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Resumo 

O processo de digestão contém várias etapas, começando na boca. A amilase 
salivar é uma das enzimas que fazem parte desse processo, ela é secretada na 
saliva pelas glândulas salivares quando o sistema nervoso é estimulado por 
resíduos de amido e glicogênio na boca. Embora esse processo de digestão 
química em diferentes animais já tenha sido bem estudado, existem diferenças 
entre as espécies em relação à atividade da enzima amilase salivar. 

Objetivo 

O objetivo desse trabalho é verificar a presença de amilase salivar em felinos 
domésticos, para compreender melhor o processo de digestão dos animais, pois 
com a domesticação e a mudança dos hábitos alimentares o processo digestório 
pode ter sofrido mudanças para se adaptar melhor a essa nova condição. 

Introdução 

Os principais componentes da dieta de seres vivos são proteínas, carboidratos, 
ácidos nucleicos e lipídeos. A maioria desses componentes desse ser quebrado 
antes de sua absorção. Essa quebra é feita por enzimas presentes em todo o 
trato digestivo. Os carboidratos são monossacarídeos livres ou unidos por 
ligações glicosídicas e tem as funções de reserva (amido), estrutural (celulose) 
e transporte (sacarose, glicose e lactose). 

O amido, principal carboidrato de reserva presente em plantas é constituído por 
amilose e amilopectina, que são quebradas no trato digestório pela alfa-amilase. 
A amilase é a enzima capaz de quebrar carboidratos. É secretada pelo tecido 
pancreático em todos os vertebrados e pela glândula salivar de alguns. 
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. Devido a essas afirmações 
contraditórias e com o objetivo de verificar a presença de amilase salivar em 
felinos domésticos foi feita a pesquisa. 

Metodologia 

Foram coletadas salivas de 7 gatos da raça Bengal, em um criadouro, pelo 
professor Dr. Nilton A. Zanco. Para a identificação dos gatos foram utilizadas 
tabelas, como a abaixo: 

Nome do gato:                                                                   Nº da ficha: 

Raça: 

Idade: 

Sexo: 

Horário da coleta: 

Ração utilizada: 

 

As amostras de saliva foram coletadas e através de um esfregaço com um 
pedaço de algodão nos gatos. Logo após, o algodão foi inserido em um tubo de 
ensaio contendo 2 mL de solução fisiológica, para extração da amostra. Quando 
não foram imediatamente processadas, foram armazenadas a -4ºC até a 
realização do ensaio. 



 

Dosagem da atividade da amilase 

A atividade de amilase foi ensaiada segundo o método descrito por Noelting & 
Bernfeld, 1948.  

Uma alíquota de 100uL das amostras de saliva foi coletada e a ela 
acrescentados 100uLde NaCl 0,15M. A seguir, esta amostra foi aliquotada em 
dois tubos, cada um contendo 100uL. A esse volume foi adicionado 200uL 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 800uL do reagente DNS 
e foi aquecido novamente por mais 5 minutos. Após o resfriamento, foi 
adicionado 800uL de água destilada. As leituras das absorbâncias foram feitas 
em 550nm contra 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 

Foram coletadas salivas de 7 gatos da raça Bengal, em um criadouro da cidade 
de Estiva Gerbi, pelo professor Nilton Zanco. 

 

Resultados preliminares 

 

Animal Nome Idade Sexo Qntd. de glicose liberada 
(x 10-5) 

Presença de amilase 

Gato1 Blue 3 meses Macho 3,5 mol Sim 

Gato 2 Lyon 4 anos Macho 3,7 mol Sim 

Gato 3 Portinary 5 anos Macho 4 mols Sim 

Gato 4 Naome 4 anos Fêmea 0,9 mol Sim 

Gato 5 Amabile 1 ano Fêmea ----- Não 

Gato 6 Pablo 2 meses Macho 0,039 mol Sim 

Gato 7 Plebeu 2 meses Macho 0,014 mol Sim 

 

A tabela acima demonstra que com exceção da amostra de saliva do gato 5, 
todas as amostras de saliva apresentaram atividade amilásica, contradizendo os 
dados da literatura. O fato da amostra de saliva do gato 5 não apresentar 
atividade amilásica não exclui a existência dessa enzima na saliva deste animal. 
A quantidade de saliva coletada pode não ter sido suficiente. Novas coletas 
serão realizadas com a finalidade de aumentarmos o número de amostras. 
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