode 

ser justificado pelo fato de que o conteúdo de compostos fenólicos se associa com o sistema de 

proteção dos vegetais contra estresses bióticos (ataque de patógenos) e abióticos (radiação 

ultravioleta, seca, chuvas). Por ser um fruto oriundo de uma região de clima Tropical Sazonal, 

este apresenta condições extremas de clima e temperatura (SIMÕES, 2007). 

 Autores têm demonstrado uma correlação positiva entre o conteúdo de polifenois e a 

capacidade antioxidante de frutas e vegetais (LI et al., 2009). Além do teor de compostos 

fenólicos, a amêndoa de baru possui uma capacidade antioxidante considerável (25,60 μM 

TEAC/g). DE ALMEIDA SIQUEIRA et al. (2012) avaliaram a capacidade antioxidante da 

amêndoa de baru torrada e sem pele e encontraram capacidade antioxidante inferior ao descrito 

neste estudo (0,8 μM TEAC/g). Ao contrário, LEMOS et al. (2012) encontraram nas amêndoas 

avaliadas capacidade correspondente a 149,1 μM TEAC/g e mostraram também que o processo 

de torrefação e descascamento da semente interferem no teor de polifenois e na capacidade 

antioxidante, sendo que a torrefação não reduziu significativamente o conteúdo fenólico da 

amêndoa com pele, mas reduziu em 50% a capacidade de sequestro do radical DPPH. Pelo 

contrário, uma redução significante foi notada no conteúdo fenólico após a torrefação das 
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sementes sem a pele, indicando uma possível proteção desta contra a perda de polifenois, o que 

corrobora o baixo valor encontrado por DE ALMEIDA SIQUEIRA et al. (2012).   

 Após constatação do potencial antioxidante in vitro da farinha de baru, seguiu-se com o 

estudo in vivo. São poucos os trabalhos na literatura que determinaram a possível capacidade 

antioxidante e hipocolesterolêmica do baru. Sendo assim, avaliamos este potencial em um 

modelo experimental que promove estresse oxidativo, a hipercolesterolemia em ratos, que por 

estar bem definido em nosso grupo de estudo, constitui um bom modelo experimental para se 

estudar possíveis efeitos de um alimento com capacidade antioxidante. 

 Ao fim do período experimental, a dieta hipercolesterolêmica exerceu efeito sobre a 

massa final dos animais, o ganho de massa e a ingestão calórica, sendo que, em todos os 

parâmetros, os valores foram maiores para estes animais quando comparados aos animais 

controle. A ingestão elevada de calorias leva ao aumento do ganho de massa, comprovando o 

que foi notado neste estudo. Estes resultados corroboram vários trabalhos encontrados na 

literatura, entre eles TURBINO-RIBEIRO et al. (2003) e HARAGUCHI et al. (2009) que, 

utilizando dieta com 1% de colesterol, encontraram um ganho de massa significativo nos 

animais hipercolesterolêmicos comparados aos animais controle.  

Observou-se ainda que houve efeito da dieta também na ingestão alimentar, mas, neste 

caso, os animais controle ingeriram mais do que os animais que receberam dieta 

hipercolesterolêmica. É comum esse comportamento em ratos. A dieta hipercolesterolêmica é 

caracterizada pelo seu alto percentual de gordura (25%), o que a torna mais energética e faz 

com que os animais consumam menos. LOPES (2014) e HARAGUCHI et al. (2009) 

encontraram resultados semelhantes, em que os grupos que receberam a dieta com alto teor de 

gordura ingeriram menos dieta do que o grupo controle. No entanto, DE SOUZA et al. (2010), 

não observaram diferença de consumo entre o grupo controle e hipercolesterolêmico e 

MIRANDA (2011) observou um maior consumo de dieta hipercolesterolêmica (1% de 

colesterol) quando comparada ao grupo controle, sugerindo que o consumo excessivo de 

alimentos “saborosos” leva à dependência e estimula o desenvolvimento do “comer” 

compulsivo.  

A castanha de baru exerceu efeito também na gordura abdominal dos animais, sendo 

que esta encontrou-se aumentada quando comparada aos animais que não receberam a farinha. 

RAVAGNANI et al. (2012) induziu obesidade em ratos com dieta de cafeteria e posteriormente 

substituiu a fração lipídica por extrato etéreo de baru. Neste estudo, observou-se aumento da 

massa e da área de células do tecido adiposo retroperitoneal nos animais que receberam dieta 
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de cafeteria quando comparados aos que receberam dieta controle, levantando a hipótese de que 

o extrato etéreo do baru contribuiu para a maior deposição de lipídios, embora não tenha 

esclarecido o provável mecanismo. Não foi observado efeito da dieta hipercolesterolêmica na 

massa da gordura abdominal. De acordo com NASCIMENTO; RIBEIRO; OYAMA (2009), 

dietas hiperlipídicas em ratos diminuem a atividade das enzimas lipogênicas e a lipogênese no 

tecido inguinal e aumentam a atividade destas enzimas no tecido visceral. No entanto, não foi 

possível observar esta diferença na massa das gorduras entre os grupos de animais com dietas 

hipercolesterolêmicas e controles. 

Foi notado que a massa de tecido adiposo marrom foi maior no grupo CB em relação 

aos grupos C e HB. O tecido adiposo marrom é um tecido termogênico presente somente nos 

pequenos mamíferos e neonatos, com função de manter temperatura e peso corporal estáveis na 

exposição ao frio ou no consumo de dietas hipercalóricas (BOSCHINI e GARCIA JÚNIOR, 

2005). A dieta do grupo CB não difere da dieta controle quanto às calorias, no entanto, CASAS-

AGUSTENCH et al. (2009) sugeriram que o consumo de sementes comestíveis e nozes induz 

o aumento da termogênese, devido ao alto conteúdo de ácidos graxos insaturados. Mais estudos 

tornam-se necessários para que uma discussão mais detalhada seja elaborada. 

O modelo de hipercolesterolemia proposto neste estudo foi bem-sucedido, uma vez que 

foi possível perceber alterações no perfil lipídico sérico e hepático dos animais que receberam 

dieta hipercolesterolêmica quando comparados aos animais controle.   

A análise do colesterol sérico total nos mostrou que a dieta hipercolesterolêmica foi 

capaz de elevar os níveis de CT e o grupo H diferiu estatisticamente dos grupos controle, 

corroborando os estudos de LOPES (2014), MATOS et al. (2005) e MIRANDA (2011). Além 

disso, é importante ressaltar que não houve diferença significativa entre o grupo 

hipercolesterolêmico que recebeu tratamento com a farinha da amêndoa de baru e os grupos 

controle, apontando um possível efeito da semente na redução do colesterol.  

Este fato pode estar relacionado ao perfil de ácidos graxos e a presença de compostos 

bioativos da amêndoa de baru, que, segundo FREITAS (2009) se destacam em relação à 

composição de ácidos graxos insaturados (em torno de 80%). De acordo com MOHAMED et 

al. (2002), a ingestão de alimentos ricos nestes ácidos graxos está inversamente relacionada 

com os níveis de colesterol sérico. YAN et al. (2003), utilizando modelo de hiperlipidemia em 

ratos Wistar, ofereceu aos animais, dietas contendo amêndoa e macadâmia em doses entre 

12,5% e 25% por seis semanas e observou redução dos níveis de CT e triacilglicerois (TAG) 

quando comparados ao grupo hiperlipidêmico, dados que se assemelham ao encontrado nesse 
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estudo. A dieta hipercolesterolêmica promoveu ainda uma redução nos níveis de HDL-C e 

consequente aumento dos níveis de colesterol não HDL, o que é esperado quando há consumo 

de dieta com alto teor de gordura. Esses resultados indicam novamente a eficácia da dieta 

utilizada.  

Quanto aos níveis de TAG, houve uma interação, sendo que a concentração sérica destes 

níveis foi significativamente maior no grupo CB em relação aos demais grupos e os níveis do 

grupo HB reduziram significativamente em comparação aos grupos controles. Não houve 

diferença entre os grupos controle e hipercolesterolêmico não tratados, o que não era esperado 

neste modelo, uma vez que a dieta hipercolesterolêmica usualmente provoca a diminuição nos 

níveis de TAG. Este efeito da dieta hipercolesterolêmica foi observado por TURBINO-

RIBEIRO et al. (2003) e DE SOUZA et al. (2010), sendo que estes autores sugerem que esta 

diminuição se dá devido à grande quantidade de gordura insaturada utilizada nestas dietas. Isto 

possivelmente explicaria o porquê da redução significativa no grupo HB, já que a amêndoa de 

baru também é rica em ácidos graxos mono e poli-insaturados.  

A abordagem deste trabalho não nos permite propor mecanismos pelos quais o baru atue 

na redução dos níveis de TAG. Podemos supor que a interação dieta x tratamento possa ter 

estimulado fatores de transcrição relacionados ao metabolismo dos triacilglicerois. É sabido 

que as catequinas suprimem a atividade da ácido graxo sintase, por meio da redução da 

capacidade de ativação do fator de transcrição promotor específico (Sp-1), que exerce papel 

crucial no estímulo da expressão dos genes alvo do SREBP-1c, tais como ácido graxo sintase e 

acetil-CoA carboxilase. A ácido graxo sintase é determinante na síntese de ácidos graxos no 

fígado, o que sustentaria nossa hipótese, uma vez que foi encontrada redução parcial dos níveis 

de triacilglicerois hepático no grupo hipercolesterolêmico tratado com a farinha de baru 

(IKEDA et al., 2005;  SHIMANO, 2001;  WANG, X. e TIAN, 2001;  YEH et al., 2003)  

Ainda em relação ao perfil lipídico, tanto a dieta quanto o tratamento com a farinha da 

amêndoa de baru exerceram efeito na excreção dos animais e, nos dois casos, houve um 

aumento desta quando comparados aos seus respectivos controles. Efeito similar foi encontrado 

no conteúdo de lipídios fecais totais, resultado que corrobora os estudos de SILVA (2009), 

TURBINO-RIBEIRO et al. (2003), LECUMBERRI et al. (2007) e DA ROSA CHEREM e 

BRAMOSRKI (2008), em que o grupo hiperlipídico recebeu dieta aumentada 12% no teor de 

lipídios e suplementada com colesterol (1%).  

A dieta hipercolesterolêmica aumentou os níveis de colesterol total fecal e os níveis de 

TAG fecais no grupo H foram maiores que os do grupo controle. O aumento de TAG nas fezes 
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dos animais pode também justificar em parte a diminuição dos níveis séricos. Estes efeitos 

sugerem a influência do conteúdo de gordura na dieta no aumento da excreção fecal, uma vez 

que o consumo excessivo de gorduras pode fazer com que essas não sejam totalmente 

absorvidas, permanecendo no intestino grosso e levando a uma maior excreção. Não há dados 

na literatura que demostrem aumento de excreção provocada pela castanha de baru. No entanto, 

a composição centesimal da farinha indicou que, além do alto teor de lipídios, a castanha 

também possui alto teor de fibras, o que possivelmente indica o aumento da excreção dos 

animais tratados. Podemos considerar também a presença de polifenois na amêndoa. Alguns 

estudos sugerem que compostos fenólicos, em especial as catequinas, podem atuar na inibição 

da absorção intestinal de lipídios da dieta na medida em que formam complexos com essas 

biomoléculas, interferindo assim no processo de emulsificação, solubilização e hidrólise das 

micelas (BOSE et al., 2008;  NAISSIDES et al., 2004).  

Percebeu-se também em nosso estudo que houve mudança no perfil lipídico hepático, 

pela deposição elevada de lipídios no fígado. Em trabalhos com dieta rica em colesterol e com 

ácido cólico em diferentes concentrações, AFONSO et al. (2013) e ROCHA et al. (2012) 

também observaram o aumento do conteúdo hepático de lipídios totais.  GAÍVA et al. (2003) 

realizaram um estudo com dietas ricas em ácidos graxos poli-insaturados e notaram que uma 

dieta rica em ômega-3 (ω-3) leva à redução do conteúdo lipídico sérico, mas aumenta a 

deposição de lipídios no fígado. MELO et al. (2009) observaram efeito contrário sobre o 

metabolismo hepático de lipídios quando se associou goma arábica, produto rico em fibras, a 

uma fonte de ácidos graxos poli-insaturados (óleo de linhaça). A amêndoa de baru, como já 

mencionado, possui um alto teor de fibras insolúveis, e foi possível constatar o seu efeito no 

metabolismo de lipídios hepático ao observar os níveis de TAG, que reduziram parcialmente 

quando comparados ao grupo hipercolesterolêmico não tratado. Ao analisar o laudo histológico, 

encontrou-se no grupo hipercolesterolêmico uma prevalência de 90% de esteatose 

macrovesicular de grau intenso, comparado a 70% de prevalência de mesmo grau no grupo HB. 

 A lesão hepática ocasionada pela dieta hipercolesterolêmica nesse trabalho pôde ser 

observada por alterações morfológicas e pelo aumento da atividade das enzimas ALT, AST e 

fosfatase alcalina. Nosso resultado corrobora vários estudos, indicando essas alterações como 

características do modelo de hipercolesterolemia (ABREU et al., 2014;  DE SOUZA et al., 

2010;  MATOS et al., 2005). PENG et al. (2013), também observaram aumento da atividade 

das enzimas ALT e AST em ratos alimentados com dieta hiperlipídica (40%), diferente do 

resultado encontrado por CASTRO (2012), que utilizou dieta com 1% de colesterol e 0,3% de 
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ácido cólico e não observou alteração na atividade das enzimas. As aminotransferases são 

enzimas intracelulares encontradas em grandes quantidades no citoplasma dos hepatócitos. 

Enquanto 80% da AST está presente na mitocôndria, a ALT se encontra principalmente no 

citoplasma do hepatócito, diferença que auxilia no diagnóstico e prognóstico de doenças 

hepáticas. Em dano hepatocelular leve, a forma predominante no soro é a citoplasmática, 

enquanto em lesões graves há liberação da enzima mitocondrial, elevando a relação AST/ALT. 

A fosfatase alcalina, por sua vez, está relacionada às alterações hepáticas de predominância 

colestática. Embora a fosfatase possa ser originada de outros tecidos como placenta, rins, 

intestino ou leucócitos, as doenças hepáticas e dos ossos são as causas mais comuns de sua 

elevação. Apesar da exata função metabólica da enzima ser desconhecida, parece estar 

associada com o transporte lipídico no intestino e com processos de calcificação óssea 

(MOTTA, 2003).  

 É crescente a evidência de que anormalidades no metabolismo de lipídios induzem o 

desenvolvimento de doenças renais que, consequentemente, contribuem para o desequilíbrio 

dos níveis de lipoproteínas, o que colabora para o aumento de doença cardiovascular 

(KASISKE et al., 1990;  WANNER e KRANE, 2002). A função mais importante do sistema 

renal é a regulação homeostática hídrica e eletrolítica. Além disso, os rins removem 

subprodutos metabólicos e substâncias exógenas, como a creatinina do metabolismo muscular 

e os subprodutos nitrogenados ácido úrico e ureia (SILVERTHORN, 2010). Nesse sentido, 

considerou-se importante avaliar parâmetros renais neste experimento.  

Foi observado efeito da amêndoa de baru na massa relativa dos rins e a dieta rica em 

colesterol não interferiu na mesma. WOO et al. (2008) e MIRANDA (2011) também não 

encontraram alterações na massa dos rins de ratos alimentados com dieta hiperlipídica. Na 

literatura não há resultados que relacionem a amêndoa de baru com a massa dos rins. Em relação 

à ureia, nenhuma alteração foi observada. Quanto à creatinina, uma diminuição dos níveis 

séricos foi observada no grupo HB em relação ao grupo H. A avaliação destes parâmetros não 

propõe um resultado consistente, uma vez que seria necessária uma associação entre os 

resultados de ureia e creatinina, além da determinação do clearance de creatinina, para concluir 

a respeito do efeito do baru sobre a função renal, não podendo neste caso afirmar se o baru 

provoca prejuízo ou benefício. 

Tanto a dieta hipercolesterolêmica quanto a farinha de baru não exerceram nenhum 

efeito sobre os níveis séricos de proteínas totais e glicose. LOPES (2014), utilizando dieta hiper 

com mesma composição, observou aumento significativo dos níveis de proteínas totais nos 
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grupos hipercolesterolêmicos comparados aos grupos controle. Contudo, não houve diferença 

nestes níveis entre o grupo hipercolesterolêmico e controle no trabalho desenvolvido por 

HARAGUCHI et al. (2009). Vale ressaltar que a dosagem isolada da proteína total tem pouco 

valor, uma vez que a alteração de uma fração pode ser compensada por alteração de outra. Este 

fenômeno foi observado nos níveis de albumina e globulina, em que a dieta 

hipercolesterolêmica exerceu o seu efeito, diminuindo a primeira e aumentando a segunda.  

A albumina é sintetizada no fígado em velocidade dependente da ingestão proteica, mas 

sujeita a regulação por retroalimentação pelo teor de albumina circulante. Contribui com 75 a 

80% do efeito osmótico do plasma, um dos fatores que regulam a distribuição apropriada de 

água entre os compartimentos intra e extracelulares e também atua no transporte e 

armazenamento de vários compostos, muito dos quais, pouco solúveis em água. A diminuição 

dos seus níveis pode, entre outros fatores, estar relacionada com enfermidades hepáticas 

severas, como hepatite crônica e cirrose, que resultam na incapacidade dos hepatócitos em 

sintetizar albumina (MOTTA, 2003). O dano hepático observado neste trabalho poderia 

explicar a diminuição dos níveis albumina dos animais dos grupos hipercolesterolêmicos. A 

globulina, por sua vez, é obtida pelo cálculo da diferença de concentração das proteínas totais 

e da albumina. Apesar de atuarem como indicadores limitados do metabolismo proteico, as 

globulinas adquirem grande importância como apontadores de processos inflamatórios, como 

os observados nas dislipidemias.  

 A atividade da enzima paraoxonase foi avaliada utilizando dois substratos e os animais 

que receberam dieta rica em gordura apresentaram redução da atividade da PON quando 

comparados aos animais dos grupos controles. A PON é sintetizada no fígado e secretada no 

plasma, onde se encontra associada com a HDL. Ela tem como função metabolizar lipídios 

oxidados tóxicos provindos tanto das LDL quanto das HDL (COSTA et al., 2005). 

MACKNESS; ARROL; DURRINGTON (1991) foram os primeiros pesquisadores a 

demonstrar que a PON poderia inibir a oxidação da LDL in vitro e, desde então, são muitos os 

estudos que associam a atividade desta enzima com dislipidemias e doenças cardiovasculares. 

Os baixos níveis séricos de HDL observados nos grupos H e HB podem explicar parcialmente 

a diminuição da atividade desta enzima. A paraoxonase é também sensível à fatores externos, 

como a dieta com alto teor de lipídios, que pode ter então interferido diretamente. GARJANI et 

al. (2009) não observaram diferença significativa na atividade da PON entre ratos Wistar 

hipercolesterolêmicos (0,25% ácido cólico, 2% colesterol, 15% banha) e controle. No entanto, 

nosso trabalho encontrou resultado semelhando ao estudo de DE SOUZA et al. (2010).  
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 Esperava-se encontrar alteração da atividade da paraoxonase pela farinha da âmendoa 

de baru, mas nenhum efeito foi verificado. Esta alteração era esperada não só pelo fato de o 

baru conter alto teor de compostos fenólicos, mas também pela composição destes. O ácido 

ferúlico, um dos polifenois mais abundantes da amêndoa, possui a capacidade de modular 

positivamente a atividade da PON, como descrito por SON et al. (2010) e KWON et al. (2009) 

que observaram efeito do ácido ferúlico em associação com vitamina E, que também é um 

componente presente no baru.  

 Os marcadores de dano oxidativo analisados, TBARS, proteínas carboniladas e 

sulfidrilas, apresentaram resultados controversos ao que era esperado. Estes biomarcadores são 

importantes, uma vez que indicam o aumento de espécies reativas no organismo. Não houve 

diferença estatística significativa entre os grupos experimentais quanto à concentração de 

sulfidrilas totais, resultado semelhante ao de HARAGUCHI et al. (2009), que não observaram 

diferença entre o grupo hipercolesterolêmico (1% de colesterol) e controle quanto a 

concentração de sulfidrilas. A dieta hipercolesterolêmica não promoveu alteração nos níveis de 

proteínas carboniladas. O nosso estudo corrobora DE SOUZA et al. (2010) e BRAVO et al. 

(2014), que não encontraram aumento na concentração de proteínas carboniladas no soro de 

ratos alimentados com dieta contendo 1% e 2% de colesterol respectivamente.  

 São diversos os estudos que mostram o aumento dos níveis de TBARS provocado por 

dieta com alto teor de gordura e/ou colesterol. SHYAMALA; VENUKUMAR; LATHA (2003) 

encontraram uma maior concentração de TBARS em fígado de ratos que receberam dieta rica 

em óleo de coco. Em animais alimentados com dieta contendo 0,1% de colesterol, HA et al. 

(2005) também observaram aumento da concentração hepática de TBARS. 

SUANARUNSAWAT et al. (2010) verificaram que uma dieta rica em colesterol (2,5%) 

contendo 6% de azeite de dendê também elevou a concentração destas substâncias no fígado 

dos ratos. 

 DE ALMEIDA SIQUEIRA et al. (2012) investigaram o potencial antioxidante do baru 

em animais suplementados com ferro e tratados tanto com ácido fítico quanto com 10% da 

amêndoa de baru e observaram que ambos os tratamentos impediram a progressão da 

peroxidação lipídica tanto no fígado quanto no baço, sugerindo que o potencial antioxidante do 

baru contra a peroxidação lipídica pode estar relacionada à propriedade quelante do ácido fítico. 

No mesmo estudo, a suplementação com baru foi capaz de impedir o aumento da concentração 

de proteínas carboniladas quando comparado ao grupo suplementado com ferro que não recebeu 

tratamento, indicando que não seria só o potencial quelante do ácido fítico, mas os compostos 
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fenólicos presentes no baru agiriam também como sequestradores de radicais livres, uma vez 

que se comparou o grupo tratado com o baru com grupo tratado apenas com ácido fítico, e o 

último não foi capaz de reduzir a carbonilação de proteínas. 

Vários parâmetros foram analisados para determinação do estado redox dos grupos 

experimentais. Foi observado um efeito da farinha da amêndoa de baru nos níveis de glutationa 

total, sendo que, os grupos que a receberam, apresentaram maiores concentrações. 

A concentração de GSH é um indicador sensível do estado redox celular e na literatura 

são encontrados diversos estudos que mostram a redução desta como consequência do estresse 

oxidativo e também o seu aumento após ingestão de polifenois (ALÍA et al., 2003). O aumento 

dos níveis de GSH encontrado neste estudo pode estar relacionado aos compostos bioativos 

presentes no baru atuarem na transcrição de gama-glutamilcisteína sintetase (γ-GCS), a enzima 

limitante da síntese da glutationa. Só foi possível observar parcialmente este efeito no grupo 

CB, uma vez que a expressão relativa de mRNA de γ-GCS encontrou-se diminuída nos grupos 

alimentados com dieta hipercolesterolêmica. O consumo da dieta rica em gordura também 

levou à diminuição da expressão relativa de mRNA de GPx, indicando a indução do estresse 

provocado pela hipercolesterolemia, verificado também por SUANARUNSAWAT et al. 

(2010). 

Observamos que os grupos que receberam dieta hipercolesterolêmica tiveram maiores 

níveis de glutationa oxidada em relação aos grupos controles. Foi possível perceber a atuação 

da farinha de amêndoa de baru numa melhora discreta da relação GSH/GSSG. Não foram 

observadas alterações na atividade da glutationa redutase, embora tenhamos encontrado 

maiores níveis de glutationa reduzida nos grupos CB e HB quando comparados aos grupos C e 

H.  BRAVO et al. (2014), em experimento realizado com ratos dislipidêmicos tratados com 

erva-mate não observaram nenhuma diferença entre os grupos experimentais quanto à atividade 

das enzimas antioxidantes. A razão GSH/GSSG dentro das células é frequentemente usada 

como marcador de toxicidade celular. A diminuição desta razão encontra-se associada com a 

progressão de tumores e a diminuição da concentração de glutationa total é encontrada entre 

pacientes portadores de doenças crônicas, incluindo doenças geniturinárias, gastrointestinais, 

cardiovasculares e musculoesqueléticas (LUSINI et al., 2001;  ROSSI et al., 2002).  

Sabe-se que os antioxidantes encontrados na dieta são estudados a muito tempo por suas 

propriedades de sequestro de radicais livres que, deste modo, revertem os efeitos deletérios 

provenientes do estresse oxidativo, como danos a proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Sugere-

se que a regulação das concentrações das glutationas está incluída na lista dos possíveis efeitos 
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preventivos dos polifenois, com a insinuação de que estes modulam os processos celulares 

dependentes da GSH, tais como a detoxificação de xenobióticos e regulação das funções das 

proteínas que estão envolvidas nas mudanças do estado redox, como a glutationa redutase e 

glutationa peroxidase (MOSKAUG et al., 2005).   

 Não observamos alterações na atividade da GST. A família da glutationa S-transferase 

compreende uma longa lista de proteínas citosólicas, mitocondriais e microssomais que 

catalisam a conjugação da glutationa reduzida via grupo tiol, o centro eletrofílico de uma gama 

de substratos (WANG, W. e BALLATORI, 1998). A atividade desta enzima é útil na 

detoxificação de compostos endógenos, com o propósito de torná-los menos tóxicos, mais 

solúveis em água e mais fáceis de serem degradados e excretados (CARLETTI et al., 2008;  

HUBER et al., 2008). Não foi possível verificar a atuação do baru na atividade desta enzima, o 

que corrobora diversos estudos nos quais a ingestão diária de vegetais não exerceu efeito sobre 

a atividade da GST (DE ALMEIDA SIQUEIRA et al., 2012;  LECUMBERRI et al., 2007;  

YOUSEF et al., 2004). Em estudo com diversos tipos de flavonoides, constatou-se que alguns 

deles, em especial os taninos, agem como potentes agentes inibitórios da atividade da GST, 

auxiliando no tratamento farmacológico contra o câncer (ZHANG e DAS, 1994). Este fato 

poderia explicar em parte o porquê de não ter sido observado efeito da amêndoa de baru nos 

animais tratados. 

 As enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx constituem um time de suporte mútuo 

contra espécies reativas de oxigênio. A superóxido dismutase constitui a defesa primária contra 

o efeito tóxico do radical ânion superóxido em organismos aeróbicos, convertendo-o a peróxido 

de hidrogênio e água, os quais são neutralizados pela atividade da catalase e da glutationa 

peroxidase à água e oxigênio (REISS e GERSHON, 1976;  WINTERBOURN, 1993). Quanto 

à atividade da superóxido dismutase, foi verificado que os animais que receberam dieta 

hipercolesterolêmica apresentaram menor atividade quando comparados ao grupo CB, 

indicando o possível efeito da amêndoa de baru na alteração da atividade desta enzima em 

animais saudáveis, sendo que não foi possível observar seu efeito em conjunto com a dieta 

hipercolesterolêmica. A indução da hipercolesterolemia pode ter provocado esta diminuição ou 

pela depleção da enzima ou por sua inibição, causada pelo aumento da produção de radicais 

livres (BRAY e COCKLE, 1974). 

 A atividade da catalase mostrou-se diminuída nos animais que receberam o tratamento 

com a amêndoa de baru. Resultados controversos são encontrados na literatura em que o 

consumo de alimentos com potencial antioxidante não exerceu efeito sobre a atividade da 



70 
 

catalase (ALÍA et al., 2003;  GUERRA, 2011;  LECUMBERRI et al., 2007). Em estudo de 

avaliação de diferentes tipos de flavonoides na atividade das enzimas antioxidantes em 

hemácias de ratos, BREINHOLT et al (1999) observaram que vários deles levavam à 

diminuição da atividade das enzimas, em especial a catalase, sendo essa redução mais 

pronunciada naqueles flavonoides com maior potencial antioxidante. Este achado levantou a 

hipótese de que os antioxidantes enzimáticos teriam sua expressão diminuída pelos flavonoides 

em resposta a uma melhora no estado redox devido à presença destes compostos.  

A maior atividade da catalase observada nos grupos não tratados pode ter ocorrido 

devido ao mecanismo primário do organismo para combater o estresse oxidativo de uma 

maneira mais ágil pela secreção desta enzima em níveis elevados. Quando o estresse persiste, 

e consequentemente torna-se severo, este mecanismo inerente do corpo falha em atenuar o dano 

(SHYAMALA et al., 2003). 

 Em trabalho com indução de estresse oxidativo por suplementação com ferro, DE 

ALMEIDA SIQUEIRA et al. (2012) não encontraram diferença entre os grupos experimentais 

quanto a atividade das enzimas catalase, GR, GPx e GST tanto nos ratos tratados com baru 

quanto nos ratos tratados com fitato, sugerindo desta forma, que os compostos presentes na 

amêndoa estão envolvidos na modulação da atividade destas enzimas como um mecanismo de 

ação antioxidante contra o estresse que foi induzido. 

Este estudo investigou o potencial hipocolesterolêmico e antioxidante da amêndoa de 

baru em ratos. Os resultados obtidos puderam nos mostrar a atuação de seus compostos, levando 

a crer que estes são capazes de contribuir para a prevenção de dislipidemias e fatores associados. 

Para melhor compreensão das descobertas que foram feitas tornam-se necessárias análises mais 

específicas, que expliquem por quais vias do metabolismo as substâncias presentes na amêndoa 

exercem seus efeitos benéficos. 
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7. CONCLUSÃO  

 

 Conforme analisado e discutido, a amêndoa de baru é uma semente comestível rica em 

polifenois e possui alta capacidade antioxidante quando a comparamos com outras castanhas e 

amêndoas.   

O presente estudo mostrou que o tratamento com a farinha da amêndoa de baru 

aumentou a excreção fecal assim como a excreção de lipídios totais e alterou o perfil lipídico 

ao exercer efeito hipocolesterolêmico no soro e atenuar os níveis de triacilglicerois hepático, 

que se encontraram elevados nos animais não tratados devido ao consumo de dieta 

hipercolesterolêmica. Sua capacidade antioxidante in vivo foi notada pelas diferenças 

observadas nos níveis de glutationa reduzida, expressão relativa de mRNA de γ-GCS e 

atividade da enzima catalase quando comparadas aos grupos não tratados.  

Os resultados confirmaram que os compostos bioativos presentes na amêndoa de baru 

são capazes de regular o perfil lipídico e o metabolismo das defesas antioxidantes. Contudo, 

ressalta-se a importância de novas pesquisas a fim de verificar os mecanismos por quais os 

componentes da amêndoa encontram-se envolvidos.  
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ANEXO I - Certificado de Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO II – Protocolos de dosagens bioquímicas 

 

I - ALBUMINA 

 

Princípio 

A albumina interage com o verde de bromocresol tamponado e, devido ao erro proteico 

dos indicadores, ocorre formação de cor verde, proporcional à concentração da albumina na 

amostra. O verde de bromocresol possui especificidade para albumina e não sofre interferência 

de valores elevados de bilirrubina e hemoglobina, permitindo também que as interferências de 

valores elevados de triacilglicerois possam ser corrigidas utilizando o branco de amostra. 

 

Amostra 

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Usar soro. Não usar plasma. O analito é estável 

por 3 dias entre 2 – 8°C e 7 dias a 10ºC negativos. 

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 

 Branco Teste Padrão 

Reagente de cor (nº1) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº2) --- --- 0,01 mL 

 

Misturar e após 2 minutos, no máximo 10 minutos, determinar as absorbâncias do teste 

e padrão em 630 nm ou filtro vermelho (600 a 640 nm), acertando o zero com o branco. 

 

Cálculo 

𝐴𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 (𝑔/𝑑𝐿) =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 3,8 

 

Conversão de g/dL para Unidade SI: μmol/L = g/dL x 144,9 
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O resultado da medição é linear até 6,0 g/dL. Para valores maiores diluir o soro com 

NaCI 150 mmol/L e repetir a determinação. Multiplicar o resultado obtido pelo fator de 

diluição. Diluir o soro de tal modo que o valor encontrado se situe entre 3,0 e 4,5 g/dL. 

 

II - ALANINA AMINOTRANSFERASE 

 

Princípio  

A ALT catalisa a transferência de grupos amina da alanina para o cetoglutarato, com 

formação de glutamato e piruvato. Este é reduzido a lactato por ação da lactato desidrogenase 

(LDH), enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD. A consequente redução da 

absorbância em 340 ou 365 nm, monitorizada espectrofotometricamente, é diretamente 

proporcional à atividade da enzima na amostra. 

           

            ALT      

L-Alanina + Cetoglutarato      Piruvato + L-glutamato 

           

         LDH 

Piruvato + NADH   L-lactato + NAD 

 

Amostra  

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Usar soro ou plasma (EDTA, heparina). A 

atividade enzimática é estável por 4 dias entre 2 – 8 ºC e por 2 semanas a 10 ºC negativos.  

 

Procedimento  

Condições de Reação: comprimento de onda de 340 ou 365 nm; cubeta termostatizada a 37ºC 

com 10 mm de espessura de solução; banda de passagem de 8 nm ou menos e luz espúria menor 

que 0,1%.  

1. Adicionar 0,1 mL de amostra a 1,0 mL do Reagente de Trabalho.  

2. Homogeneizar.  

3. Transferir para a cubeta termostatizada a 37 ºC. 

4. Esperar 1 minuto.  

5. Fazer a leitura inicial, disparando simultaneamente o cronômetro.  

6. Repetir as leituras após 1, 2 e 3 minutos.  

 

Cálculos  

Calcular a média das diferenças de absorbância por minuto (∆A/minuto) e utilizar para 

calcular o resultado.  

ALT/GPT (U/L) 340 nm = ∆A/minuto x 1746  

Conversão: Unidades Convencionais (U/L) x 16,7 = Unidades SI (nkat/L). 
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III - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE 

 

Princípio  

A AST catalisa a transferência de grupos amina da alanina para o cetoglutarato, com 

formação de glutamato e oxalacetato. Este é reduzido a malato por ação da malato 

desidrogenase (MDH), enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD. 

A conseqüente redução da absorbância em 340 ou 365 nm, monitorizada 

espectrofotometricamente, é diretamente proporcional à atividade da enzima na amostra. 

                AST      

L-Aspartato + Cetoglutarato    Oxalacetato + L-Glutamato 

 

 MDH 

Oxalacetato + NADH     L-Malato + NAD 

 

Amostra 

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Usar soro ou plasma (EDTA, heparina). A 

atividade enzimática é estável por 4 dias entre 2 – 8 ºC e por 2 semanas a 10 ºC negativos.  

 

Procedimento  

Condições de Reação: comprimento de onda de 340 ou 365 nm; cubeta termostatizada 

a 37ºC com 10 mm de espessura de solução; banda de passagem de 8 nm ou menos e luz espúria 

menor que 0,1%.  

1. Adicionar 0,1 mL de amostra a 1,0 mL do Reagente de Trabalho.  

2. Homogeneizar.  

3. Transferir para a cubeta termostatizada a 37ºC. 

4. Esperar 1 minuto.  

5. Fazer a leitura inicial, disparando simultaneamente o cronômetro.  

6. Repetir as leituras após 1, 2 e 3 minutos.  

 

Cálculos  

Calcular a média das diferenças de absorbância por minuto (∆A/minuto) e utilizar para 

calcular o resultado.  

ALT/GPT (U/L) 340 nm = ∆A/minuto x 1746  

Conversão: Unidades Convencionais (U/L) x 16,7 = Unidades SI (nkat/L). 
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 IV - COLESTEROL HDL 

 

Princípio  

As lipoproteínas de muita baixa densidade (VLDL) e as lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) são quantitativamente precipitadas e, após centrifugação, o colesterol ligado 

às lipoproteínas de alta densidade (Colesterol HDL) é determinado no sobrenadante.  

 

Amostra  

O jejum não é imprescindível para a dosagem de colesterol HDL. Usar soro. O analito 

é estável por 3 dias entre 2 – 8ºC.  

 

Procedimento  

Precipitação das VLDL e LDL: Em um tubo 12 x 75 colocar 0,25mL de soro e 0,25mL 

de precipitante. Agitar vigorosamente durante 30 segundos. A agitação sugerida é fundamental 

para obtenção de resultados consistentes. Centrifugar a 3.500 rpm por pelo menos 15 minutos 

para obter um sobrenadante límpido. Pipetar o sobrenadante límpido imediatamente após a 

centrifugação, tomando o cuidado para não ressuspender o precipitado, a fim de evitar 

resultados falsamente elevados.  

Utilizar com o Reagente 1 - Colesterol Liquiform Labtest Cat. 76. Tomar 3 tubos e 

ensaio e proceder como a seguir:  

 Branco Teste Padrão 

Sobrenadante --- 0,1 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,1 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

  

Misturar e colocar no banho-maria a 37ºC durante 1 minutos. O nível da água o banho 

deve ser superior ao nível do reagente nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste 

e padrão em 500 nm ou filtro verde (490 a 540 nm) acertando o zero com o branco. A cor é 

estável por 60 minutos.  

 

Cálculos 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝐻𝐷𝐿 (𝑚𝑔/𝑑𝐿)  =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 40 
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Conversão de mg/dL para Unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,026 

 

V - COLESTEROL TOTAL  

 

Princípio  

O colesterol total é determinado de acordo com as seguintes reações: 

 

                                         Colesterol esterase 

Ésteres de colesterol   Colesterol + Ácidos graxos 

 

                              Colesterol oxidase 

Colesterol + O2     Colest-4-en-ona + H2O2 

     

                                     Peroxidase 

2H2O2 + Fenol + 4-Aminoantipirina   Antipirilquinonimina + 4H2O 

 

A intensidade da cor vermelha formada é diretamenteproporcional à concentração de 

colesterol na amostra.  

 

Amostra  

O jejum não é imprescindível para a dosagem de colesterol total. Usar soro. 

Anticoagulantes como citrato, oxalato ou EDTA produzem resultado falsamente diminuídos. O 

analito é estável por 7 dias entre 2 – 8ºC e vários meses a 10 ºC  

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e colocar em banho-maria 37 ºC 10 minutos. O nível de água no banho deve 

ser superior ao nível de reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 500 nm ou filtro verde (490 a 510 nm), acertando o zero com o branco. A cor é 

estável por 60 minutos.  
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Cálculos 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 (𝑚𝑔/𝑑𝐿)  =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 200 

Conversão de mg/dL para Unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,026. 

 

VI – CREATININA 

 

Princípio 

O método se baseia na observação de que a reação da creatinina com o picrato alcalino 

é muito rápida, enquanto a reação do picrato com os cromogênios é mais lenta. A medida da 

reação nos primeiros minutos permite a determinação da creatinina verdadeira. A creatinina e 

outros componentes do soro reagem com a solução de picrato em meio alcalino, formando um 

complexo de cor vermelha que é medido fotometricamente. 

 

Creatinina + Ácido Pícrico Picrato de Creatinina 

 

Amostra 

Para creatinina sérica recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Soro ou plasma 

(heparina, EDTA, fluoreto, oxalato, citrato). O anticoagulante Glistab (Labtest Cat. 29) permite 

a colheita de uma só amostra para as dosagens de creatinina, glicose e ureia. O analito é estável 

por 7 dias entre 2 – 8°C. 

 

Procedimento 

Preparo do picrato alcalino: Misturar 4 volumes de NaOH (nº 1) com 1 volume de Ácido 

Pícrico (nº 2). Estável 15 dias entre 2 - 8 ºC. O CO2 atmosférico altera significativamente a 

estabilidade do NaOH (No. 1) e do Picrato Alcalino, quando os reagentes são mantidos em 

recipientes abertos. A modificação da estabilidade é influenciada pelo tempo de exposição e 

condições ambientais. Sugerimos manter na bandeja do analisador somente o volume suficiente 

para a realização de uma corrida analítica ou usar as informações do controle da qualidade como 

indicador da necessidade de realizar nova calibração. 

Ajustar o fotômetro a zero em 510 nm com água destilada. 

Adicionar 0,1 mL de padrão, soro, plasma ou urina diluída a 1,0 mL do Picrato Alcalino. 

Misturar e aspirar imediatamente para a cubeta. Disparar um cronômetro e medir as 

absorbâncias aos 30 e 90 segundos. 
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Cálculos 

ΔA do Teste ou Padrão = Abs 90 segundos – Abs 30 segundos 

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝐿) =  
∆ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

∆ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
 𝑥 4 

 

 

VII - FOSFATASE ALCALINA 

 

Princípio 

A fosfatase alcalina do soro hidrolisa a timolftaleína monofosfato liberando 

timolftaleína, que tem cor azul em meio alcalino. A cor formada, diretamente proporcional a 

atividade enzimática, é medida em 590 nm. O produto final da reação se constitui de uma 

mistura de cor azul e a cor própria do substrato. 

 

Amostra 

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. 

Tipos de amostra: Soro ou plasma (heparina).  

Armazenamento e estabilidade da amostra: A amostra é estável por 7 dias entre 2 – 8 ºC. 

Quando a amostra é armazenada à temperatura ambiente obtêm-se resultados falsamente 

elevados. 

 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Substrato (nº 1) 0,05 mL 0,05 mL 0,05 mL 

Tampão (nº 2) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

Padrão (nº4) --- --- 0,05 mL 

 

Colocar em banho-maria a 37 ºC 2 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao 

nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

Amostra --- 0,05 mL --- 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37 ºC por EXATAMENTE 10 minutos. 

Reagente de Cor (nº 3) 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL 
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Misturar e determinar as absorbâncias do teste e padrão em 590 nm ou filtro laranja (580 a 590 

nm), acertando o zero com o branco. A cor é estável 120 minutos.  

 

Cálculos 

𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 (𝑈/𝐿) =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 45 

 

VIII - GLICOSE 

 

Princípio 

A glicose oxidase catalisa a oxidação da Glicose de acordo com a seguinte reação: 

Glicose + O2 + H2O   Ácido Glucônico + H2O2 

O peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação 

catalisadora da peroxidase, através de uma reação oxidativa de acoplamento, formando uma 

antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à concentração da glicose 

na amostra.  

2H2O2 + 4-Aminoantipirina + fenol   Antipirilquinonimina + 4H2O 

Amostra 

Glicemia de jejum: recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. 

Tipos de amostra: Usar plasma ou soro. Realizar a colheita do sangue utilizando um 

anticoagulante contendo um inibidor da glicólise. O uso do anticoagulante Glistab (Labtest cat. 

29) permite a colheita de uma só amostra para as dosagens de creatinina, glicose e ureia. As 

amostras de sangue não contendo antiglicolítico devem ser centrifugadas imediatamente após 

a colheita e o plasma ou soro separados das células ou coágulo. 

No líquor e líquidos (ascítico, pleural e sinovial) adicionar anticoagulante contendo 

antiglicolítico na mesma proporção usada para a amostra de sangue e devem ser centrifugados 

antes de iniciar a medição.  

Armazenamento e estabilidade da amostra: O analito é estável por 8 horas em amostras 

colhidas com antiglicolítico. No plasma, soro e outros líquidos separados das células, a glicose 

permanece estável por 3 dias entre 2 – 8 ºC, quando não ocorre contaminação bacteriana. 

 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
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 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar vigorosamente e colocar em banho-maria a 37 ºC durante 10 minutos. O nível 

da água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as 

absorbâncias do teste e padrão em 505 nm ou filtro verde (490 a 520 nm), acertando o zero com 

o branco. A cor é estável por 60 minutos.  

 

Cálculos 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 (𝑚𝑔/𝑑𝐿) =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 100 

 

Conversão de mg/dL para unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,0556 

 

IX - PROTEÍNAS TOTAIS 

 

Princípio 

Os íons cobre (Cu+2) em meio alcalino (Reagente de Biureto) reagem com as ligações 

peptídicas das proteínas séricas formando cor púrpura, que tem absorbância máxima em 545 

nm, proporcional à concentração das proteínas na amostra. 

 

Amostra 

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Usar soro. O analito é estável por 3 dias entre 

2 – 8°C e 7 dias a 10°C negativos. 

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
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 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,02 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,02 mL 

Água destilada 0,02 mL --- --- 

Biureto de uso 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar a 37 °C durante 10 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e 

do padrão em 545 nm (530 a 550 nm), acertando o zero com o branco. A cor é estável durante 

1 hora. 

 

Cálculos 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (𝑔/𝑑𝐿) =  
∆ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

∆ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
 𝑥 4 

 

 

X – TRIACILGLICEROIS 

 

Princípio  

Os triacilglicerois são determinados de acordo com as seguintes reações: 

                                  Lipoproteína lipase 

Triacilglicerois   Glicerol + Ácidos Graxos 
       Glicerolquinase 

Glicerol + ATP   Glicerol-3-Fosfato + ADP 
                Glicerol-3-fosfato oxidase  

Glicerol-3-Fosfato + O2   Dihidroxiacetona + H2O2 
                                          Peroxidase 

2 H2O2 + 4 Aminoantipirina + 4-Clorofenol  Quinoneimina + 4 H2O 

 

A intensidade da cor vermelha formada é diretamente proporcional à concentração dos 

TAG na amostra. 

 

Amostra  

Jejum de 12 a 14 horas. Usar soro ou plasma com EDTA. O analito é estável por dois 

dias entre 2 – 8°C. Armazenamento prolongado da amostra não é recomendado, porque várias 

substâncias podem ser hidrolisadas liberando glicerol, levando à obtenção de resultados 

falsamente elevados. A heparina promove a ativação in vivo ou in vitro da lipase da 
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lipoproteína, fazendo com que a concentração dos triacilglicerois se reduza gradativamente em 

amostras contendo heparina.  

 

Procedimento  

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 

Reagente 1 (nº 1) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e colocar no banho-maria 37ºC por 10 minutos. O nível da água no banho deve 

ser superior ao nível do reagente nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 505 nm ou filtro verde (490 a 520 nm) acertando o zero com o branco. A cor é 

estável por 60 minutos.  

 

Cálculos 

𝑇𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑙𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑖𝑠 (𝑚𝑔/𝑑𝐿)  =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 200 

 

Conversão de mg/dL para Unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,0113 

 

XI – UREIA 

 

Princípio 

A ureia é hidrolisada pela urease a íons amônia e CO2. Os íons amônia reagem em pH 

alcalino com salicilato e hipoclorito de sódio, sob a ação catalisadora do nitroprussiato de sódio, 

para formar azul de indofenol. A formação de cor é proporcional à quantidade de ureia na 

amostra. 

 

Amostra 

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Usar soro ou plasma (fluoreto, heparina, 

EDTA) e urina. Não usar anticoagulantes contendo amônia. A concentração de fluoreto na 

amostra não deve ser maior que 3 mg/mL, pois o fluoreto em altas doses é inibidor da urease. 

O uso do anticoagulante Glistab (Labtest Cat. 29) permite a colheita de uma só amostra para as 
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dosagens de ureia, glicose e creatinina. O analito é estável no soro ou plasma por 12 horas entre 

15 – 25°C, por 3 dias entre 2 – 8°C e 3 meses a 20°C negativos. 

 

Procedimento 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 Branco Teste Padrão 

Amostra --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 

Urease tamponada 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar a 37 ºC durante 5 minutos e adicionar 1,0mL de oxidante de uso em 

todos os tubos. Misturar e incubar a 37 ºC durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 600 nm (580 a 610 nm), acertando o zero com o branco. A cor é estável por 

2 horas. 

 

Cálculos 

𝑈𝑟𝑒𝑖𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝐿)  =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 200 

 

Conversão de mg/dL para Unidade SI: mmol/L = mg/ dL x 0,166 

 


