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Resumo 
 
Poucos são os estudos que relatam a comparação das enzimas digestivas entre 
diferentes espécies animais. As alfa-amilases, objetivo deste estudo é uma enzima 
capaz de hidrolisar ligações glicosídicas presentes na estrutura de substratos como 
amido e glicogênio. Em animais, a alfa-amilase é secretada pelo tecido pancreático 
de todos os vertebrados e pela glândula salivar de alguns. . Há diferenças entre as 
espécies em relação à atividade amilásica salivar. Em herbívoros, com exceções 
cavalos, bois, cabras e ovelhas, as alfa-amilases fora notada em alta concentração.  
A atividade foi considerada nula em carnívoros, como cães e gatos. 
 
Introdução 

Carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos são os principais componentes 

orgânicos de plantas e animais. Grande maioria desses compostos deve ser 

hidrolisado antes da absorção. Carboidratos consistem em monossacarídeos livres 

ou unidos por meio de ligações glicosídicas, podendo ser dissacarídeos, 

oligossacarídeos ou polissacarídeos, tendo como funções principais: estrutural, 

reserva e transporte. Tendo respectivamente como exemplo a celulose, o 

glicogênio e a sacarose. A glicose é o único monossacarídeo livre em animais. No 

trato digestório, tanto a amilose como a amilopectina do amido, ou o glicogênio são 

hidrolisados pelas amilases, dando origem a maltose, isomaltose e outros 

oligossacarídeos.  

Amilases são enzimas que pertencem à classe das carboidrases, isto é enzimas 

capazes de hidrolisar carboidratos, podem ser diferenciadas pela identificação de 

seu produto de hidrólise. Tanto a amilase salivar como a pancreática são ativadas 

por íons cloreto. 

Os estudos referentes à amilase salivar em animais datam principalmente de 1955 
a 1981. Nos animais, a amilase é secretada pelo tecido pancreático de todos os 
vertebrados e pela glândula salivar de alguns.  
Esta enzima foi descrita em galinha, peru, ganso e porco, mas não há evidências 
conclusivas deste achado.  
A atividade amilásica também foi verificada em papo e bile de galinhas, bem como 
no estômago de tartarugas e cobras, a qual pode ser originada do regurgitamento 
pancreático (Stevens & Hume, 1997). Há evidências de alta taxa de atividade de 
amilase em peixes herbívoros e onívoros em oposição às espécies carnívoras de 
peixes. Entretanto, os dados existentes na literatura são contraditórios em relação 
a alguns animais, entre eles répteis e pássaros onívoros e carnívoros (Stevens & 
Hume, 1997). Segundos 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 é ainda contraditória. Mais recentemente, Beal, 
A.M., 1998, verificaram a presença de atividade amilásica na saliva obtida da 
parótida e mandibular de cangurus (Macropus rufus). Foi também verificada a 
existência de dois genes distintos que codificam para amilase salivar em primatas 
(Samuelson e cols, 1996). Em virtude de estas observações serem contraditória, 



resolveu-se coletar e testar a presença de amilase em amostras de saliva de cães 
com a finalidade de verificar-se a existência desta enzima. Nesta última década, as 
técnicas de análise em 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 há indícios de presença de amilase salivar nos cães. 
 

Objetivo 

Verificar se a saliva de cães apresenta atividade alfa amilasica. 

Metodologia 

Foi coletada amostra de salivas de cães de raças diversas e completada as 

fichas com as identificações de acordo com o modelo abaixo: 

Nome do cão:                                                                             N° da ficha: 

Raça: 

Sexo: 

Idade: 

Horário da coleta: 

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 cães. Logo após, 

o algodão foi inserido em um tubo de ensaio contendo 2 mL de solução 

fisiológica, para extração da amostra. Sendo armazenada a -4ºC até a 

realização do ensaio.  

A atividade de amilase foi ensaiada segundo o método descrito por Noelting & 
Bernfeld, 1948. Uma alíquota de 10 µl das amostras de saliva foi coletada e a 
ela acrescentados 100µl de NaCl 0,15M. A seguir, esta amostra foi  aliquotada 
em dois tubos, cada um contendo 100µl. A esse volume foi adicionado 200µl 
de amido 0,1% preparado em solução tampão, pH 7,0. A seguir, a mistura foi  
incubada a 37ºC por 30 minutos. Após incubação, os tubos foram aquecidos 
em banho fervente por 5 minutos. Logo após, foi adicionado 800µl do reagente 
DNS e foi aquecido novamente por mais 5 minutos. Após o resfriamento, foi 
adicionado 800µl de água destilada. 
A Curva padrão foi realizada utilizando-se glicose a 0,1%, nas mesmas 
condições do ensaio, descrito. 
 
 
 
 
 
 
 



Desenvolvimento 

 

Foi coletada amostra de saliva de 9 cães de diferentes raças e feita a atividade 

de amilase. 

Resultados Preliminares 

Cão  Nome Sexo Quantidade  
de glicose 
liberada 
(x 10−5) 

Presença 
de amido 

1 Ursinho                                                                      Macho 6,8 mol            + 

2 Lulu                                                        Fêmea 3,6 mol           + 

3 Vivi                                                                             Fêmea 2,5 mol            + 

4 Cristian Macho 4,5 mol            + 

5 Frankie                                                                         Macho 3,3 mol           + 

6 Renna                                                                              Fêmea 1,5 mol            + 

7 Ceci                                                                            Fêmea 1,8 mol            + 

8 Milk  Macho 1,7 mol            + 

9 Gutto                  Macho 2,5 mol            + 

  

A tabela acima demostra que todas as amostras de saliva dos cães 

apresentaram atividade amilasica, entretanto novas coletas serão realizadas 

para a quantificação precisa da atividade amilasica.  
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