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Resumo: 

As alfa-amilases são enzimas que possuem a capacidade de hidrolisar ligações 

glicosídicas presentes na estrutura de substratos como glicogênio e amido. Em 

animais, a alfa amilase é secretada pelo tecido pancreático de todos os vertebrados 

e pela glândula salivar de alguns. Existem diferenças entre espécies em relação à 

atividade amilásica salivar. A enzima alfa amilase foi encontrada em alta 

concentração na saliva de herbívoros sendo exceções até o momento cavalos, bois, 

cabras e ovelhas. Já, a atividade em carnívoros foi considerada nula (como cães e 

gatos), e muito baixa em porcos. Foi descrita por BEAL, 1998, a atividade amilásica 

secretada pela glândula parótida de cangurus (Macropus rufus). Foi também 

verificada a existência de dois genes distintos, os quais codificam para amilase 

salivar em primatas, porem a presença da enzima não tenha sido observada 

(SAMUELSON,1996). 

Objetivo: 

O objetivo deste trabalho é o de realizar o screening para a verificação da existência 

de amilase salivar equinos. Este estudo é justificado pela importância da 

compreensão do processo bioquímico de digestão desta espécie, até agora pouco 

elucidado, permitindo a correlação com o processo evolutivo-adaptativo desta 

digestão. É possível que com a domesticação, alguns animais tenham sofrido 

alterações na regulação do conteúdo de sua genética, passando a expressar 

proteínas como por exemplo, a amilase salivar, as quais facilitariam sua adaptação 

ao novo ambiente e nova alimentação.  

Introdução: 

Os mais importantes nutrientes orgânicos de plantas e animais são os carboidratos, 

lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos. Apesar de alguns serem prontamente 

absolvidos a partir da dieta, a grande maioria desses compostos devem ser 

hidrolisados antes da absorção. Essa hidrólise é realizada a partir de enzimas 

presentes no trato digestório desses animais ou por enzimas de microorganismos 

que povoam o trato.  

A digestão de carboidratos: Consistem em monossacarídeos livres ou unidos por 

intermédio de ligações glicosídicas, formando cadeias que podem conter dois 

(dissacarídeos) ou muitas unidades de monossacarídeos formando (oligo ou 

polissacarídeos). Os carboidratos presentes em plantas e animais têm três funções 

principais: de reserva, estrutural e transporte. A grande maioria tem função estrutural 

ou de reserva de energia, sendo exemplos a celulose e o glicogênio, 

respectivamente. A glicose é o único monossacarídeo livre, em qualquer quantidade 

em animais. O principal carboidrato com a função de reserva presente em plantas 

terrestres é o amido. Este é formado por amilose e amilopectina. A amilase consiste 

em uma cadeia linear, não ramificada, de glicose unida por ligações ALFA1-4. A 

amilopectina possui estrutura ramificada, formada por unidades de glicoses unidas 



por ligações ALFA1-4 e nas ramificações ALFA1-6.No trato digestório, tanto a 

amilose como amilopectina do amido, são hidrolisados pela ALFA-amilase, dando 

origem a maltose, isomaltose e outros oligossacarídeos unidos por ligações     

ALFA-1,4 e ALFA-1,6. Amilases são enzimas que pertencem à classe das 

carboidrases, isto é, enzimas capazes de hidrolisar carboidratos. As diferentes 

amilases podem ser diferenciadas pela identificação de seu produto de hidrólise. 

Tanto a amilase salivar como a pancreática são ativadas por íons de cloreto. Nos 

animais, a amilase (ALFA-amilase) é secretada pelo tecido pancreático de todos os 

vertebrados e pela glândula salivar de alguns. Segundo os autores Dukes,1955; 

Young & Schneyer,1981, a enzima ALFA-amilase está ausente na saliva de caninos, 

felinos, equinos, bovinos e ovinos, entretanto a afirmação ainda é contraditória. Em 

virtude de estas observações serem contraditórias, resolveu-se coletar e testar a 

presença de amilase em amostras de saliva de equinos como serão descritos em 

materiais e métodos, com a finalidade de verificar-se a existência desta enzima. 

Nesta última década, as técnicas de análise bioquímica evoluíram sensivelmente, de 

modo que acreditamos que com a utilização de aparelhos mais sensíveis e de 

substratos melhores fosse possível reavaliar os dados da literatura e verificar se 

realmente não existem indícios de presença de amilase salivar em equinos. 

Metodologia: 

Material: salivas de cavalos foram coletadas de 10 cavalos puro sangue inglês e 

meio sangue inglês. Para todos os cavalos foram abertas fichas de identificação, 

contendo nome do animal, raça, idade, sexo e a ração utilizada. 

As amostras de saliva foram coletadas com o uso de luvas e através de um 

esfregaço com um pedaço de algodão no vestíbulo bucal dos cavalos. Logo após, o 

algodão foi inserido em um tubo de ensaio contendo 2 ml de solução fisiológica, para 

extrair a amostra. Como não foi imediatamente processado, a amostra foi 

armazenada a -4ºC até o dia que realizamos o ensaio.  

Dosagem da atividade amilásica:  

A atividade da amilase foi ensaiada segundo o método descrito por Noelting & 

Bernfeld, 1948. 

Uma alíquota de 100μL das amostras de saliva foi coletada e a ela acrescentamos 

100μL de Nacl 0,15M. Depois esta amostra foi aliquotada em dois tubos, cada um 

contendo 100 μL. A esse volume foi adicionado 200 μL de amido 0,1% preparado em 

solução tampão, pH 7,0. A seguir, a mistura foi incubada a 37ºC POR 30 minutos. 

Após a incubação, os tubos foram aquecidos em banho fervente pó 5 minutos. Logo 

após foi adicionado 800μLdo reagente DNS e foi aquecido novamente por mais 5 

minutos. Após o resfriamento, dói adicionado 800μL de água destilada. As leituras 

das absorbâncias foram feitas em 500nm contra o branco do reagente. 



Paralelamente foram feitos tubos brancos do substrato e da enzima. Foi feita uma 

curva padrão utilizando-se glicose a 0,1%, nas mesmas condições do ensaio. 

Desenvolvimento 

As amostras de saliva foram coletadas num haras da cidade de Indaiatuba, pelo 

Professor FOZ FILHO, R.P.P. e processadas no laboratório multidisciplinar da 

Universidade Anhembi Morumbi. 

Resultados preliminares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em todos os cavalos a atividade amilásica foi detectada, novas coletas, entretanto 

serão realizadas para a quantificação precisa da atividade amilásica. 
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IDADE SEXO NOME QUANTIDADE 
DE GLICOSE 
LIBERADA( x 
10-5) 

PRESENÇA DE AMILASE 

Cavalo 1 8 anos Fêmea Simpatia 10,2 mol + 

Cavalo 2 8anos Macho Bainho 6,6 mol + 

Cavalo 3 7 anos Macho 23 5,9 mol + 

Cavalo 4 9 anos Macho Grilo 6,3 mol + 

Cavalo 5 10 anos Macho Ideal 8,2 mol + 

Cavalo 6 12 anos Macho Toni 6,2 mol + 

Cavalo 7 7 anos Fêmea Quevenga 7,7 mol + 

Cavalo 8 6 anos Fêmea Saltenha 7,7 mol + 

Cavalo 9 6 anos Fêmea Suspeita 2,5 mol + 

Cavalo 10 5 anos Macho Sucesso 3,7 mol + 

Cavalo 11 9 anos Macho Retrato 3,3 mol + 

Cavalo 12 4 anos Fêmea Boni 5,6 mol + 


