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RESUMO 

          
 A Senna occidentalis, popularmente conhecida como majerioba, 

mata-pasto, fedegoso e mundialmente como coffe-senna. Suas sementes, 

após serem torradas e moídas, dão origem a uma bebida semelhante ao café. 

Esta bebida é o objeto de estudo desta pesquisa, pois vem sendo utilizada 

popularmente para o tratamento de aterosclerose, a qual é fator de risco para 

condições como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. 

Foram utilizados quatro grupos de ratos Wistar (Grupo Controle (Ctr) - Ratos 

Wistar que receberam apenas ração comum; Grupo Ração Hipercalórica (R.H.) 

- Ratos Wistar que receberam apenas ração calórica; Grupo Chá (Chá) – Ratos 

Wistar que receberam ração calórica e foram tratados com terapia fitoterápica 

(chá da semente de manjerioba, 1/100ml), Grupo Medicamentoso (Med) – 

Ratos Wistar que receberam ração calórica e foram tratados com sinvastatina). 

Para estabelecer uma comparação histológica e bioquímica dos níveis de 

colesterol, glicemia, triglicerídeos entre outros valores e verificar se houve 

modificação com o tratamento. Os resultados da análise bioquímica mostraram 

que houve diferença significativa, comprovada estatisticamente pelo teste de 

Kruskal-Wallis, dos valores de TGO e triglicerídeos do grupo que recebeu 

tratamento com o extrato de Senna occidentalis. Histologicamente, não houve 

diferença entre os grupos. Logo, conclui-se que o chá feito a partir das 

sementes em estudo possuem potencial hepatoprotetor, diminuindo a 

inflamação no fígado e também das concentrações plasmáticas dos 

triglicerídeos, corroborando com os outros estudos realizados com esta planta. 

 

Palavras-chave: Aterosclerose, Manjerioba, Senna occidentalis 
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1. Introdução 

 

A Senna occidentalis é uma espécie herbácea nativa das Américas 

pertencente à família Fabaceae (Leguminosae) e subfamília Caesalpinioideae.  

 Diversas propriedades biológicas da espécie já foram comprovadas, tais 

como a antibacteriana, antifúngica, antimalárica, antitumoral e hepatoprotetora 

(Lombardo et al, 2009). Na medicina popular brasileira, folhas e sementes de 

S. occidentalis são empregadas como antifúngico tópico, especialmente no 

tratamento de feridas e micoses como “impingem” (tinea do corpo) e “pano 

branco” (ptiríase versicolor) (Fenner et al., 2006). 

As sementes, quando torradas e moídas, são utilizadas no preparo de 

uma bebida semelhante ao café, conhecida como “café fedegoso” ou “café do 

Senegal”. As populações sertanejas brasileiras, especialmente no Ceará, 

usam-na como verdadeiro substituto do café. Em 1925, devido ao elevado 

preço atingido pelo café no Piauí, organizou-se ali a torrefação industrial destas 

sementes para substituí-lo (Corrêa, 1926). 

Este extrato, feito a partir da torrefação das sementes, é nosso objeto de 

estudo, pois vem sendo utilizado popularmente para o tratamento da 

aterosclerose, um dos padrões da arterioesclerose, a qual agride 

essencialmente a camada íntima da artéria. 

A placa de ateroma pode aumentar de tamanho devido à dislipidemia, 

caracterizada por aumento dos triglicerídeos, diminuição da HDL e alterações 

qualitativas do LDL, contribuindo para aumento do risco cardiovascular 

(Robbins, 2010). 

A lesão típica das formas avançadas da aterosclerose, que é o foco da 

pesquisa, é a "placa fibrosa" - formação esbranquiçada que adentra na luz do 

vaso, e em longo prazo, pode diminuir o lúmen, causando isquemia (Robbins, 

2010). 

Além de diminuir o fluxo sanguíneo, as placas podem romper-se, 

causando uma trombose; ou enfraquecer, formando um aneurisma (Robbins, 

2010). 

A aterosclerose é extremamente comum nos países mais desenvolvidos, 

sendo a doença arterial coronariana a principal causa de morte por doenças 
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cardiovasculares: responsável por mais de 4,5 milhões de óbitos por ano 

somente nos países industrializados (Robbins, 2010). 

Estimativas atuais preveem a duplicação da mortalidade global por 

doença arterial coronariana no ano 2020, quando comparada à de 1990; mais 

de 80% desse aumento acontecerá nos países em desenvolvimento, por causa 

do intenso crescimento dos fatores de risco (Brasileiro Filho, 2011). 

No Brasil, a aterosclerose é também a mais importante causa de 

mortalidade, sendo responsável por cerca de 25% de todos os óbitos 

(Brasileiro Filho, 2011). 

Portanto, a pesquisa de meios para reversão do quadro de aterosclerose 

e diminuição dos fatores de risco é válida, pois visa a melhoria na qualidade de 

vida e diminuição da mortalidade. Por conseguinte acreditamos que a 

comprovação da eficiência do chá da semente de manjerioba, contribui para 

promover mais uma alternativa de tratamento para tais fatores de risco. 
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1. Objetivos 
 

 GERAL: 

 

Averiguar os efeitos do consumo do chá da semente de manjerioba 

(Senna occidentalis), na reversão de placa aterosclerótica nos vasos 

coronarianos em ratos Wistar, e na redução da esteatose hepática. 

 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

1. Avaliar a massa corporal e o consumo de alimentação 

inicial e final dos ratos estudados. 

2. Induzir aterosclerose através de uma dieta hipercalórica à 

base de banha de porco. 

3. Analisar os níveis endoteliais da placa de ateroma e de 

esteatose hepática por meio de biópsia. 

4. Avaliar os níveis plasmáticos de triglicerídeos, glicose e 

colesterol total, HDL, TGO, TGP. 

5. Verificar o efeito da utilização do chá feito a partir da 

semente de manjerioba na reversão de placas ateroscleróticas em 

vasos coronarianos e sua ação no fígado. 
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3. Metodologia 

 
3.1. Animais de experimentação  

Foram utilizados ratos Wistar pesando entre 185 a 203 gramas, obtidos 

do biotério da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) mantidos em 

gaiolas de plástico sob o ciclo claro-escuro de 12 horas com livre acesso à 

ração comum (Labina Rat Chow®) e ração hipercalórica, sob condições 

adequadas de luz e temperatura.  

Nesse estudo foram utilizados 30 ratos tornados hiperlipidêmicos 

distribuídos em quatro grupos.  

O protocolo experimental foi aprovado pelo comitê de ética em 

experimentação animal da mesma universidade sob o número de protocolo Nº 

079/2012 – CEUA/UFAM. 

 

3.1.1. Grupos experimentais 

Grupo Controle (Ctr) - Ratos Wistar que receberam apenas ração 

comum;  

Grupo Ração Hipercalórica (R.H.) - Ratos Wistar que receberam apenas 

ração calórica; 

Grupo Chá (Chá) – Ratos Wistar que receberam ração calórica e foram 

tratados com terapia fitoterápica (chá da semente de manjerioba, 1/100ml), 

Grupo Medicamentoso (Med) – Ratos Wistar que receberam ração 

calórica e foram tratados com sinvastatina. 

Todos os grupos foram alimentados com ração calórica ou ração comum 

por um período de 40 dias ininterruptos. Após esse período, iniciou-se o 

tratamento com o chá e o medicamento também por 40 dias. 

 

3.2. Preparação das dietas e controle de massa corpórea dos animais 

A ração LABINA, ração para animais de laboratório, procedente da 

Agribands do Brasil Ltda de Paulínia – SP, utilizada no Biotério Central da 

UFAM, constitui a ração base para a preparação das dietas experimentais 

(18% de Proteína, 5% de gordura e 5% de fibras), sendo também utilizada para 

alimentação do grupo controle. Os ratos foram pesados duas vezes por 
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semana durante todo o período de tratamento com ração hiperlipidêmica e com 

a ração comum. 

3.3. Dietas experimentais 

 Durante o experimento foi preparada uma ração hiperlipídica acrescida 

de banha de porco da marca Sadia (36%), de caseína da marca Synth (28%) e 

de ração comercial Labina (36%), baseado nos trabalhos de Rodrigues (2009), 

com modificação, para a realização da indução da dislipidemia. 

Nos 40 dias iniciais, o grupo controle recebeu ração comum e os demais 

receberam ração hipercalórica pra indução de dislipidemia. Nos 40 dias 

seguintes, todos os grupos receberam ração comum ad libitum. 

 

3.4. Identificação da planta 

No dia 9 de junho de 2013 foram colhidos ramos com inflorescências da 

planta, que a princípio acreditava-se pertencer à espécie Senna reticulata, do 

seu local de cultivo localizado rua São Domingos, nº 112, bairro São Jorge, 

pela pesquisadora Sthefanie Cavalcante de Deus, às 14:45 horas. As três 

amostras foram envolvidas em jornal individualmente, prensadas e colocadas 

em estufa. Tais exsicatas foram enviadas para reconhecimento no Herbário do 

Instituto de Pesquisa do Amazonas (INPA) no dia 11 de junho. 
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O reconhecimento foi feito pelo mateiro José Ramos e descobriu-se, 

então, que se tratava da espécie Senna occidentalis, um herbáceo de 1,50m, 

de frequência rara e cujos locais de crescimento são áreas de capoeira e solos 

arenosos (Figura 1).  

3.5. Síntese do extrato e diluição da sinvastatina 

Após colhidas, as sementes foram torradas, trituradas e armazenadas 

em recipiente protegido de calor e luz solar. Diariamente, no turno vespertino, 

cerca de 1,6 g de semente era pesada em balança eletrônica Mettler com 

precisão de 0,01g, para em seguida ser diluída em 20ml de água fervente a 

100° C em béquer estéril. A mistura era posta para decantar durante 10 

minutos sobre papel filtro e desta solução eram administrados aos animais 0,5 

ml em seringas estéreis e descartáveis por meio de gavagem. Uma amostra 

deste extrato foi enviada para análise da composição nutricional e o resultado 

está 

demonstrado na tabela 1. 

Os comprimidos de sinvastatina foram macerados e, assim como as 

sementes, foram diariamente pesados. Dilui-se 3,6 mg do medicamento em 3 

Figura 1 – Foto da exsicata de Senna occidentalis e sua respectiva 

identificação  (fonte própria). 
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ml de água, obtendo-se assim, uma solução concentrada. Desta mistura, era 

administrado 0,1 ml em seringas descartáveis e estéreis também por gavagem. 

 

Umidade 23.73 

Cinzas 2.89 

Lipídios 38.20 

Proteínas 28.97 

Fibras 4.21 

 

 

 

3.6. Sacrifício dos animais 

No 42° dia de tratamento, após jejum de 8h, iniciou-se o processo de 

sacrifício dos animais. Os animais foram sedados com éter e em seguida 

colocados em posição supina para realização de laparotomia mediana no 

intuito de coletar sangue através de punção cardíaca e retirar coração e fígado 

de todos os grupos. O sangue foi coletado em seringa heparinizada, 

centrifugado e o plasma obtido foi enviado para análise bioquímica no 

laboratório da faculdade de Farmácia. 

 

3.7. Determinação plasmática 

 

3.7.1. Glicose plasmática 

Para determinação da concentração de glicose plasmática, foi utilizado o 

kit Glicose liquida da In Vitro Diagnóstica S/A. Foram rotulados, para cada 

animal, seis tubos de ensaio: um branco, contendo 0,02 ml de reagente de cor; 

três padrões, contendo 0,02 ml de reagente de cor e mais 0,02 ml de solução 

padrão, cada tubo; e dois testes, contendo 0,02 ml de reagente de cor e mais 

0,02 ml de amostra de plasma, cada tubo. Após homogeneização, foram 

incubados por 10 minutos em temperatura ambiente a 25ªC. 

A leitura das absorbâncias, dos padrões e dos testes foram feitos em 

espectrofotômetro, em 500 nm, zerando o aparelho com o branco. O cálculo foi 

Tabela 1 – composição do extrato feito a partir das sementes 
torradas de manjerioba 
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realizado de acordo com a fórmula: [Glicose] = (média das absorbâncias dos 

Testes/ média das absorbâncias dos Padrões) X 100. Os resultados foram 

expressos em mg/dL.  

 

3.7.2. Triglicerídeos plasmáticos (TG) 

Para determinação da concentração de triglicérides plasmática, foi 

utilizado o kit Triglicérides Líquido da In Vitro Diagnóstica S/A. Foram rotulados 

para cada animal 6 (seis) tubos de ensaio: 1 (um) Branco, contendo 0,02 ml de 

reagente de cor; 3 (três) Padrões, contendo 0,02 ml de reagente de cor e mais 

0,02 ml de solução padrão, cada tubo; e 2 (dois) testes, contendo 0,02 ml de 

reagente de cor e mais 0,02 ml de amostra de plasma, cada tubo. Após 

agitação, serão incubados por 5 minutos em banho-maria a 37 ºC. 

A leitura das absorbâncias, dos padrões e dos testes, será feita em 

espectrofotômetro, em 510 nm, zerando o aparelho com o Branco. O cálculo 

será realizado de acordo com a fórmula: [Triglicerídeos] = (média das 

absorbâncias dos Testes/ média das absorbâncias dos Padrões) X 100. Os 

resultados serão expressos em mg/dl). 

 

3.7.3. Colesterol total plasmático (CT)  

Para determinação da concentração de colesterol total plasmáticos, foi 

utilizado o kit Colesterol Enzimático Líquido da In Vitro Diagnóstica S/A. Foram 

rotulados, para cada animal seis tubos sendo um branco, contendo 1,0mL de 

reagente de cor; três padrões, contendo 1,0 mL de reagente de cor 

acrescentado de 0,1 mL de solução padrão, cada tubo; além de dois testes, 

contendo 1,0ml de reagente de cor e mais 0,1 mL de amostra de plasma, cada 

tubo. Após preparação as soluções foram homogeneizadas e incubadas por 10 

minutos em temperatura ambiente 24ºC. 

      A leitura das absorbâncias, dos padrões e dos testes, foi feita 

espectrofotômetro da marca, na absorbância 500 nm, zerando o aparelho com 

o micro tubo branco. O cálculo foi realizado de acordo com a fórmula: 

[Colesterol Total] = (média das absorbâncias dos Testes/ média das 

absorbâncias dos Padrões) X 200. Os resultados foram expressos em mg/dL. 
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3.7.4. Concentração de Lipoproteína de Alta Densidade (HDL-c)  

Para determinação da concentração de HDL – Colesteróis plasmáticos 

foi utilizado os kits Colesterol HDL precipitação da In Vitro Diagnóstica S/A, 

utilizando-se a técnica semi-micro. Na primeira etapa, foram rotulados, para 

cada animal, um microtubo contendo 0,5 mL de precipitante diluído e mais 

0,002 mL de amostra de plasma cada um. Após homogeneização e repouso 

por 10 minutos à temperatura ambiente, os microtubos foram centrifugados a 

4000 rpm por 10 minutos. 

Após centrifugação, foram rotulados, para cada micro tubo da centrifuga, 

outros seis microtubos sendo um branco, contendo 2,0 mL de reagente 

enzimático; três padrões, contendo 2,0 mL de reagente enzimático, mais 0,02 

mL de solução padrão e mais 0,200 mL de água destilada em cada micro tubo; 

e dois testes, contendo 2,0 mL de reagente enzimático e mais 0,2 mL do 

sobrenadante límpido do micro tubo da centrifuga, em cada tubo de ensaio. 

Após homogeneização foram incubados por 10 minutos em temperatura 

ambiente.  

A leitura das absorbâncias, dos padrões e dos testes, foi feita em 

espectrofotômetro, em 500nm, zerando o aparelho com o branco. O cálculo foi 

realizado de acordo com a fórmula: [HDL – Colesterol] = (média das 

absorbâncias dos Testes/ média das absorbâncias dos Padrões) X 70. Os 

resultados foram expressos em mg/dL. 

 

3.7.5.  Concentração de Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-c)  

  Obteve-se, através da equação de Friedwald, a concentração de LDL e 

VLDL com exatidão em amostras cuja concentração de triglicerídeos não foi 

maior que 400 mg/dL e de ratos não portadores de lipoproteinemia do tipo III. 

VLDL = triglicérides/5 ; LDL = colesterol  - (HLD + VLDL). 

 

       3.7.6. Transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) 

Para determinação da concentração de TGO plasmáticos, foi utilizado o 

kit Transaminase Oxalacética da In Vitro Diagnóstica S/A. Foram rotulados, 

para cada animal seis microtubos sendo um branco, contendo 1,0mL de 

reagente de cor; três padrões, contendo 1,0 mL de reagente de cor 

acrescentado de 0,1 mL de solução padrão, cada tubo; além de dois testes, 

contendo 1,0ml de reagente de cor e mais 0,1 mL de amostra de plasma, cada 
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tubo. Após preparação as soluções foram homogeneizadas e incubadas por 10 

minutos em temperatura ambiente 24ºC. 

       A leitura das absorbâncias, dos padrões e dos testes, foi feita pelo 

método de espectrofotômetro da marca, na absorbância 500 nm, zerando o 

aparelho com o micro tubo branco. O valor foi obtido utilizando a curva de 

calibração. Os valores foram expressos em unidades/ml. 

 

       3.7.7. Transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) 

Para determinação da concentração de TGP plasmáticos, foi utilizado o 

kit Transaminase Pirúvica da In Vitro Diagnóstica S/A. Foram rotulados, para 

cada animal seis microtubos sendo um branco, contendo 1,0mL de reagente de 

cor; três padrões, contendo 1,0 mL de reagente de cor acrescentado de 0,1 mL 

de solução padrão, cada tubo; além de dois testes, contendo 1,0ml de reagente 

de cor e mais 0,1 mL de amostra de plasma, cada tubo. Após preparação as 

soluções foram homogeneizadas e incubadas por 10 minutos em temperatura 

ambiente 24ºC. 

       A leitura das absorbâncias, dos padrões e dos testes, foi feita com 

espectrofotômetro da marca, na absorbância 500 nm, zerando o aparelho com 

o micro tubo branco. Os valores foram expressos em unidades/ml. 

 

3.8. Análise histológica da aterosclerose e esteatose 

O coração e o fígado retirados dos animais foram pesados, devidamente 

identificados e armazenados em biofreezer a -80° C, para posteriormente 

serem feitos cortes histológicos em micrótomo de congelação. 

Após o corte, as lâminas foram coradas com Sudam Red III, coloração 

específica para visualizar grânulos de glicogênio, conforme a rotina adotada 

pelo Laboratório de Histologia da UFAM. 
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As lesões histológicas que esperavam ser encontradas e que 

caracterizam esteatose hepática são esteatose macrovacuolar, balonização 

hepatocitária, focos de atividade inflamatória lobular com linfócitos e 

macrófagos, podendo ou não haver intensidade variável de fibrose, como 

mostra a figura 2. 

As lesões histológicas que esperavam ser encontradas e que 

caracterizam a placa de ateroma são espessamento fibroso localizado na 

íntima dos vasos coronarianos e deposição de lipídeos na forma de 

macrófagos xantomatosos ou cristais de colesterol, conforme a figura 3. 

 

 

 

Figura 2 – Lesões histológicas em fígado com esteatose hepática visualizadas em duas 
colorações, HE acima e Sudan red abaixo. 
N1 e 2: grupo controle 
M1 e 2: grânulos de gordura 
S1 e 2: grânulos de gordura menores e em pouca quantidade 
Fonte: Brazilian Journal of Medical and Biologicla Research 

Figura 3 – Lesões histológicas de aterosclerose em vaso de grande calibre 
Fonte: Imagem do arquivo de Neuropatologia da Unicamp 
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3.9. Análise Estatística 

 
Neste estudo experimental, foi analisada a existência de valores 

discrepantes (outliers) e estes foram retirados. Em seguida, os dados foram 

testados utilizando o método de Kruskal-Wallis. Como método não paramétrico, 

o teste de Kruskal-Wallis é uma extensão do método U de Mann-Whitney para 

mais de duas amostras. E quanto à normalidade, equivale ao teste de Shapiro-

Wilk (Fontelles, 2012). 

Para verificar a influência entre os grupos sobre o peso, foi realizada a 

análise de variância (ANOVA). 

A hipótese que os graus de esteatose hepática, atividade 

necroinflamatória e aterosclerose, bem como os valores de análise bioquímica 

foram testados pelo teste t-student. Será considerado p ≤ 0,05 para 

significância estatística. Todas as análises foram realizadas através do 

software livre R na versão 2.14.2. 
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5. Resultados 

5.1. Massa corporal 

Ao longo do experimento, os grupos foram alimentados e pesados três 

vezes semanais. Os dados foram tabelados e observou-se que os animais 

apresentaram ganho de peso significativo quando comparadas as médias da 

massa corporal antes e após o início do tratamento com o chá, no entanto, não 

houve diferença significativa entre os grupos estudados,  demonstrando que o 

extrato não interfere neste parâmetro (Tabela 2).  

 

Grupo Ctr R.H.  Chá Med  

Antes do 

tratamento 

185,2 199,9 203,3 203,5 

Após o 

tratamento 

308,0 336,9 350,0 350,3 

Ganho 

percentual 

66,2% 68,5% 72,1% 72,1% 

Tabela 2 – Média dos pesos antes e após o tratamento, e ganho percentual 

 

5.2. Consumo alimentar 

Ao analisar o consumo alimentar durante 5 semanas, verifica-se que 

todos os grupos tiveram um aumento no consumo, contudo, o grupo controle 

teve um aumento significativo quando comparado entre eles (Tabela 3).  

 

Grupo 

Semana 

Ctr R.H. Chá Med 

I 15,5b 10,9d 10,5c 10,7c 

II 19,3a 12,0c 10,0c 13,4b 

III 20,2a 13,3b 13,2b 14,7ab 

IV 21,5a 14,6a 14,6a 15,3a 

V 17,4b 13,4b 14,0ab 10,4c 

Média ± E.P. 18,7 ± 1,05 12,8 ± 0,5 12,4 ± 1,34 12,9 ± 0,7 

p-Valor 0,003 3,0 4,34 0,0001 

Tabela 3 – Média de consumo para cada 100g de rato por 5 semanas. Média por grupo 

e erro padrão (E.P.)  
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 5.3. Análise bioquímica 

Dentre os valores bioquímicos obtidos, verifica-se que houve uma 

diminuição significativa dos valores de triglicerídeos e TGO no grupo que 

recebeu tratamento com o chá quando comparados ao grupo controle e 

medicamentoso. Observou-se que a dieta provocou uma alteração das 

enzimas hepáticas, contudo, não foi suficiente para aumentar o nível de 

colesterol total sérico e consequentemente gerar esteatose hepática e placas 

de ateroma. Os outros dados bioquímicos analisados não tiveram alterações 

significativa (Tabela 4). 

 

 

 

 

BIOQUÍMICA Grupo N Média ± EP Mediana CV (%) p - valor 

 
 

TRIGLICERÍDEOS 

Med 6 159 ± 10,7b 167 19%  
 
 

0,003* 

Cha 5 77,8 ± 8,6c 70 31% 

R.H. 5 182,2 ± 3,0a 186 4,7% 

Ctr 5 146,2 ± 11,52b 141 17,63% 

 
 

TGO 

Med 7 78,3 ± 9,8b 74,2 35,4  
 

0,05* 
Cha 6 111 ± 27,2b 122 69,5 

R.H. 8 141 ± 46,9b 76,8 94 

Ctr 5 327 ± 89,7a 246 61,2 

 
 

TGP 

Med 8 51,3 ± 5,0a 49,3 27,8  
 

0,23 Cha 8 102 ± 33,8a 68 94 

R.H. 8 63,6 ± 13a 49,4 57,8 

Ctr 5 116 ± 38,1a 76,1 73,5 

 
 

HDL 

Med 8 67,2 ± 12,5ab 69,2 30,1  
 

0,1 
Cha 8 52,2 ± 9,4a 58,6 51 

R.H. 8 71,5 ± 14,8ab 67,5 58,5 

Ctr 5 101 ± 13,6a 99,4 30,1 

 
 

COLESTEROL TOTAL 

Med 8 69,3 ± 5,6a 65,8 23,1  
 

0,7 Cha 8 63,3 ± 4,8a 62,4 21,6 

R.H. 8 67 ± 4,1a 68,1 17,3 

Ctr 5 60 ± 9,2a 50,2 34,4 

 
 

GLICOSE 

Med 7 138 ± 4,4a 140 8,68  
 

0,06 
Cha 5 104,3 ± 6,4b 98,4 17 

R.H. 5 128,2 ± 3,9ab 128 8,6 

Ctr 5 141,4 ± 15,9a 156,2 25 

Tabela 4 – Análise bioquímica e seus respectivos valores (*)signficativo  (CV)coeficiente de 
variação (EP)erro padrão 
As medidas com mesmas letras não apresentam diferença significativa 
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5.4. Análise histológica  

A análise do plasma sanguíneo foi realizada primeiramente para  

verificar se houve alteração dos níveis de  colesterol total e frações, 

triglicerídeos entre outros, pois valores elevados poderiam indicar fatores de 

risco para a aterosclerose e esteatose hepática. Todavia, apesar da dieta 

hiperlipidêmica ter sido administrada rigorosamente, não houve elevação de 

tais valores, não ocorrendo, portanto, a formação de placas ateromatosas e 

lesões gordurosas no fígado. Logo, não foi possível a visualizar a redução da 

aterosclerose e esteatose hepática prospostas nesta pesquisa ( Figuras 3, 4, 5, 

6). 

Esses dados corroboram com a análise anatomopatológica, pois durante a 

biópsia observou-se que macroscopicamente os fígados encontravam-se 

sadios, com coloração e consistências preservadas, sem sinais de esteatose 

hepática. 

 

 

3 4 

6 5 
 
 

Figuras 3, 4, 5, 6: Cortes histológicos de fígado dos grupos controle, ração 
hipercalórica, chá e medicamento respectivamente 
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6. Discussão 

 

6.1. Sementes de Senna occidentalis 

Do ponto de vista nutricional, as sementes dessa espécie são uma 

eficiente fonte de carboidratos e proteínas (Katiyar & Niranjan, 1981), como foi 

observado no resultado da análise nutricional do extrato. 

Análises das diversas partes de S. occidentalis demonstraram que elas 

contêm substâncias pertencentes à classe dos antracenos, flavonóides, 

xantonas, esteróis, carboidratos e outras, como mostra a tabela 5. 

Apesar das sementes conterem antraquinonas, estudos revelaram que 

não existe qualquer risco toxicológico aos consumidores da bebida preparada 

com as sementes da planta, visto que o fator tóxico é eliminado pelo 

procedimento usual de torrefação (Medoua & Mbofung, 2006; Ferreira, 2008).  

Tabela 5 – Partes da Senna occidentalis e substâncias encontradas em cada uma delas 
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6.2. Massa corporal 

Nesta pesquisa verificou-se que não há interferência do extrato na 

massa corporal. O mesmo resultado foi observado no experimento de Ferreira 

(2008), no qual o extrato da semente foi administrado em diferentes 

concentrações e não houve influência do tratamento neste parâmetro. 

 

6.3. Análise Bioquímica 

No estudo de Ferreira (2008), ao comparar os grupos tratados com o 

grupo controle, não foi observada alteração significativa dos valores de TGO. 

Contudo, a presente pesquisa mostra que houve redução dos níveis de TGO, 

ao comparar o grupo que consumiram o chá, com o grupo controle, 

comprovando sua ação anti-inflamatória. Esta ação hepatoprotetora é 

enfatizada por muitos autores (Sethi & Sharma, 1978; Saraf et al., 1994; Jafri et 

al., 1999). Este potencial também é verificado em comunidades ribeirinhas, 

como Santa Luzia do Buiuçuzinho, em que outras partes da planta como, 

folhas e raízes são utilizadas em forma de chá para profilaxia de malária 

(Alonso, 2011). Além disto, alguns componentes protéicos isolados 

demonstraram ação antiviral via ligação a receptores celulares e capacidade 

virucida específica para HVB-1 (Lombardo et al. 2004). 

Segundo o trabalho de Swanston-Flatt et al. (1989), a S. occidentalis não 

demonstrou propriedade antidiabética. O que corrobora com os resultados 

obtidos nessa pesquisa, pois apesar do coeficiente de variação ter sido 

elevado, ou seja, alguns animais foram suscetíveis a ação hipoglicemiante, o 

resultado não teve significância estatística (p>0,05). 
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7. Conclusão 

 

Apesar da pesquisa não ter atingido o objetivo proposto de avaliação 

aterosclerótica e efeito sobre a esteatose hepática, os resultados obtidos foram 

inesperados e promissores, pois a redução dos níveis de triglicerídeos, o qual é 

fator de risco para doença coronariana, contribui para diminuição da 

mortalidade. A diminuição dos valores de TGO mostram que a planta realmente 

possui ação anti-inflamatória, comprovada por vários estudos científicos. Logo, 

esta pesquisa serve como ponto de partida para outras investigações mais 

aprofundadas quanto a ação nos níveis de triglicerídeos. 
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8. Cronograma de Atividades 

 

Nº  Descrição  
Ago  
2013  

Set  Out  Nov  Dez  
Jan  
2013  

Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  

1  

Indução de 
hipercolesterole  
mia nos ratos 
wistar  

X 
           

2  

Tratamento com 
terapia 
fitoterápica (chá 
da semente de 
manjerioba, 
1/100ml).  
ratos wistar  

 
x 

          

3  
Coleta de 
amostras    

x 
         

4  
Elaboração de 
relatório parcial       

 x x 
     

5  
Análise de 
dados          

X 
   

6  
Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final  

          
X X 

7  

Preparação da 
Apresentação 
Final para o 
Congresso  

           
X 
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