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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do consumo de noni sobre o 

perfil antropométrico, a adiposidade, a glicemia de jejum e os níveis séricos de 

colesterol total, LDL-C, HDL-C, VLDL-C, triglicérides, AST, ALT, creatinina e ureia 

em ratos hipercolesterolêmicos. Para tanto, foram utilizados 18 ratos, divididos em 

três grupos (n=6). O primeiro grupo (GA) foi alimentado com ração 

hipercolesterolêmica e água. O segundo (GS) recebeu a mesma ração e suco de 

noni. O terceiro grupo (GI) foi alimentado com ração hipercolesterolêmica e infusão 

de noni. Após um período experimental de quatro semanas foram aferidas as 

medidas antropométricas e bioquímicas. Os animais dos grupos GS e GI 

apresentaram maior circunferência de cintura em relação ao grupo GA (12,8±0,8 cm, 

13,2±1,3 cm e 11,4±0,7 cm, respectivamente, p<0,05). O grupo GI apresentou 

maiores níveis de colesterol total (101,7±23,0 mg/dL, GA=61,7±13,0 mg/dL e 

GS=59,1±10,8, p<0,05) e LDL-C (81,5±27,0 mg/dL, GA=49,1±19,0 e GS=40,4±9,5 

mg/dL, p<0,05). Os animais dos grupos GS e GI apresentaram menores níveis 

séricos de creatinina em relação ao grupo GA (0,2±0,1 mg/dL, 0,3±0,1 mg/dL e 

0,8±0,1 mg/dL, respectivamente, p<0,05). Não houve diferença significativamente 

estatística entre os grupos para as demais variáveis. Conclui-se que o consumo de 

noni promoveu maior circunferência de cintura e menores níveis séricos de 

creatinina neste modelo experimental. Além disso, o grupo que recebeu infusão de 

noni apresentou maiores níveis séricos de colesterol total e LDL-C. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma alimentação adequada pode atuar tanto na prevenção quanto no tratamento de 

doenças. Por outro lado, uma dieta pouco saudável, aliada à inatividade física e ao 

uso abusivo de tabaco e álcool, provoca mudanças metabólicas, como níveis séricos 

elevados de colesterol e glicose, hipertensão, sobrepeso e obesidade, que por sua 

vez contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis 

(DCNT), como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias e doenças 

respiratórias crônicas. Em 2008, 63% das mortes ocorridas em todo o mundo foram 

decorrentes das DCNT, sendo que as cardiopatias corresponderam a 48% do 



número de óbitos causados por essas doenças, fazendo das mesmas a principal 

causa de morte no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

No Brasil, as doenças cardiovasculares também constituem a principal causa de 

morte, correspondendo a cerca de 20% de todos os óbitos que acometeram 

indivíduos acima de 30 anos (MANSUR; FAVARATO, 2012). As cardiopatias são 

responsáveis por elevados custos no setor de saúde e impõem desafios para o 

combate dos seus fatores de risco (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012). 

A promoção de atividade física, a adoção de uma dieta equilibrada e a cessação do 

tabagismo estão associadas com a prevenção de doenças cardiovasculares. Em 

relação à dieta, o consumo de ácidos graxos insaturados, fitoesteróis e fibras 

relacionam-se com a diminuição dos níveis de colesterol e triglicérides e, 

consequentemente, com a prevenção de dislipidemias (SIMÃO et al., 2012), fazendo 

com que pesquisas sejam realizadas para a verificação de efeitos terapêuticos de 

alimentos. 

O noni é uma fruta proveniente da Polinésia e suas diferentes partes têm sido 

tradicionalmente utilizadas pela medicina popular para o tratamento de diversas 

doenças e alterações metabólicas, incluindo diabetes mellitus e hipertensão, assim 

como na prevenção de neoplasias (BUSSMANN et al. 2013). Os principais 

componentes encontrados no noni, e que podem contribuir para efeitos fisiológicos 

benéficos são ácidos fenólicos e orgânicos, aminoácidos, vitaminas e minerais 

(CHAN-BLANCO et al., 2006). Contudo, é necessário que estudos adicionais sejam 

realizados para a garantia dos seus benefícios, assim como de componentes 

citotóxicos (LV et al. 2011). 

Devido ao noni não possuir histórico de consumo no Brasil, sua comercialização foi 

vetada no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo 

permitida a sua venda após a comprovação de sua segurança de uso (BRASIL, 

2007). Contudo, essa fruta tem sido amplamente comercializada no Brasil, tanto in 

natura quanto na forma de infusões, fazendo-se necessária a realização de estudos 

comprovando os seus efeitos benéficos e tóxicos. 

 

OBJETIVO 

 



Avaliar os efeitos do consumo de noni sobre o perfil antropométrico, a adiposidade, 

a glicemia de jejum e os níveis séricos de colesterol total, LDL-C, HDL-C, VLDL-C, 

triglicérides, AST (aspartato aminotransferase), ALT (alanina aminotransferase), 

creatinina e ureia em ratos hipercolesterolêmicos. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram utilizados 18 ratos (Rattus norvegicus, variedade Wistar), machos, recém-

desmamados (21 dias após o nascimento) e com peso aproximado de 50 gramas. 

Os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos de igual número (n=6) e 

mantidos em gaiolas coletivas, num ciclo claro-escuro de 12 horas e com 

temperatura controlada de 23ºC. 

Inicialmente os animais passaram por um período de adaptação de 3 dias e foram 

alimentados com ração comercial para ratos (Nuvilab CR-1) e água ad libitum.  

O modelo experimental utilizado foi adaptado de Gong et al. (2010), sendo que a 

ração hipercolesterolêmica foi composta por 10% de gema de ovo em pó, 7,5% de 

gordura de porco, 1% de colesterol, 0,25% de colato e 81,25% de ração comercial 

para ratos. Todos os grupos foram alimentados com essa ração, sendo que o 

primeiro grupo (GA) recebeu água, o segundo (GS) suco de polpa de noni e o 

terceiro grupo (GI) recebeu infusão da fruta inteira durante o período experimental, 

que foi composto por quatro semanas. O consumo de ração e de líquido foi ad 

libitum durante todo o experimento, porém monitorado. A ração comercial para ratos 

foi adquirida da Nuvital e o noni foi doado pela empresa Seko: Sonho da Amazônia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Após o período experimental foram aferidos o peso, o comprimento naso-anal e a 

circunferência da cintura. O índice de massa corporal foi determinado pelo índice de 

Lee, que consiste na divisão da raiz cúbica do peso (g) pelo comprimento naso-anal 

(cm), com multiplicação do resultado obtido por 1000. 

A glicemia de jejum de 12 horas foi obtida por meio da punção da veia caudal, com 

utilização do kit Accu-Chek® (Roche). 



O sacrifício dos animais ocorreu por sobrecarga de anestésico (ketamina e xilazina), 

com aplicação intraperitoneal e de acordo com o peso do animal. Foi realizada uma 

laparotomia após a sedação, em que foram colhidas, em tubos de ensaio, amostras 

de sangue individuais, que foram centrifugadas para separação do soro. As 

amostras foram transferidas para tubos de ensaio do tipo Eppendorf e armazenadas 

à -20ºC, para posterior determinação das medidas bioquímicas comtempladas no 

presente estudo, utilizando-se kits enzimáticos colorimétricos (Labtest®). Após esse 

procedimento foram retiradas as gorduras retroperitoneal e epididimal do coração. 

Para a verificação da diferença nos resultados entre os grupos aplicou-se o teste de 

Kruskal-Wallis, seguido do teste de Mann-Whitney, adotando-se como significativo 

p<0,05. Os dados foram apresentados em média e desvio-padrão. As análises 

estatísticas foram realizadas no software SPSS versão 20.0. 

O projeto foi aprovado sob processo 094/02/2013 pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

RESULTADOS 

 

Ao final do período experimental, não houve diferença em relação ao peso e ao 

índice de Lee entre os grupos experimentais. Por sua vez, os animais dos grupos 

GS e GI apresentaram maior circunferência da cintura em relação ao grupo GA, de 

acordo com o demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Perfil antropométrico de ratos alimentados com uma dieta 

hipercolesterolêmica e água ou noni após quatro semanas. São Paulo, 2014. 

Variável 
Grupo 

p 
GA GS GI 

Peso (g) 211,1±16,2 216,3±4,8 209,3±13,2 0,372 

Índice de Lee 315,0±28,6 308,1±13,9 19,2±1,3 0,927 

Circunferência da cintura (cm) 11,4±0,7 12,8±0,8 13,2±1,3 <0,05 

 

Não houve diferença significativa na glicemia de jejum entre os grupos, conforme 

demonstrado na Tabela 2. Quanto ao perfil lipídico, não houve diferença significativa 



nos níveis séricos de HDL-C, VLDL-C e triglicérides. Por sua vez, os animais do 

grupo GI apresentaram maiores níveis séricos de colesterol total e de LDL-C em 

relação aos demais grupos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Medidas bioquímicas de ratos alimentados com uma dieta 

hipercolesterolêmica e água ou noni após quatro semanas. São Paulo, 2014. 

Variável 
Grupo 

p 
GA GS GI 

Glicemia     

    Glicemia de jejum (mg/dL) 123,3±7,0 124,0±3,6 130,2±16,6 0,754 

Perfil lipídico     

    Colesterol total (mg/dL) 61,7±13,0 59,1±10,8 101,7±23,0 <0,05 

    LDL-C (mg/dL) 49,1±19,0 40,4±9,5 81,5±27,0 <0,05 

    VLDL-C (mg/dL) 7,8±2,3 7,1±1,9 8,8±1,2 0,269 

    HDL-C (mg/dL) 10,7±0,3 11,6±0,6 11,4±0,3 0,089 

    Triglicérides (mg/dL) 38,8±11,6 35,6±9,7 43,8±6,0 0,269 

Função hepática     

    AST (U/L) 266,4±119,1 227,2±85,8 160,3±121,2 0,193 

    ALT (U/L) 98,7±33,1 108,5±33,7 69,1±21,1 0,102 

Função renal     

    Ureia (mg/dL) 76,2±0,9 76,5±1,9 72,1±4,7 0,199 

    Creatinina (mg/dL) 0,8±0,1 0,2±0,1 0,3±0,1 <0,05 

 

No que se refere às enzimas hepáticas, não houve diferença significativa quanto aos 

níveis séricos de AST e ALT (Tabela 2). Em relação à avaliação da função renal, 

não houve diferença em relação aos níveis séricos de ureia nos grupos 

experimentais, enquanto os animais dos grupos GS e GI apresentaram menores 

níveis de creatinina em relação ao grupo GA, de acordo com a Tabela 2. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



O consumo de noni promoveu maior circunferência de cintura e menores níveis 

séricos de creatinina neste modelo experimental. Além disso, o grupo que recebeu 

infusão de noni apresentou maiores níveis séricos de colesterol total e LDL-C, não 

havendo diferença significativamente estatística entre os grupos para as demais 

variáveis. 
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