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1 - INTRODUÇÃO 

 O cenário epidemiológico brasileiro é caracterizado por importante mudança 

no perfil de morbimortalidade, denominado de transição epidemiológica. Em 1930, 

as doenças infecciosas respondiam por cerca de 46 % das mortes em capitais 

brasileiras. A partir de então, verificou-se a redução progressiva, sendo que em 2003 

essas doenças responderam apenas por cerca de 5 % (BARBOSA, 2003). Por outro 

lado, as doenças cardiovasculares, que representavam apenas 12 % na década de 30, 

são, atualmente, as principais causas de morte em todas as regiões brasileiras, 

respondendo por quase um terço dos óbitos. A magnitude de parte das doenças 

crônicas não transmissíveis pode ser avaliada pelas doenças cardiovasculares, 

responsáveis por 31 % do total de óbitos por causas conhecidas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). 

 Uma estimativa de 16,7 milhões ou 29,2 % dos óbitos totais no mundo são 

conseqüências de várias formas de doenças cardiovasculares, muitas das quais 

podem ser evitáveis por ações de controle dos fatores de risco primários: alimentação 

inadequada, sedentarismo e fumo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). A 

doença isquêmica do coração e as doenças cérebro vasculares são responsáveis por 

2/3 das mortes entre as doenças cardiovasculares e por mais de 20 % dos óbitos por 

todas as causas (BEAGLEHOLE et al., 2001). 

 Investigações recentes demonstram que alimentos a base de soja possuem 

potencial efeito protetor sobre uma variedade de doenças crônicas, especialmente as 

doenças cardiovasculares (CLARKSON, 2002). Numerosos estudos em humanos e 
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animais mostram que o consumo da proteína de soja reduz o colesterol total sérico e 

o LDL colesterol, que são os principais fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares (ANDERSON et al., 1995; FUKUI et al., 2004; REYNOLDS et al., 

2006). 

 Ao lado da proteína de soja, outras leguminosas têm recebido atenção pela 

sua potencial importância na prevenção de desordens lipídicas. Há poucos dados na 

literatura a respeito da capacidade hipocolesterolemizante dessas leguminosas e os 

componentes e mecanismos responsáveis pelo seu efeito hipocolesterolemizante não 

estão totalmente esclarecidos. Estudos sugerem vários componentes alimentares que 

justificam tal efeito, como o teor de fibras totais e solúveis, a presença de amido 

resistente, composição de aminoácidos, peptídeos e proteínas, saponinas, fitoesteróis, 

além de fatores bioativos, como as isoflavonas (ALI & MUZQUIZ, 1998; 

ADLERCREUTZ et al., 2000; ALONSO et al., 2001; FRIEDMAN & BRANDON, 

2001). Apesar de várias leguminosas terem sido estudadas, não há dados disponíveis 

do impacto do feijão caupi sobre os lipídios sangüíneos. 

 O feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) é uma espécie tropical que possui 

ampla adaptação, sendo cultivado em maior ou menor escala em todas as regiões do 

Brasil. Entretanto, esta leguminosa tem sua produção concentrada nas áreas semi-

áridas da região Nordeste e em algumas áreas da região Norte (ARAÚJO, 1997).  

 Até o momento, nenhuma pesquisa foi realizada visando investigar o efeito 

hipocolesterolemizante do feijão caupi que apresenta um grande potencial funcional 

e nutricional (ótima fonte de proteína, apresentando todos os aminoácidos essenciais, 

vitaminas e minerais, além de outros nutrientes essenciais). 
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 As proteínas dos alimentos não são apenas fonte de componente construtivo e 

energético (aminoácidos), mas também apresentam um papel bioativo, pois podem 

ser precursoras de peptídeos ativos biologicamente com várias funções fisiológicas 

(DURANTI, 2006). Desta forma, se comprovado o efeito hipocolesterlemizante da 

proteína isolada do feijão caupi, esta poderá ser considerada um nutracêutico - 

“qualquer alimento, ou parte do alimento, promotor de benefícios à saúde, incluindo 

prevenção e tratamento de doenças” (ANDLAUER & FÜRST, 2002). O feijão caupi 

na sua forma integral por sua vez poderá ser considerado alimento funcional - 

“alimentos ou bebidas que, consumidos na alimentação cotidiana, podem trazer 

benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de ingredientes 

fisiologicamente saudáveis” (CANDIDO & CAMPOS, 2005). 

 Este trabalho tem como objetivo investigar o efeito da proteína isolada do 

feijão caupi, livre de outros componentes potencialmente hipocolesterolemizantes, e 

do feijão integral, no metabolismo lipídico de hamsters hipercolesterolemizados por 

meio da dieta. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - FEIJÃO CAUPI  

O feijão caupi é uma dicotiledônea que pertence à ordem Fabales, família 

Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinea e ao gênero 

Vigna (FREIRE FILHO & SILVA, 1999). Esta leguminosa apresenta ciclo curto, e 

se adapta bem a diversas condições ambientais, incluindo regiões áridas e áreas 

impróprias para o crescimento da soja (SARR et al., 2001). 

Muitos afirmam ser a África o centro de origem e diversidade da espécie 

Vigna unguiculata L. Walp, embora outras regiões tenham sido sugeridas, tais como 

a Índia, Etiópia, América do Sul, entre outras (FARIAS, 1965; RAWAL, 1975; 

STEELE & MEHRA, 1980; NR & MARECHAL, 1985). 

O feijão caupi vem despertando interesse científico, sobretudo no Brasil, 

desde a década de 60. Sua introdução no país ocorreu no século XVI provavelmente 

pelo Estado da Bahia, por espanhóis e portugueses (FREIRE FILHO et al., 1981). 

Posteriormente, disseminou-se por todo o país, onde adquiriu denominações 

regionais como feijão miúdo na região Sul, feijão fradinho nos estados da Bahia e 

Rio de Janeiro e feijão macassar ou feijão de corda, na região Nordeste. 

No Brasil, o feijão caupi é cultivado predominantemente no sertão semi-árido 

da região Nordeste e em pequenas áreas na Amazônia. Representa 95 % a 100 % do 

total das áreas plantadas com feijão caupi nos Estados do Amazonas, Maranhão, 

Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte (MAIA, 1996). No Nordeste, a produção e a 
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produtividade são de 429.375 toneladas e 303,5 kg/ha, respectivamente. Os maiores 

produtores são os Estados do Ceará (159.471 toneladas), Piauí (58.786 toneladas), 

Bahia (50.249 toneladas) e Maranhão (35.213 toneladas), os quais também 

apresentam as maiores áreas plantadas (IBGE, 2001). Estima-se que o Brasil 

contribui com 26 % da produção mundial e 82 % da produção do continente 

americano (ARAÚJO & WATT, 1988). 

A área ocupada com feijão caupi, no mundo, está em torno de 12,5 milhões 

de hectares, com 8 milhões (64 % da área mundial) na parte oeste e central da África. 

A outra parte está localizada na América do Sul, América Central e Ásia, com 

pequenas áreas espalhadas pelo sudoeste da Europa, sudoeste dos Estados Unidos e 

Oceania. Entre todos os países, os principais produtores mundiais são Nigéria, Niger 

e Brasil (QUIN, 1997). 

 Dos diferentes produtos agrícolas encontrados nas regiões tropicais, o caupi 

se destaca pelo seu alto valor nutritivo, além de seu baixo custo de produção. É 

amplamente cultivado pelos pequenos produtores e constitui um dos principais 

componentes da dieta alimentar, especialmente na zona rural (EMBRAPA MEIO-

NORTE, 2003). 

 Pelo seu valor nutritivo, o feijão caupi é cultivado principalmente para a 

produção de grãos, secos ou verdes, para o consumo humano, in natura, na forma de 

conserva ou desidratado. Além disso, o caupi também é utilizado como forragem 

verde, feno, ensilagem, farinha para alimentação animal e, ainda, como adubação 

verde e proteção do solo (EMBRAPA MEIO-NORTE, 2003).  
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 Este feijão representa alimento básico para as populações de baixa renda do 

Nordeste brasileiro (ATHAYDE SOBRINHO, 2004). Sua importância tem sido 

registrada pelo IBGE em seus levantamentos, que apontam um consumo per capita 

anual de 16 Kg (MAIA, 1996).  

 2.1.1 - Composição Química  

 O feijão caupi, feijão de corda ou feijão macassar (Vigna unguiculata L. 

Walp) é uma excelente fonte de proteínas (23 – 25 % em média) e apresenta 

carboidratos, vitaminas, minerais e os aminoácidos essenciais, além de possuir 

grande quantidade de fibras alimentares e baixa quantidade de gordura, em média 

2 % (EMBRAPA MEIO-NORTE, 2003). 

 As leguminosas contêm relativamente grandes quantidades de proteína, 

energia, vitaminas e minerais e constituem uma fonte protéica primária para muitas 

populações no mundo, por razões culturais e econômicas. Sua composição química 

varia com a cultivar, solo e condições climáticas da região (IQBAL et al., 2006).  

  2.1.1.1 - Proteína 

 Uma característica marcante dos feijões é o seu alto teor protéico. A literatura 

mostra que a porcentagem de proteínas no feijão caupi varia entre diversos cultivares 

de 19,5 a 26,1 % (MAIA et al., 2000). Este valor encontra-se próximo aos teores 

relatados para outras leguminosas, tais como, grão de bico (24 %), lentilha (26,1 %) 

e ervilha verde (24,9 %) (IQBAL et al., 2006). Como em outras leguminosas, a 
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maioria das proteínas de feijão caupi, são globulinas e albuminas compreendendo 

aproximadamente 65 % a 80 % e 4 % a 12 % do total das proteínas das sementes, 

respectivamente (NUGDALLAH & TINAY, 1997). A fração globulina, majoritária 

na semente de caupi, é chamada de vicilina ou fração 7S (NIELSEN et al., 1988). 

 A qualidade nutricional das proteínas das leguminosas varia com o gênero, 

espécie e variedade botânica e, em geral, é inferior àquela da proteína de origem 

animal (CRUZ et al., 2003). No entanto, o alto custo da proteína animal faz com que 

as proteínas vegetais sejam o principal componente da dieta de diversas populações 

(IQBAL et al., 2006). O feijão, além de aumentar o conteúdo de proteína da 

alimentação, contribui para melhorar a qualidade da proteína da dieta, quando 

constituída predominantemente de leguminosas e cereais, porque o feijão é uma 

excelente fonte do aminoácido lisina, complementando a proteína dos cereais, 

deficientes no mesmo (IQBAL et al., 2003).  

 O aproveitamento nutricional da proteína do feijão pode ser limitado pela 

deficiência quantitativa em aminoácidos sulfurados, baixa digestibilidade das 

proteínas, limitada biodisponibilidade de metionina e presença de fatores 

antinutricionais. A biodisponibilidade de aminoácidos e digestibilidade das sementes 

são limitadas em virtude de fatores antinutricionais e bioativos, tais como inibidores 

enzimáticos (de tripsina, quimiotripsina e α-amilase), lectinas, taninos, fitatos e 

saponinas. Por isso, a maioria das sementes de leguminosas requer tratamento 

térmico antes do seu consumo, a fim de que esses fatores sejam inativados e, até 

mesmo, melhorar a palatabilidade (MENCION, 1993; LALLES & JANSMAN, 

1998; CARBONARO et al., 2000).  
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  2.1.1.2 - Fração Lipídica 

 O conteúdo de lipídios de leguminosas é muito baixo, varia de 1,5 a 2,0 %, 

podendo oscilar de acordo com o genótipo, origem, localização, clima, condições 

ambientais e tipo de solo no qual elas crescem (GEIL & ANDERSON, 1994; 

OLUWATOSIN, 1998).  

 Os lipídios no feijão caupi, assim como no feijão comum, mostram grande 

variabilidade na composição de ácidos graxos e contêm substancial quantidade de 

ácidos graxos insaturados (45,6 – 78,1 %) (REYES-MORENO & PAREDEZ-

LOPEZ, 1993; OLUWATOSIN, 1998). Dentre os saturados o palmítico é 

predominante com uma variação de 20,6 a 38,6 %, enquanto o ácido esteárico ocorre 

em concentrações de 3,9 a 8,3 % (OLUWATOSIN, 1998).  

  2.1.1.3 - Amido 

 A composição total de carboidrato de feijões em base seca varia de 60 a 

65 %. O principal carboidrato de reserva presente no feijão é o amido, com pequenas 

quantidades de monossacarídeos e dissacarídeos como a sacarose (GEIL & 

ANDERSON, 1994). Resultados obtidos com diversos cultivares de feijão caupi 

apontam variação de 40,5 a 63,6 % no teor de amido dependendo da cultivar e das 

condições ambientais (OLUWATOSIN, 1998). 
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  2.1.1.4 - Fibra Alimentar 

 No feijão caupi verde a fibra alimentar total representa cerca de 35 % do total 

de carboidratos, percentual que é reduzido para 29 % no grão maduro. Com relação 

ao aspecto qualitativo, constata-se que aproximadamente 91 % da fibra alimentar 

total do feijão caupi maduro é constituído por fibras insolúveis (SALGADO et al., 

2005). 

2.2 - PRODUÇÃO DE ISOLADOS PROTÉICOS 

 O processo de isolamento protéico consiste na solubilização da proteína de 

um alimento em uma solução aquosa fortemente alcalina, separando-se o material 

insolúvel numa primeira centrifugação. O sobrenadante sofre então um ajuste de pH 

com solução ácidas (ácido clorídrico, ácido sulfúrico ou ácido fosfórico) até um pH 

próximo ao ponto isoelétrico médio das proteínas presentes no alimento. No ponto 

isoelétrico a solubilidade das proteínas é mínima porque as interações do tipo dipolo-

dipolo e eletrostática entre moléculas de proteínas vizinhas aumentam, fazendo com 

que as moléculas se atraiam (RAPHAEL, 1997). Após o pH isoelétrico ter sido 

atingido, deixa-se a solução em repouso para que as proteínas se agreguem e 

precipitem. Nova centrifugação é realizada, esperando-se a maior parte da proteína 

neste precipitado (ALUKO, 2004). Após esta purificação, pode-se obter concentrado 

protéico ou isolado protéico, dependendo do teor de proteína obtida. Para ser 

denominado concentrado o mínimo de proteína é de 65 % e, para o isolado o mínimo 

é de 90 % (UZZAN, 1988). 
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 Alimentos que contêm alto teor de gordura devem ser desengordurados 

anteriormente ao processo de isolamento, pois isto evita a formação de emulsão 

durante o processo de extração da proteína. Os solventes geralmente utilizados para 

remoção da gordura são hexano e éter de petróleo (ABBOTT et al., 1991; SATHE et 

al., 2002). A remoção de lipídios livres ou fracamente ligados à proteína, utilizando 

hexano como solvente orgânico, provoca pequenos aumentos na quantidade de 

proteína que pode ser solubilizada (BACCHI & BATISTUTI, 1994). Outra vantagem 

do desengorduramento consiste na remoção de certos compostos indesejáveis, 

geralmente presentes nas sementes, tais como oligossacarídeos e compostos de baixo 

peso molecular (fitatos, compostos fenólicos e outros fitoquímicos) que podem 

interferir no isolamento ou no produto final (ALUKO, 2004).  

 Estudo sobre o isolamento da proteína de feijão caupi por precipitação 

isoelétrica demonstra que maior conteúdo protéico (92,9 %) é recuperado quando o 

pH de 8,5 é utilizado na solubilização e pH de 4,5 na precipitação da proteína 

(MWASARU et al., 1999). O mesmo autor observa que há relação inversa aparente 

entre pH de extração e conteúdo protéico dos isolados resultantes, após utilizar 

variação de pH entre 8,5 e 12,5. HORAX et al. (2004) obtiveram resultados 

semelhantes para teor protéico que permaneceu entre 91,4 a 91,8 %, porém o pH de 

solubilização utilizado foi de 8,0, não havendo diferença no pH de precipitação da 

proteína. 
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2.3 - HIPERCOLESTEROLEMIA 

 2.3.1 - Aspectos Gerais 

 O colesterol desempenha importantes funções nos seres vivos por ser um 

componente estrutural das membranas biológicas, precursor do colecalciferol, de 

hormônios esteróides, de ácidos biliares, além de ter importantes funções nas 

membranas celulares, influenciando na sua fluidez e no estado de ativação de 

enzimas ligadas a membranas. Entretanto, o colesterol em excesso é tóxico por atuar 

como um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(SANTOS, 2001). Por isso, as células mantêm a concentração de colesterol sobre 

rigoroso controle.  

 Há evidências de que altas concentrações de colesterol sérico predispõem à 

doença arterial coronariana (DAC). A DAC tem o pior prognóstico das doenças 

cardiovasculares, sendo responsável por aproximadamente 50 % de todas as mortes 

cardíacas. Embora, a maioria dos óbitos por DAC ocorra em pessoas com mais de 65 

anos de idade, o grande número de óbitos prematuros tem levado a extensas 

pesquisas para a sua prevenção (GRUNDY, 2003). 

 A maior parte do colesterol circulante é sintetizada no próprio organismo a 

partir de ácidos graxos, sendo que o colesterol proveniente da dieta tem menor 

participação (STIPANUK, 2000). A homoeostase do colesterol ocorre 

principalmente através da regulação da captação das partículas LDL`s (Low Density 

Lipoprotein), que são as principais transportadoras do colesterol endógeno. O 
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aumento da quantidade de LDL (que pode ser monitorada pela dosagem da sua 

proteína, a apoB-100), bem como o aumento da quantidade de colesterol que as 

mesmas transportam, representam igualmente um quadro de risco para a gênese da 

aterosclerose (DIETSCHY, 1997). 

O fígado é o órgão mais importante na manutenção da homeostase do 

colesterol, sendo responsável pela excreção do mesmo via bile, seja através da 

conversão de colesterol em ácidos biliares ou da secreção direta de colesterol biliar. 

O fígado também produz VLDL (Very Low Density Lipoprotein) e é o principal sítio 

catabólico de LDL mediado por receptores de LDL (SPADY & DIETSCHY, 1988).  

 A aterosclerose, em particular, é o principal contribuinte para a patogênese do 

acidente vascular encefálico e infarto do miocárdio. Elevados níveis plasmáticos de 

LDL colesterol, triglicerídios (TG), acompanhado por reduzidos níveis de HDL 

(High Density Lipoprotein) colesterol estão associados com um risco aumentado de 

doenças coronarianas (SMITH et al., 2004). 

A hiperlipidemia é um distúrbio metabólico que decorre do aumento da 

concentração de lipídios plasmáticos e alterações no seu metabolismo. Clinicamente, 

as hiperlipidemias podem manifestar-se como hipercolesterolemias e/ou 

hipertrigliceridemias. O excesso de lipídios é resultado do acúmulo de uma ou mais 

classes de lipoproteínas devido à menor remoção do plasma, maior produção ou 

associação de ambas. Estas anormalidades podem ser primárias ou secundárias a 

outras doenças ou uso de certos medicamentos (SANTOS, 2001).  
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Estudos clínicos e epidemiológicos indicam uma relação positiva entre 

concentrações de LDL colesterol e risco de doenças cardiovasculares (DCV) e, uma 

relação negativa entre concentrações de HDL colesterol e risco de DCV. No que diz 

respeito ao HDL colesterol, trabalhos in vitro demonstraram que esta relação é 

mediada pela habilidade das partículas de HDL facilitarem a remoção de colesterol 

dos tecidos periféricos e transportá-los para o fígado no transporte reverso de 

colesterol (FIELDING & FIELDING, 1995; STEIN & STEIN, 1999; ZHANG et al., 

2004). 

 2.3.2 - Papel da dieta 

 A dieta tem o principal impacto sob vários fatores de risco modificáveis para 

as doenças do coração como: hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, altos níveis 

de LDL colesterol, baixos níveis de HDL colesterol, hipertensão, obesidade e 

diabetes. A recomendação de uma dieta com reduzida concentração de gordura 

saturada e colesterol ajuda a diminuir os riscos para doenças cardiovasculares. No 

entanto, outros fatores dietéticos podem oferecer benefícios adicionais (AMERICAN 

HEART ASSOCIATION, 1998; YU-POTH et al., 1999).  

 Há evidências crescentes de que o consumo de proteína de soja em 

substituição a proteína animal reduz os níveis de colesterol sangüíneo e pode 

proporcionar outros benefícios cardiovasculares (ERDMAN, 2000). Além da soja, 

outras leguminosas, tais como fava, tremoço, ervilha e feijão foram estudadas e o 

efeito hipocolesterolemizante ficou demonstrado quando comparadas à caseína 

(ROSA et al., 1998; MACARULLA et al., 2001; MARTINS et al., 2004; MARTINS 
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et al., 2005). Os mecanismos pelos quais estas reduzem o colesterol sanguíneo não 

estão completamente elucidados, mas diferentes componentes tais como proteínas, 

aminoácidos e peptídeos, saponinas, fibras solúveis, fitoesteróis, isoflavonas e ácido 

fítico têm sido sugerido como responsáveis pelo efeito observado (POTTER, 1995; 

ALI & MUZQUIZ, 1998; ADLERCREUTZ et al., 2000; ALONSO et al., 2001; 

FRIEDMAN & BRANDON, 2001). 

Estudo desenvolvido com o pseudocereal amaranto, visando investigar o 

efeito hipocolesterolemizante do isolado protéico em hamsters, observou que, após 

indução de hipercolesterolemia com 30 % de caseína e 0,05 % de colesterol, a dieta 

contendo 20 % de isolado protéico de amaranto e 20 % de caseína adicionada a 10 % 

deste mesmo isolado protéico reduziu o nível de colesterol plasmático em 51 % e 

30 %, respectivamente (MENDONÇA, 2006). Este trabalho também demonstrou que 

a proteína do amaranto é hipocolesterolemizante em relação à caseína. 

Os efeitos de diferentes fontes protéicas no perfil lipídico de animais 

experimentais foram investigados por vários pesquisadores (CARROLL & 

KUROWSKA, 1995; MADANI et al., 2000; AOYAMA et al., 2000). A maioria 

deles encontrou efeito hipocolesterolemizante das proteínas de soja, quando 

comparada à caseína do leite (NAGATA et al., 1982, ANDERSON et al., 1995, 

SARWAR & RATNAYAKE, 2000). Assim como em outras leguminosas, este efeito 

está correlacionado às diferenças no perfil de aminoácidos entre a proteína de soja e 

caseína. As indicações são de que as altas proporções metionina/glicina e 

lisina/arginina sejam determinantes da aterogenicidade e altos níveis de colesterol, 

respectivamente. Maiores concentrações de arginina e de glicina agem como fatores 
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protetores (GIROUX et al., 1999). A ausência completa de metionina não é benéfica, 

uma vez que os aminoácidos sulfurados são essenciais, e necessários para síntese de 

glutationa (MOUNDRAS et al., 1995).  

Os possíveis mecanismos propostos para explicar o efeito 

hipocolesterolemizante da proteína de soja incluem a redução na absorção intestinal 

de ácidos biliares e/ou colesterol (POTTER, 1995) e aumento do clearance de 

colesterol plasmático através do aumento da atividade de receptores de LDL (BAUM 

et al., 1998). 

Estudos com ratos e hamsters têm evidenciado que a proteína da soja aumenta 

a excreção fecal de ácidos biliares quando comparada à caseína (WRIGHT & 

SALTER, 1998; FUKUI et al., 2004). Nesta situação, o metabolismo do colesterol 

altera-se para prover colesterol a fim de aumentar a síntese de ácidos biliares. A 

biossíntese de colesterol diminui com a ativação dos receptores de LDL, tendo como 

resultado um aumento na remoção de colesterol do sangue, via receptor de LDL, 

reduzindo a concentração de colesterol no sangue, particularmente nas frações LDL 

(POTTER, 1995). 

Outra possibilidade associada ao efeito hipocolesterolemizante nos estudos 

com a proteína de soja é de que esta seja menos digerível que a caseína. Isto faria 

com que a proteína estivesse simulando os efeitos da fibra alimentar, levando à 

redução da absorção de colesterol da dieta e interferindo na reabsorção de ácidos 

biliares que se ligariam às frações indigeríveis, sendo eliminados nas fezes 

(WRIGHT & SALTER, 1998). KAYASHITA et al. (1997) sugeriram que o efeito 
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hipocolesterolemizante da proteína de trigo era devido ao “efeito fibra”, por observar 

um aumento da excreção fecal de esteróis neutros em ratos. 

A digestibilidade da proteína do feijão, em ratos, situa-se entre 40 e 70 % 

(MARQUEZ & LAJOLO, 1991). Em humanos, esta digestibilidade é ainda menor, 

atingindo não mais que 60 % do nitrogênio ingerido (BRESSANI, 1983). Segundo 

McDONOUGH et al. (1990) a caseína tem digestibilidade de aproximadamente 

98,6 %, em ratos. Por isso, é fundamental avaliar se a digestibilidade do feijão caupi 

integral e do isolado protéico, que poderia provocar alteração no trânsito intestinal e 

a maior excreção de esteróis neutros e sais biliares. 

Estudo de meta-análise sobre o efeito da suplementação de proteína de soja 

nos lipídios séricos, realizado por REYNOLDS et al. (2006), mostrou que a 

suplementação com proteína de soja reduz o colesterol total, LDL colesterol e TG, 

porém aumenta ligeiramente os níveis de HDL colesterol em humanos. Estes 

resultados corroboram os de ANDERSON et al. (1995), que analisaram 38 estudos 

clínicos controlados e concluíram que a substituição da proteína animal pela proteína 

de soja reduz os níveis de colesterol total, LDL colesterol e TG. Essa redução é ainda 

mais evidente nos indivíduos com maior nível de colesterol no início do estudo. 

Dos componentes relatados como responsáveis pelo efeito redutor do 

colesterol destacam-se os fitoesteróis, presente em sementes, nozes, cereais e 

leguminosas, incluindo o feijão. Os fitoesteróis mais comuns são campesterol, β-

sitosterol e stigmasterol. Estruturalmente, estes compostos são  similares ao 

colesterol,  exceto por adição de uma  cadeia de  hidrocarboneto na posição C-24 

(MUTI et al., 2003). Somente uma pequena  concentração do β-sitosterol                 
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(< 0,1 mg/dL) é encontrada no plasma, pois este composto é pobremente absorvido. 

Já o campesterol é absorvido em maior quantidade (4 a 21 mg/dL). Quando doses 

farmacológicas (3 a 18 mg/dia) são utilizadas ocorre redução nos níveis de colesterol 

plasmático, pela inibição da absorção do colesterol no intestino. Portanto, sugere-se 

que o mecanismo para este efeito inibitório seja a redução da solubilidade do 

colesterol no lúmen intestinal, competindo por sítios de absorção na mucosa e 

interferindo com a incorporação de colesterol nos quilomícrons (SHUTLER et al., 

1987; TRAUTWEIN & DUCHATEAU, 2003). 

Em estudo com a soja ficou demonstrado que uma dieta contendo 0,24 g de 

fitoesteróis esterificados por 100 g de ração proporciona um aumento na excreção 

fecal de esteróis neutros (colesterol, colestanol, coprostanol e corprostanone), 

indicando que a absorção de colesterol intestinal foi suprimida. Essa ação “seletiva” 

confirma que o mecanismo inibitório é um processo competitivo (LIN et al., 2004). 

Outro composto associado ao efeito hipocolesterolemizante é a saponina. 

Soja, isolado proteíco de soja e produtos de soja fornecem saponinas em 

aproximadamente 1,4 - 5,9 µmol/g, 9,5 - 10,6 µmol/g e 1,5 - 4,5 µmol/g, 

respectivamente (TSUKAMOTO et al., 1995; HU et al., 2002; GU et al., 2002). LEE 

et al. (2005) demonstraram que as saponinas de soja podem reduzir a concentração 

de colesterol plasmático quando comparadas à caseína. Além disso, foi observado 

que a excreção de ácidos biliares e esteróis neutros foram maiores no grupo que 

recebeu saponina. Assim, o efeito redutor de colesterol pode ser mediado pela 

redução da absorção intestinal de colesterol (LEE et al., 2005; LIN et al., 2005). 
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Como demonstrado, existem fortes evidências dos efeitos funcionais da soja, 

seja quanto à sua proteína ou quanto aos seus compostos fitoquímicos (fitoesteróis e 

saponinas). Estes trabalhos podem servir de parâmetro para a fundamentação do 

estudo das propriedades funcionais do feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) 

integral e da sua proteína isolada. 

 2.3.3 - Metabolismo Lipídico x Proteína de Soja 

Os efeitos endócrinos podem explicar a ação da proteína de soja no 

metabolismo lipídico. A insulina e o glucagon participam na homeostase de lipídios e 

glicose, produzindo efeitos opostos (biossíntese e catabolismo) no fígado, no 

músculo esquelético e no tecido adiposo. Elevada razão insulina/glucagon aumenta o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares devido ao efeito 

hiperlipidêmico e aterogênico (SANCHEZ et al., 1988). Estudos realizados com 

ratos mostram que esta razão é menor quando a proteína de soja é consumida ao 

invés da caseína (TOVAR et al., 2002). A capacidade da proteína de soja de regular 

esta razão insulina/glucagon pode ser explicada por sua composição de aminoácidos 

(SANCHEZ, 1991). Uma alta razão arginina/lisina está associada com altas 

concentrações de glucagon sérico, embora outros aminoácidos estejam relacionados 

à sua concentração (RADCLIFFE et al., 2000, MADANI et al., 2000). Essas 

alterações na razão insulina/glucagon podem produzir profundas mudanças na 

expressão de genes do metabolismo intermediário (TORRES et al., 2006). 

A insulina e o glucagon são hormônios controladores da biossíntese de 

colesterol e triglicerídios no fígado por modularem níveis de expressão e atividade de 



 

 

36 

 

enzimas envolvidas na síntese ou captação de colesterol, bem como a síntese de 

ácidos graxos. O controle transcricional desses genes é mediado por uma família de 

fatores de transcrição designada como SREBP (Sterol Regulatory Element Binding 

Proteins) (BROWN & GOLDSTEIN, 1997). Eles são produzidos como precursores 

e são ligados a sensores de colesterol, os SCAP’s (SREBP Cleavage-Activating 

Protein), que são ativados quando a concentração de esteróis é baixa e pela presença 

de insulina. Nestas condições codificam enzimas responsáveis pela síntese de 

colesterol, ácidos graxos e triglicerídios (HORTON et al., 2002). 

Existem três formas de SREBP’s. A SREBP-1a e SREBP-1c regulam 

preferencialmente enzimas envolvidas na biossíntese de ácidos graxos e triglicerídios 

como a acetil-CoA carboxilase, ácido graxo sintetase e a proteína de transferência de 

triglicerídios microssomal (STOECKMAN & TOWLE, 2002). A SREBP-2 se liga 

preferencialmente aos promotores de genes envolvidos na captação e biossíntese de 

colesterol, tais como HMG-CoA redutase e receptor de LDL (LDLr) (AMEMIAYA-

KUDO et al., 2002). Muitas linhas de evidências sugerem que a insulina estimula a 

síntese de ácidos graxos mediada pelo aumento na expressão da forma ativa de 

SREBP-1c (ZHANG et al., 2003). Em ratos, a concentração de mRNA de SREBP-1 

hepática aumenta na proporção dos níveis de insula sérica. Quando a caseína é 

substituída por proteína de soja há uma redução de 36 % na concentração de insulina, 

que reduz os níveis de mRNA de SREBP-1 no fígado para aproximadamente 54 % 

(ASCENCIO et al., 2004). Como conseqüência da redução da SREBP-1 pela 

ingestão de proteína de soja, reduz-se a expressão de genes de enzimas envolvidas na 

biossíntese de ácidos graxos (TORRES et al., 2006). 
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Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a menor concentração 

de colesterol hepático e colesterol sérico em animais que receberam dieta contendo 

proteína de soja ao invés de caseína. Entre eles destaca-se o aumento na atividade de 

LDLr (POTTER, 1995). A expressão de genes para LDLr é regulada 

preferencialmente pelo fator de transcrição SREBP-2. TOVAR et al. (2005) 

estudaram dois grupos de animais: um alimentado com proteína de soja e outro com 

caseína. Os animais com dieta à base de soja apresentaram menor conteúdo de 

colesterol e aumento no SREBP-2, na expressão de HMG-CoA redutase e LDLr 

comparado aos ratos que receberam caseína.  

O consumo da proteína de soja também atua na prevenção de acúmulo de 

triglicerídios no fígado, reduzindo efeitos deletérios da lipotoxicidade (ASCENCIO 

et al., 2004). O mecanismo pelo qual a proteína previne esse acúmulo se dá através 

da redução da biossíntese hepática de triglicerídios e ácidos graxos e pelo aumento 

na oxidação de ácidos graxos através da ativação de PPARα (Peroxisome 

Proliferator-Activation Receptor α). Este receptor controla o metabolismo oxidativo 

de ácidos graxos através da indução transcricional de várias enzimas para a β-

oxidação (IP et al., 2003; LELLIOTT  & VIDAL-PUIG, 2004). 

 2.3.4 - Modelos Animais 

 O interesse em se encontrar um modelo animal apropriado para estudar o 

efeito de drogas e dieta sobre os níveis lipídicos plasmáticos e aterosclerose tem 

aumentado nos últimos anos. Entretanto, em geral, os modelos animais estão 

associados a um grande número de desvantagens, incluindo a falta de similaridade 
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com os humanos no perfil de lipoproteínas plasmáticas ou na atividade das enzimas 

regulatórias do metabolismo das lipoproteínas e colesterol hepático. 

Porcos são modelos bem aceitos para estudo de hipercolesterolemia e 

aterosclerose por causa da sua alta similaridade com humanos em ambas as áreas 

(VAN TOL et al., 1991). No entanto, ainda há a necessidade de modelos animais 

menores para estudos mais rápidos sob o efeito da dieta na hiperlipidemia e 

aterosclerose. O principal inconveniente é o tamanho dos porcos, que resulta em 

dificuldades para administração de drogas e necessidade de grandes quantidades de 

agente experimental (RUSSELL, 2006). 

Coelhos têm sido usados como modelo de aterosclerose humana para 

desenvolvimento rápido de lesão da aorta, quando alimentados com colesterol 

(DALEY et al., 1994; KAMINURA, 1999). No entanto, os coelhos não possuem 

lipase hepática e apoproteína A II (ApoA II), as quais apresentam importantes papéis 

na homeostase do colesterol. Além disso, o coelho transporta a maioria do colesterol 

na fração VLDL, uma situação diferente dos humanos, que transportam a maior parte 

do colesterol circulante no plasma na forma de lipoproteína de baixa densidade ou de 

muito baixa densidade (LDL ou VLDL). Isto afeta diretamente a extrapolação dos 

resultados obtidos com coelhos para situações em humanos (BADIMON et al., 1990, 

FAN et al., 1999; BROSSEAU & HOEG, 1999).  

O uso de ratos tem diminuído por causa da principal diferença entre esse 

modelo animal e humanos: resposta à dieta, HDL como o principal carreador de 

colesterol plasmático e resistência à formação de placas de ateroma (SHEFER et al., 

1992). Mesmo conteúdos de colesterol dietético tão alto quanto 10 % peso/peso não 
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são usualmente suficiente para desenvolver hipercolesterolemia significante em ratos 

(DOLPHIN, 1981).  

O hamster é um roedor pequeno, sensível a dietas suplementadas com 

colesterol e ricas em gordura (DORFMAN, 2005). Os hamsters transportam uma 

significante porção do colesterol plasmático, aproximadamente 50 %, nas frações de 

lipoproteínas LDL e é assim, mais semelhante aos humanos que outros roedores 

(LOCK, 2005). Isto tem levado a numerosos estudos de metabolismo lipídico em 

hamsters envolvendo dietas suplementados com colesterol e gordura. Além disso, os 

hamsters apresentam receptor de LDL e proteína carreadora de éster de colesterol e 

triglicerídios, a CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein), características que não 

estão presentes em ratos e camundongos convencionais (NISTOR et al., 1987).  

Os hamsters têm outras similaridades gerais no metabolismo de colesterol 

com humanos, incluindo a baixa taxa basal de síntese de colesterol hepático e uma 

comparável composição do pool de ácidos biliares (SPADY, 1985; BRAVO, 1994).  

TERPSTRA et al. (1991) sugerem que a indução de hipercolesterolemia em 

hamster pode ser feita com adição de quantidades fisiológicas de colesterol à dieta 

(0,05 % e 0,1 % colesterol em peso). 

Diante das inúmeras vantagens da utilização de hamsters em estudos de 

metabolismo lipídico, objetivou-se investigar nestes animais hipercolesterolemizados 

através da dieta, o efeito da proteína isolada do feijão caupi e do feijão integral no 

perfil lipídios plasmáticos e sobre os depósitos de gordura hepática. 
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3 - OBJETIVOS 

3.1 - OBJETIVO GERAL 

 Estudar o efeito do feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) integral e da 

proteína isolada no metabolismo lipídico de hamsters hipercolesterolemizados 

através da dieta. 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Isolar a proteína de feijão caupi de modo a obter um bom rendimento 

e pureza; 

3.2.2 Determinar a composição de aminoácidos do feijão caupi e da sua 

proteína isolada; 

3.2.3 Determinar a digestibilidade verdadeira do feijão caupi e de sua 

proteína isolada; 

3.2.4 Determinar o efeito do consumo de feijão caupi e de sua proteína 

isolada na excreção fecal de ácidos biliares e colesterol; 

3.2.5 Avaliar se a adição de feijão caupi integral e da proteína isolada à 

dieta é capaz de reduzir o colesterol plasmático e a deposição de 

lipídios hepáticos, mesmo na presença de colesterol e ácidos graxos 

saturados em excesso. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 - PROCESSAMENTO DA MATÉRIA-PRIMA 

O feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp), cultivar BRS-Milênio, foi 

fornecido já beneficiado pela Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, Brasil. Uma parte 

do lote foi moída em moinho de martelos (modelo MML-100 Astecma - Brasil), com 

peneira interna média (1,0 mm de diâmetro ou tyler 16), originando uma farinha de 

feijão integral cru (Fcr) que será desengordura para ser então, submetida ao 

isolamento da proteína. A outra parte foi autoclavada durante 30 minutos, após 

resfriamento o feijão foi liofilizado (modelo FDB-5503 Operon - Japão) por 24 

horas, triturado em processador doméstico e seco em estufa ventilada a temperatura 

de 60° C, foi novamente moída, originando uma farinha de feijão integral cozido 

(Fcoz). Esta farinha foi acondicionada em saco de polietileno, selado e refrigerada 

até ser utilizada na produção da dieta do grupo FEIJÃO. 

A farinha de feijão integral cru (Fcr) foi desengordurada com hexano na 

proporção 1:6 (m/v). Essa mistura foi deixada em repouso por 12 horas. 

Posteriormente, foi agitada por 10 minutos, decantada e o sobrenadante foi filtrado 

em funil com papel filtro. O filtrado foi coletado para posterior recuperação. A Fcr 

desengordurada foi conduzida à secagem em capela por 24 horas à temperatura 

ambiente, disposta em bandejas plásticas forradas com papel filtro. Para garantir uma 

farinha totalmente livre de solvente, a mesma foi novamente seca em estufa de 

circulação de ar, à temperatura de 50°C, por 2 horas, sendo revolvida em intervalos 

de tempo freqüentes. 
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Terminada a secagem, a Fcr desengordurada foi tamisada (peneira de 

0,42 mm) e acondicionada em sacos de polietileno, selados e mantida sob 

refrigeração até utilização. 

4.2 - PRODUÇÃO DO ISOLADO PROTÉICO DE CAUPI 

Testes preliminares para isolamento de proteína, utilizando a farinha de feijão 

caupi sem desengordurar (Fcr) foram realizados em vista do baixo teor de lipídios da 

matéria-prima (2,2 g/100 g). Os pH’s de extração de 9,0 e 11,0 e de precipitação de 

4,5 e 5,0, resultaram em um produto com baixa pureza (aproximadamente 50% de 

proteína), quantidade que não caracteriza um isolado protéico (UZZAN, 1988). Isto 

indica que o desengorduramento é necessário mesmo em baixas concentrações de 

lipídios, para melhorar a eficiência do processo. Outra informação obtida destes 

testes foi de que o pH 4,5 utilizado na etapa de precipitação foi o mais eficaz.  

Adotou-se então o desengorduramento prévio do feijão, como descrito na 

parte metodológica deste trabalho. O feijão cru e moído foi desengordurado (Fcr 

desengordurada) com hexano, reduzindo os lipídios para aproximadamente 27 % do 

valor inicial, resultando em uma farinha com menos de 1 % (0,61 g/100 g). 

A proteína isolada do feijão caupi foi obtida por precipitação isoelétrica da 

Fcr desengordurada. Uma das condições testadas foi baseada na técnica descrita por 

PAREDES-LÓPEZ & ORDORICA-FALOMIR (1986), com modificações, que 

utiliza hidróxido de sódio na etapa da extração da proteína. A Fcr desengordurada foi 

misturada com água na proporção 1:10 (m/v) com diferentes pH’s de solubilização 
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da proteína, os quais foram ajustado para 8,5 ou 9,5 ou 10,5 ou 11,5 ou 12,5 com 

NaOH 1M. A suspensão foi homogeneizada durante 2 horas em agitação horizontal e 

filtrada em gaze. O sobrenadante foi centrifugação a 10.000 g por 20 minutos, 

desprezando-se o precipitado. A solução teve pH ajustado para 4,5 com HCl 1M e a 

proteína foi precipitada. A mistura foi armazenada sob refrigeração (4oC) por 12h 

para floculação. Após esta etapa, a mistura foi centrifugada a 10.000 g, por 20 

minutos, obtendo assim o isolado protéico denominado IP1 (Figura 4.1). 

Outra condição testada foi baseada em metodologia sugerida por WRIGHT & 

BUMSTEAD (1984), com pequenas modificações. A Fcr desengordurada foi 

incubada por 2 horas a temperatura ambiente com tampão de baixa força iônica 

(50 mM Tris-HCl e 200 mM NaCl, pH 8,5), na proporção 1:10 (m/v), sob agitação 

horizontal; diferente do proposto pela metodologia, que recomendava que fosse 

extraída por 1 hora e 30 minutos a 4 ºC. 

A mistura foi filtrada com auxílio de gaze e o resíduo, descartado. O filtrado 

foi centrifugado a 10.000 g por 20 minutos. Após centrifugação, o precipitado foi 

removido, pois representa os componentes insolúveis, tais como fibras e pigmentos. 

O sobrenadante teve pH ajustado para 4,5, correspondendo ao ponto isoelétrico da 

vicilina (etapa de precipitação), por adição de HCl 1M. Os autores, sugerem uma 

etapa de ajuste de pH para 6,0 antes da precipitação, no entanto esta etapa não foi 

realizada, pois não se observou diferença no rendimento nem na pureza do isolado. A 

mistura foi armazenada sob refrigeração (4°C) por 12 h para floculação. Após esta 

etapa, a mistura foi centrifugada a 10.000 g, por 20 minutos. O tempo de 

centrifugação foi reduzido de 30 para 20 minutos, já que testes não revelaram 
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diferença quanto ao teor de proteína e tempo de centrifugação. A fração insolúvel 

(precipitado) representou o isolado protéico de caupi (IP2 sem aquecimento) que foi 

coletado e posteriormente liofilizado (Figura 4.2). 

 RANGEL et al. (2004) observaram que o isolado protéico de caupi 

apresentou marcada redução (60 %) da atividade inibitória de tripsina, após 

aquecimento a 80°C por 5 minutos. Com a preocupação em minimizar este fator 

antinutricional, optou-se por utilizar aquecimento de 80°C logo após ajuste do pH 

para 4,5, durante 5 minutos, seguindo procedimentos descritos acima (Figura 4.2, IP2 

com aquecimento).  
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Figura 4.1. Fluxograma para produção do isolado protéico de feijão caupi, em diferentes pH’s de 

solubilização da proteína. 
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Figura 4.2. Fluxograma para produção do isolado protéico de feijão caupi, em pH de 8,5 com tampão 
Tris-HCl para solubilização da proteína. 
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 Como relatado a seguir nos ítens (5.2, 5.3 e 5.4) o isolado protéico 

selecionado para produção da dieta do grupo ISOLADO foi aquele obtido nas 

condições descritas para produção do IP2 sem aquecimento. Este foi congelado a       

-20 °C e então foi enviado para liofilização na unidade Semi-industrial da Faculdade 

de Ciências Farmacêutica/USP. Após a liofilização o IP2 (sem aquecimento) foi 

triturado em moinho para café, acondicionado em sacos de polietileno, selado e 

armazenado em refrigeração (4 ° a 8 °C), até utilização na fabricação da dieta. 

4.3 - ANÁLISE DE INIBIDOR DE TRIPSINA DO FEIJÃO CAUPI E DO 

ISOLADO PROTÉICO 

 Para extração dos inibidores de tripsina, 1 g de amostra de farinha de feijão 

integral (Fcr) e de isolado (no caso, IP2 com e sem aquecimento) foi misturado a 

50 mL de hidróxido de sódio 0,01 N e agitado por 3 horas à temperatura ambiente. A 

suspensão foi então centrifugada (30.000 g/30 min, 4 ºC) e o sobrenadante utilizado 

para determinação da atividade inibitória de tripsina realizada de acordo com 

KAKADE et al. (1969), com algumas modificações (GENOVESE & LAJOLO, 

1998). Uma unidade de tripsina (UT) foi definida arbitrariamente como o aumento de 

0,01 unidades de absorbância a 410 nm por 10 mL do meio de reação. Os resultados 

foram expressos como unidades inibitórias de tripsina (UIT) por g de proteína, sendo 

uma unidade inibitória responsável pela inibição de uma unidade de tripsina. 

 Esta análise foi realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no 

Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. 
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4.4 - ANÁLISES DA MATÉRIA-PRIMA  

 4.4.1 - Composição Centesimal 

 A análise de umidade, cinzas, extrato etéreo e proteína da Fcoz, Fcr, Fcr 

desengordurada, IP2 sem aquecimento foram realizadas de acordo com metodologia 

da AOAC (1990). O teor de carboidratos foi calculado por diferença. 

 4.4.2 - Fibra Alimentar 

 A análise de fibra solúvel e insolúvel foi realizada de acordo com método 

enzimático gravimétrico de PROSKY et al. (1988). 

 4.4.3 - Perfil de Aminoácidos na Farinha e Isolado Protéico de Caupi 

 A composição de aminoácidos do IP2 sem aquecimento e na Fcr foi 

determinada por cromatografia de troca iônica e reação pós-coluna com ninidrina. A 

técnica é baseada na hidrólise da proteína (tomada de amostra que contenha o 

equivalente a 25 mg de proteína) em meio ácido (10 mL HCl 6N, sob vácuo, à 

temperatura de 110 °C por 22 horas). Posteriormente, os aminoácidos hidrolisados 

são recuperados em tampão citrato de pH 2,2 (marca Pickering). Uma alíquota de 

25 µL foi injetada no analisador Dionex DX 300 para separação dos aminoácidos. O 

produto dessa reação é registrado em um colorímetro sob a forma de pico e 

quantificado pelas áreas de cada pico. As áreas dos picos obtidos a partir das 
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amostras investigadas foram comparadas a de uma mistura padrão de aminoácidos - 

aminoácidos Pierce (SPACKMAN et al., 1958). 

 Os valores de triptofano foram determinados por espectrofotometria. Foi 

empregado o método descrito por SPIES (1967), usando-se hidrólise enzimática com 

pronase a 40 °C por 24 horas. A amostra hidrolisada foi submetida à reação 

colorimétrica com p-dimetilamino benzaldeído (DAB) e posterior leitura em 

espectrofotômetro a 590 nm. A composição de triptofano foi calculada por 

comparação com uma curva padrão. 

 Estas análises foram realizadas no laboratório LABTEC (Campinas, SP). 

 4.4.4 - Perfil de Ácidos Graxos na Farinha de Feijão Caupi 

 Os ácidos graxos foram determinados como ésteres metílicos de ácidos 

graxos por meio de cromatografia gasosa em equipamento “Chrompack” CP9002 

(Middelburg, Holanda) acoplado a um computador equipado com o software 

Maestro I, versão 2.3. A Fcr teve seus lipídios extraídos através do método de 

BLIGH & DYER (1959).  

 Uma alíquota contendo 150 mg de lipídio foi tomada e submetida à 

saponificação com NaOH 0,5N em metanol. Em seguida, foi esterificada com BF3 

em metanol com aquecimento a 100 °C durante 2 minutos em banho-maria, e 

extraída com hexano (MORRISON & SMITH, 1964). 
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Foi utilizada como padrão uma mistura de 37 ésteres metílicos de ácidos 

graxos (Código 47885/Supelco). Foi utilizada coluna capilar de sílica fundida 

CIOLA-WAX, com 20 m de comprimento e 0,32 mm de diâmetro interno; gás de 

arraste hidrogênio a 2,0 mL/min; injetor “splitter” a 270 °C, com razão de “split” de 

1:35; detector FID a 300 °C; temperatura inicial da coluna de 60 °C, com elevação de 

3,5 °C/min até 240 °C. O volume injetado de cada extrato no cromatógrafo a gás foi 

de 1 µL e a identificação por comparação do tempo de retenção corrigido de ésteres 

metílicos dos ácidos graxos da amostra e padrão. 

A análise foi qualitativa, sendo a proporção de cada ácido graxo calculado 

dividindo-se a área do seu pico pela área total dos picos de interesse da corrida. 

 4.4.5 - Eletroforese 

A eletroforese SDS-PAGE foi realizada de acordo com LAEMMLI (1970). O 

gel concentrador contendo 4 % de acrilamida em tampão Tris-HCl pH 6,8 foi 

preparado sobre o gel de análise com 10 % de acrilamida em tampão Tris-HCl 

pH 8,8. O equipamento usado para eletroforese foi do tipo vertical, da Amersham 

Biosciences (Uppsala, Suécia), modelo Hoefer miniVE, que confere ao gel dimensões 

de 8 cm x 9 cm x 1,0 mm. As proteínas foram extraídas com tampão contendo SDS, 

mercaptoetanol e uréia. A eletroforese foi conduzida aplicando-se 50 µg de proteína 

em cada poço. A amperagem foi fixada em 20 mA para cada gel de 1,0 mm, 

voltagem auto-ajustável até o máximo de 300 V. Após a corrida, os géis foram 

corados com Solução de Azul de Comassie R Brilhante 0,025 % em 40 % de metanol 

e 7 % de ácido acético, e descorados no mesmo solvente (metanol e ácido acético).  
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Os padrões de peso molecular utilizados foram: miosina (200 kDa), beta-

galactosidase (115 kDa), albumina do sangue bovino (96 kDa), ovoalbumina 

(52 kDa), anidrase carbonica (30 kDa), inibidor de tripsina  da soja  (29 kDa) e 

lizosima (20 kDa). 

Para a análise do gel, foi utilizado um software Gelworks 1D Advanced da 

UVP (Cambridge, UK), para cálculo do peso molecular. 

4.5 - EXPERIMENTO BIOLÓGICO 

 O ensaio biológico foi desenvolvido no biotério de experimentação para 

hamster do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT-

USP).  

O protocolo experimental segue as normas do Canadian Council on Animal 

Care (OLFERT et al., 1993). Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal da FCF/USP (Protocolo CEEA n° 89) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Tropical (ANEXO I e II).  

 4.5.1 - Animais 

 Foram utilizados para o estudo, hamsters (Mesocricetus auratus) raça Golden 

Syrian, machos, recém-desmamados, com padrão sanitário convencional, 

provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da USP. 
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Esta espécie foi escolhida por ser muito usada em estudos de efeito de drogas 

e dieta no metabolismo de lipídios e aterosclerose. O perfil de lipoproteínas do 

hamster parece-se mais com os dos humanos (BRAVO et al., 1994), pois o principal 

carreador de colesterol plasmático é a LDL (NISTOR et al., 1987).  

Optou-se por utilizar animais recém-desmamados, porque em estudos com 

coelhos ficou demonstrado que animais adultos apresentam-se menos responsivos à 

modulação da dieta e à resposta colesterolêmica diferencial da caseína e da proteína 

de soja isolada. Neste caso, a resposta somente pode ser observada quando grandes 

quantidades de colesterol são adicionadas à dieta (TERPSTRA et al., 1983). 

 Os animais foram dispostos em gaiolas individuais (Figura 4.3), em local 

arejado, com temperatura em torno de 20 a 25 °C, umidade relativa de 55 %, sendo 

expostos 12 horas à claridade e 12 horas ao ambiente escuro. Para realização dos 

procedimentos de coleta de material biológico, os animais foram anestesiados via 

intraperitoneal, com Cloridrato de xilazina (Rompum) – 10 mg/kg de peso (pré-

anestésico) e Cloridrato de ketamina (Ketalar) – 100 mg/kg de peso (anestésico 

geral). As coletas de sangue foram realizadas por punção cardíaca sob anestesia, com 

exceção do teste realizado no experimento piloto para determinação do perfil lipídico 

basal, que foi efetuada via plexo retro-orbital. O sacrifício foi relaizado por 

exsangüinação sob anestesia através de punção cardíaca.  
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       Figura 4.3. Animais dispostos em gaiolas individuais. 

 4.5.2 - Dietas 

De acordo com o National Research Council (1995), as recomendações 

nutricionais para hamsters em fase de crescimento (animal com 35 a 130g) são 

mostradas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Necessidades nutricionais de hamsters alimentados ad libitum. 
 

Componentes da dieta/energia % / Kg de Ração 

Fibras 5 a 15 

Carboidratos 65 

Lipídios 4 a 20 

Proteínas 18 a 24 

Fonte: NRC, 1995. 

Além de seguir as recomendações nutricionais da NRC (1995), as dietas 

foram formuladas com uma mistura de minerais e vitaminas adequadas ao 
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crescimento de hamsters, de acordo com recomendações para roedores da AIN-93 

(REEVES et al., 1993). A composição planejada para as dietas do experimento piloto 

e principal está apresentada nas Tabela 4.2 e 4.3, respectivamente. Os cálculos para 

os diferentes componentes das dietas foram baseados em análises de composição do 

Fcoz e do IP2 sem aquecimento obtidos neste trabalho e apresentados na Tabela 5.3. 

Estudos com hamsters mostram que o aumento na concentração de proteína 

na dieta está associado com aumento dos níveis de colesterol plasmático 

(TERPSTRA et al., 1994). Por isso, foram utilizados diferentes teores de proteína na 

dieta do experimento piloto, visando avaliar se o maior teor protéico induziria a 

hipercolesterolemia mais acentuada.  

Tabela 4.2. Composição planejada das dietas utilizadas no experimento 
piloto, representadas em g/kg.  

 

Ingredientes (g/kg) 20 % caseína 30 % caseína 

Caseína (1) 232,0 349,0 

Lipídios 

  Gordura de coco 

  Óleo de soja 

 

134,3 

15,7 

 

134,3 

15,7 

Colesterol 1,0 1,0 

Cloreto de colina  3,0 3,0 

Sacarose 50,0 50,0 

Amido de milho 417,0 300,0 

Celulose 100,0 100,0 

Mistura mineral (2) 35,0 35,0 

Mistura vitamínica (2) 10,0 10,0 

L-metionina 2,0 2,0 

Notas: 
(1) 860g caseína/kg (analisado neste laboratório) 
(2) REEVES et al., 1993 
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A formulação da dieta que induziria a hipercolesterolemia foi baseada em 

outros trabalhos que desenvolveram estudos com hamster (TERPSTRA et al., 1991; 

LUCAS et al., 2001).  

Tabela 4.3. Composição planejada das dietas utilizadas no experimento principal, 
representadas em g/kg. 
 

Ingredientes (g/Kg) Caseína Isolado Feijão Aprotéica 

Caseína(1) 247,22 - - - 

Feijão caupi - - 865,8 - 

Isolado protéico de caupi  - 232,2 - - 

L-Metionina 2 2 2 - 

Sacarose 50 50 50 50 

Amido de milho 449,0 431,6 - 651 

Celulose 100 100 - 100 

Óleo de soja 15,7 14,8 - 15,7 

Gordura de côco 134,3 134,3 134,3 134,3 

Colesterol  1 1 1 1 

Cloreto de colina 3 3 3 3 

Mistura mineral(2) 35 35 35 35 

Mistura vitamínica(2) 10 10 10 10 

Composição Nutricional     

Proteína (g/Kg) 200 200 200 0 

Gordura (g/Kg) 150 150 150 150 

Ácido graxo saturado(g/100g) 70 70 70 70 

Ácido graxo monoinsaturado 
(g/100g) 

20 20 20 20 

Ácidos graxos poliinsaturado 
(g/100g) 

10 10 10 10 

Fibra (g/Kg) 100 100 116,9 100 

Notas: 
(1) 810g caseína/kg (analisado neste laboratório) 
(2) REEVES et al., 1993 
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As dietas foram suplementadas com L-metionina por ser aminoácido 

limitante em dietas com proteína de leguminosas (OLIVERA et al., 2003). Ao 

analisar o perfil aminoacídico de feijão caupi e isolado protéico ficou comprovado 

que apenas a metionina e cisteína foram os aminoácidos limitantes, suplementando-

se as dietas com apenas 0,2 % de L-metionina, quantidade necessária para atingir as 

recomendações da FAO/WHO (1991). 

 As dietas foram formuladas de forma a serem isocalóricas, isoprotéica e 

isolipídica, e de modo a fornecer as mesmas quantidades de colesterol e cloreto de 

colina. Foi adicionado, aproximadamente, 1,5% de óleo de soja às dietas 

experimentais (que corresponde ao percentual presente naturalmente no feijão caupi), 

com exceção da dieta do grupo FEIJÃO, pelo ingrediente Fcoz já conter a referida 

quantidade de lipídios. Este óleo foi escolhido por apresentar perfil de ácidos graxos 

semelhantes ao do feijão caupi.  

A ração comercial Nuvilab CR1 (Nuvital) foi usada na fase de adaptação dos 

hamsters. Esta ração tem composição declarada pelo fabricante de proteína mínima 

22 %, extrato etéreo mínimo 4 %, matéria mineral máxima 10 %, matéria fibrosa 

máxima 8 % e umidade máxima de 12,5 %.  

 Os animais foram alimentados ad libitum e pesados semanalmente para 

avaliar o ganho de peso. As dietas foram pesadas e trocadas diariamente para 

verificar a quantidade ingerida por cada animal, desprezando-se qualquer 

remanescente da dieta. A partir da razão entre o ganho de peso e quantidade da dieta 

consumida durante os 28 dias com dietas experimentais, obtiveram-se os 

Coeficientes de Eficiência Alimentar (CEA) para dieta contendo feijão caupi 
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(utilizando a Fcoz), isolado protéico de caupi (utliziando o IP2 sem aquecimento) e 

caseína. 

4.6 - ANÁLISE DAS DIETAS 

As dietas utilizadas para o experimento foram produzidas sob encomenda 

pela Rhoster Indústria e Comércio Ltda (Vargem Grande Paulista, Brasil), na forma 

peletizada e foram armazenadas em freezer para conservação. A peletização é 

necessária para que a ração fique adequada aos hábitos alimentares dos hamsters. 

As dietas e os ingredientes utilizados na formulação das rações experimentais 

foram analisados conforme a seguir. 

 4.6.1 – Composição Centesimal 

 A análise de umidade, cinzas, extrato etéreo e proteína das dietas foram 

realizadas de acordo com metodologia da AOAC (1990). O teor de carboidratos foi 

calculado por diferença. 

 4.6.2 - Perfil de Ácidos Graxos 

Procedeu-se de forma idêntica ao item 4.4.4., exceto no que diz respeito à 

extração dos lipídios que foi realizada pelo método de coluna seca (MARMER & 

MAXWELL, 1981).  
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 4.6.3 - Colesterol 

Uma alíquota de 5 mL do extrato lipídico por coluna seca (MARMER & 

MAXWELL, 1981) foi evaporado em banho-maria a 40 °C. A seguir, submetido à 

saponificação com KOH 12 % em metanol 90 % e aquecimento a 70 °C por 20 

minutos. Após o resfriamento foram adicionados 5 mL de água destilada, seguida de 

extração com duas lavagens de 10 mL de hexano cada. Do extrato recolhido pós-

lavagem foi retirada alíquota de 5 mL, que foi levada à evaporação utilizando 

nitrogênio. Após secagem, o resíduo (colesterol) foi ressuspenso em 1 mL de hexano 

grau CLAE (BOHAC et al. 1988). 

As amostras foram injetadas em equipamento de Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE) da marca Shimadzu, com controlador SCL-10A-VP, bomba 

quaternária, degaseificador, detector UV/visível com varredura da marca SPD-

M10A, válvula de injeção manual Rheodyne, comprimento de onda de 206 nm e 

coluna cromatográfica Cyano, marca Phenomenex, modelo Luna 5 µ, 10 Å, de 

250 x 4,6 mm. Utilizou-se o software Class-VP para monitoramento da análise. A 

fase móvel empregada foi constituída de n-hexano e isopropanol (97:3), com fluxo 

isocrático de 1 mL/min (CSALLANY et al., 1989).  

4.7 - EXPERIMENTO PILOTO 

 O experimento foi realizado com o objetivo de testar se a adição de ácidos 

graxos saturados (proveniente da gordura de coco, aproximandamente 13,5 %), 
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colesterol (0,1 %), e caseína (20 ou 30 %) eram suficientes para induzir 

hipercolesterolemia em hamsters num período de 21 dias. 

Foram utlizados 10 hamsters (Mesocricetus auratus), com aproximadamente 

21 dias de idade (recém-desmamados) que foram divididos em dois grupos. Um 

grupo recebeu dieta contendo 20 % de caseína, enquanto o outro grupo recebeu dieta 

contendo 30 %. As duas dietas continham gordura de coco e colesterol. A 

composição da dieta seguiu planejamento já descrito na Tabela 4.2.  

 Os hamsters passaram por um período de adaptação de 7 dias, consumindo a 

ração comercial. Após adaptação todos os animais sofreram coletas de sangue pelo 

plexo retro-orbital com anestesia por meio de tubos capilares heparinizados. O 

sangue foi acondicionado em tubos eppendorf contendo anticoagulante heparina 

(Liquemine), com concentração final aproximadamente de 1 mg/mL. Em seguida os 

tubos foram centrifugados a baixa velocidade (1.000 g, 15 min, 4° C) para obtenção 

do plasma (WRIGHT & SALTER, 1998), que foi utilizado para determinação dos 

valores basais de colesterol total e frações, além de triglicerídios.  

Após esse período de adaptação, os hamsters passaram a consumir a dieta 

experimental com 20 ou 30 % de caseína. Os animais foram submetidos à outra 

coleta de sangue decorridos 21 dias após início do experimento com as dietas, desta 

vez por punção cardíaca. Foram sacrificados por exsangüinação e o fígado dos 

animais foi removido, lavado com solução salina (9g NaCl/l) e pesado. 
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4.8 - EXPERIMENTO PRINCIPAL 

O experimento principal foi realizado com 30 hamsters machos, recém-

desmamados. Após 7 dias em adaptação recebendo ração comercial, 6 animais foram 

sorteados e deixados em jejum de 14 a 16 horas para coleta de sangue. O sangue foi 

coletado por punção cardíaca sob anestesia e acondicionado em tubos eppendorf 

contendo anticoagulante heparina (Liquemine), com concentração final 

aproximadamente de 1 mg/mL. Em seguida os tubos foram centrifugados em baixa 

velocidade (1.000 g, 15 min, 4° C) para obtenção do plasma (WRIGHT & SALTER, 

1998). 

 Após esta coleta todos os animais passaram a receber a dieta 

hipercolesterolemizante com 20 % de caseína, 13,5 % de gordura de coco e 0,1 % de 

colesterol, durante 21 dias. A proporção de 20 % de caseína foi a escolhida após 

resultados do ensaio piloto. Ao final deste período de 21 dias (hipercolesterolemia), 

novamente, 6 animais foram sorteados. Esse sorteio foi realizado excluindo os 

animais que já tinha passado pela coleta inicial, pois duas coletas realizadas em curto 

espaço de tempo poderiam gerar um estresse no animal, culminando com a alteração 

no pefil lipídico. As duas primeiras coletas de sangue objetivaram avaliar os níveis 

lipídicos dos hamsters antes (t0) e após indução de hipercolesterolemia (t1). 

 A partir de então os hamsters foram divididos aleatoriamente em 3 grupos de 

dez animais cada, estando atento à distribuição semelhante entre os grupos de acordo 

com o peso do animal. Cada grupo recebeu uma dieta diferente por um período de 

28 dias (t3). Um dos grupos continuou com a dieta hipercolesterolemizante inicial 
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(20 % de caseína + gordura de coco + colesterol) e será denominado GRUPO 

CASEÍNA. Outro grupo passou a receber uma dieta contendo feijão caupi (20 % da 

proteína oriunda do Fcoz + gordura de coco + colesterol) e será denominado GRUPO 

FEIJÃO. O último grupo recebeu dieta contendo isolado protéico de feijão caupi 

(20 % de IP2 sem aquecimento + gordura de coco + colesterol), sendo denominado 

GRUPO ISOLADO (Figura 4.4). As dietas experimentais estão detalhadas abaixo: 

1. Dieta Experimental Controle (Hipercolesterolemizante) (GRUPO CASEÍNA): 

cuja única fonte de nitrogênio foi a caseína a 20 % do peso da dieta, adicionada 

de 0,1 % de colesterol e 13,5 % de gordura saturada na forma de gordura de 

coco. 

2. Dieta Experimental com Feijão Integral (GRUPO FEIJÃO): cuja única fonte de 

nitrogênio foi a proteína total do feijão integral cozido, com  teor de 20 % do 

peso da dieta, adicionada de 0,1 % de colesterol e 13,5 % de gordura de coco.  

3. Dieta Experimental com Isolado Protéico (GRUPO ISOLADO): cuja única 

fonte de nitrogênio foi o isolado protéico de feijão caupi, com teor de 20 % do 

peso da dieta, adicionada de 0,1 % de colesterol e 13,5 % de gordura de coco. 

Após 14 dias da introdução das dietas experimentais (t2) 4 animais de cada 

grupo foram selecionados para sofrer nova coleta de sangue. No final do período 

experimental (t3) e depois de um jejum de 16 a 18 horas os animais tiveram sangue 

coletado por punção cardíaca com anestesia e foram sacrificados por exsanguinação. 
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Figura 4.4. Fluxograma do experimento principal. 
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 4.9 - ANÁLISES NO PLASMA  

Os testes para determinação do perfil lipídico no plasma seguem o padrão 

analítico recomendado pelo National Cholesterol Education Program (WARNICK 

et al., 1995). 

As análises foram realizadas, no Laboratório de Bioquímica e Propriedades 

Funcionais dos Alimentos da Faculdade de Saúde Pública da USP. Foram utilizados 

kits da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil) e as amostras foram analisadas em 

duplicata. 

O teor de triglicerídios no plasma foi determinado através do kit enzimático 

Cat. 87, contendo as enzimas lipase da lipoproteína, glicerolquinase e glicerol-3-

fosfato peroxidase (SOLONI et al., 1971). 

O colesterol total foi determinado através do kit Cat. 76, baseado no método 

enzimático-colorimétrico (CHOD/PAP) com colesterol esterase, colesterol oxidase e 

4-aminoantipirina.  

O colesterol presente na lipoproteína de alta densidade (HDL) foi 

quantificado após precipitação das lipoproteínas (kit Cat. 13) que contêm 

apolipoproteína B (VLDL e LDL), seguida da quantificação do colesterol presente 

no sobrenadante (kit Cat. 76). O agente precipitante é o ácido fosfotúngstico/cloreto 

de magnésio (PTA/MgC) (ABELL et al., 1952). 

O colesterol não HDL (LDL-c + VLDL-c) foi calculado pela subtração do 

colesterol total pelo HDL colesterol.  
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 4.10 – ANÁLISES NAS FEZES DOS HAMSTERS 

 As fezes dos hamsters, mantidos em gaiolas adaptadas para coleta do material 

(Figura 4.5), foram individualmente coletadas nos cinco últimos dias (do 23° ao 

27° dia) do experimento. As fezes foram pesadas e acondicionadas em frascos de 

polietileno, congeladas e liofilizadas por 72 horas. Após secagem, as fezes foram 

pesadas, trituradas e armazenadas a -20 °C até análises. 

 

Figura 4.5. Gaiola adaptada para a coleta de fezes (tela de aço 
para impedir a passagem das fezes para a maravalha).  

 4.10.1 - Digestibilidade da Proteína 

 O teor de nitrogênio das fezes foi analisado pelo método de micro-Kjeldhal 

para o cálculo de digestibilidade da proteína das dietas experimentais.  

Para determinar a digestibilidade verdadeira deve-se calcular a perda de 

nitrogênio metabólico, que é o valor obtido de fezes de animais alimentados com 
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dieta livre de nitrogênio. Para este cálculo, foi formado outro grupo de dez hamsters 

que foram alimentados com dieta isenta de proteínas (aprotéica - Tabela 4.3). 

A digestibilidade verdadeira foi então calculada subtraindo-se, da quantidade 

de nitrogênio ingerido na dieta, a quantidade excretada nas fezes menos a perda 

metabólica no material fecal. Esta última é estimada pelo montante de nitrogênio 

excretado pelos hamsters alimentados com a dieta aprotéica (FAO/WHO, 1991). 

 

 

 

Onde: 

DV: digestibilidade verdadeira 

I: g de nitrogênio ingerido 

F: g de nitrogênio excretado nas fezes do animal com dieta experimental 

Fk: g de nitrogênio excretado nas fezes do animal com dieta aprotéica 

 4.10.2 - Colesterol  

 Cinqüenta miligramas (50 mg) das fezes foram submetidos à saponificação 

com 700 µL de metanol e 220 µL da solução de NaOH 5M, por 2 horas em banho de 

80 oC, com agitação horizontal. Após a adição de solução de NaCl, o colesterol foi 

extraído três vezes com 3 mL de éter de petróleo (TERPSTRA et al., 1998). A 

amostra foi então seca e ressuspensa em 800 µL de hexano grau CLAE. A 

quantificação foi realizada em equipamento de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência da marca Shimadzu, com coluna cromatográfica Cyano, marca 
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Phenomenex. O volume de injeção foi de 20 µL. A fase móvel compreendia uma 

mistura de n-hexano/isopropanol (97:3) com fluxo isocrático de 1 mL/min. O 

detector utilizado foi UV/Visível com leitura em comprimento de onda de 206 nm. O 

tempo de corrida foi de 5 minutos (CSALLANY et al., 1989). 

 4.10.3 - Ácidos Biliares 

 Os ácidos biliares foram quantificados nas fezes utilizando um kit comercial 

para determinação de ácidos biliares totais, da marca Diazyme (San Diego, EUA). 

Previamente, as fezes foram submetidas à extração com tert-butanol a 50 % por 15 

minutos a 37 oC e a centrifugação a 10.000 g por 2 minutos (VAN DER MEER et 

al., 1985). 

 4.11 - ANÁLISE HISTOLÓGICA  

 Após sacrifício, os órgãos (fígado, baço, intestino delgado, rim e coração) 

foram removidos e preservados em formol tamponado 10 % por pelo menos 48 

horas. Em seguida foram feitas secções transversais no baço, intestino delgado, rim 

direito, coração e fígado. No coração foram realizadas secções transversais de 2 mm, 

desde a base até o ápice do coração. 

 De cada animal foram escolhidos três cortes de intestino delgado e baço, um 

do rim, dois do fígado e cinco do coração. Estes cortes foram submetidos às técnicas 

histológicas habituais com inclusão em parafina para obtenção de cortes de 5 µm de 
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espessura que foram corados com hematoxilina-eosina (HE) pela equipe do 

Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. 

 Para estudo morfométrico foi utilizado um microscópio óptico comum (Nikon 

Eclipse E200) ao qual foi acoplado uma câmera fotográfica (Digital color SCC-131, 

Samsung). Na leitura dos cortes de intestino delgado um monitor acoplado ao 

microscópio auxiliou na medida das criptas e vilosidades, que foram realizadas com 

o auxílio de régua. 

4.12 - ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 Os resultados foram expressos em médias, desvio-padrão e erro-padrão. Para 

averiguar a diferença de médias entre as duas dietas oferecidas no experimento piloto 

foi utilizado o teste t de Student, adotando-se nível de significância de 5 %. Para 

comparação de médias do ganho de peso, ácido biliar nas fezes, colesterol nas fezes, 

peso do fígado, coeficiente de eficiência alimentar, parâmetros lipídicos plasmáticos 

entre os grupos no momento final do experimento (t3) foi realizada análise de 

variância (ANOVA). Quando encontrou-se diferença significativa foi aplicado teste 

de comparação múltipla de Tukey HSD, ao nível de significância de 5 %. O 

programa estatístico utilizado foi SPSS 10.0 (USA). A construção dos gráficos foi 

realizada no programa Excel (Microsoft) e SPSS 10.0 (USA). 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DA MATÉRIA-PRIMA  

 A composição centesimal do feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) (Fcr) e 

da farinha desengordurada de feijão caupi (Fcr desengordurada) é apresentada na 

Tabela 5.1. As análises foram realizadas em triplicata. 

Tabela 5.1. Composição centesimal (g/100 g) de feijão caupi (Vigna unguiculata L. 
Walp), cultivar BRS-Milênio (Fcr), farinha desengordurada (Fcr desengordurada) e 
comparação com a literatura, em base seca. 
 

Componentes            Fcr Fcr desengordurado   Feijão caupi (1) 

Umidade  6,0 ± 0,16 6,6 ± 0,08 11,1 ± 0,98 

Cinzas 2,6 ± 0,05 2,7 ± 0,07 4,0 ± 0,35 

Proteína*  24,5 ± 0,47 25,0 ± 0,36 24,9 ± 0,80 

Lipídios 2,2 ± 0,02 0,6 ± 0,01 2,1 ± 0,00 

Fibra alimentar total 

    Insolúvel 

    Solúvel 

19,4 ± 1,07 

16,6 ± 1,32 

2,7 ± 0,56 

nd 20,2 ± 0,36 

18,4 ± 0,08 

1,8 ± 0,30 

Carboidratos** 51,4 ± 0,63 67,4 ± 0,57 48,8 ± 0,90 

Notas: 
(1) SALGADO et al., 2005 
*fator de conversão = 6,25 
**determinado pela diferença em base seca 
nd não determinado 
Média ± desvio-padrão 

O teor de proteína do feijão caupi está de acordo com os resultados 

observados por MAIA et al. (2000), PREET & PUNIA (2000), CASTELLÓN et al. 

(2003) que obtiveram valores entre 19,5 e 26,1 g/100 g, em diversos cultivares deste 

feijão.  
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O conteúdo lipídico do feijão caupi, observado neste trabalho foi de 

2,2 g/100 g, quantidade semelhante às encontradas por OLUWATOSIN (1998), 

1,5 a 2,0 g/100 g e por PREET & PUNIA (2000), 1,8 a 2,0 g/100 g, sendo esta 

variação típica das leguminosas (ALMEIDA COSTA et al., 2006). No entanto, 

outros autores que estudaram o feijão caupi encontraram maiores variações no 

percentual lipídico (1,2 a 3,5 g/100 g) (MAIA et al., 2000).  

Os dados apresentados por IQBAL et al. (2006) corroboram os encontrados 

no presente estudo, salvo pelas diferenças no conteúdo lipídico, uma vez que IQBAL 

et al. (2006) encontraram o dobro do valor obtido neste trabalho (4,8 g/100 g). 

No que se refere ao conteúdo de fibras, esta cultivar apresentou quantidades 

de fibra alimentar solúvel (FAS) e fibra alimentar insolúvel (FAI) equivalentes à 

outra variedade estudada por SALGADO et al. (2005), que encontraram 18,4 g/100 g 

de FAI e 1,8 g/100 g de FAS. Em estudo realizado por ALMEIDA COSTA et al. 

(2006) os percentuais de FAI e FAS presentes no feijão comum (FAI 19,9 g/100 g; 

FAS 2,4 g/100 g), na ervilha (FAI 20,3 g/100 g; FAS 1,7 g/100 g) e na lentilha (FAI 

19,0 g/100 g e FAS 1,4 g/100 g) foram próximos aos encontrados neste estudo. 

SALGADO et al. (2005) obtiveram no feijão caupi maduro a fibra alimentar 

total (FAT) representando cerca de 29,3 % do total de carboidratos e observaram 

também que 9,1 % da FAT deste feijão é constituída por FAS. Já no presente 

trabalho 27,4 % do total de carboidratos correspondem à FAT, sendo que 14,2 % do 

total de fibra são solúveis. 
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A análise de cinzas resultou no valor médio de 2,6 g/100 g, o menor dentre os 

mostrados na literatura (3,2 - 4,8 g/100 g) (MAIA et al., 2000; PREET & PUNIA, 

2000; IQBAL et al., 2006). Estas variações são provavelmente decorrentes da 

diferença de cultivar e condições de cultivo. 

5.2 - PRODUÇÃO DO ISOLADO PROTÉICO DE CAUPI 

 O processo mais utilizado industrialmente na preparação de isolados protéicos 

envolve a precipitação isoelétrica (ERICKSON, 1995). Durante a precipitação, as 

proteínas solúveis são convertidas em insolúveis pela alteração de sua estrutura 

induzidas pelas mudanças no meio (RAPHAEL, 1997). Isso leva a supersaturação da 

solução que resulta em nucleação seguida por agregação. Depois da precipitação a 

proteína pode ser recuperada por meio de centrifugação, decantação ou filtração.  

 A quantidade prevista de isolado protéico de feijão caupi necessária para 

alimentar um grupo de 10 hamsters por 28 dias, como descrito no protocolo 

experimental, seria de aproximadamente 400 g. LIN et al. (2004), utilizando soja, 

encontraram consumo alimentar médio de hamsters recém-desmamados variando de 

6,8 a 7,6 g/dia. Partindo-se de um consumo alimentar médio de 7,2 g/dia de ração e 

levando em consideração uma duração de 28 dias de intervenção, seriam necessários 

aproximadamente 2 Kg de ração. De acordo com o National Research Council 

(1995), as recomendações nutricionais de proteína para hamsters em fase de 

crescimento são de 20 %. Se obtivéssemos um isolado com 100 % de pureza seriam 

necessários 400 g de isolado. Como este grau de pureza é inatingível, previmos a 

obtenção de quantidade superior a 400 g de isolado protéico. 
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 Dois métodos foram testados para isolar proteína do feijao caupi 

desengordurado. Em um deles, seguiu-se metodologia proposta por PAREDES-

LÓPEZ & ORDORICA-FALOMIR (1986), onde apenas o pH de extração variou de 

8,5 a 12,5 com adição de NaOH 1M, e o pH de precipitação foi mantido em 4,5 

(Figura 4.1), notou-se que a concentração de proteína não se alterou de forma 

significativa com os diferentes pH’s empregado para a solubilização (Tabela 5.2). 

Neste experimento foi avaliado o rendimento de extração, que é calculado pela massa 

de proteína presente ao final da extração em relação à massa existente inicialmente 

no material seco. O rendimento da extração aumentou com o aumento do pH de 

solubilização da proteína, sendo de 41,8 % em pH 8,5 e 50,0 % em pH 11,5. 

Tabela 5.2. Teor de proteína dos isolados protéicos de feijão 
caupi, em base seca, de acordo com o pH de extração e seus 
respectivos rendimentos de extração. 

 

pH extração % proteína (b.s.) Rendimento da extração 
(%) 

pH 8,5 80,1 ± 0,84ab 41,8 ± 0,42c 

pH 9,5 82,4 ± 0,52ab 48,5 ± 0,38b 

pH 10,5 80,5 ± 3,75b 49,2 ± 0,51ab 

pH 11,5 86,6 ± 0,65a 50,0 ± 0,26a 

pH 12,5 77,1 ± 2,72b 36,9 ± 0,17d 

 Nota: 
Letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa, test t Student 
(p<0,05) 
Média ± desvio-padrão 
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 Vários autores empregam pH de 8,0 a 9,0 para solubilizar a proteína e pH de 

4,5 para precipitação (HORAX et al., 2004; RANGEL et al., 2004; AYRANCI & 

DUMAN, 2005). MWASARU et al. (1999) observaram que maior quantidade de 

proteína é recuperada quando o pH de extração é aumentado de 8,5 para 12,5. Porém, 

quanto menor o pH de alcalinidade obtém-se um isolado mais puro. 

 MWASARU et al. (1999), estudando o isolamento da proteína de feijão 

caupi, alcançaram um rendimento de extração de 51 % quando utilizado pH de 11,5, 

muito próximo aos 50 % obtido neste estudo. No entanto, estes autores obtiveram um 

isolado mais puro (92,9 % de proteína), quando empregaram pH de 8,5 para extração 

da proteína. No presente trabalho, foi obtida pureza inferior nas mesma condições, 

além do que, não foi observada diferença significativa na pureza ao empregar 

diferentes pH´s (8,5, 9,5 e 11,5) de solubilização da proteína (Tabela 5.2).  

 No outro método testado, descrito por WRIGHT & BUMSTEAD (1984) com 

algumas modificações, utilizou-se tampão de baixa força iônica (Tris-HCl), NaCl e 

pH de 8,5 na extração da proteína (ver Figura 4.2). Foi obtido um isolado com 

rendimento de extração de 42 % e com elevado conteúdo protéico (92 %), como 

pretendido. Comparativamente, HORAX (2004) obteve isolado protéico de caupi 

com 91,4 %, 91,5 % e 91,8 % de proteína em três cultivares de feijão caupi.  

 Outra preocupação foi garantir se o isolado protéico obtido não teria fatores 

antinutricionais suficientes para inibir o crescimento dos hamsters que receberiam a 

dieta contendo o isolado.  
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 Para garantir a inativação de possíveis fatores antinutricionais (inibidor de 

protease, por exemplo) foi verificado se o aquecimento durante a etapa de 

precipitação poderia interferir no rendimento de extração e pureza do isolado 

protéico. Assim, utilizou-se aquecimento de 80 °C por 5 minutos no momento em 

que o pH foi ajustado para 4,5 (RANGEL et al., 2003) (ver Figura 4.2). Obteve-se 

um isolado (IP2 com aquecimento) com 83 % de proteína, menos puro que na 

tentativa anterior (92 %). O rendimento de extração com aquecimento foi um pouco 

menor (40 %) quando comparado ao isolado não aquecido (42 %).  

Para fundamentar a melhor condição de isolamento (com ou sem 

aquecimento), foi realizada análise de inibidor de tripsina, um fator antinutricional 

conhecidamente presente nas leguminosas em geral. 

5.3 - ATIVIDADE INIBITÓRIA DE TRIPSINA 

 Os inibidores de proteases presente nas leguminosas provocam inibição do 

crescimento, inibição de proteólise intestinal e hipertrofia ou hiperplasia pancreática. 

A inibição da proteólise intestinal resulta em aumento de excreção das enzimas 

digestivas tripsina, quimiotripsina e elastase, as quais são eliminadas nas fezes, 

representando uma perda endógena importante de aminoácidos sulfurados (LIENER, 

1994). O fato da proteína das leguminosas serem deficientes nestes aminoácidos 

aumenta o impacto nutricional dos inibidores.  

 A farinha de feijão caupi (Fcr) apresentou atividade inibitória, expressa em 

Unidades Inibitórias de Tripsina (UIT) de 32,49 ± 0,46 UIT/mg de proteína ou 7,96 ± 
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0,46 UIT/mg de amostra. O valor encontrado na farinha mostra que essa variedade de 

caupi apresenta menor atividade inibitória de tripsina quando comparado ao valor 

relatado por UWAEGBUTE et al. (2000) (49,6 UIT/mg de proteína ou 12,4 UIT/mg 

de amostra) e próximo ao encontrado por RIVAS-VEGAS et al. (2006), sendo este 

de 31,6 UIT/mg de proteína ou 7,52 UIT/mg amostra. Segundo RIVAS-VEGAS et 

al. (2006) esta atividade inibitória de tripsina é considerada baixa. 

 MARCONI et al. (1997) encontraram, em média, atividade inibitória de 65 

por mg de proteína em cultivares silvestres de Vigna unguiculata, valor superior ao 

encontrado para a variedade BRS-Milênio. A presença de maior quantidade de 

inibidores de tripsina nas sementes de caupi silvestres pode ser explicada pela maior 

necessidade de defesa e de reservas protéicas (XAVIER-FILHO, 1992), sendo 

sintetizada durante o desenvolvimento da semente e armazenada na semente madura.  

 A atividade inibitória de tripsina foi analisada nos isolados obtidos com o 

tampão de baixa força iônica (Tris-HCl) com e sem aquecimento (IP2 com e sem 

aquecimento). O isolado com aquecimento apresentou 12,7 ± 0,46 UIT/mg de 

proteína ou 10,58 ± 0,46 UIT/mg de amostra e, sem aquecimento, 8,3 ± 0,22 UIT/mg 

de proteína ou 7,84 ± 0,22 UIT/mg de amostra. Estes resultados demonstram que o 

processo de isolamento da proteína sem aquecimento reduziu em mais de 70 % o teor 

de inibidor de tripsina comparado ao grão integral. Os valores de atividade inibitória 

de tripsina encontrados no isolado são consideravelmente menores que os valores 

encontrados no grão integral, fato também observado por outros autores (WAGGLE 

et al., 1989; MWASARU et al., 1999; MWANJALA et al., 1999). 
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 RANGEL et al. (2003) obtiveram, após aquecimento de 5 minutos em pH 

4,5, atividade inibitória de tripsina de 18 UIT/mg de amostra, valor mais alto que o 

obtido no presente trabalho, porém 3 vezes menor ao valor encontrado no feijão 

caupi integral. Esta redução no inibidor de tripsina utilizando aquecimento não foi 

observada no presente trabalho, porém as quantidades de inibidor de tripsina no IP2 

sem aquecimento foram cerca de três vezes menores que no grão integral. 

 A reduzida concentração de inibidor de tripsina nos isolados (IP2) pode ser 

justificada pelo próprio processo de obtenção do isolado protéico, em que os 

inibidores se encontram na fração solúvel que é descartada após precipitação ácida 

das proteínas (HONIG et al., 1987). No caso do isolado com aquecimento, a 

quantidade de inibidor não se apresentou menor que no isolado sem aquecimento, 

como era de se esperar. Provavelmente o aquecimento empregado não foi suficiente 

para sua inativação. Mesmo assim, é importante destacar que os teores presentes nos 

isolados não devem representar risco para o crescimento dos animais. 

5.4 - ELETROFORESE DA FARINHA E ISOLADOS PROTÉICOS DE 

FEIJÃO CAUPI 

A eletroforese em gel de poliacrilamida sob condições desnaturantes foi 

realizada na Fcr e no isolado protéico com e sem aquecimento (IP2) com o objetivo 

de comparar as condições de isolamento que minimizassem as perdas de frações 

protéicas. 
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Quando utilizado o tampão de baixa força iônica (Tris-HCl), NaCl e pH de 

8,5 para extração da proteína (WRIGHT & BUNSTEAD, 1984), com aquecimento, 

bandas de baixo peso molecular apareceram em maior concentração. Isto pode ser 

explicado, talvez, porque o aquecimento tenha ajudado a precipitar com maior 

eficiência estas frações (31 e 28 kDa) (Figura 5.1).  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.1. Gel de Eletroforese 10 % SDS-PAGE. 1

o
 perfil: Padrão de peso molecular;                      

2º perfil: Isolado protéico de feijão caupi em tampão Tris usando pH 8,5 (IP2 com aquecimento);       
3

o
 perfil: Isolado protéico de feijão caupi em tampão Tris usando pH 8,5 (IP2 sem aquecimento);       

4º perfil: Feijão caupi (Fcr). 

Segundo SGARBIERI (1996) a molécula de proteína quando desnatura 

expõe sítios hidrofóbicos deixando-a mais insolúvel em meio aquoso. No entanto, o 

aquecimento gerou frações (90 KDa e 28 KDa) que não estavam presente na amostra 

de farinha de feijão, indicando uma possível agregação (90kDa) e degradação 

(27kDa) de outras frações devido ao aquecimento, alterando, portanto, as 

características originais da proteína da semente. 

RANGEL et al. (2003) encontraram bandas variando de 30 a 52 kDa no 

isolado protéico de caupi, variação típica da massa molecular das proteínas de 

armazenamento 7S (vicilina) (PEDROSA et al., 2000). Segundo HORAX et al. 
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(2004), o perfil eletroforético mostrou que a proteína do caupi apresenta bandas que 

variaram de 40 a 66,2 kDa, com 3 principais bandas de 40, 60, e 66,2 kDa. Além 

disso, apresentou uma banda de menor peso molecular, 30 kDa. No presente trabalho 

foram encontradas bandas de 28 a 65 kDa, variação semelhante à encontrada pelos 

outros autores citados. 

Estes resultados demonstram que o método sem aquecimento foi que o 

produziu um perfil de frações protéicas mais próximo ao encontrado no feijão 

integral. 

Assim sendo, chegou-se a conclusão que a melhor opção de produção do 

isolado não deve incluir aquecimento e ser empregado tampão de baixa força iônica, 

pH de extração de 8,5 e de precipitação de 4,5. Com estas condições, obteve-se um 

isolado protéico com 92% de proteína.  

5.5 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO FEIJÃO CAUPI COZIDO E 

ISOLADO PROTÉICO 

 A composição centesimal do feijão caupi cozido e do isolado protéico está 

demonstrada na Tabela 5.3. Estas matérias-prima serão utilizadas para a formulação 

das dietas do experimento principal. 
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Tabela 5.3. Composição centesimal (g/100 g) de feijão caupi cozido (Vigna 

unguiculata L. Walp) e isolado protéico, em base seca. 
 

Composição  Feijão caupi cozido  

(Fcoz) 

Isolado protéico  

(IP2 sem aquecimento) 

Umidade 10,9 ± 0,11 6,0 ± 0,17  

Proteína 25,9 ± 0,27 92,0 ± 0,27  

Lipídios 2,0 ± 0,07 0,4 ± 0,03 

Cinzas 3,6 ± 0,03 4,4 ± 0,05 

Carboidratos 53,3 ± 0,36 1,2 ± 0,34 

Fibras totais 15,2 ± 0,05 2,2 ± 0,36 

Notas: 
* fator de conversão = 6,25 
** determinado pela diferença em base seca 
Média ± desvio-padrão 

5.6 - PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DA FARINHA DE FEIJÃO CAUPI 

 Os dados obtidos para o perfil de ácidos graxos do feijão caupi estão 

representados abaixo e comparados com dados da literatura (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4. Perfil de ácidos graxos do feijão caupi (valores expressos em 
porcentagem). 
 

Ácidos Graxos Vigna unguiculata 
L. Walp  

(BRS-Milênio) 

Vigna 

unguiculata L. 
Walp* 

Vigna 

unguiculata L. 
Walp** 

Palmítico (C16:0) 26,5 30,2 27,3 

Esteárico (C18:0) 2,9 4,3 3,8 

Oléico (C18:1) 8,8 10,8 11,1 

Linoléico (C18:2) 41,0 32,6 27,4 

γ-Linolênico (C18:3 ω-6) 20,2 20,8 25,6 

Docosadienóico (C22:2) 0,7 - - 

Notas: 
* Oluwatosin, 1998, amostra de Vigna unguiculata L. Walp, genótipo Ife Brown 
** Oluwatosin, 1998, amostra de Vigna unguiculata L. Walp genótipo Sel5592 



 

 

79 

 

O feijão caupi apresenta alta concentração de ácidos graxos insaturados, 

especialmente de ácido linoléico (C18:2 9,12-cis), com 41,0 % de contribuição em 

relação aos demais ácidos graxos. O segundo ácido graxo em maior concentração é o 

palmítico (C16:0), o qual apresentou percentual de 26,5. Outro ácido graxo saturado 

presente no feijão, muito embora em proporções reduzidas, é o esteárico (C18:0), 

com teor de 2,9 %. Os demais ácidos insaturados foram: oléico (C18:1n6-cis), γ-

linolênico (C18:3 n-6cis) e docosadienóico (C22:2), com teores de 8,8 %; 20,2 % e 

0,7 %, respectivamente (Tabela 5.4). 

Em concordância com relatos prévios, o óleo extraído do caupi possui mais 

alto nível de ácidos graxos insaturados (AGI) com variações de 45,8 a 72,9 %, 

dependente do genótipo (OLUWATOSIN, 1998). Em estudo de SINHA & 

KAWATRA (2000) os ácidos graxos insaturados linoléico e linolênico foram 

encontrados em concentrações de 34,2 - 36,8 % e 13,0 - 23,1 %, respectivamente. O 

cultivar BRS-Milênio apresentou a proporção de 70,7 % de AGI.  

Dentre os ácidos graxos saturados (AGS) observados por OLUWATOSIN 

(1998) e SINHA & KAWATRA (2000), o palmítico foi o dominante variando de 

20,6 - 38,6 % e 29,1 - 34,4 %, respectivamente, como também ocorre neste estudo 

(29,3 %). Outro AGS encontrado no feijão caupi, por SINHA & KAWATRA (2000), 

foi o esteárico, variando de 1,9 - 3,3 %, variação onde se insere o resultado 

encontrado neste estudo (2,9 %). 
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5.7 - PERFIL DE AMINOÁCIDOS DA FARINHA DE FEIJÃO CAUPI E 

DO ISOLADO PROTÉICO 

 O perfil de aminoácidos do feijão caupi (Fcr) e do isolado protéico (IP2 sem 

aquecimento), bem como as recomendações da FAO/WHO, são mostradas na Tabela 

5.5. 

Tabela 5.5. Perfil de aminoácidos do feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) e do 
isolado protéico (g/100 g), comparação com dado da literatura e recomendação de 
aminoácidos essenciais de acordo com a FAO/WHO (1991). 
 

Aminoácidos Feijão 
caupi 

Feijão 
caupi (1) 

Isolado 
protéico  

Recomendado 
FAO/WHO 

(1991) (2)
 

Arginina 7,0 8,2 6,8 -- 

Cisteina 0,3 0,4 

Metionina 0,8 
2,0* 

1,1 
2,5* 

Histidina 3,1 3,7 3,0 1,9 

Isoleucina 4,3 4,6 4,3 2,8 

Leucina 7,9 7,3 8,1 6,6 

Lisina 6,8 6,9 6,7 5,8 

Tirosina 1,6 2,0 

Fenilalanina 5,4 
10,0** 

5,4 
6,3** 

Treonina 4,0 4,0 3,7 3,4 

Triptofano 4,4 1,4 1,0 1,1 

Valina 4,9 4,4 6,0 3,5 

Glicina 4,0 4,0 3,1 -- 

Notas: 
(1) Feijão caupi, cultivar IPA 206, Maia et al. (2000) 
(2) Recomendação para Idade Pré-Escolar 
* (Met+Cys) 
** (Phe+Tyr) 
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O feijão caupi apresentou cisteína e metionina como aminoácidos limitantes 

para crianças em idade pré-escolar, enquanto que os demais aminoácidos essenciais 

atenderam as necessidades. Resultados similares foram encontrados por MAIA et al. 

(2000) quanto ao perfil de aminoácidos. Em contrapartida, IQBAL et al. (2006) 

obteve o triptofano como aminoácido limitante do feijão caupi, provavelmente 

decorrente de diferenças metodológicas. RANGEL et al. (2004) relatou que a 

proteína isolada de feijão caupi apresentou triptofano e metionina como limitantes. 

No que diz respeito ao isolado protéico de caupi, além da metionina e 

cisteína, o triptofano apareceu em quantidades menores que a recomendada, porém 

em concentrações muito próximas (1,0 versus 1,1). Os resultados obtidos por 

HORAX et al. (2004) colaboram com os obtidos neste trabalho e por outros autores. 

 Para os demais aminoácidos, os valores se igualam ou até superam as 

recomendações da FAO/WHO (1991). HORAX et al. (2004) ao compararem o perfil 

de aminoácidos do isolado protéico de caupi e isolado protéico de soja, encontraram 

que o primeiro apresenta padrão similar ao segundo, apresentando os aminoácidos 

essenciais valina, leucina, fenilalanina, histidina e lisina, em maiores níveis que a 

soja.  

 Como a metionina e a cisteína foram os aminoácidos limitantes no isolado, 

decidiu-se suplementar a metionina nas dietas formuladas para os hamsters, já que 

qualquer um dos aminoácidos escolhidos se converteria no outro. 

 Para a formulação da dieta foi adicionado apenas 0,2 % de L-metionina, 

quantidade necessária para alcançar a recomendação da FAO para metionina mais 
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cisteína. Em trabalhos realizados com coelhos, foi observado que a suplementação 

em excesso de L-metionina na dieta não purificada está relacionada à indução de 

lesão arteriosclerótica típica, possivelmente através da conversão da L-metionina em 

homocisteína (HOFMANN et al., 2001; ZHOU et al., 2001). Além disso, existe a 

hipótese de que a alta razão metionina/glicina esteja associada ao efeito 

hipercolesterolemizante da proteína animal. 

5.8 - EXPERIMENTO PILOTO 

 Um experimento piloto foi realizado com 10 hamsters divididos em dois 

grupos, a fim de induzir hipercolesterolemia com ácidos graxos saturados e 

colesterol, durante 21 dias. 

 5.8.1 - Composição das Dietas  

 Os resultados de proteínas, lipídios, cinzas e colesterol referem-se a 

determinações em triplicata (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6. Composição das dietas utilizadas no experimento piloto, 
representada em g/100 g de dieta, em base seca.  

 

Ingredientes (%) 20 % caseína 30 % caseína 

Proteína* 20,1 ± 0,38 29,2 ± 0,20 

Lipídios (gordura de coco + óleo de soja) 14,6 ± 0,71 14,4 ± 0,52 

Cinzas 2,7 ± 0,05 2,8 ± 0,08 

Carboidratos** 62,6 ± 0,46 53,6 ± 0,06 

Colesterol 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

Notas: 
*Fator de conversão = 6,25  
**calculado pela diferença (inclui fibras) 
Média ± desvio-padrão 
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 Apenas o teor de colesterol das dietas utilizadas no experimento piloto não 

estava de acordo com o teor solicitado à Rhoster Indústria e Comércio Ltda, mesmo 

assim, o ensaio piloto foi realizado, pois esta diferença não foi considerada 

importante. 

Tabela 5.7. Perfil de ácidos graxos das dietas utilizadas no 
experimento piloto (valores expressos em porcentagem). 

 

Ácido Graxo Dieta 20 % caseína Dieta 30 % caseína 

Total saturados 93,2 ± 0,365 94,9 ± 0,98 

Total monoinsaturado 6,8 ± 0,21 5,0 ± 1,06 

Total poliinsaturados 0 0 

Nota: 
Média ± desvio-padrão 

 5.8.2 - Resultados do Experimento Piloto 

O consumo de dieta, ingestão total durante 21 dias, consumo diário médio, 

peso inicial e final, ganho de peso, coeficiente de eficiência alimentar e peso relativo 

do fígado, são apresentados na Tabela 5.8. 

Para todos os parâmetros de consumo avaliados não foram observadas 

diferenças (p > 0,05), bem como para peso inicial e peso final. A média do peso do 

fígado ajustada pelo peso corporal não diferiu significativamente entre os grupos 

com 20 e 30 % de caseína (p = 0,690), provavelmente porque o diferente teor de 

caseína não alterou a deposição de lipídios. 
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Tabela 5.8. Peso inicial, final, ganho de peso, ingestão da dieta, consumo 
diário médio e peso relativo do fígado dos hamsters que receberam dietas 
contendo 20 e 30 % de caseína. 

 

Variáveis 20 % caseína 30 % caseína 

Peso inicial (g) 54,2 ± 3,39 54,5 ± 1,45 

Peso final (g) 103,9 ± 6,80 93,0 ± 1,92 

Ingestão da dieta (g) 152,6 ± 9,48 130,8 ± 3,46 

Consumo diário médio (g) 7,3 ± 0,45 6,2 ± 0,16 

Ganho de peso (g) 49,7 ± 4,05 38,5 ± 3,10 

CEA (%) 32,5 ± 1,20 29,3 ± 1,74 

Peso fígado/100g 4,7 ± 0,06 4,7 ± 0,11 

Notas: 
CEA = ganho de peso/ingestão da dieta multiplicado por 100 
Teste t de Student, p < 0,05 
Média ± erro-padrão 

 A coleta de sangue no início do experimento (após 7 dias de adaptação) foi 

realizada via plexo retro orbital, sob anestesia. Esta forma de coleta não foi 

satisfatória diante do pequeno volume sangüíneo obtido e pelo alto grau de hemólise. 

Houve também coagulação sangüínea, mesmo utilizando tubos capilares 

heparinizados. 

 Na coleta final, após 21 dias (3 semanas) com as dietas contendo diferentes 

teores de caseína, optou-se por utilizar outra via de coleta, a punção cardíaca. Esta 

via proporcionou obtenção de maior volume sanguíneo e ausência de hemólise. 

 Os resultados do perfil lipídico ao longo dos 21 dias de consumo das dietas 

hipercolesterolemizantes com diferentes concentrações de caseína são apresentados 

na Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9. Perfil lipídico plasmático dos hamsters do experimento piloto. 
 

Parâmetros 
lipídicos (mg/dL) 

Basal 

(após 7 dias) 

20 % Caseína 

(após 3 semanas) 

30 % Caseína 

(após 3 semanas) 

Colesterol total 42,2 ± 3,33 145,4 ± 13,44 153,9 ± 7,18 

Triglicerídios 109,7 ± 8,72 152,0 ± 9,70 153,5 ± 6,63 

HDL-colesterol 15,6 ± 2,68 65,0 ± 6,01 52,8 ± 2,84 

Colesterol não-HDL 
(VLDL+LDL)* 

26,6 ± 3,68 88,3 ± 12,68  101,2 ± 8,92 

Notas: 
n=5 animais por grupo 
Teste t de Student para comparação das dietas (20 e 30 % de caseína), p<0,05 
*Colesterol não-HDL = Colesterol total – colesterol HDL 
Média ± erro-padrão 

 Os valores de referência de colesterol total para hamsters, segundo laudo 

clínico de análises laboratoriais emitidos pelo Centro de Bioterismo da Faculdade de 

Medicina da USP, variam de 40 a 94 mg/dL e o de triglicerídios de 125 a 214 mg/dL. 

De acordo com NISTOR et al. (1987) o teor normal de colesterol total para hamsters 

varia de 38 a 114 mg/dL, a média de HDL é 36 mg/dL e o de LDL é de 26 mg/dL.  

 O valor basal de colesterol total, no início do experimento, foi de 42,2 mg/dL, 

não havendo separação entre os grupos nesta coleta inicial. Após 21 dias, o grupo 

que recebeu 30 % de caseína não apresentou diferença estatística significativa no 

nível de colesterol total quando comparado ao grupo de 20 % (p > 0,05) (Tabela 5.9). 

Após período de hipercolesterolemia (21 dias) com as dietas enriquecidas com 

colesterol e ácidos graxos saturados, independente do conteúdo de caseína das dietas, 

20 % ou 30 %, o aumento nos níveis de colesterol plasmático foi representativo, 

sendo de aproximadamente 3 vezes o basal. 
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 O aumento de triglicerídios ocorreu, mas não tão expressivo quanto nos 

níveis de colesterol total. Se considerado os parâmetros do Centro de Bioterismo, não 

houve alteração suficiente nos seus níveis para provocar um quadro de 

hipertrigliceridemia. 

 Os teores de HDL colesterol e colesterol não-HDL apresentaram aumento 

similar nos dois grupos. 

 Foram utilizados gordura de coco e colesterol, além de diferentes 

concentrações de caseína para induzir hipecolesterolemia. Estudos com coelhos e 

ratos demonstraram que a resposta colesterolêmica diferencial para caseína e 

proteína de soja pode ser mais expressiva pelo aumento na proporção de proteína da 

dieta (TERPSTRA et al, 1983; TERPSTRA et al., 1991). 

 Como não houve diferença no perfil lipídico e nos parâmetros de consumo 

dos animais que receberam as duas dietas, ficou demonstrado que o excesso de 

caseína (30%) não teve efeito adicional na indução da hipercolesterolemia. Portanto, 

optou-se por utilizar a dieta contendo 20 % de caseína, pois assim seria possível 

manter o agente hipercolesterolemizante (gordura de coco e colesterol) sem alterar as 

quantidades de proteína oferecidas nas dietas (20 %) (NRC, 1995).  
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5.9 - EXPERIMENTO BIOLÓGICO PRINCIPAL 

 5.9.1 - Composição das Dietas Experimentais 

 A partir dos resultados obtidos com o experimento piloto definiram-se as 

dietas para o experimento principal como foi mostrado na Tabela 4.3 (ver item 

4.5.2). 

 Os valores obtidos para cinzas, umidade, proteína e lipídios (Tabela 5.10) e 

perfil de ácidos graxos (Tabela 5.11) para as dietas do experimento principal 

referem-se à determinação em triplicata. 

Tabela 5.10. Composição das dietas utilizadas no experimento principal, 
representada em g/100 g de dieta, em base seca. 
 

Ingredientes (%) Caseína Isolado Feijão Aprotéica 

Umidade 8,3 ± 0,04 10,1 ± 0,38 7,3 ± 0,12 10,1 ± 0,08 

Proteína* 20,5 ± 0,20 19,5 ± 0,26 19,9 ± 0,08 0,5 ± 0,23 

Lipídios 14,9 ± 0,21 14,6 ± 0,08 14,6 ± 0,22 14,6 ± 0,30 

Cinzas 2,5 ± 0,29 2,8 ± 0,34 2,7 ± 0,27 2,4 ± 0,07 

Carboidratos** 53,7 ± 0,23 53,0 ± 0,44 55,4 ± 0,23 72,8 ± 0,13 

Colesterol 0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,02 0,09 ±  0,01 0,09 ± 0,09 

Notas: 
*fator de conversão = 6,25 
**calculado pela diferença (inclui fibras) 
Média ± desvio-padrão 

Tabela 5.11. Perfil de ácidos graxos das dietas utilizadas no experimento 
principal (valores expressos em porcentagem). 

 

Ácido Graxo Caseína Isolado Feijão 

Total saturados 70,8 ± 1,00 69,6 ± 0,98 74,2 ± 2,33 

Total monoinsaturado 19,7 ± 0,96 19,8 ± 1,21 16,1 ± 1,55 

Total poliinsaturados 9,4 ± 0,72 10,5 ± 0,38 9,8 ± 0,92 
Nota: 
Média ± desvio-padrão 
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 As dietas apresentaram composição de acordo com o planejado, com teor de 

colesterol, lipídios e proteínas muito semelhantes (exceto aprotéica), possibilitando 

que fosse avaliado exclusivamente o efeito da origem da proteína presente em cada 

dieta. 

 5.9.2 - Consumo de Dieta e Peso dos Animais 

 O peso inicial e final dos animais, ingestão total durante as quatro semanas 

com dieta experimental, ganho de peso, consumo diário médio e CEA das dietas com 

caseína, com isolado protéico de caupi e com feijão caupi integral estão apresentados 

na Tabela 5.12. 

 O consumo da dieta foi monitorado diariamente pela diferença entre a ração 

oferecida e o remanescente. O CEA foi obtido pela razão entre o ganho de peso total 

e o consumo da dieta durante o experimento (28 dias com dietas experimentais). 

Tabela 5.12. Peso corporal, ganho de peso, consumo diário médio e CEA dos 
hamsters alimentados com diferentes dietas experimentais. 
 

Grupo experimental Caseína Isolado Feijão 

Peso inicial (g) 53,8 ± 2,42 57,3 ± 1,38 58,1 ± 2,34 

Peso final (g) 121,3 ± 2,80b 143,8 ± 3,17a 141,1 ± 6,67a 

Ganho de peso (28 dias) 27,3 ± 1,76a 37,4 ± 3,05b 30,7 ± 1,73ab 

Consumo diário (g/d) 6,8 ± 0,24 7,5 ± 0,29 6,9 ± 0,26 

CEA (%) 14,5 ± 0,99a 17,6 ± 0,92b 17,4 ± 0,98b 

Ingestão total de dieta (g) 188,6 ± 6,86 211,6 ± 8,39 195,8 ± 8,14 

Notas: 
CEA = ganho de peso/ingestão de alimentos multiplicado por 100.  
Letras diferentes na mesma linha representam diferença significativa, teste de Tukey (p<0,05) 
Média ± erro-padrão 
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 No início do experimento o peso dos animais não diferiu entre os grupos. O 

consumo diário médio não apresentou diferença entre os grupos ao longo do 

experimento. O ganho de peso foi maior para o grupo ISOLADO que não diferiu do 

grupo FEIJÃO e este foi estatisticamente semelhante ao grupo que recebeu a caseína 

(Tabela 5.12). O CEA foi igual para o grupo ISOLADO e grupo FEIJÃO. 

 5.9.3 - Peso do Fígado 

 O peso do fígado expresso em g/100 g de peso corporal dos hamsters 

alimentos com dieta contendo feijão caupi, isolado protéico, caseína (t3) e caseína 

após período de hipercolesterolemia (t1, porém com animais do estudo piloto) está 

ilustrado na Figura 5.2. 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Peso médio (g/100 g de peso corporal) e intervalo de confiança (IC) do fígado dos 
animais que receberam dieta com feijão caupi integral, isolado protéico e caseína. 
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 A inclusão de feijão caupi na dieta enriquecida com colesterol induziu a 

significativa redução no peso do fígado quando comparado a dieta baseada em 

caseína em ambos os momentos (28 dias – t1 e 56 dias – t3). A média do peso do 

fígado no grupo ISOLADO foi maior que no grupo FEIJÃO, porém menor que o da 

caseína no tempo t1. O maior peso relativo do fígado do grupo CASEÍNA, deve-se, 

provavelmente, à deposição de gordura que foi maior neste grupo comparado aos 

grupos FEIJÃO e ISOLADO. 

 O colesterol é eliminado do corpo principalmente via sistema hepatobiliar ou 

como ácidos biliares. Uma excreção aumentada de colesterol do fígado via bile no 

grupo FEIJÃO e ISOLADO, pode explicar o menor peso do órgão nesses grupos. 

 Trabalho desenvolvido com ratos com acréscimo de 1 % de colesterol à dieta 

mostrou significante aumento no peso dos fígados de animais alimentados com 

caseína, fava integral e isolado protéico de fava, quando comparado ao grupo 

controle de referência (sem adição de colesterol). O grupo alimentado com caseína 

apresentou maior peso do fígado, seguido do grupo isolado e grupo com fava 

integral. Este aumento de peso, segundo os autores, pode ser atribuído ao acréscimo 

de colesterol total, fosfolipídios e trigliceridíos que estavam significativamente 

aumentados no fígado (MACARULLA et al., 2001).  

 FUKUI (2004) também encontrou aumento de peso no fígado de animais que 

receberam dieta contendo caseína, comparado aos animais que receberam isolado 

protéico de soja. O autor sugere que o aumento de peso pode ser um indício de que a 

proteína das leguminosas apresenta efeito hipocolesterolemizante em virtude da 
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maior excreção de esteróis ácidos e neutro e, conseqüentemente, menor acúmulo no 

fígado. 

 O resultado relativo ao peso do fígado obtido no presente estudo está de 

acordo com a literatura citada. 

 5.9.4 - Perfil Lipídico 

 A concentração plasmática de colesterol total, HDL colesterol, trigliceridíos e 

colesterol não-HDL (VLDL + LDL colesterol), é mostrada nas Figuras 5.3 a 5.6, 

para os animais que sofreram coletas no início do experimento após adaptação de 7 

dias (t0); após a indução de hipercolesterolemia (t1); após a introdução das dietas 

experimentais por 2 semanas (t2) e ao final do período experimental (t3). 

 Os animais alimentados com dieta hipercolesterolemizante neste estudo 

apresentaram valores de colesterol total, HDL colesterol, triglicerídios e colesterol 

não-HDL superiores aos valores obtidos no início do experimento (t0) (p<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3. Concentração de colesterol total (mg/dL) no plasma dos hamsters em diferentes 
momentos: início (t0), após hipercolesterolemia (t1), após 14 dias com dieta experimental (t2) e final 
do experimento (t3). Média ± erro-padrão. 
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 A elevação na concentração de colesterol plasmático observada depois do 

consumo da dieta controle hipercolesterolemizante com 20 % de caseína, 0,1 % de 

colesterol e 13,5 % de gordura de coco, foi similar às respostas relatadas em 

hamsters alimentados com dietas com quantidade de colesterol similar (TERPSTRA 

et al., 1991; CHEUNG, 1998). 

 Os teores de colesterol total após 14 dias (t2) com as dietas contendo feijão e 

isolado diferiram dos valores de hipercolesterolemia no t1. Após o 28° dia (t3) com 

estas mesmas dietas houve uma redução ainda maior e significativa com relação ao 

t1. Para o grupo que recebeu dieta com caseína o teor de colesterol total final (t3) não 

diferiu do teor de hipercolesterolemia (t1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4. Concentração de triglicerídios (mg/dL) no plasma dos hamsters em diferentes momentos: 
início (t0), após hipercolesterolemia (t1), após 14 dias com dieta experimental (t2) e final do 
experimento (t3). Média ± erro-padrão. 
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dias após a hipercolesterolemia ter sido induzida (t2), o grupo FEIJÃO apresentou 

concentração de triglicerídios reduzida a valores similares ao inicial (t0), mantendo 
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esse nível após 28 dia (t3). O grupo ISOLADO bem como o grupo CASEÍNA 

apresentaram redução significativa comparada aos valores de hipercolesterolemia 

somente após 28 dias (t3). Após 4 semanas com as diferentes dietas com agentes 

hipercolesterolemizantes (gordura de coco e colesterol) contendo feijão caupi, 

isolado protéico e caseína (t3), não se observou diferença significativa (p = 0,135) 

nos níveis de triglicerídios entre os grupos, como observado anteriormente em 

hamsters machos com dieta a base de proteína de soja e caseína (SONG et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.5. Concentração de HDL colesterol (mg/dL) no plasma dos hamsters em diferentes 
momentos: início (t0), após hipercolesterolemia (t1), após 14 dias com dieta experimental (t2) e final 
do experimento (t3). Média ± erro-padrão. 

 Acompanhando a redução do colesterol total, o nível de HDL colesterol foi 

significativamente menor nos hamsters do grupo FEIJÃO. Como se pôde observar, a 

razão HDL colesterol/colesterol total foi similar entre os grupos (p = 0,091) (Tabela 

5.13).  

 O HDL colesterol teve nível aumentado após período de hipercolesterolemia 

(t1). No grupo FEIJÃO estes valores se reduziram após o 14° dia com esta dieta (t2) e 

se mantiveram após o 28° dia (t3). Para o grupo ISOLADO o valor final (t3) de HDL 
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colesterol não diferiu estatisticamente dos obtidos após o período de 

hipercolesterolemia (t1) e após 14 dias com a dieta contendo isolado (t2). Enquanto, 

no grupo CASEÍNA o valor final de HDL colesterol foi ainda significativamente 

maior que o valor obtido no t1 e t2. 

 GATCHALIAN-YEE et al. (1997) analisaram o efeito 

hipocolesterolemizante da fração não digerível da soja comparada à proteína de soja 

isolada. Observaram maior redução no HDL colesterol quando houve redução na 

concentração de colesterol total. Isso ocorreu no grupo alimentado com a dieta 

contendo a fração não digerível da proteína de soja. No entanto, relatam que não 

houve diferença significativa na relação HDL colesterol/Colesterol Total, assim 

como foi encontrado no presente estudo para os animais que receberam dieta 

contendo feijão integral (GRUPO FEIJÃO). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Concentração de VLDL + LDL colesterol, como colesterol não-HDL (mg/dL), no plasma 
dos hamsters em diferentes momentos: início (t0), após hipercolesterolemia (t1), após 14 dias com 
dieta experimental (t2) e final do experimento (t3). Média ± erro-padrão. 
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após 14 dias (t2) com a dieta experimental dos grupos FEIJÃO e ISOLADO. Esta 

redução foi ainda maior no momento final do experimento (t3) (p<0,001). Para o 

grupo CASEÍNA houve redução significativa apenas no momento final (t3), porém a 

concentração de colesterol não-HDL foi estatisticamente maior comparado aos 

grupos FEIJÃO e ISOLADO. 

 FERNANDEZ et al. (1999), desenvolvendo trabalho com cobaia e hamsters 

também observaram redução significativa na concentração de colesterol não-HDL e 

HDL em hamsters à medida que o conteúdo de soja na dieta aumentava. Os hamsters 

apresentaram mais altos níveis de colesterol que os cobaias, no entanto, estes tiveram 

maior colesterol na fração não-HDL, principalmente porque cobaias transportam o 

colesterol majoritariamente na fração LDL. Apesar desta diferença no perfil de 

colesterol, hamsters e cobaias apresentaram resposta colesterolêmica similar a 

diferentes fatores dietéticos. 

 O resultado do perfil lipídico ao final do período experimental nos diferentes 

grupos (CASEÍNA, ISOLADO E FEIJÃO) é apresentado na Tabela 5.13. 

 Como pode se observar na Tabela 5.13, o nível de colesterol total dos animais 

do grupo ISOLADO teve uma redução de 20 % em relação a caseína, enquanto no 

grupo FEIJÃO, a redução foi de 49 %. A dieta com feijão induziu uma redução de 

54 % de colesterol não-HDL, enquanto o isolado protéico reduziu em 22 % estas 

mesmas frações, quando comparadas à caseína. 
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Tabela 5.13. Perfil lipídico dos hamsters alimentados com diferentes dietas ricas em 
colesterol contendo caseína, isolado protéico de caupi e feijão caupi integral no 
momento final (t3). 

Notas: 
* Colesterol não-HDL = Colesterol total – HDL colesterol  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa, teste de Tukey (p<0,05) 
Média ± erro-padrão 

 Os resultados obtidos para efeito hipocolesterolemizante da proteína do feijão 

caupi e o grão integral são consistentes aos encontrados com a proteína de soja e de 

outras leguminosas em hamsters e ratos (FUKUI et al., 2004; TERPSTRA et al., 

1991; MACARULLA et al., 2001; LIN et al., 2004). FUKUI et al. (2004) 

confirmaram que a proteína de soja é o principal componente hipocolesterolemizante 

da soja, talvez pela presença de peptídeos hidrofóbicos na proteína de soja que 

ligam-se aos ácidos biliares e podem explicar o efeito redutor de colesterol. 

 Estudo realizado com a fava integral e a proteína isolada de fava mostrou que 

a dieta com a semente integral produziu uma redução mais acentuada nos níveis de 

LDL colesterol e VLDL colesterol que a dieta com isolado protéico, por causa da 

redução da absorção de colesterol induzida pela fibra contida na semente e outros 

componentes não-protéicos (MACARULLA et al., 2001). Resultados similares 

foram encontrados no presente estudo, não só para a fração não-HDL colesterol, 

como também para colesterol total (Tabela 5.13). 

PERFIL LIPÍDICO CASEÍNA ISOLADO FEIJÃO 

Colesterol total (mg/dL) 178,8 ± 4,19a 142,8 ± 3,42b 92,1 ± 5,91c 

HDL colesterol (mg/dL) 99,6 ± 2,46ª 79,7 ± 6,14b 55,8 ± 2,71c 

HDL/Colesterol total (mg/dL) 0,6 ± 0,01a 0,6 ± 0,03a 0,6 ± 0,02a 

Triglicerídios (mg/dL) 78,0 ± 4,31ª 96,8 ± 8,28ª 74,4 ± 9,85a 

Colesterol não-HDL (mg/dL)* 79,2 ± 4,83c 61,8 ± 4,66b 36,3 ± 4,97a 
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 Em estudo de meta-análise que avaliou o efeito da proteína de soja sobre o 

metabolismo de colesterol em humanos, foi observado que o consumo diário de 

proteína de soja pode reduzir o colesterol total e LDL colesterol. Entretanto, quando 

os participantes são categorizados de acordo com a concentração de colesterol no 

início do estudo, torna-se claro que as mudanças na concentração de colesterol são 

dependentes dos valores iniciais (ANDERSON et al.,1995; DEWELL  et al., 2006). 

Estes resultados são consistentes aos encontrado por outros autores, onde a redução 

do colesterol sérico é dependente da concentração inicial de colesterol. Quanto maior 

o colesterol inicial maior a redução percebida (SIRTORI, 2001; WEGGEMANS & 

TRAUTWEIN, 2003). Por isso optou-se por hipercolesterolemizar os animais para 

que o efeito no colesterol plasmático das diferentes fontes protéicas pudesse ser 

evidenciado.  

 Muitos pesquisadores têm relatado que o hamster responde à dietas 

hipercolesterolemizantes de maneira similar àquelas vistas em humanos com 

alimentação rica em colesterol (NISTOR et al., 1987). Além disso, como em 

humanos, os hamsters têm vesícula biliar e secretam apoproteína B-100 e B-48 pelo 

fígado e intestino, respectivamente (LIU et al., 1991). 

 Os humanos transportam a maior parte do colesterol plasmático nas 

lipoproteínas VLDL e LDL (aproximadamente 75% - KNIJFF et al., 1992), estando 

estas frações mais elevadas em indivíduos hipercolesterolêmicos. No entanto, a 

maioria dos modelos animais o colesterol é transportado nas partículas de HDL.  
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 No presente trabalho, utilizando o hamster convencional, observou-se que o 

colesterol estava presente entre 40 a 60 % na partícula de HDL, sendo sua 

concentração menor após indução de hipercolesterolemia (40 %).  

 No período basal e após intervenção com as diferentes dietas experimentais, 

aproximadamente 55 % de colesterol estava na HDL e os 45 % restante estavam 

distribuídos entre as partículas VLDL e LDL (Figura 5.7). 

 CHEUNG (1998) observou resultado semelhante na distribuição de colesterol 

nas lipoproteínas, sendo de aproximadamente 50 % na fração HDL e 50% nas 

frações VLDL e LDL, após indução de hipercolesterolemia em hamster com 0,1% de 

colesterol.  

 Quando os níveis de colesterol estão mais altos, maior quantidade de 

colesterol é transportada na partícula de LDL e VLDL (Figura 5.7- situação hiper), 

assim como ocorre em humanos hipercolesterolêmicos. Isso demonstra que o 

hamster é um modelo útil para estudo do metabolismo lipídico, por responder de 

forma semelhante aos humanos à dieta hipercolesterolemizante. 
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Figura 5.7. Distribuição do colesterol nas diferentes lipoproteínas, de acordo com momento da coleta 
(basal ou hiper) e as dietas oferecidas até o momento final (caseína, isolado e feijão). Os percentuais 
são mostrados nas barras. Os valores de VLDL e LDL foram estimados a partir da fórmula de 
Friedewald (FRIEDEWALD et al., 1974). 

5.9.5 - Digestibilidade Verdadeira 

 Um possível mecanismo que poderia explicar a redução do colesterol nos 

animais alimentados com dieta contendo isolado protéico e feijão caupi integral, 

seria a menor digestibilidade do feijão integral e da proteína isolada de origem 

vegetal. A dieta com a semente integral produziu redução mais acentuada tanto no 

colesterol total quanto no colesterol não-HDL, talvez por causa da menor 

digestibilidade da semente. 

 Alguns autores relataram que a proteína de soja pode ser menos digerível que 

a caseína e que a fração não digerível poderia atuar como fibra, se ligando aos ácidos 

biliares o que facilitaria sua excreção e diminuição da absorção êntero-hepática 

(TERPSTRA et al., 1994). 
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Figura 5.8. Digestibilidade verdadeira (%) e intervalo de confiança (IC) da proteína presente nas 
diferentes rações utilizadas no experimento principal. 

 De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.8, conclui-se que 

apenas a dieta contendo feijão integral apresenta digestibilidade menor e 

significativamente diferente das demais. Este resultado nos leva a conclusão que a 

menor digestibilidade do feijão integral pode explicar em parte, o maior efeito 

hipocolesterolemizante. 

 A digestibilidade de produtos de origem animal apresenta resultado de 94-

100 % e, para feijão cru, 70-79 % (McDONOUGH et al., 1990; CRUZ et al., 2003). 

Estudo, visando avaliar a digestibilidade verdadeira de diferentes variedades de 

feijão (Phaseolus vulgares L.) cozido, encontrou resultados variando de 85,6 - 94 %, 

o que pode ser explicado pela utilização do aquecimento (cocção por 40 minutos). 

Portanto, os resultados obtidos no presente estudo, no qual o feijão caupi foi 

autoclavado por 30 minutos a 120 °C, está de acordo com literatura. Esse 
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processamento da matéria-prima leva a inativação dos fatores antinutricionais, como 

inibidores de tripsina, enzima responsável pela baixa digestibilidade dos feijões 

(CRUZ et al., 2003). SHOSHIMA et al. (2005) obtiveram inativação de 

aproximadamente 90 % da atividade inibitória de tripsina após aquecimento a 121 °C 

por 15 minutos e observaram maior digestibilidade para farinha aquecida. 

 Como se pode observar na Figura 5.8, a digestibilidade verdadeira do isolado 

protéico de feijão caupi foi estatisticamente semelhante à digestibilidade da caseína, 

o que nos leva a concluir que a proteína isolada do feijão caupi não tem efeito fibra 

por estar sendo completamente digerida. Essa ausência do efeito fibra pode ser 

explicada pelo fato da proteína, durante o processo de isolamento, passar por várias 

etapas que aumentam sua digestibilidade, como desnaturação, eliminação de fatores 

antinutricionais, e outros componentes que deixam a proteína menos disponível à 

ação enzimática. 

 MENDONÇA (2006) ao analisar a digestibilidade verdadeira do isolado 

protéico de amaranto obteve valor de 99,8 %, resultado que exclui o efeito fibra 

como responsável pela ação hipocolesterolemizante da proteína estudada. Este 

resultado corrobora os encontrados no presente estudo, em que a alta digestibilidade 

de proteína isolada de caupi nos leva a concluir que não foi o “efeito fibra” da 

proteína o responsável pela redução nos níveis plasmático de colesterol total e 

colesterol não-HDL. 
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 5.9.6 - Teores de Ácidos Biliares e Colesterol nas Fezes 

O mecanismo mais provável pelo efeito hipocolesterolemizante das 

leguminosas e proteína vegetal é o aumento na excreção de ácidos biliares e aumento 

do fluxo de colesterol para este caminho, assim como acontece com a administração 

de resinas ligadoras de ácidos biliares, as quais estimulam a síntese de ácidos biliares 

através da interrupção parcial do controle de feedback negativo (DUANE, 1997).  

 Em conjunto com o aumento da síntese de ácidos biliares, o consumo de 

leguminosa também resulta em balanço de colesterol negativo, indicando aumento na 

síntese de colesterol, provavelmente para compensar o aumento de conversão em 

ácidos biliares (DUANE, 1997). O aumento na síntese de colesterol após consumo de 

leguminosa integral pode ser confirmada através de estudo realizado por MARTINS 

et al. (2004 e 2005) que encontraram duas vezes maior atividade de Hidroxi-

metilgluratil-CoA redutase (HMG-CoA redutase) em porcos que receberam dieta 

contendo ervilha intacta comparado ao grupo que recebeu caseína e dezesseis vezes 

maior atividade da HMG-CoA redutase em porcos que receberam dieta contendo 

tremoço integral comparado à caseína. MACARULLA et al. (2001) também 

observaram que as leguminosas aumentam o catabolismo de colesterol por causa da 

redução da absorção de ácidos biliares e colesterol e, consequentemente, menor 

conteúdo hepático, o que leva ao aumento da atividade da HMG-CoA redutase no 

fígado.  

 Além das leguminosas integrais, suas proteínas isoladas têm se destacado por 

apresentarem propriedades hipocolesterolemizantes. Estudos desenvolvidos em 



 

 

103 

 

hamters e ratos evidenciam que a proteína de soja aumenta a excreção fecal de ácidos 

biliares comparada à caseína (WRIGHT & SALTER, 1998; FUKUI et al. 2004). 

 SUGANO (1990) & NAGAOKA (1999) relataram que peptídeos 

hidrofóbicos de alto peso molecular obtidos após hidrólise enzimática de isolado 

protéico de soja têm um efeito redutor de colesterol semelhante à proteína intacta. 

Esses peptídeos resistentes às enzimas tripsina e peptidase, conhecidos como fração 

não-digerível, podem ter propriedade similar àquelas da fibra dietética na sua 

habilidade de se ligar aos ácidos biliares e colesterol, e assim, aumentar sua excreção 

fecal. 

 No presente trabalho, o feijão caupi integral oferecido junto à gordura de coco 

e colesterol produziu um marcado aumento na excreção de ácidos biliares e 

colesterol nas fezes. Porém, este efeito não foi mantido quando a proteína isolada do 

feijão caupi foi oferecida (Tabela 5.14). Essa discrepância com o estudo de 

WRIGHT & SALTER (1998) e TERPSTRA et al. (1994) pode se dever ao fato de 

que não foi observada diferença na digestibilidade entre a caseína e isolado protéico 

de caupi. 

 Os resultados de peso das fezes liofilizadas, teores de ácidos biliares 

excretados nas fezes por dia e ajustados por 100 g de peso corporal, colesterol 

excretado nas fezes por dia e ajustados por 100 g de peso corporal são apresentados 

na Tabela 5.14. 
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Tabela 5.14. Excreção fecal de colesterol e ácidos biliares, peso das fezes dos 
hamsters alimentados com diferentes dietas experimentais. 

VARIÁVEIS CASEÍNA ISOLADO FEIJÃO 

Peso fezes seca (g/dia) 1,0 ± 0,07ab 1,1 ± 0,02b 0,9 ± 0,03a 

Ácido biliar (µmol/dia) 1,8 ± 0,12a 2,7 ± 0,22ab 3,0 ± 0,22b 

Ácido biliar (µmol/dia/100 g 
de peso corporal) 

1,4 ± 0,07a 1,9 ± 0,16ab 2,1 ± 0,17b 

Colesterol (µmol/dia) 4,5 ± 0,61a 7,0 ± 0,99a 18,4 ± 1,02b 

Colesterol (µmol/dia/100 g 
de peso corporal) 

3,6 ± 0,44a 4,7 ± 0,61a 12,6 ± 0,63b 

Notas: 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa, teste de Tukey (p<0,05) 
Média ± erro padrão 

 O peso das fezes dos animais que receberam dieta contendo feijão caupi foi 

igual ao do grupo caseína e este por sua vez foi estatisticamente semelhante ao grupo 

isolado. Esperava-se que o peso das fezes do grupo feijão fosse maior pelo aumento 

na excreção de ácidos biliares e colesterol. No entanto, esta relação não foi 

encontrada. GATCHALIAN-YEE et al. (1997) encontraram um maior peso das fezes 

dos hamsters dos grupos que apresentaram maior redução dos níveis de lipídios 

séricos, em virtude da maior excreção de esteróis ácidos e neutro e menor absorção 

de colesterol aparente. 

 Como foi mostrado, a quantidade relativa de ácidos biliares excretada nas 

fezes foi maior nos animais do grupo FEIJÃO (50 % maior que a excreção dos 

animais com caseína), seguido pela excreção dos animais no grupo ISOLADO. No 

que se refere excreção de colesterol nas fezes em 100 g de peso corporal, esta foi 

significativamente maior no grupo FEIJÃO com excreção 3,5 vezes maior quando 

comparada à excreção dos animais do grupo CASEÍNA. Não houve diferença 
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estatística significativa entre a excreção de colesterol nas fezes dos animais do grupo 

ISOLADO e CASEÍNA. Este resultado mais expressivo para o grupo FEIJÃO pode 

estar associado à menor digestibilidade do feijão e a presença de outros compostos 

bioativos presentes no grão integral, como saponinas, polissacarídios não amiláceos 

(fibras solúveis), fitoesteróis e amido resistente. Por isso a dieta com a semente 

intacta resultou numa redução mais intensa no colesterol total, LDL e VLDL 

colesterol do que a dieta contendo somente a proteína isolada, devido a redução da 

absorção de colesterol e, conseqüente, aumento na sua excreção fecal. 

 MARTINS et al. (2004) ao estudar o efeito da substituição de 60 % de 

caseína por ervilha crua na dieta de porcos hipercolestererolemizados, encontrou 

aumento na excreção de ácidos biliares de 1,6 vezes maior ao comparar com os 

animais que receberem 100 % de caseína na dieta, resultado semelhante aos obtidos 

neste estudo.  

 FUKUI et al. (2004) estudando o efeito hipocolesterolemizante da proteína de 

soja intacta ou tratada com etanol para remoção das isoflavonas, observaram que a 

proteína tratada com etanol produziu maior excreção de esteróis fecais, 

demonstrando que a proteína de soja liga-se aos ácidos biliares, podendo explicar em 

parte o efeito hipocolesterolemizante da proteína vegetal. 

 Este efeito de estimulação da excreção de ácidos biliares pela proteína vegetal 

não foi encontrado ao estudar a proteína isolada de feijão caupi em hamsters. O 

efeito hipocolesterolemizante do isolado protéico de caupi pode ser consequência da 

inibição da síntese de colesterol e não do aumento de sua excreção. Isso porque 
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nenhuma diferença significativa foi encontrada na excreção de colesterol total e 

ácidos biliares nas fezes dos animais deste grupo. 

 DURANTI et al. (2004), administrando doses orais de globulina 7S da soja e 

cadeia α’ (subunidade da globulina 7S da soja, que representa 35 % da proteína) em 

ratos hipercolesterolemizados, encontraram redução significativa nos níveis de 

colesterol total e triglicerídios, confirmando que a subunidade α’ é responsável pela 

atividade biológica já descrita in vitro (LOVATI et al., 1998). É sabido que peptídios 

ativos biologicamente são capazes de modular a homeostase do colesterol através da 

regulação de receptores de LDL, pois um marcado aumento nos receptores de β-

VLDL foi detectado em ratos hipercolesterolemizados tratados com a subunidade α’. 

Os mecanismos pelos quais a proteína de soja reduz triglicerídios podem ser devido à 

redução da síntese de lipídios e secreção de apoproteína B, como demonstrado em 

células Hep G2 expostas às globulinas da soja (LOVATI et al., 2000). 

 Portanto, o isolado protéico de caupi pode ter provocado a redução dos níveis 

de lipídios plasmáticos pela inibição da síntese de lipídios e/ou secreção de 

apoproteína B, sendo necessário isolamento de subunidades ativas biologicamente e 

não digeríveis para testar esta hipótese. 

5.9.7 - Análise Histológica 

O acúmulo de lipídios em tecidos que não sejam o adiposo impede o 

metabolismo celular normal, comprometendo a viabilidade celular. O dano induzido 

pelos ácidos graxos é chamado de lipotoxicidade que no fígado causa a esteatose 
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hepática freqüentemente referida como doença do fígado gorduroso não-alcóolico. 

Esse termo engloba um espectro de doenças variando de um simples acúmulo de 

triglicerídios nos hepatócitos a esteatose hepática com inflamação, fibrose e cirrose. 

O consumo de proteína de soja previne o acúmulo de triglicerídios no fígado, 

reduzindo o efeito deletério da lipotoxicidade (ASCENCIO et al., 2004). O 

mecanismo pelo qual a proteína de soja previne esse acúmulo se dá pela redução na 

biossíntese de triglicerídios e ácidos graxos, acrescido do aumento da oxidação dos 

últimos (TOVAR et al., 2005). 

 TOVAR et al. (2005) investigaram se o consumo de proteína de soja 

comparado à caseína pode prevenir o aparecimento de anormalidades nos lipídios 

hepáticos de ratos ZDA fa/fa. Estes autores encontraram diferença no acúmulo de 

lipídios hepáticos, onde menor acúmulo foi observado nos ratos que consumiram 

proteína de soja. Os resultados indicam que a proteína de soja reduz a biossíntese de 

ácidos graxos no fígado destes animais. A expressão de PPAR-α foi maior nos ratos 

que receberam proteína de soja, indicando maior capacidade de oxidação de ácidos 

graxos, que poderia em parte contribuir para o menor acúmulo de lipídios no fígado. 

O SREBP-1c é o principal regulador da biossíntese de ácidos graxos hepáticos. Foi 

observado que este fator de transcrição é menos abundante no fígado dos animais que 

receberam proteína de soja comparado aos que receberam caseína. Essas mudanças 

nos ratos alimentados com proteína de soja reduziram o acúmulo de triglicerídios e 

colesterol no fígado, levando à redução de esteatose hepática (TOVAR et al., 2005). 

A avaliação histológica do fígado incluiu a análise semi-quantitativa da 

presença de gordura micro e macro-vesical. Para esta análise todas as lâminas foram 
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codificadas e analisadas por um patologista sem conhecimento prévio dos 

tratamentos aos quais os animais haviam sido submetidos. O grau de esteatose 

hepática foi graduado em uma escala de 0 até 4+, cuja classificação está demonstrada 

na Tabela 5.15. 

Tabela 5.15. Escores de esteatose hepática e respectivos significados 
clínicos. 

 

Escore Significado clínico 

0 ausência de esteatose 

1+ esteatose focal (em menos de 50 % das veias centro lobulares) 

2+ esteatose em mais de 50 % das veias centro lobulares 

3+ esteatose difusa 

4+ esteatose difusa e intensa 

 O grupo ISOLADO apresentou em média esteatose focal, enquanto o grupo 

FEIJÃO apresentou um grau de acúmulo de gordura focal e alguns casos de ausência 

de esteatose (Figura 5.9). Os hamsters do grupo CASEÍNA apresentaram 3 vezes 

maior acúmulo de gordura no fígado que os hamsters do grupo ISOLADO. 
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Figura 5.9. Esteatose hepática média dos hamsters dos grupos FEIJÃO, ISOLADO e CASEÍNA. 
Média ± erro-padrão. 

Nota: 
Teste de Tukey (p<0,05), * p=0,649; ** p<0,001 
 

 

 Não houve diferença significativa entre o grau de esteatose no grupo 

ISOLADO e FEIJÃO. Os resultados mostram que o fígado dos animais do grupo 

CASEÍNA estava repleto de gotículas de gordura, processo presente de forma difusa 

e intensa. O grupo ISOLADO apresentou, em média, esteatose focal e em menos de 

50 % das veias centro lobulares (Figura 5.9). 

 Como se pode observar na Figura 5.10, o fígado dos animais do grupo 

CASEÍNA apresenta disseminada deposição de glóbulos de gordura com diferentes 

tamanhos dentro das células parenquimais, estando presente tanto nos hepatócitos 

periportais quanto nos pericentrais. 

 

*
*

** 
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Figura 5.10. Fotomicrografia de secções de 5 µm de espessura do fígado coradas com HE em 
aumento de 400 X, ilustrando o acúmulo de gordura hepática difusa e intensa, em hamster do grupo 
CASEÍNA. 
 

 As Figuras 5.11 e 5.12 ilustram a deposição de gordura hepática de animais 

dos grupos ISOLADO e FEIJÃO, respectivamente. Na Figura 5.11 observa-se que o 

acúmulo de gordura hepática no hamster do grupo ISOLADO foi focal, enquanto na 

Figura 5.12 não foi encontrada deposição de gordura (GRUPO FEIJÃO). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.11. Fotomicrografia de seções de 5 µm de espessura do fígado coradas com HE em aumento 
de 400 X, ilustrando o acúmulo de gordura hepática focal em hamster do grupo ISOLADO. 
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Figura 5.12. Fotomicrografia de seções de 5 µm de espessura do fígado coradas com HE em aumento 
de 400 X, ilustrando ausência de esteatose hepática, em hamster do grupo FEIJÃO. 

 Há relatos que o tratamento com alta concentração de colesterol pode causar 

danos ao fígado (BOLKENT et al., 2004). Mas, como foi observado no presente 

trabalho as dietas contendo isolado protéico e feijão caupi integral possivelmente 

conseguiram reverter os quadros de esteatose, pois esta condição deveria ser bem 

intensa após hipercolesterolemia com caseína (período de 21 dias).  

 BHATHENA et al. (2003), estudando o efeito da proteína de soja e linhaça 

sob os lipídios do fígado em modelos genéticos de obesidade, observaram que o grau 

de esteatose foi significativamente menor no grupo com linhaça (1,5+) comparado ao 

grupo com caseína (3,2+). Os ratos obesos, alimentados com proteína de soja, 

também apresentaram menor grau de gordura no fígado (2,3+). No entanto os 

resultados observados neste grupo não foram significativamente diferentes dos 

observados nos grupos caseína e linhaça. Neste estudo também foi considerado 

escore de 0 a 4+. 
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 TACHIBANA et al. (2005) ao estudar a expressão de genes hepáticos em 

ratos que receberam isolado protéico de soja e caseína, observaram aumento na 

regulação de genes relacionados ao metabolismo de esteróis e uma redução na 

expressão de genes relacionados ao metabolismo de ácidos graxos, sugerindo que a 

modificação global no metabolismo lipídico pode explicar a redução de colesterol no 

fígado e no plasma. Isso pode justificar as alterações ocorridas no plasma e no fígado 

dos animais que receberam dieta contendo isolado protéico de caupi. 

 Portanto, o presente estudo demonstra, pela primeira vez, que o feijão caupi e 

sua proteína isolada reduzem significativamente o acúmulo de gordura hepática em 

hamsters hipercolesterolemizados, sugerindo efeito antilipogênico do feijão caupi e 

de sua proteína. 

 A redução do peso relativo do fígado dos hamsters que receberam dieta a base 

de feijão caupi e isolado protéico comparado àqueles alimentados com caseína pode 

ser explicada pela redução no acúmulo de gordura neste órgão.  

 O efeito benéfico do feijão caupi e da proteína isolada no acúmulo da gordura 

do fígado não parece estar relacionado ao peso dos animais, uma vez que o ganho de 

peso foi igual para os três grupos estudados (ISOLADO, FEIJÃO e CASEÍNA). 

Além disso, a ingestão alimentar foi similar em todos os grupos e as dietas foram 

idênticas no teor de proteína, lipídios, colesterol, carboidratos, minerais e vitaminas, 

diferindo apenas na fonte protéica.  

 As análises histológicas do coração e arco da aorta não demonstraram 

formação de placas de ateroma, nem alterações no ventrículo esquerdo compatíveis 
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de aterosclerose estabelecida. Achados de depósitos de gordura foram discretos em 

ramos das arteríolas intracoronárias do ventrículo esquerdo, encontrando deposições 

ocasionais de gordura na camada média e subintimal, apenas nos hamsters do grupo 

CASEÍNA (Figura 5.13). Ao que parece, a dieta contendo 0,1 % de colesterol não foi 

capaz de induzir a formação de placas ateromatosas em hamsters. MARTINELLO et 

al. (2006) conseguiram obter, em hamsters, lesões maduras e bem desenvolvidas na 

aorta utilizando dieta contendo 1 % de colesterol com duração de 10 semanas.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.13. Fotomicrografia de seções de 5 µm de espessura de coronária coradas com HE em 
aumento de 400 X, ilustrando deposição discreta de gordura na camada média e subintimal em 
hamster do grupo CASEÍNA. 

 Os demais órgãos, como intestino delgado, coração, baço e rim foram 

analisados e não foram encontradas alterações sugestivas de patologia estabelecida. 
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6 - CONCLUSÕES 

 Com este estudo pode-se concluir que o feijão caupi integral foi mais eficaz 

na redução de colesterol total e colesterol não-HDL. A proteína é o componente 

deste grão responsável por grande parte do efeito hipocolesterolemizante (redução de 

20 % no colesterol total e 22 % no colesterol não-HDL observado no grupo 

ISOLADO). Aparentemente há um sinergismo entre os componentes do grão 

integral, como fibras, saponinas, amido resistente, fitoesteróis e proteína, que 

proporcionam um efeito hipocolesterolemizante máximo. 

 O isolado protéico apresentou efeito hepatoprotetor semelhante ao feijão 

integral diante do reduzido acúmulo de gordura nos hepatócitos, mesmo na presença 

de dieta contendo quantidades elevadas de colesterol e ácidos graxos saturados. 

O mecanismo pelo qual o isolado protéico do feijão caupi proporcionou efeito 

hepatoprotetor e hipocolesterolemizante ainda não está totalmente esclarecido, pois 

não foi observada diferença na excreção de ácidos biliares e colesterol nas fezes 

comparado ao grupo caseína, nem na digestibilidade verdadeira. Um possível 

mecanismo seria a supressão da expressão de genes relacionados ao metabolismo de 

ácidos graxos, o que leva a redução tanto de lipídios plasmáticos quanto hepáticos. 

 Para o feijão integral ficou bem estabelecido que os efeitos benéficos deste 

grão estão associados a menor absorção e/ou reabsorção de colesterol, diante da 

menor digestibilidade da semente quando comparada a proteína de origem animal, 

que pode interferir juntamente com outros componentes na redução da reabsorção 

êntero-hepática e aumento na excreção fecal via bile e/ou colesterol nas fezes. 
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 Finalmente, em virtude dos resultados apresentados, acredita-se que o feijão 

caupi constitua um alimento importante para a manutenção da qualidade de vida e, 

por isso seu consumo deve ser estimulado principalmente nas regiões Sul e Sudeste 

onde este feijão não está presente no hábito alimentar. Além disso, a proteína isolada 

deve ser melhor estudada para que possam ser explicados os mecanismos 

responsáveis pelo seu efeito hipocolesterlemizante e hepatoprotetor.  

 Os possíveis benefícios observados no presente trabalho serão investigados 

em pessoas com desordens lipídicas e/ou com contra-indicações para uso de 

hipolipemiantes orais. 
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