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RESUMO 

 
Atividade antioxidante, anticolinesterásica e perfil metabolômico de diferentes tipos de 

pimentas: Implicações na doença de Alzheimer 

 

A principal forma de tratamento da doença de Alzheimer é através de inibidores 

sintéticos de acetilcolinesterase. Os inibidores existentes no mercado além, de terem um custo 

elevado e apresentarem efeitos colaterais não previnem ou curam a doença de Alzheimer, 

apenas retardam o seu desenvolvimento. A baixa efetividade dos tratamentos existentes e a 

ausência de prognóstico positivo impulsionaram no mercado uma demanda por novas formas 

de tratamento e/ou prevenção da doença. Neste cenário, investigar a atividade 

anticolinesterásica em pimentas do reino e pimenta rosa, bem como seu potencial antioxidante 

e composição fitoquímica são maneiras de promover tanto o conhecimento sobre estas 

especiarias como beneficiar o panorama de saúde pública, seja no combate a doença de 

Alzheimer e/ou outras pandemias existentes. Com o objetivo de avaliar o potencial destas 

especiarias, extratos metanólicos de pimenta preta, verde, branca e rosa foram avaliados 

segundo o teor de fenólicos totais, atividade antioxidante pelo método DPPH, ABTS e FRAP 

e atividade anticolinesterásica. Posteriormente o perfil metabolômico dos grãos e extratos de 

pimenta foi analisado por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. As 

amostras foram ionizadas por ―eletrospray‖ operando em modo negativo e positivo. O extrato 

de pimenta rosa apresentou o maior teor de compostos fenólicos totais e a melhor atividade 

antioxidante e anticolinesterásica em comparação aos demais extratos. Dentre as pimentas do 

reino, a pimenta verde destacou-se com os maiores teores de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante pelo método DPPH e ABTS. Já a pimenta preta mostrou os melhores resultados 

para as análises de atividade anticolinesterásica e atividade antioxidante pelo método FRAP. 

Quanto ao perfil metabolômico as amostras de pimenta foram significativamente distintas 

entre si. Os espectros obtidos para as amostras de grãos de pimenta foram mais ricos em 

metabólitos em relação às amostras de extrato em ambos os modos operacionais. O 

processamento das pimentas do reino induziu modificações quantitativas e qualitativas sobre a 

composição fitoquímica deste condimento. A pimenta rosa não apresentou nenhum possível 

metabólito com alto potencial discriminatório, dentre os 15 íons investigados. Em modo 

operacional negativo, os metabólitos presentes no extrato de pimenta verde, exceto íon de m/z 

329,2081, foram responsáveis por todas as contribuições mais significativas entre os perfis 

metabolômicos gerados. A partir dos resultados obtidos no presente trabalho é possível 

afirmar que a pimenta rosa apresenta o maior potencial na redução de risco da doença de 

Alzheimer, dentre as pimentas investigadas.  

 

Palavras-chave: Schinus terebinthifolius; Piper nigrum; Piperina; Doenças 

neurodegenerativas; Envelhecimento; Alimentos funcionais 
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ABSTRACT 

 
Antioxidant, anticholinesterase activity and metabolomic profile of different types of 

peppers: implications in Alzheimer's disease 

 

 

            Synthetic inhibitors of cholinesterase are the main drugs used in the treatment for 

Alzheimer's disease and besides the high cost and side effects, the current drugs available in 

the market do not prevent or cure Alzheimer, only retard its development. The absence of 

positive prognosis and limited effectiveness of existing drugs enhance the demand for new 

forms of the disease’s treatment and/or prevention. In this scenario, investigating Piper 

nigrum and Schinus terebinthifolius peppercorns for its acetylcholinesterase and antioxidant 

activity, as well as its phytochemical composition, are ways to promote both knowledge about 

these spices and the perspective of health, either in combat of Alzheimer's disease and/or 

other existing pandemics. In order to evaluate the potential of these spices, black, green, white 

and pink peppers methanolic extracts were evaluated according to the total phenolic content, 

antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP assay and anticholinesterase activity. 

Subsequently the metabolomic profile of the extracts and peppercorns were analyzed by mass 

spectrometry coupled to liquid chromatography. Samples were ionized by electrospray 

operating in negative and positive modes. The pink pepper (Schinus terebinthifolius) extract 

showed the highest content of total phenolic compounds and the best antioxidant and 

anticholinesterase activity compared to the other extracts. Among Piper nigrum peppercorns, 

green pepper stood out as the highest levels of phenolic compounds and antioxidant activity 

by DPPH and ABTS methods. Black pepper obtained the best results for the analysis of 

acetylcholinesterase activity and antioxidant activity by FRAP method. Regarding the 

metabolomic profiles, pepper samples are significantly different from each other. The 

spectrum obtained for peppercorn’s samples were richer in metabolites compared to extract’s 

samples in both operating modes. The processing induced quantitative and qualitative changes 

on the phytochemical composition of the peppercorns. The pink pepper did not show any 

possible metabolite with high discriminatory potential, of the 15 ions investigated. In the 

negative operating mode, the metabolites present in the extracts of green pepper, excluding 

m/z 329.2081 ion, were responsible for all of the most significant contributions between 

metabolomic profiles generated. From the results obtained in this study it is possible to affirm 

that pink pepper has the greatest potential to reduce Alzheimer's disease risk, among peppers 

investigated. 

  

Keywords: Schinus terebinthifolius; Piper nigrum; Piperine; Neurodegenerative disease; 

Aging; Functional foods 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que progressivamente 

altera a memória e as habilidades cognitivas. A patologia inicia-se silenciosamente e se 

agrava com o passar dos anos, prejudicando até mesmo o desempenho de tarefas corriqueiras 

(RIEDEL, 2014; SCOTTI et al., 2014). A exata causa DA ainda não foi elucidada, no entanto, 

é considerada uma doença multifatorial que tem como principal fator de risco o avançar da 

idade (KONRATH et al., 2013; SINGH et al., 2013). 

A principal forma de tratamento da DA é através de inibidores sintéticos de 

acetilcolinesterase. A ação da droga consiste em impedir que a acetilcolina, neurotransmissor 

envolvido na retenção de memória e aprendizagem, seja degradada pela acetilcolinesterase. 

Os inibidores de acetilcolinesterase existentes no mercado além de terem um custo 

relativamente elevado, e apresentarem efeitos colaterais não previnem ou curam a DA, apenas 

retardam o seu desenvolvimento.  

A baixa efetividade dos tratamentos existentes e a ausência de prognóstico positivo 

impulsionaram no mercado uma demanda por novas formas de tratamento e/ou prevenção da 

doença. Os alimentos funcionais, inseridos nesta perspectiva, têm adquirido espaço, ao 

conterem em sua composição fitoquímicos valiosos á saúde e ao bem-estar.  

Diversas pesquisas vêm demonstrando que dietas ricas em alimentos antioxidantes 

podem reduzir a incidência da DA ao impedir e/ou neutralizar os efeitos danosos dos radicais 

livres. Não obstante, alimentos podem ainda atuar como um aliado no combate a progressão 

da doença ao conter em sua composição fitoquímicos com atividade anticolinesterásica. Dessa 

forma, investigar a atividade anticolinesterásica em pimentas do reino e pimenta rosa, bem 

como seu potencial antioxidante e composição fitoquímica são maneiras de promover tanto o 

conhecimento sobre estas especiarias como beneficiar o panorama de saúde pública, seja no 

combate a DA e/ou outras pandemias existentes.  

Com base nisso, esta dissertação teve por finalidade avaliar os extratos metanólicos de 

pimentas do reino (preta, branca e verde) e a pimenta rosa quanto ao teor de compostos 

fenólicos, atividade antioxidante e anticolinesterásica. Posteriormente, os grãos e extratos de 

pimenta foram avaliados quanto ao perfil metabolômico. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica  

 

2.1.1 Envelhecimento mundial e suas implicações sociais 

 Em quase todos os países a proporção de pessoas acima de 60 anos está crescendo 

mais rapidamente do que qualquer outra faixa etária. A humanidade esta presenciando uma 

situação sem precedentes. Logo, existirão mais idosos do que crianças com menos de 5 anos 

de idade. Em 2010 o número de pessoas com mais de 65 anos era de aproximadamente 524 

milhões de pessoas- 8% da população mundial- estima-se que em 2050 este número triplique 

para 1.5 bilhões de pessoas, representando cerca de 16% da população mundial (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2011).  

 Apesar dos países mais desenvolvidos deterem o maior percentual de pessoas idosas, 

não são eles os grandes responsáveis pelo crescimento desta faixa etária no mundo. Entre 

2010 e 2050 espera-se que o número de idosos cresça nos países menos desenvolvidos mais 

de 250%, contrastando com os 71% esperados nos países desenvolvidos. Em alguns países, 

esta parcela crescente de pessoas com idade avançada irá desafiar as infraestruturas nacionais, 

principalmente do sistema público de saúde (WHO, 2011). 

O Brasil é um país que envelhece a passos largos, sendo as alterações na dinâmica 

populacional claras, inequívocas e irreversíveis (KÜCHEMANN, 2012). Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011) no Brasil há cerca de 20,6 

milhões de idosos, isto é, 11% da população brasileira. Desses 55,5% são mulheres e 44,5% 

são homens. Acredita-se que em 2020, com cerca de 30,9 milhões de idosos, ou seja, 14% da 

população brasileira, o país venha a ocupar o sexto lugar na classificação mundial de países 

com maior número de idosos (BELTRÃO; CAMARANO; KANSO, 2004; INOUYE; 

PEDRAZZANI; PAVARINI, 2008).  

À medida que a população envelhece surgem, ao mesmo tempo, questões de 

fundamental importância: Qual o limite para a expectativa de vida? Será o envelhecimento 

acompanhado por longos períodos de boa saúde, bem-estar, engajamento social e 

produtividade, ou é predominantemente despendido em doenças, incapacidade e dependência? 

Como a velhice afeta os cuidados de saúde e os custos sociais? São estas expectativas 

inevitáveis, ou há possibilidade para estabelecer uma infra-estrutura física e social capaz de 

promover uma melhora de saúde e bem-estar? (WHO, 2011). 
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Algumas evidências crescentes apontam que através de políticas e programas 

apropriados pessoas em idade avançada podem manter-se saudáveis, independentes 

contribuindo para suas comunidades e famílias. No entanto, este potencial pode ser mitigado 

por uma das mais assustadoras consequências do aumento da expectativa de vida, os índices 

de demência.  

Dentre os problemas de saúde relacionados à velhice, a demência tem sido apontada 

como uma das principais causas de morbidade em idosos.  Clinicamente é caracterizada por 

um declínio progressivo e global de múltiplas funções cognitivas, incluindo memória, 

aprendizagem, orientação, linguagem, compreensão e julgamento, sem obscurecimento da 

consciência. As disfunções cognitivas são comumente acompanhadas, e ocasionalmente 

precedem o descontrole emocional, comportamental e motivacional (ALZHEIMER’S 

DISEASE INTERNATIONAL, 2009). Devido a este quadro patológico, o paciente requer 

cuidados e auxílios constantes mesmo com as atividades básicas do dia-a-dia, o que implica 

em significativo fardo econômico e social.  

O principal fator de risco para demência é o avançar da idade. A prevalência cresce 

exponencialmente após os 60 anos de idade e alcança 10% aos 80 anos (HOLMES, 2012). 

Afere-se que de 25 a 30% da população mundial com mais de 85 anos tenha demência (WHO, 

2011). De acordo com os dados de 2010, estima-se que 36 milhões de pessoas sofrerão com 

esta síndrome. Se novos e mais eficientes tratamentos não forem encontrados prevê-se que 

este número dobre em 2030 (65.7 milhões) e mais do que triplique em 2050 (115 milhões). O 

número total de ocorrências de demência ao ano é de aproximadamente 7,7 milhões, o que 

implica em um novo caso da doença a cada 4 segundos (WHO, 2012). Dentre os tipos de 

demência a DA é a mais comum, representando cerca de 70 a 75% de todos os casos de 

demência acima da faixa etária de 65 anos (OTAEGUI-ARRAZOLA et al., 2014; QIU; 

FRATIGLIONI, 2011). 

Mundialmente mais de 26 milhões de pessoas sofrem com a DA com perspectivas de 

dobrar o número de pacientes a cada 40 anos (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2012). 

Segundo o Instituto de Alzheimer Brasil (IAB) não há dados sobre a incidência da doença no 

país, porém com base em pesquisas realizadas em outros países e dados do IBGE, estima-se 

que 1,2 milhões de pessoas tenham DA, o que infere ao ano em 100 mil novos casos da 

doença. O instituto acredita que esses valores possam ser maiores, uma vez que a DA é sub-

diagnósticada no Brasil (IAB, 2014). 

Postula-se que, caso a DA fosse adiada por em média 2 anos, a prevalência mundial 

em 2050 teria 22 milhões a menos de casos do que as previsões atuais, reduzindo 
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significativamente os custos (BROOKMEYER et al., 2011) e o número de portadores da 

doença. Atualmente a incidência é de 7% em pessoas com mais de 64 anos e de 39% em 

pessoas com mais de 79 anos (GLASS et al., 2010).  

Os números desta síndrome continuam a chocar. Segundo o relatório da Alzheimer´s 

Disease International em 2010 os custos envolvendo a demência excederam 600 bilhões de 

dólares, incluindo o cuidado informal prestado pelos familiares e amigos (45%), o auxílio 

prestado pela sociedade e profissionais (40%) e os custos diretos com o tratamento médico 

(15%). As despesas da doença crescem anualmente mais rapidamente do que a prevalência da 

doença, projetando-se que até 2030 os gastos aumentem em 85%, o que corresponde a 1,117 

bilhões de dólares ao ano. Há 10 anos os pesquisadores dos Estados Unidos estimaram que os 

custos com a demência no país eram de 18 bilhões de dólares (WHO, 2011, 2012; 

ALZHEIMER´S DISEASE INTERNATIONAL, 2013).  

O desafio será ainda maior em países menos desenvolvimento, onde poucos recursos 

estão disponíveis. Esforços globais estão em andamento, e atualmente os desafios nesta área 

incluem a descoberta de métodos de diagnósticos em estágio iniciais da doença e a busca por 

novos tratamentos para curar ou prevenir a DA (PERSSON; POPESCU; CEDAZO-

MINGUEZ, 2014) bem como a elucidação dos agentes causais.  

 

2.1.2 Doença de Alzheimer e suas características patológicas 

A DA é uma doença neurodegenerativa que progressivamente devasta a memória e as 

habilidades cognitivas. A patologia inicia-se silenciosamente e se agrava com o passar dos 

anos, prejudicando até mesmo o desempenho de tarefas corriqueiras (RIEDEL, 2014; 

SCOTTI et al., 2014).  A exata causa da DA ainda não foi elucidada, no entanto, atualmente é 

considerada uma doença multifatorial (KONRATH et al., 2013; SINGH et al., 2013). 

Está bem estabelecido no meio científico que a DA inicia-se com uma fase pré-clínica 

prolongada de mudanças patológicas assintomáticas, e, previamente ao desenvolvimento da 

demência em si, progride para um estágio prodrômico com subjetivos relatos de perda de 

memória e comprometimento cognitivo leve (LCC) (OTAEGUI-ARRAZOLA et al., 2014).  

Clinicamente o LCC é considerado um estágio transicional entre o envelhecimento normal e a 

demência (PETERSEN et al., 2001). 

A DA pode ser classificada em início precoce e tardio segundo a idade em que se 

desenvolve. Casos precoces quantificam cerca de 1e 6% de todos os casos e manifesta-se na 

faixa etária de 30 e 60 anos. Já os casos tardios contam com aproximadamente 90% das 

ocorrências e é incidente em indivíduos com mais de 60 anos (ANANDA; GILL; MAHDI, 
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2014). A alta incidência em idosos torna o envelhecimento um dos principais fatores de riscos 

envolvido na DA (SCOTTI et al., 2014), contudo não o único. Dentre as principais causas 

enumera-se o histórico familiar, traumatismo craniano, existência previa de depressão, diabete 

mellitus, hiperlipidemia e doenças vasculares. Fatores genéticos, ambientais e 

comportamentais também estão envolvidos na etiologia da doença (ANANDA; GILL; 

MAHDI, 2014; KIVIPELTO et al., 2001). Além da idade, o histórico familiar é o fator mais 

claramente associado ao Alzheimer. O risco é três vezes maior em indivíduos com parentes de 

primeiro grau diagnosticado com a doença (HOLMES, 2012).  

Indivíduos com Alzheimer apresentam perda de memória progressiva (principalmente 

de informações recentemente apreendidas), bem como outras deficiências cognitivas, 

incluindo alterações do comportamento, perda das habilidades visuais-espaciais, fala e 

capacidade motora. Também são sintomas da doença quadros de depressão, delírios e 

alucinações, comportamento agressivo, aumento da dependência, disfunções neuronais e 

demência. A DA ainda confere alguns efeitos secundários aos seus portadores dentre eles 

inflamação crônica, estresse oxidativo e gliose. A intensidade dos sintomas varia de indivíduo 

para indivíduo e está correlacionada ao grau de desenvolvimento da doença (AHMED et al., 

2013; ALUISE et al., 2010; ANEKONDA; REDDY, 2005; REICHMAN, 2003;; SEGHAL, 

2009; VIEGAS et al., 2005). Tais deficiências induzem o indivíduo à incapacidade social e 

mental e impõe a comunidade e a família enorme carga emocional e financeira através de 

prestação de cuidados e perdas salariais (ANANDA; GILL; MAHDI, 2013; PERSSON; 

POPESCU; CEDAZO-MINGUEZ, 2014). 

 A DA é diagnosticada através de avaliações neurológicas e imagens de ressonância 

magnética (IRM). A confirmação da doença, no entanto, é só obtida ―post mortem‖. Imagens 

do cérebro de pacientes com DA podem exibir atrofia cerebral e encolhimento do hipocampo, 

dependo do estágio de progressão da doença (CHAKRABARTI et al., 2013). 

Neuropatologicamente a doença é caracterizada tanto pela perda de neurônios e sinapses 

quanto pela presença de placas senis e emaranhados neurofibrilares no córtex cerebral e áreas 

subcorticais (MAHDY et al., 2012; PERSSON; POPESCU; CEDAZO-MINGUEZ, 2014; 

RIEDEL, 2014). Posteriormente danos irreversíveis gerados ao tecido cerebral também 

contribuem para o declínio das funções mentais observadas (POHANKA, 2014). 

 É importante salientar que o sistema nervoso central (SCN) do indivíduo com DA não 

é uniformemente prejudicado. Enquanto o cerebelo é altamente resistente o hipocampo e o 

neocórtex são muito sensíveis ao processo patológico (LAMER, 1997; MU; GAGE, 2011). 

Por esta razão as habilidades cognitivas são mais afetadas do que, por exemplo, a 
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movimentação ou a homeostase corporal basal. Sabe-se que região colinérgica é a parte do 

SNC mais danificada pela DA (POHANKA, 2014). 

 Apesar dos mecanismos moleculares envolvidos na DA não terem sido completamente 

elucidados acredita-se que a progressão da doença ocorra em 3 estágios principais: inicial, 

intermediário e avançado (MORZELLE, 2012; PALLAS; CAMINS, 2006) como descrito a 

seguir: 

- Estágio inicial: o sistema colinérgico é danificado através de danos seletivos aos neurônios 

relacionados à memória e neurônios específicos do sistema límbico, ou hipocampo. Durante 

este processo que pode durar de 2-4 anos há o encolhimento do hipocampo em cerca de 25% 

do seu volume inicial, sendo o elo de comunicação entre a memória de curto prazo e longo 

prazo a região mais afetada pela DA. Os sintomas típicos deste estágio são perda leve da 

memória, principalmente as relacionadas a informações recentemente aprendidas (memória 

recente) e pequenas dificuldades de comunicação.  

- Estágio intermediário: nesta etapa, que dura cerca de 2 a 10 anos, o indivíduo com DA perde 

a habilidade de armazenar novas informações, tem dificuldade de lembrar fatos que remetem 

ao seu passado, apresentam alterações na personalidade e no comportamento, confusão, raiva, 

tristeza e falta de concentração e orientação. Os sintomas exibidos são reflexo da devastação 

do sistema límbico e do hipocampo, há também declínio nos níveis de acetilcolina (ACh), 

neurotransmissor relacionado a retenção de memória e aprendizagem.  

- Estágio Avançado: com a lesão de grande parte do sistema límbico e o ataque aos neurônios 

colinérgicos em todo o córtex cerebral o indivíduo esquece quase que por completo de seu 

passado, amigos e família. Habilidades sociais, como a capacidade de comunicação, são 

completamente comprometidas, e qualquer recuperação de informação é rara e aleatória. Este 

estágio da doença tem duração média de 3 anos e termina com o falecimento do paciente. 

  Diversos mecanismos têm sido propostos como possíveis explicações a DA; deposito 

extracelular de peptídeos β-amilóides (Aβ) também conhecidas como placas senis, 

hiperfosforilação da proteína tau, disfunção colinérgica, estresse oxidativo, disfunção 

sináptica e inflamação subsequente ao acúmulo de Aβ (MAHDY et al., 2012; POHANKA, 

2014; SCOTTI et al., 2014). 
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2.1.3 Cascata amilóide 

 Apesar de permanecer incerta a função primária da proteína precursora amilóide (APP 

- Amyloid Precursor Protein) sabe-se que ela se encontra abundantemente distribuída nas 

membranas onde ocorrem sinapses, supostamente regulando a plasticidade sináptica, a 

excitabilidade do neurônio e a memória (KORTE et al., 2012; TURNER et al., 2003). A 

clivagem da APP pela secretases dá origem a diferentes comprimentos de peptídeos Aβ, 

sendo os com 39-42 peptídeos os mais comuns. Aβ (1-42) são peptídeos β-amilóides com 42 

aminoácidos de grande citotoxicidade capazes de formar placas duras e insolúveis no tecido 

neuronal devido a sua natureza hidrofóbica (KADLCIK et al., 2004; MOLL; EL-AMI; 

COHEN, 2014; POHANKA, 2014). Em condições saudáveis os fragmentos gerados pela 

quebra da APP são quebrados e eliminados impedindo assim a deposição progressiva dos 

peptídeos Aβ.  

Após a descoberta de placas senis em pacientes com DA à hipótese amilóide tornou-se 

uma forte força motriz no meio científico. A hipótese dominante postula que a superprodução 

de Aβ (1-42) é a principal responsável pelas demais características neuropatológicas da DA, 

incluindo a formação de emaranhados neurofibrilares intracelulares compostos pela proteína 

tau hiperfosforilada, processos inflamatórios subjacentes e alterações neuroquímicas 

generalizadas (CHAKRABARTI et al., 2013; HOLMES, 2012; SINGH et al., 2013).  

Diversos indícios corroboram com esta teoria, oligômeros Aβ e as placas senis são 

potentes toxinas sinápticas capazes de bloquear a atividade mitocondrial, alterar os níveis 

intracelulares de cálcio, estimular processos inflamatórios e inibir a função de proteossomos 

(ações estas que podem levar a disfunção neuronal.). Estudos também demonstraram que Aβ 

(1–42) são capazes de induzir estresse oxidativo no cérebro e interagir com rotas metabólicas 

que regulam a fosforilação da proteína tau (ANDREASEN et al., 1998; BOYD-KIMBALL et 

al., 2005; BUERGER et al., 2006; SCOTTI et al., 2014). 

Apesar de muitos pesquisadores serem partidários desta teoria há aqueles que 

acreditam que a formação de placas é na verdade consequência de um declínio metabólico no 

cérebro, sendo esse, portanto, um agente não causador da DA. Contudo, substâncias capazes 

de inibir a agregação de Aβ têm sido indicadas para o tratamento de pacientes com a DA nos 

estágios iniciais da doença (LEUNER et al., 2007; SCOTTI et al., 2014; SINGH et al., 2013; 

TABNER et al., 2005). 
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2.1.4 Hiperfosforilação da Tau  

 Emaranhados neurofibrilares são o segundo biomarcador da DA. Contudo, a presença 

da proteína tau precede o inicio da formação dos emaranhados.  

 A tau é uma das macromoléculas que modulam a estabilidade dos microtúbulos 

presentes nos axônios. Contudo, sua disfunção provocada por excessiva hiperfosforilação 

induz a deposição de proteínas tau fora dos microtúbulos neuronais. Futuramente este 

processo acarretará em formação de agregados proteicos e gênese dos emaranhados 

neurofibrilares dentro de corpos celulares neuronais.  

Ao afetar o sistema de transporte do neurônio e induzirem a desintegração dos 

microtúbulos os emaranhados originados a partir da proteína tau hiperfosforilada prejudicam 

a comunicação bioquímica entre os neurônios e posteriormente levam á morte celular 

(SINGH et al., 2013). Apesar de ainda não estar bem elucidada a hiperfosforilação da tau 

provavelmente é uma reação ao estresse oxidativo, além disso, com a progressão da doença a 

degradação da forma hiperfosforilada da tau por proteossomos é inibida pelas ações dos Aβ 

(POHANKA, 2014; SCOTTI et al., 2014). 

 O processo de fosforilação e desfosforilação não pode ser facilmente manipulado já 

que são necessários para homeostase normal do organismo, por isso que ainda nenhum 

tratamento efetivo capaz de prevenir a deposição de emaranhados neurofibrilares foi 

encontrado (POHANKA, 2014). 

 

2.1.5 Hipótese colinérgica 

 A principal função fisiológica da enzima acetilcolinesterase (AChE) é hidrolisar 

rapidamente a acetilcolina para que haja conclusão do impulso nervoso nas fendas sinápticas 

e/ou nas junções neuromusculares (JOHNSON; MOORE, 2006).  Em pacientes com DA há 

uma disfunção colinérgica associada a lesões provocadas ao prosencéfalo ou a regiões 

adjacentes e/ou conectadas a este tecido nervoso. A consequência primária destes danos é 

baixos níveis de acetilcolina e perda de transmissão colinérgica resultando em déficit de 

memória e cognição (AGIS-TORRES et al., 2014).   

 A acetilcolina é um neurotransmissor do sistema nervoso parassimpático encontrado 

no cérebro e junções musculares. No organismo é responsável pela regulação de batimentos 

cardíacos, contração dos músculos lisos e dilatação dos vasos sanguíneos; no cérebro esta 

associada ao controle motor, memória e cognição (MORZELLE, 2012). Sua síntese é 

realizada pela colina-acetiltransferase (ChAT) através da catalise dos substratos colina e acetil 

CoA. Esta reação é limitada pela concentração de colina, a qual tem sua concentração 
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dependente da ação da AChE, enzima que lisa a acetilcolina em colina e acetato (SCOTTI et 

al., 2014).  

 No cérebro de indivíduos com DA foram encontradas tanto altas concentrações de 

AChE como declínio na atividade da ChAT. A constatação destes fatos propiciou o 

surgimento da hipótese colinérgica e o surgimento dos primeiros fármacos direcionados para 

o controle da progressão da doença (BIRD et al., 1983; SCOTTI et al., 2014; SHEN et al., 

2010).  

 A acetilcolinesterase segundo alguns estudos está também relacionada à deposição dos 

Aβ. Supostamente a AChE atua sobre os Aβ aumentando sua  toxicidade,  acelerando a 

formação dos aglomerados e estabilizando os complexos. Foi também demonstrado que a 

formação da APP é regulada pelo sistema colinérgico, assim como os Aβ, os quais por sua 

vez também modulam este sistema. Contudo, não foi elucidado se o declínio colinérgico 

precede ou é secundária a formação das placas senis (CARRASQUILLO et al., 2010; 

MAELICKE; ALBUQUERQUE, 2000; NARAHASHI et al., 2003).  

 Além da acetilcolina outros neurotransmissores como a noradrenalina, dopamina, 

serotonina, glutamato e ácido gama-aminobutírico também tem seus níveis afetados pela DA 

(GABA- Gamma-AminoButyric Acid) (CHAKRABARTI et al., 2013;VIEGAS JUNIOR et 

al., 2004). 

 

2.1.6 Estratégias terapêuticas: busca por um tratamento efetivo para doença de 

Alzheimer 

 Apesar do Mal de Alzheimer ter sido descoberto pelo médico Alois Alzheimer a mais 

de um século atrás, até o presente momento não existe cura para esta doença (RAMIREZ-

BERMUDEZ, 2012). A multiplicidade dos mecanismos envolvidos na patogênese e os vários 

comprometimentos ao cérebro do paciente dificultam o estabelecimento de um tratamento 

efetivo, uma vez que, proporcionam diversas estratégias farmacológicas com múltiplos alvos 

possíveis (ANANDA; GILL; MAHDI, 2014; SCOTTI et al., 2014; SAUVAÎTRE et al., 

2007).  

 Três principais abordagens terapêuticas têm sido investigadas; restabelecimento dos 

níveis de neurotransmissores, o uso de antioxidantes e a utilização de agentes capazes de 

interferir em aspectos mais específicos da doença como cascata amilóide e proteína tau 

(KONRATH et al., 2013). Contudo, destas investidas, a modulação da neurotransmissão 

contínua sendo a principal abordagem para oferecer melhoras sintomáticas ao status clínico 

do paciente (ANANDA; GILL; MAHDI, 2014). 
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2.1.7 Inibidores de acetilcolinesterase: presente e futuro 

 O uso de inibidores de AChE  é o método mais bem estabelecido no tratamento da DA 

(CUSTÓDIO et al., 2013), com potencial para o tratamento de outras doenças 

neurodegenerativa como Parkinson e Miastenia grave (AHMAD et al., 2006). No mercado 

existem cinco fármacos aprovados para a comercialização e tratamento da DA, com exceção 

da Memantina (antagonista do receptor de glutamato), todas as demais drogas se baseiam na 

atividade anticolinesterásica. Inclusive os inibidores de AChE foram o primeiro grupo de 

medicamento destinados ao controle da evolução da DA aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA). 

A Tacrina (Cognex
®
) e Donepezil (Aricept

®
) ambos de origem sintética foram 

liberados em 1993 e 1996, respectivamente. Atualmente a Tacrina é raramente utilizada em 

virtude dos seus efeitos hepatotóxicos (WATKINS et al., 1994). No ano de 2000 e 2001 a 

FDA aprovou os primeiros inibidores de AChE de origem natural a Rivastigmina (Exelon
®
) e 

a Galantamina (Reminyl
®
, Razadyne

®
) (MURRAY et al., 2013). A rivastigmina é composta 

por um análogo da fisostigmina, um alcaloide obtido a partir de sementes de Physostigma 

venenosum Balf., tradicionalmente utilizado como veneno em rituais na África (BRUNETON, 

1999) enquanto a  galantamina, fármaco  mais utilizado no tratamento da DA, é um alcaloide 

isolado da espécie Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) e posteriormente extraído de outras 

espécies desta família como Narcissus sp. e Leucojum sp. (SEIDL, 2010).  

Todos os fármacos existentes podem ser utilizados nos estágios moderados da doença, 

enquanto nos casos mais severos é prescrito o Donepezila e a Memantina. A Donepezila é a 

única droga que pode ser utilizada em todos os estágios da doença. Outra característica em 

comum são os efeitos colaterais associados à ingestão destes medicamentos, de forma geral 

com exceção da Memantina eles causam desordens no trato gastrointestinal, como náuseas, 

vômitos, alterações no apetite e aumento nos movimentos peristálticos. Em singular a Tacrina 

pode levar a danos hepáticos e a Memantina a dores de cabeça, confusão e constipação (FDA, 

2007). 

Infelizmente as cinco drogas disponíveis atualmente no mercado apenas tratam a perda 

cognitiva sem atrasar ou modificar a progressão da doença. Em alguns casos, os 

medicamentos só funcionam por limitado período de tempo, e para alguns pacientes não 

oferecem alívio nenhum (ANANDA; GILL; MAHDI, 2014; KONRATH et al., 2013).  

Levando-se em conta a origem da Galantamina e Rivastigmina e o fato dos AChE 

serem uma importante estratégia no tratamento da DA muitos grupos de pesquisas tem focado 

seus estudos na procura por compostos naturais derivados de plantas como fontes potenciais 
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de novos ou mais eficazes inibidores de AChE (MURRAY et al., 2013). Isto porque, apesar 

da terapia colinesterásica ser considerada uma simples intervenção sintomática, dados 

recentes têm demonstrado que inibidores de AChE são capazes de prolongar os efeitos 

clínicos por até 1 ano ou segundo dados mais otimistas 3 anos.  

Esta estabilização do quadro cognitivo sugere que possivelmente os inibidores de 

AChE  interajam com a cascata amiloide, influenciando a expressão e/ou metabolização das 

APP, amenizando assim uma das principais etapas patológicas da DA (GIACOBINI, 2002; 

MUKHERJEE et al., 2007).  

Diversas revisões sobre novos inibidores de AChE obtidos de plantas, fungos e 

organismos marinhos tem sido publicada nos últimos anos.  Em sua maioria pertencem ao 

grupo dos alcaloides incluindo, indol, isoquinolina, quinolizidina, piperidina e alcaloides 

esteroidais. Entretanto, diversos compostos não alcaloides com potente atividade 

anticolinesterásica também foram obtidos a partir de fontes naturais, exemplos são os 

terpenos, xantonas, cumarinas, flavonoides e outros compostos fenólicos (KONRATH et al., 

2013; MURRAY et al., 2013).  

 Desde a antiguidade, fitoquímicos têm sido utilizados na medicina popular para 

restabelecer as funções cognitivas perdidas nas doenças neurodegenerativas (ADEWUSI; 

MOODLEY; STEENKAMP, 2010). Extratos obtidos destas plantas têm demonstrado serem 

excelentes veículos carreadores de substâncias bioativas capazes não somente de exibir 

atividade anticolinesterásica (ANEKONDA; REDDY, 2005) como também exercer ação 

antioxidante e anti-inflamatória (ADEWUSI; MOODLEY; STEENKAMP, 2010). 

Diversos extratos de plantas foram e estão sendo testados. A Huperzine A, um 

alcaloide encontrado em Huperzia spp., tradicionalmente comercializado na China como 

suplemento para DA, tem demonstrado resultados promissores quanto a performance 

cognitiva, eficácia, tolerância e segurança (MURRAY et al., 2013). O eugenol presente em 

muitas especiarias como o cravo, canela, manjericão e nós-moscada demonstraram ser um 

potente inibidor de AChE (DOHI; TERASAKI; MAKINO, 2009). Estudos in vitro e in vivo 

realizados com sálvia e pimenta do reino também têm demonstrado o potencial destes 

alimentos como anticolinesterásico (ADEWUSI; MOODLEY; STEENKAMP, 2010; 

AHMED et al., 2013; MAHDY et al., 2012; SENOL et al., 2014).  

Dentre os compostos de origem natural os alcaloides são considerados os candidatos 

mais promissores no tratamento da DA, em virtude de sua complexa estrutura nitrogenada 

(PEREIRA et al., 2010). Sabe-se que um dos sítios alvos inibitórios da molécula de AChE 

envolve a interação com átomos positivos de nitrogênio, os quais estão presente nos 
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alcaloides. Compostos não alcaloides também podem exercer atividade anticolinesterásica ao 

se ligarem a outros sítios da molécula de AChE (BRUHLMANN et al., 2004; 

HOSTETTMANN; BORLOZ; MARSTON, 2006; HOUGHTON; REN; HOWES, 2006). 

Embora a literatura demonstre ser vasta em estudo com inibidores de AChE, esta 

questão, continua sendo o centro das atenções, basta conferir o número crescente de artigos 

publicados a cada ano (MURRAY et al., 2013). Diversos agentes provenientes destes estudos 

estão sendo clinicamente testados, todavia a taxa de reprovação é alta, fato comum para 

drogas direcionadas a patologias cerebrais (KONRATH et al., 2013). É por isso que muitos 

pesquisadores têm direcionado seus esforços pela busca de biomarcadores capazes de oferecer 

insights sobre a progressão da doença, na esperança de encontrar terapias mais precisas que 

ajam no estágio inicial da doença (BUCKHOLTZ, 2011). Ao mesmo tempo outros 

pesquisadores buscam na biodiversidade de fitoquímicos ocorrentes na natureza inibidores de 

AChE que  ofereçam ação prolongada, maior segurança, menores efeitos colaterais ou até 

mesmo a prevenção do surgimento da DA (SEIDL, 2010). 

 

2.1.8 Estresse oxidativo e suas implicações na doença de Alzheimer 

O sistema antioxidante é uma complexa rede de reações enzimáticas e não 

enzimáticas, que atua capturando ou bloqueando radicais livres (RL) potencialmente danosos 

tais como as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ROS/RNS), radicais carbono-centrais, 

metais de transição e diversos fragmentos derivados de lipídios e proteínas (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2007; MOREL; BAROUKI, 1999).  

Sob condições de estresse oxidativo a neutralização destes radicais pelo sistema 

antioxidante torna-se ineficiente ocasionando alterações nas sinalizações celulares, acúmulo 

de radicais tóxicos e vários danos á biomoléculas e organelas celulares. A partir destas 

transformações são geradas moléculas reativas ainda mais potentes que contribuirão para este 

ciclo vicioso (CHAKRABARTI et al., 2013; DOORN; PETERSEN, 2003). Em linhas gerais 

estresse oxidativo é, portanto, um desequilíbrio entre a formação de radicais livres e a 

capacidade de neutralização do sistema antioxidante. 

Danos oxidativos têm sido associados a diversas doenças crônicas e agudas, inclusive 

as ocorrentes no cérebro e SNC. O cérebro é notoriamente vulnerável ao estresse oxidativo 

devido ao seu alto consumo de oxigênio, à abundância de estruturas oxidativas como 

catecolaminas e ácidos poliinsaturados, presença de metais de transição e deficiente sistema 

antioxidante (FRIEDMAN, 2011; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; OTAEGUI-

ARRAZOLA et al., 2014).  
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Ao mesmo tempo o cérebro e o SNC são responsáveis pela geração de RL. De fato o 

próprio órgão para manter a homeostase iônica intracelular utiliza cerca de 20% de todo o 

oxigênio consumido pelo corpo para a produção de ATP e aproximadamente 0,2% deste 

oxigênio é transformado em ROS por diferentes cadeias respiratórias. O SNC tem alta 

atividade da NADPH oxidase á qual também é uma importante fonte intracelular de ROS 

(INFANGER; SHARMA; DAVIDSON, 2006). Em diversas condições patológicas como a 

isquemia, hipoglicemia, inflamação, doenças neurodegenerativas e envelhecimento foram 

demonstrados que há uma superprodução de espécies reativas de oxigênio (BEDARD; 

KRAUSE, 2007; CHEN et al., 2011; SORCE; KRAUSE, 2009; THAKURTA et al., 2012; 

TURRENS, 2003). 

 O estresse oxidativo tem demonstrado ser uma característica patológica importante e 

inicial em neurônios vulneráveis a DA (MAHDY et al., 2012; PERSSON; POPESCU; 

CEDAZO-MINGUEZ, 2014). Inúmeros biomarcadores de estresse oxidativo foram 

constatados em pacientes com Alzheimer, dentre eles excessiva peroxidação lipídica, 

degeneração neuronal, oxidações proteicas e glico-oxidação e oxidação de RNA e DNA 

(GELLA; DURANY, 2009; LYRAS et al.,1997; SCOTTI et al., 2014; SMITH et al., 2000). 

 Estudo realizado com cérebros em diferentes estágios da DA demonstrou aumento dos 

níveis de peroxidação lipídica já nas fases iniciais da doença (BRADLEY et al., 2012).  

Evidências indicam que regiões cerebrais severamente degeneradas pela DA apresentam 

níveis alterados de peroxidação lipídica (BUTTERFIELD et al., 2001; GOOD et al., 1996). 

Aldeídos altamente reativos gerados a partir da peroxidação lipídica podem facilmente 

modificar proteínas (PERSSON; POPESCU; CEDAZO-MINGUEZ, 2014), e realmente, 

zonas cefálicas com características histopatológicas típicas de DA demonstram ter níveis 

elevados de marcadores de oxidação proteica. Contudo, não houve diferença quantitativa 

entre os estágios da doença, indício este que sugere que o estresse oxidativo seja um evento 

primário na DA (ANSARI; SCHEFF, 2010; HENSLEY et al., 1995). 

 Apesar do aumento de radicais oxidativos ser um mecanismo patológico bem 

reconhecido na DA, a gênese deste processo não é ainda bem esclarecida. Diversas 

possibilidades podem, no entanto ser inferidas; aumento da produção de NADPH oxidase e de 

ROS pela mitocôndria, desregulação do metabolismo de metais transicionais e ação pró-

oxidativa do peptídeo beta-amilóide (CHAKRABARTI et al., 2013).  

 Diversos estudos corroboram com esta última hipótese. Ensaios conduzidos em células 

e em modelo animal demonstraram que o Aβ42 é capaz de elevar as taxas de oxidação 

lipídica e proteica ao combinar-se com os metais de transição Fe
3+

 e Cu
2+

 em seu status redox-
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ativo. In vitro estes peptídeos induziram a disfunção mitocondrial, ativaram a micróglia, e 

desregularam o influxo de íons cálcio nas células (CANEVARI; ABRAMOV; DUCHEN, 

2004; JOHNSTONE; GEARING; MILLER, 1999; WAN et al., 2011). Além disso, as 

espécies reativas de oxigênio geradas pela Aβ42 não somente causam danos aos componentes 

do tecido como também são capazes de modificar a si mesma quanto a sua toxicidade e 

capacidade de agregação (GOLDSBURY et al., 2008; SMITH et al., 2007).  

Contudo, contrária a esta suposição há relatos da presença de biomarcadores de 

estresse oxidativo antes mesmo do início da deposição de peptídeos Aβ42 (NUNOMURA et 

al., 2000; OTAEGUI-ARRAZOLA et al., 2014; PRATICO et al., 2001). A importância 

patológica do estresse oxidativo e do acumulo de peptídeos β-amilóides para o 

desenvolvimento da DA é indiscutível. Entretanto, é também de fundamental importância 

definir qual destes dois mecanismos é responsável pelo desenvolvimento da doença, 

direcionando assim a busca por alvos terapêuticos e o entendimento da progressão da doença.  

Evidências obtidas ―post-mortem‖ trouxeram luz a esta questão ao indicar uma 

separação temporal entre os dois eventos. Segundo os dados obtidos o dano oxidativo ocorre 

nas fases iniciais da doença, porém é diminuído após a deposição das placas senis. O que 

corrobora com a ideia de que o acumulo de peptídeos Aβ42 na DA seria na verdade uma 

defesa do cérebro a prolongada exposição aos RL e metais de transição, que ao longo do 

tempo induziria a processos tóxicos que culminam com a morte celular e degeneração 

neuronal (CHAKRABARTI et al., 2013; NUNOMURA et al., 2001; SINHA et al., 2013). 

Na DA não somente os índices de estresse oxidativo estão elevados, como há também 

baixo potencial antioxidante no cérebro, líquido cefalorraquidiano e sangue (PERSSON; 

POPESCU; CEDAZO-MINGUEZ, 2014). Na evolução do estágio inicial do Alzheimer para a 

demência (estágio final) o sistema antioxidante demonstra estar significativamente debilitado 

enquanto os marcadores de estresse oxidativo permanecem constantes. Esta descoberta sugere 

que a progressão da doença é facilitada pela degeneração das moléculas antioxidantes 

presentes nos tecidos (BALDEIRAS et al., 2010; OTAEGUI-ARRAZOLA et al., 2014). 

 Estudos com cérebros humanos indicaram que a taxa entre glutationa reduzida e 

oxidada é diminuída em regiões lesionadas pela DA em comparação aos pacientes normais 

(BENZI; MORETTI, 1995). Um dos mais importantes antioxidantes endógenos o α-tocoferol 

(vitamina E), responsável pela proteção contra a peroxidação lipídica igualmente apresenta 

seus níveis reduzidos (BALDEIRAS et al., 2008). Um dos motivos para baixa atividade da 

vitamina E advêm dos, também, reduzidos valores de ácido ascórbico (vitamina C), 
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antioxidante hidrofílico presente no plasma responsável pela reativação do α-tocoferol 

(RINALDI et al., 2003).  

Apesar de não existir evidências experimentais contundentes que confirmem o estresse 

oxidativo como fator desencadeador da DA, sabe-se que a geração de espécies reativas 

desempenha papel fundamental na progressão da doença. Deste modo, compostos 

antioxidantes capazes de prevenir a geração de RL têm sido investigados como uma 

alternativa para o tratamento ou prevenção desta doença, uma vez que, podem pelo menos 

amenizar o progresso da doença (MAHDY et al., 2012; POHANKA, 2014).  

 

2.1.9 Pimenta do Reino e Pimenta Rosa como candidatas na redução de risco da doença 

de Alzheimer 

 A dieta na saúde humana atualmente não mais se restringe a fins nutricionais, 

pesquisas recentes, principalmente da nutrigenômica, têm demonstrado que a alimentação esta 

associada através da evolução e da genética ao status saudável da célula, sendo capaz de 

modular apoptoses, desintoxicar o organismo e conferir apropriada resposta gênica 

(VIRMANI et al., 2013).  As deficiências nutricionais e as doenças oriundas da carência 

vitamínica e mineral são bem conhecidas, contudo, não somente a deficiência é fator chave ao 

desenvolvimento de patologias, a presença de outros compostos químicos presentes em frutas, 

vegetais, gorduras e cereais também desempenham papel fundamental na manutenção da 

saúde e proteção contra doenças (BOEING et al., 2012).  

 O uso de substâncias ―naturais‖ é um novo campo de estudos que promete tratar a 

doença através da modulação das rotas metabólicas e controle das condições patológicas 

(VIRMANI et al., 2013). Plantas medicinais têm sido tradicionalmente utilizadas no 

tratamento de diversas doenças e suas propriedades farmacológicas e terapêuticas são 

atribuídas aos diferentes constituintes químicos isolados de seus extratos brutos (MAHDY et 

al., 2012).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos públicos de saúde são grandes 

incentivadores de estudos com plantas medicinais, uma vez que, essas plantas podem originar 

medicamentos de maior acessibilidade, em menor tempo e custo (OLIVEIRA; SIMÕES; 

SASSI, 2006), representando alternativa a assistência privada, aos altos custos dos 

medicamentos, e á precariedade dos serviços públicos associados à saúde (GOMES, 1985; 

SCHREINER et al., 2009). Além disso, as práticas naturais de saúde, como o uso de plantas 

medicinais, estão se tornando cada vez mais difundidas devido à busca dos consumidores por 

tratamentos mais naturais (ALVIN, 1997). 



31 

 

Recentemente, várias plantas medicinais que possuem profundos efeitos no sistema 

nervoso central e atividade antioxidante têm recebido atenção como alimentos funcionais 

capazes de melhorar a função cognitiva de pacientes com DA (AHMED et al., 2013; 

CHONPATHOMPIKUNLERT; WATTANATHORN; MUCHIMAPURA, 2010).  

Dentre as plantas medicinais, especiarias e seus componentes bioativos são candidatos 

mais promissores para a inclusão em dietas com intuito de melhorar a saúde (BUTT et al., 

2009, 2013). Isto porque, além do baixo custo e da alta acessibilidade, o uso de condimentos 

não traz estranheza ao consumidor, suas diferentes partes, incluindo as sementes secas, casca, 

frutas, raízes e flores, há muitos séculos são utilizadas em diversas preparações culinárias 

conferindo sabor, aroma e cor aos alimentos (SRINIVASAN, 2008; SINGLETARY, 2010). 

 

2.1.10 Pimenta do reino e seus compostos bioativos versus doença de Alzheimer 

 A pimenta do reino (Piper nigrum. L) é originaria das áreas costais da Índia, porém, 

seu cultivo se estende a outras áreas tropicais e subtropicais do globo (BUTT et al., 2013). 

Segundo dados da FAO o Brasil é o quarto maior produtor de pimenta do reino, atrás somente 

da Índia, Indonésia e Vietnã (FAO, 2012). O gênero Piper é constituído por cerca de 2000 

espécies (GULZAR et al., 2013), sendo muitas delas comumente empregadas no mundo como 

especiarias, aditivos alimentares e condimentos. Adicionalmente, são considerados 

importantes ingredientes medicinais, principalmente nos países asiáticos 

(CHONPATHOMPIKUNLERT; WATTANATHORN; MUCHIMAPURA, 2010).  

 As pimentas branca, verde e preta são os principais tipos de pimenta do reino 

existentes nos supermercados (GU et al., 2012). Todos esses grãos de pimenta são 

procedentes da mesma espécie P. nigrum, porém distintos segundo período de colheita e 

processamento empregado (Tabela 1).   

 

Tabela 1 - Procedimentos empregados para a produção dos diferentes tipos de pimento do reino e suas principais 

formas de comercialização 

 

Pimenta do 

Reino 

Estágio de 

Maturação 
Processamento 

Forma de 

comercialização 

Verde Imaturo - 
Seca, liofilizada e em 

salmoura 

Preta Imaturo 
Tratamento térmico- enzimas 

escurecimento 
Seca 

Branca Maduro Descascamento Seca 
Fonte: Friedman et al. (2008) 
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  A pimenta preta (PP), também conhecida como ―king of spices‖ (rainha das 

especiarias) é a especiaria mais importante e comercializada do mundo. Seu aroma e sabor 

acre, pungente e picante é muito apreciado (GU et al., 2012; GULZAR et al., 2013), tornando-

a ingrediente de diversas preparações culinárias, perfumaria, formulações medicinais e até 

mesmo para cuidados estéticos (SRINIVASAN, 2005; DE-SOUZA et al., 2005).  

 Os grãos de PP são ricos em vitamina A e K, contém fibras dietéticas, β-caroteno, 

cálcio, magnésio, potássio, manganês e fósforo. A pimenta preta ainda é rica em ácidos 

fenólicos e antioxidantes (BUTT et al., 2013). Os compostos fenólicos que compõem a 

pimenta preta são uma mistura de ácidos fenólicos glicosídeos e flavonoides glicosídeos 

(RENJIE et al., 2010), dentre eles estão a isoquercetina, quercetina, isorhamnetina 3-β-D-

rutenosídeo, kaempferol 3-O-β-galactosídeo, kaempferol 3-arabinosídeo e rutenosídeo 3-O-β-

D-quercetina (PARMAR et al., 1997). 

 Outros constituintes da PP são os terpenos, esteroides, lignanas, flavonas e os 

alcaloides (MUSENGA et al., 2007; MURTHY; BHATTACHARYA, 2008), como a 

chavicina, piridina, piperidina e especialmente a piperina (SHAIKH; BHOSALE; SINGHAL, 

2006).   

 Além de conferir o sabor pungente às pimentas do reino a piperina (1-

piperoilpiperidina) também presente em Piper longum e gengibre (Zingiber officinale) 

(MAHDY et al., 2012; MEGHWAL; GOSWAMI, 2013) é o principal alcaloide e composto 

bioativo presente nos grãos da PP. Após seu descobrimento, numerosos estudos têm focado 

em investigar suas propriedades farmacológicas (AHMED et al., 2013). E desde então, a PP 

ou seu princípio ativo, tem demonstrado experimentalmente, em diversas pesquisas 

independentes, conter múltiplos efeitos fisiológicos de interesse a saúde humana 

(SRINIVASAN, 2007). 

 A pimenta preta tem sido indicada como fonte dietética potencial de antioxidantes, os 

quais são fortes candidatos a amenizar o estresse oxidativo existente em pacientes com DA. 

Além da composição rica em fenólicos (reconhecidos compostos antioxidantes) a piperina 

tem demonstrado também ser um fitoquímico importante no combate aos radicais livres. A 

DA é um grande problema de saúde mundial, com tendência a se agravar no futuro próximo. 

A busca por produtos naturais capazes de prevenir e combater esta enfermidade tem 

direcionado muitas pesquisas científicas, em sua maioria fundamentada pelas hipóteses 

antioxidante e anticolinérgica. 

Estudos realizados in vitro demonstraram que este alcaloide, através de sua forte 

habilidade em doar hidrogênio, foi capaz de inibir e/ou quelar metais, RL e ROS (GULÇIN, 
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2005). In vivo reduziu a peroxidação lipídica, beneficiou o status tiol celular e o número de 

moléculas e enzimas antioxidantes presentes no organismo em diversos estudos experimentais 

(MAHDY et al., 2012; SRINIVASAN, 2007; VIJAYAKUMAR; NALINI, 2006). 

características essas de interesse ao combate a DA.  

Estudos farmacológicos conduzidos em animais e ao nível celular demonstraram que a 

PP e seu princípio ativo, piperina, podem ser úteis contra essas respostas inflamatórias 

(GUPTA et al., 2000; SABINA et al., 2011; SELVENDIRAN et al., 2003) ao inibir enzima 

responsáveis pela biossíntese de prostaglandinas e leucotrienos (BUTT et al., 2013). O 

processo inflamatório pode induzir o surgimento de diversos males à saúde, como a artrite, 

DA e Parkinson e até mesmo a reincidência de câncer. 

Outra via de combate a DA é o aumento dos níveis de acetilcolina. Os alcaloides em 

especial têm demonstrado serem efetivos inibidores de AChE (PEREIRA et al., 2010). 

Alguns estudos têm reportado a ação da piperina sobre as habilidades cognitivas e o humor 

(SELVENDIRAN, 2003). Esta descoberta, aliada a sua alta atividade antioxidante vêm 

motivando pesquisas científicas com intuito de compreender os potenciais da suplementação 

com pimenta preta ou piperina, sobre a neurodegeneração e déficit de memória em pacientes 

com DA (AHMED et al., 2013).  

Os poucos trabalhos existentes, realizados em modelo animal, têm demonstrado que a 

piperina pode significativamente aprimorar as habilidades colinérgicas e reduzir a 

neurodegeneração na região do hipocampo. São enumerados como possíveis mecanismos de 

ação o decréscimo de peroxidação lipídica, inibição da acetilcolinesterase, aumento da 

densidade neuronal (ação neurotrófico) e atividade inibidora de monoamina oxidase (MAOs) 

(AHMED et al., 2013; BUTT et al., 2013; CHONPATHOMPIKUNLERT; 

WATTANATHORN; MUCHIMAPURA, 2010).  

O potencial antioxidante e a presença de moléculas bioativas como a piperina tornam a 

pimenta preta uma candidata consideravelmente importante no aprimoramento das funções 

cerebrais, especialmente em pacientes com DA. Contudo, até o momento, poucos estudos 

foram realizados nesse sentido. Adicionalmente, outros tipos de pimenta do reino como a 

branca e verde nunca foram investigadas. De fato, estudos voltados para benefícios à saúde 

com estas duas pimentas são raros e insuficientes. 

Processar um alimento indiscutivelmente altera os compostos bioativos presente na 

matriz alimentar seja aumentando ou reduzindo a sua biodisponibilidade. A piperina é 

altamente sensível à luz e facilmente perdida durante o aquecimento, por isso os métodos de 

estocagem, processamento e extração são extremamente importantes (BUTT et al., 2013; 
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MEGHWAL; GOSWAMI, 2013). Além deste alcaloide outros fitoquímicos, como os 

compostos fenólicos, presentes na pimenta podem ser alterados sob estas circunstâncias.  

A pimenta verde, branca e preta, pertencerem á mesma espécie, possivelmente 

apresentam composições bioativas distintas, uma vez que são empregadas diferentes técnicas 

de colheita e processamento. Saber qual destes tipos de pimenta é capaz de agregar as 

melhores características contra a DA sem dúvidas irá oferecer informações cruciais a 

pesquisas futuras.  

 

2.1.11 Pimenta do Rosa: uma falsa pimenta do reino.  

Anatomicamente a pimenta rosa é muito semelhante às pimentas do reino. Outras 

características como sabor pungente, o uso comum na culinária e a comercialização a granel 

sob a forma desidratada, também reforçam esta similaridade.  Apesar de ser muitas vezes 

confundida como mais um tipo de pimenta do reino, a pimenta rosa (PR) é fruto de uma 

Anacardiaceae, Schinus terebinthifolius.  

O gênero Schinus é nativo da América do Sul e está principalmente distribuído pela 

costa brasileira (BARBOSA et al., 2007) desde o nordeste ao sul do país. Dentre as espécies 

mais abundantes está a pimenta rosa (Schinus terebinthifolius), também conhecida como 

―aroeira da praia‖, ―aroeira negra‖, ―aroeira vermelha‖, ―aroeira de Minas‖ e ―cor-neiba‖ 

(CARVALHO et al., 2013). Representantes desta espécie também podem ser encontrados em 

outros países e continentes com clima semitropical e tropical como África, Oceania e Estados 

Unidos (FERRITER, 1997; LORENZI, 1992).  

Durante os últimos anos, um número crescente de pesquisas têm demonstrado uma 

grande variedade de metabólitos secundários na família Anacardiaceae, tornando-a uma 

candidata promissora na procura por substâncias bioativas naturais (CARVALHO et al., 

2013). De fato na medicina popular as folhas, cascas e frutos da aroeira vêm sendo utilizadas 

há séculos como antinflamatório, antipiréticos, analgésicos, hemostáticos e agentes 

depurativos. São ainda utilizados no tratamento do reumatismo, diarreia e doenças do trato 

gastrointestinal, úlceras dérmicas, gengivite, doenças venéreas e inflamações uterinas e do 

trato urinário. Existem ainda relatos de sua ação antifúngica, antibacteriana e antialérgica 

(AFFONSO et al., 2012; BENDAOUD et al., 2010; CARVALHO et al., 2013; SANTOS et 

al., 2012).   

Apesar de seu emprego ser disseminado na medicina popular e crescente uso na 

culinária, pouca atenção vem sendo dada a esta espécie do ponto de vista farmacológico e 

fitoquímico (AFFONSO et al., 2012; CARLINI et al., 2010). A maioria dos estudos e 
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publicações tem se restringido a identificação dos compostos presentes no óleo essencial, 

extraídos das folhas e/ou fruto. Deste modo, estudos que correlacionem suas propriedades 

biológicas aos compostos bioativos presentes são sem dúvida um nicho a ser explorado 

(CARVALHO et al., 2013).  

Os poucos estudos existentes têm apontado os polifenóis como responsáveis pelas 

propriedades farmacológicas. Os mesmos encontram-se distribuídos desigualmente por todos 

os órgãos vegetais, como a casca, folhas, flores, frutos e semente (SANTOS et al., 2012). 

Relatam-se ainda a presença de altas concentrações de monoterpenos, hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos e ácidos graxos principalmente no fruto e nas folhas (AFFONSO et al., 

2012; LIMA et al., 2009).  

Atualmente a exploração da pimenta rosa está restrita a colheita manual de árvores 

naturalmente ocorrentes na região, principalmente nas áreas de restinga do litoral brasileiro 

(LENZI; ORTH, 2004). No entanto a PR tem sido amplamente requisitada pela culinária 

internacional, fato que tem ocasionado considerável aumento pela demanda destes grãos na 

indústria de especiarias (SOUZA; ARTHUR; PIRES, 2012). No Brasil, o consumo de 

pimenta rosa está sendo difundido apesar de incipiente (BERTOLDI, 2006).  

O fruto de S. terebinthifolius contém óleo essencial que propicia aos grãos flavor 

suave e levemente picante (AFFONSO et al., 2012; SOUZA; ARTHUR; PIRES, 2012). O 

condimento seco ou triturado é utilizado em diversas preparações culinárias seja para 

condimentar carnes, salames e massas, ou conferir exoticidade a bebidas e doces 

(BERTOLDI, 2006). São utilizados ainda na confecção de xaropes, vinagres e vinhos. Em 

alguns países são utilizados como substitutos ou adulterantes da pimenta preta (Piper nigrum) 

(AFFONSO et al., 2012).  

A crescente disseminação do uso de pimenta rosa, aliadas as propriedades fitoterápicas 

e as poucas informações existentes na literatura cientifica, impulsionam estudos mais 

aprofundados sobre esta pimenta a cerca dos seus aspectos naturais capazes de prevenir e 

combater doenças. Descobrir atividade anticolinesterásica em pimenta rosa (ainda inédito em 

literatura), bem como seu potencial antioxidante e composição fitoquímica são maneiras, 

portanto, de promover tanto o conhecimento sobre este fruto como beneficiar o grande 

panorama de saúde pública, seja no combate a DA e/ou outras pandemias existentes.  
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2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Obtenção da matéria-prima. 

 Os grãos de pimenta utilizados para a elaboração dos extratos foram adquiridos no 

mercado municipal da cidade de Piracicaba, SP. Em seguida, foram selecionados, com a 

finalidade de homogeneizar a amostra e remover as possíveis sujidades (gravetos, pedúnculos 

e pedregulhos) presentes. Até o momento da produção dos extratos as pimentas foram 

armazenadas a -20°C em sacos de polietileno, no intuito de manter intactas as características 

bioativas. 

  

2.2.2 Elaboração dos extratos 

 A produção dos extratos seguiu o método descrito por Orhan e Aslan (2009) e 

Rasheed et al. (2005) com modificações. A proporção amostra/solvente foi alterada para 1:30 

(material vegetal [g]: solvente [mL]), e as amostras permaneceram sob agitação constante 

durante todo o processo de extração.  

 Os grãos de pimenta rosa, branca, verde e preta foram macerados em almofariz com 

metanol:água (70:30%). Em seguida a solução grãos mais solvente foi transferida para 

erlenmeyers, e mantidos a temperatura ambiente sobre agitação constante durante 72h. A 

mesa agitadora (Modelo ET-1401, Tecnal, Brasil) foi regulada para 150 rpm.  

 Após 3 dias o sobrenadante foi transferido para frascos de vidros âmbar e o resíduo 

novamente extraído com metanol: água (70:30%). Ao final do processo os sobrenadantes 

obtidos foram combinados e o solvente evaporado sob vácuo constante a 45°C em 

rotaevaporador (Modelo 801, Fisatom, Brasil). Aos extratos brutos foram adicionados 15 mL 

de água milliQ, após constatar a aderência dos mesmos ao balão do rotaevaporador. 

 Em seguida os extratos foram centrifugados a 1956,2 g em centrífuga (Modelo NT 

825, Nova Técnica, Brasil) e armazenados em frascos âmbar a -20°C até o momento das 

análises bioquímicas. Durante todo o processo os extratos foram mantidos ao abrigo da luz, 

uma vez que a luminosidade excessiva pode degradar os compostos de interesse. Denominou-

se extrato bruto o produto obtido após a evaporação completa do solvente e solução amostral 

o produto resultante após a adição aos extratos brutos de 15 mL de água milliQ. 
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2.2.3 Compostos fenólicos totais 

 O teor de compostos fenólicos presente nos extratos brutos de pimenta foi quantificado 

segundo o método de Folin-Ciocalteu de acordo com a metodologia proposta por Singleton e 

Rossi (1965) modificado por Woisky e Salatino (1998) e Stratil, (2007).  

 Uma alíquota de 0,5 mL de solução amostral foi transferida a tubos de ensaio 

contendo 2,5 mL do reagente Folin-Ciocalteu previamente diluído em água (1:10). A solução 

resultante foi agitada em agitador de tubos de ensaio (Modelo MX-F – LAB 1000) e deixada 

em repouso por 5 minutos. Transcorrido este período adicionou-se a solução inicial 2 mL de 

carbonato de sódio 4%. A absorbância foi medida em espectrofotômetro (modelo Unico
®

 

2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 740 nm após 2h da adição da solução de carbonato de 

sódio. 

 Durante toda a análise as amostras, tubos de ensaio e os reagentes foram mantidos ao 

abrigo da luz. O ácido gálico foi utilizado como padrão e as solução amostrais diluídas em 

água milliQ nas seguintes proporções 1:100 (PR); 1:50 (PP e PV) e 1:10 (PB).  

 Após a leitura das absorbâncias os resultados foram calculados segundo curva de 

calibração de ácido gálico e expressos em mg de ácido gálico mL
-1

 de extrato bruto. 

 

2.2.4 Atividade antioxidante 

A atividade antioxidante (AA) dos extratos de pimenta do gênero Piper e Schinus foi 

determinada segundo três metodologias; sequestro dos radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) e, 2,2-azino-bis-3-ethilbenzothiazoline-6-ácido sulfônico (ABTS) e potencial redutor 

do íon férrico (FRAP).  

 

2.2.5 Atividade Antioxidante pelo método DPPH 

 A determinação da AA dos extratos de pimenta do reino e pimenta rosa foi realizada 

através do método de Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995). 

 Aos tubos de ensaio foram adicionados sequencialmente uma alíquota de 500 µL de 

solução amostral, 3 mL de etanol e 300 µL da solução etanólica de DPPH (2000 µM/L) . 

Após 45 minutos foram realizadas as leituras da absorbância 517nm em espectrofotômetro 

(modelo Unico
®
 2800 UV/VIS – Interprise Brasil). Os resultados obtidos foram expressos em 

μM Trolox mL
-1

 de extrato bruto e os valores calculados segundo equivalência a curva padrão 

de trolox. 

 A análise foi realizada em ambiente com baixa luminosidade e as soluções amostrais 

diluídas em água milliQ nas seguintes proporções  1:500 (PR); 1: 100 (PP e PV); 1:10 (PB).  
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2.2.6 Atividade antioxidante pelo método ABTS 

 A atividade antioxidante também foi mensurada através da reação dos antioxidantes 

presentes na amostra e o radical ABTS segundo metodologia descrita por Embrapa (2007). 

Em uma série de tubos foram pipetados uma alíquota de 20 µL de amostra e 2 mL de 

solução aquosa de ABTS (2000 µM/L). Em seguida foram realizadas as leituras das 

absorbâncias em espectrofotômetro (modelo Unico
®
 2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 734 

nm. Os valores foram calculados segundo curva padrão e os resultados expressos em μM 

Trolox g
-1

 de extrato bruto. 

A análise foi realizada em ambiente com baixa luminosidade e as soluções amostrais 

diluídas em 1:50 (PR) e 1:10 (PP, PV e PB). 

 

2.2.7 Ensaio pelo método FRAP  

A determinação da atividade antioxidante total por meio de redução do ferro (FRAP) 

foi baseada na metodologia descrita pela Embrapa (2006). Para a realização da análise, uma 

alíquota de 90 µL da amostra foi adicionada a 2,7 mL de reagente FRAP. Em seguida a 

solução foi homogeneizada e mantida em banho-maria (Modelo Dubnoff SL-157 - Solab) a 

37 °C por 30 minutos. Transcorrido este período, as absorbâncias foram lidas em 

espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 595 nm. A curva de 

calibração foi realizada com sulfato ferroso (500-2000 µM) e os resultados expressos em µM 

sulfato ferroso mL
-1

 de extrato bruto. 

A análise foi realizada ao abrigo de luz e as soluções amostrais diluídas nas seguintes 

proporções 1:100 (PR e PP); 1:25 (PV); 1:5 (PB).   

 

2.2.8 Atividade anticolinesterásica dos extratos brutos de pimenta em microplacas 

Foi adotado o método de Ellman et al. (1961) modificado por Ingkaninan et al. (2003) 

para a determinação da atividade anticolinesterásica. O método se fundamenta na 

quantificação do ânion de cor amarelada formado a partir da reação da tiocolina com o 

reagente de Ellman. A tiocolina é um subproduto da hidrolise da acetilcolina com a enzima 

acetilcolinesterase. Valores baixos de absorbância estão associados a maiores porcentagens de 

inibição enzimática.  

Atividade anticolinesterásica foi realizada em microescala em microplacas de 96 

poços (Thermo Scientific), tendo como controle negativo água milliQ e controle positivo a 

fisostigmina na concentração 0,1 mg mL
-1

. Para a determinação do IC50 os extratos de 
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pimentas foram utilizado como solução mãe e as diluições posteriores realizadas em água 

milliQ.  

Foram pipetados em sequência 25 µl ATCI (15 mM), 125 µl de uma solução do 

reagente de Ellman (DTNB 3mM), 50 µl de tampão e 25 µl de amostra (controle positivo ou 

controle negativo ou extrato). Em seguida as absorbâncias foram monitoradas em leitor de 

microplacas a cada 10 s durante 230 s a 412 nm.  

Após a leitura foi adicionado a todos os poços 25 µl de uma solução aquosa da enzima 

AChE. As absorbâncias foram novamente monitoradas a cada 10 s durante 230 s a 412 nm.  

As taxas das reações foram calculadas utilizando software GraphPad Prism versão 5.0 

e as porcentagens de inibição através da comparação entre as taxas das reações das amostras 

com a taxa de reação do controle (solvente utilizado para solubilizar cada amostra) através da 

fórmula: % inibição = 100 (taxa da reação amostra/taxa da reação controle x 100).  

Os valores de IC50 foram determinados segundo equação da reta do gráfico 

―concentração versus porcentagem de inibição‖. Cada concentração de cada amostra foi 

analisada em oito repetições e os resultados obtidos através de média ± desvio padrão. 

 

2.2.9 Análise por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) 

 

2.2.9.1 Extração dos metabólitos 

 
2.2.9.1.2 Extração dos metabólitos em grãos de pimenta 

 
Os grãos de pimenta (100µg) foram pré-triturados em almofariz com nitrogênio 

líquido e posteriormente homogeneizados em moinho de bola (Retch MM400) a 22 hertz por 

1 minuto. Após esse procedimento foi adicionado 1 ml de solvente de extração (99,875% 

(v/v) de metanol: 0,125% (v/v) de ácido fórmico) (DE VOS et al., 2007), seguido de 

homogeneização em vórtex e moinho de bola.  

Posteriormente as amostras de grãos de pimenta foram sonicadas (Ultracleaner 1600A) 

por 15 minutos em gelo e centrifugadas (Eppendorf centrifuge 5415R) por 10 minutos à 

velocidade de 16.000 g e 4º C de temperatura. O sobrenadante foi filtrado em filtro Millex 

(MilliQ) de PVDF (fluoreto de polivinilideno) e 0,22 µM de porosidade. Denominou-se o 

produto da extração dos grãos de EG. 
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2.2.9.1.2 Extração dos metabólitos em grãos de pimenta 

 
Para o preparo das amostras de extrato de pimenta foi adicionado diretamente 1 ml de 

solvente de extração (99,875% (v/v) de metanol: 0,125% (v/v) de ácido fórmico) (DE VOS et 

al., 2007), não havendo necessidade do pré-tratamento. Em seguida as amostras de grãos de 

pimenta foram sonicadas (Ultracleaner 1600A) por 15 minutos em gelo e centrifugadas 

(Eppendorf centrifuge 5415R) por 10 minutos à velocidade de 16.000 g e 4º C de temperatura. 

O sobrenadante foi filtrado em filtro Millex (MilliQ) de PVDF (fluoreto de polivinilideno) e 

0,22 µM de porosidade. Denominou-se o produto da extração dos extratos de EE. 

 

2.2.9.2 Cromatografia Líquida acoplada à espectrometria de Massas (LC-MS) 

Os metabólitos foram analisados por meio da técnica de cromatografia líquida de alta 

eficiência (UPLC-MS) acoplada a espectrômetro de massas. Foi usado um equipamento Q-

TOF Ultima da Waters de alta resolução, com ionização por eletrospray (ESI) no modo 

positivo e negativo, nas condições: temperatura da fonte de 150°C, temperatura de 

dessolvatação de 450°C, voltagem do capilar de 3 kV e a voltagem do cone 35 V. O fluxo de 

nitrogênio no cone foi de 50 L/hr e de desolvatação foi de 550 L/hr. Os espectros foram 

adquiridos na faixa de m/z de 100-1000. As amostras foram diluídas da seguinte forma: 1:10 

(EG) e 1:40 (EE), e cada amostra contou com 3 repetições biológicas.  

A cromatografia foi realizada com um cromatógrafo Acquity (Waters) com uma 

coluna de fase reversa (Acquity UPCL HSS 1,8 µm, 2.1x100 mm) condicionada a 35ºC.  Os 

solventes de eluição são A: acetonitrila dopado com 0,1% de ácido fórmico e o B: água com 

0,1% de ácido fórmico. No início da corrida, o gradiente foi de 80% A e 20% B. Depois o 

gradiente aumentou de forma linear para 50% A e 50% B no próximo 1 minuto. Na 

sequência, o gradiente mudou para 35% A e 65% B pelos próximos 3 minutos. Inverteu-se a 

polaridade de 20% A e 80% B, permanecendo nessa condição por 6 minutos. 3% A e 97% B 

foram estabelecidos pelos próximos 6 minutos. A condição inicial foi restabelecida para a 

lavagem da coluna por 1 minuto. O tempo total da corrida foi de 17 minutos. O fluxo dos 

solventes foi de 0,5 mL.min
-1

. 
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2.2.10 Análise estatística 

 

2.2.10.1 Análises bioquímicas 

Os dados de compostos fenólicos, atividade antioxidante e potencial 

anticolinesterásico, foram submetidos à análise da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e 

da homogeneidade das variâncias pelo teste de Box-Cox, quando necessário foram realizadas 

as transformações indicadas. Após esta etapa realizou-se à análise de variância (ANOVA), 

utilizando o software SAS (SAS INSTITUTE, 2003). As características que apresentaram 

médias com diferença significativa pelo teste F (p<0,05) foram comparadas pelo teste Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

2.2.10.2 Determinação da correlação Pearson 

Para avaliar o grau de associação entre as características (compostos fenólicos totais, 

atividade antioxidante e anticolinesterásica) foram estimados coeficientes de correlação de 

Pearson, para cada par de características, com os níveis de significância obtidos pelo teste t (1 

e 5%) utilizando o programa estatístico SAS (SAS INSTITUTE, 2003). 

 

2.2.10.3 Metabolômica 

O pré-processamento dos dados obtidos por LC-MS foi realizado em software 

MassLynx 4.1 (Waters, Manchester, UK). Cada espectro das amostras foi processado para a 

remoção do background, do smoothing e para a centralização dos picos. Os espectros foram, 

em seguida, deisotopizados considerando-se uma carga máxima de +1. A lista de íons obtida 

foi transferida para uma planilha do Excel para o tratamento dos dados. Íons que apresentaram 

valor de intensidade 0,0 em mais de 50% das amostras de cada grupo, foram removidos. 

Os valores de intensidade foram normalizados por Pareto Scaling. O processamento 

estatístico foi realizado com auxílio do software MetaboAnalyst 2.0 

(http://www.metaboanalyst.ca). A análise de componentes principais (PCA) e a análise 

discriminante pelos quadrados mínimos (PLS-DA) foram aplicadas ao conjunto de dados. Um 

alfa de 5% foi adotado. Os valores de R2 (representação do quanto há de variação, dentro do 

conjunto de dados, é explicada pelos componentes do modelo) e Q2 (potência de projeção do 

modelo) encontrados através da validação cruzada, foram utilizados para determinar a 

qualidade dos modelos formados por PLS-DA. 
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Os modelos de PLS-DA foram construídos e a importância da variável na projeção 

(VIP) foi utilizada para identificar os 15 íons que tiveram maior efeito discriminatório entre 

os grupos. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Caracterização dos extratos de pimenta do reino e pimenta rosa 

 Os extratos produzidos apresentaram coloração e aroma semelhantes à matéria-prima 

de origem (Figura 1). Quanto ao fator solubilidade, pré-requisito para realização da análise da 

atividade anticolinesterásica, observou-se alta afinidade pela água. 

 

 

Figura 1 - Aspecto visual das soluções amostrais de pimenta verde (PV), rosa (PR), branca (PB) e preta (PR) 

 

 Após revisar a literatura constatou-se que o metanol é um dos solventes mais utilizado 

para extração dos compostos inibitórios de AChE em plantas (ADEWUSI et al., 2010; 

HRITCU et al., 2014; INGKANINAN et al., 2003; MAHDY et al., 2012;  

MAISUTHISAKUL; SUTTAJIT; PONGSAWATMANIT, 2006; MURRAY et al., 2013; 

PAPANDREOU et al., 2009). A escolha do metanol como solvente neste e em outros 

trabalhos revisados indica que possivelmente os compostos com atividade anticolinesterásica 

sejam em sua grande maioria de origem polar (ADEWUSI et al., 2010). A piperina, alcaloide 

presente nas pimentas do reino, é um exemplo de composto com atividade anticolinesterásica 

com afinidade a solvente polar (CHONPATHOMPIKUNLERT et al., 2010).  

 Assim como os anticolinesterásicos os compostos com atividade antioxidante são em 

geral de natureza polar. Logo, o uso de metanol como solvente também permitirá a extração 

de antioxidantes, atingindo assim os anseios estabelecidos neste trabalho. 
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2.3.2 Compostos fenólicos totais  

 Os valores obtidos para os compostos fenólicos totais presentes nos extratos de 

pimentas do reino e pimenta rosa estão apresentadas na Tabela 2. 

Dentre os extratos de pimenta o PR destacou-se dos demais apresentando os maiores 

teores de compostos fenólicos. Em relação às três pimentas do reino, o extrato de PV foi o que 

apresentou os melhores resultados, embora, três vezes menores aos obtidos para PR. 

 

Tabela 2 - Compostos fenólicos totais dos extratos brutos de pimentas do reino e pimenta rosa 

 

Extrato 
Composto Fenólicos Totais 

(mg ácido galíco mL
-1 

de extrato bruto) 

Pimenta Rosa (PR) 49,51±2,62ª 

Pimenta Verde (PV) 16,98±0,33
b
 

Pimenta Preta (PP) 13,68±0,87
c
 

Pimenta Branca (PB) 2,7±0,06
d
 

Resultados são a média ±D.P 

*Letras diferentes na coluna diferem entre si a 5% de significância 

 

 Apesar de estatisticamente distinta, a diferença numérica encontrada entre os extratos 

de pimentas do reino foram menores entre os extratos PV e PP e maiores em relação ao PB. 

Isto sugere que o amadurecimento e o descascamento dos grãos de pimenta, são variáveis 

capazes de reduzir de forma mais significativa os teores de fenólicos do que o escurecimento 

enzimático aplicado à pimenta preta. 

 Agbor et al. (2006) também observaram valores reduzidos de compostos fenólicos nos 

grãos de pimenta branca em relação a preta. Segundo os autores as diferenças encontradas 

podem ser atribuídas à maturidade do grão e ao processamento empregado. Além de 

corroborar com os dados obtidos neste trabalho, o estudo conduzido por Agbor et al. (2006) 

demonstraram que a diferença encontrada é inerente aos grãos de pimenta, e não foi alterada 

pelo processo de obtenção dos extratos realizado neste trabalho. 

 A pequena diferença observada entre PV e PP, possivelmente, é reflexo do processo 

de escurecimento enzimático. Contudo, ressalta-se que uma composição distinta de fenólicos 

também pode justificar a disparidade encontrada.  O método de Folin-Ciocalteu é um ensaio 

rápido e amplamente utilizado para investigar o conteúdo total de fenólicos, contudo, sabe-se 

a resposta ao método pode diferir entre os vários compostos fenólicos existentes 

(KÄHKONEN et al., 1999). 
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Um estudo realizado por Orhan et al. (2007), sobre a atividade anticolinesterásica de 

compostos fenólicos isolados, demonstrou que a taxa de inibição varia de acordo com o 

fitoquímico testado, sendo a quercetina o composto mais promissor (77%). Também foram 

encontradas atividade anticolinesterásica para ácido gálico (15%) e luteolin-7-O-galactoside 

(24%).   

Portanto é recomendado que seja procedido a identificação dos fenólicos presentes nos 

extratos de PP, PV, PB e PR, de maneira a viabilizar a extração otimizada de substâncias de 

interesse. As poucas informações sobre os grãos de pimenta rosa, juntamente aos resultados 

obtidos nesta pesquisa, devem servir de incentivo para que outros trabalhos sejam 

desenvolvidos no sentido de melhor elucidar a composição fitoquímica deste condimento.  É 

de desconhecimento desta pesquisa outro estudo que tenha realizado a quantificação de 

fenólicos em extratos derivados de grão de pimenta rosa. 

Sabe-se que o emprego de temperatura, solvente, e tempo de extração são 

características fundamentais para obtenção de extratos com alto rendimento de fenólicos 

(DAI; MUMPER, 2010), por isso, é esperado que valores encontrados em literatura sejam 

divergentes.  

Apesar dos teores de compostos fenólicos contidos nos extratos de pimenta do reino e 

pimenta rosa serem inferiores aos encontrados em outras ervas e condimentos (LU et al., 

2011; MAISUTHISAKUL; PASUK; RITTHIRUANGDEJ, 2008; MAISUTHISAKUL; 

SUTTAJIT; PONGSAWATMANIT, 2007), ressalta-se a importância de uma visão holística 

sobre o material de estudo. Os compostos fenólicos, apesar de exercerem atividade 

antioxidante e/ou anticolinesterásica, não são os únicos metabólitos capazes de promover a 

redução do risco de DA, sendo necessária uma investigação mais profunda sobre a 

potencialidade destes alimentos sobre essa doença. 

 

2.3.3 Atividade antioxidante 

Extratos vegetais apresentam natureza complexa, sendo constituídos por diversos 

fitoquímicos de polaridades, grupos funcionais e reatividades distintas. A adoção de mais de 

um ensaio para a quantificação total de antioxidantes é, portanto, uma ferramenta mais 

elucidativa e indispensável (OZTURK, 2012), uma vez que, dificilmente um único método 

será capaz de contemplar todas as moléculas antioxidantes presentes em uma amostra 

(HUANG; OU; PRIOR, 2005; PRIOR; CAO, 1999). 

Os resultados da atividade antioxidante dos extratos de pimenta rosa e pimenta do 

reino determinadas segundo 3 métodos DPPH, ABTS e FRAP estão dispostos na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Atividade antioxidante dos extratos de pimenta do reino e pimenta rosa 

 

Extrato 

DPPH ABTS FRAP 

(µM Trolox mL
-1 

de extrato bruto) 

(µM Trolox mL
-1 

de extrato bruto) 

(µM sulfato ferroso 

mL
-1 

de extrato 

bruto) 

Pimenta Rosa (PR) 695,73±7,74ª 663,74±13,88ª 2.235,60±25,27ª 

Pimenta Verde (PV) 126,51±4,40
b
 132,74±2,77

b
 150,15±6,03

c
 

Pimenta Preta (PP) 37,92±5,65
c
 111,27±4,04

c
 351,60±4,50

b
 

Pimenta Branca (PB) 7,12±0,42
d
 37,47±4,04

d
 67,53±0,49

d
 

Resultados são a média ±D.P 

*Letras diferentes na coluna diferem entre si a 5% de significância 

  

Independentemente do teste utilizado o PR e PB apresentaram sempre o maior e o 

menor AA, respectivamente. O extrato PV, dentre as pimentas do reino, destacou-se para os 

ensaios de DPPH e ABTS, contudo, foi inferior a PP pelo método FRAP.  

 Quanto aos valores de AA, o ensaio FRAP, apresentou para todas as pimentas 

analisadas os maiores valores, quando comparados aos teores obtidos por DPPH e ABTS. 

Estes resultados podem ser indicativos da presença de substâncias antioxidantes com maior 

afinidade para reduzir os íons ferro. Entretanto, o FRAP, assim como outros ensaios, tem 

limitações e uma delas está justamente relacionada à superestimação de resultados.  

 De acordo com estudos, qualquer substância presente no extrato, mesmo sem 

propriedades antioxidantes, com potencial redox menor do que o par Fe
3+/

Fe
2+

 pode contribuir 

para os valores obtidos via FRAP, induzindo a valores falso-positivos (ALVAREZ-SUAREZ 

et al., 2009; KARADARG; OZCELIK; SANER, 2009; NILSSON et al., 2005). Ao mesmo 

tempo, subestimações também são possíveis. O FRAP é incapaz de mensurar polifenóis e 

tióis de baixa reatividade com o ferro, como a quercetina e os ácidos caféico, ferúlico e tânico, 

durante o tempo pré-determinado para realização da análise, em média 4 min (BARTOSZ, 

2010; JERKOVIC; MARIJANOVIC, 2010; MOMIRUZZAMA et al., 2012; OU et al., 2002). 

 Apesar dos vieses, a quantificação pelo método FRAP dá uma ideia de como o extrato 

se comportaria perante aos íons ferro, um dos metais de transição envolvidos na cadeia 

oxidativa da DA. Embora o aumento do estresse oxidativo seja um mecanismo patológico 

bem reconhecido na DA, a gênese deste processo não foi bem esclarecida e diversas 

possibilidades foram inferidas, uma delas seria a presença de metais de transição 

(CHAKRABARTI et al., 2013).  
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 Nos extratos de pimenta do reino a piperina pode ser responsabilizada por parte da 

atividade antioxidante encontrada. Estudos realizados in vitro demonstraram que este 

alcaloide, através de sua forte habilidade em doar hidrogênio, é capaz de inibir e/ou quelar 

metais, RL e ROS (GÜLÇIN, 2005).  

 Quanto aos ensaios por DPPH e ABTS, as discrepâncias foram menores quando 

comparados às encontradas para o FRAP. Com exceção do extrato de pimenta rosa, os 

resultados obtidos para AA foram maiores empregando-se o método ABTS. É característica 

dos radicais ABTS a capacidade de reagir com compostos lipofílicos e hidrofílicos enquanto o 

radical DPPH detém apenas afinidade por compostos hidrofílicos (ARNAO, 2000; 

MONIRUZZAMAN et al., 2012). Tal disparidade pode justificar os maiores teores obtidos 

pela técnica ABTS. 

 O PR diferentemente das pimentas do reino apresentou valores mais elevados pelo 

ensaio DDPH. No entanto, como pode ser observado na Tabela 3, a variação foi baixa, cerca 

de 30µM trolox mL
-1

 de extrato bruto. Como um mesmo antioxidante pode demonstrar 

reatividades diferentes em vários ensaios (BARTOSZ, 2010), infere-se que a variação 

encontrada esteja relacionada à seletividade de cada método aos compostos presentes na 

amostra.    

 Á exemplo, os carotenoides, em relação aos compostos fenólicos, não são bons 

supressores de radicais peroxil, mas são excelentes capturadores de oxigênio singlete. Deste 

modo, a resposta destes antioxidantes perante aos diferentes radicais ou fontes de radicais, 

pode diferir (KARADARG; OZCELIK; SANER, 2009), contribuindo para os valores 

discrepantes observados entre métodos.   

Através da quantificação de AA, igualmente constatou-se a influência do 

processamento sobre os compostos bioativos presentes nos extratos de pimenta do reino. 

Assim como houve redução abrupta dos teores de compostos fenólicos em PB, houve também 

nestes ensaios uma diminuição significativa em relação a AA. Pesquisas têm demonstrado que 

frequentemente as cascas de frutos têm alta atividade antioxidante e que o descascamento, 

como o ocorrido nos grãos de pimenta branca, pode diminuir as AA dos frutos (CHINNICI et 

al., 2004; EBERHARDT et al., 2000; SALGADO et al., 2012; WU et al., 2004).  

A diferença encontrada entre os extratos de pimenta verde e preta foi menor pelo 

método ABTS em relação ao DPPH. Como já discutido neste item, a avaliação de 

antioxidantes naturais deve ser cuidadosamente interpretada de acordo com o sistema e o 

método analítico utilizado, pois pode haver reatividade e seletividade distinta entre os 

antioxidantes presentes nos extratos (SÁNCHEZ-MORENO, 2002).   
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Apesar deste trabalho não ter analisado a ação do extrato perante peroxidação lipídica 

é de interesse que a mesma seja desempenhada, uma vez que, a oxidação lipídica é um dos 

fatores relacionados ao estresse oxidativo em cérebros de pacientes com DA.  

Outra etapa de igual importância é a realização de ensaios biológicos in vivo. Somente 

a quantificação da atividade antioxidante não é capaz de oferece informação suficiente sobre o 

desempenho do extrato no organismo, afinal um composto com atividade antioxidante 

também apresenta outras funções fisiológicas, não necessariamente equivalentes (BARTOSZ, 

2010).  

Testes in vitro, todavia, é uma etapa inicial importante para averiguar o potencial dos 

extratos estudados. E a partir dos resultados obtidos neste trabalho conclui-se que em termos 

de antioxidantes o extrato de pimenta rosa, dentre os analisados é o mais indicado.  

 

2.3.4 Atividade inibitória de AChE 

Dentre os extratos de pimenta testados somente a PB não apresentou comportamento 

dose-dependente, variando não linearmente entre 25 a 28% de inibição entre a maior e menor 

dosagem testada. Os gráficos de % de inibição x concentração podem ser observados na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Gráficos da inibição da acetilcolinesterase versus concentração de extrato bruto. PR (pimenta rosa); 

PP (pimenta preta); PV (pimenta verde) e PB (pimenta branca) 
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 A partir da equação da reta foram calculados os valores de IC50 para cada extrato de 

pimenta (Tabela 4). O extrato de pimenta rosa apresentou os melhores resultados, maior 

porcentual de inibição em menor dosagem (p≤0,05).  

Em relação às pimentas do reino o extrato de PP destacou-se em relação a PV, 

apresentando respectivamente 32 e 20% de inibição enzimática na concentração de 1mg mL
-1

. 

Na mesma concentração o extrato de pimenta rosa atingiu 89% de inibição. Os valores de 

IC50 para PB não foram calculados, pois o extrato apresentou atividade inibitória inferior a 

50% (Figura 2).  

Tomando como referência as % de inibição classifica-se os extratos PR, PP e PV, 

como fortes inibidores de AChE e PB como moderado inibidor enzimático. Extratos 

derivados de plantas com porcentagens de inibição enzimática maiores que 60% são 

considerados fortes inibidores de AChE (KHAN et al., 2006), entre 15-50% de ação 

moderada (ADSERSEN et al., 2006) e menores que 15% de ação insignificante (ADEWUSI 

et al., 2010). 

 
Tabela 4 - Valores de IC50 (mg) dos extratos de pimenta do reino e pimenta rosa 

 

Extrato IC50 (mg) 

Pimenta Rosa (PR) 0,50ª 

Pimenta Preta (PP) 1,94
b
 

Pimenta Verde (PV) 4,21
c
 

Pimenta Branca (PB) - 

Resultados são a média ±D.P 

*Letras diferentes representam diferença estatística ao nível de 5% de significância 

 

Quando comparados a fisostigmina, padrão positivo, os extratos necessitaram de 

concentrações mais elevadas para atingirem as mesmas % de inibição. Possivelmente a 

diferença encontrada deve-se a presença de compostos inertes a atividade anticolinesterásica 

e/ou interação negativa entre moléculas componentes dos extratos de pimenta.  

O processo de fracionamento ao excluir da amostra moléculas inativas e interferentes, 

proporciona maior eficácia em menor dosagem, podendo ser uma ferramenta interessante para 

reduzir os IC50 dos extratos de pimenta. Em estudo com Tabernaemontana catharinensis, 

Nicolai et al. (2013) avaliaram a atividade anticolinesterásica do extrato bruto e frações 

derivadas. Os resultados demonstraram que em geral as frações obtiveram valores IC50 (2-18 

µg mL
-1

) menores que o extrato bruto (261 µg mL
-1

).  
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Contudo, ao mesmo tempo em que a heterogeneidade e complexidade presente em 

amostras de alimentos e extratos derivados podem reduzir a atividade anticolinesterásica, 

ressalta-se que ações sinérgicas favoráveis também podem ocorrer. Os resultados obtidos para 

atividade anticolinesterásica de Nelsonia canescens podem ser citados como exemplo, todos 

os extratos testados obtiveram % de inibição maiores aos encontrados para substâncias 

isoladas como a quercetina, ácido cinâmico, cafeico e P-cumárico, apigenina, luteolina, rutina 

e quercetina na concentração de 0,1 mg mL
-1

 (OUATTARA et al., 2014). 

Apesar do uso de concentrações menores serem desejáveis pelas indústrias 

farmacêuticas e de alimentos funcionais, ao implicarem em redução de custos e facilidade de 

ingestão pelo consumidor, extratos de natureza complexa, como os investigados neste 

trabalho podem ser mais interessantes do ponto de vista holístico da DA. Isso porque, 

carregam em sua composição substâncias que podem atuar em outros pontos chaves da DA, 

como estresse oxidativo e processos inflamatórios.   

O uso de anticolinesterásicos apesar de ser a principal via de tratamento da DA é 

criticado justamente por não atuar prevenindo e combatendo outras alterações fisiológicas 

provocadas por esta patologia (ANANDA; GILL; MAHDI, 2014; KONRATH et al., 2013). E 

é precisamente neste ponto que os extratos naturais devem se inserir e diferenciarem-se.  

Até o momento nenhum trabalho relatou ou avaliou a atividade anticolinesterásica nas 

pimentas branca, verde e rosa, sendo, portanto, os resultados alcançados inéditos. Quanto à 

pimenta preta foram encontrados taxas de inibição de 58% (INGKANINAN et al., 2003), 

50% (TAPPAYUTHPIJARN; ITHARAT; MAKCHUCHIT, 2012) e 26% (YANG et al., 

2011) na concentração de 0,1 mg mL
-1

, valores estes superiores aos 17% obtidos neste 

trabalho.  

Comparações entre resultados são difíceis e pouco ilustrativas. Afinal modificações, 

mesmo que pequenas, sejam no cultivo e manejo das pimentas, preparo da amostra, 

metodologia aplicada e/ou escolha do solvente de extração podem implicar em variações nos 

resultados (GRACE et al., 2014; LUTHRIA, 2009; MARTÍNEZ-ESPLÁ et al., 2014; 

RATHNAWATHIE; BUCKLE, 1983; TAN; TAN; HO, 2013). 

Adicionalmente a piperina durante o armazenamento ou sob luz direta é convertida em 

seus isômeros (KOZUKUE et al., 2007). Como este alcaloide tem sido descrito como 

principal agente anticolinérgico presente em pimenta preta (AHMED et al., 2013; 

CHONPATHOMPIKUNLERT et al., 2010; MAHDY et al., 2012; RASOOL et al., 2014), 

modificações isoméricas podem ser responsáveis pela redução ou aumento da atividade 

anticolinesterásica observada.  
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Estudos sobre a pimenta rosa são escassos em literatura, principalmente quando o 

objeto de pesquisa é o fruto. Poucos artigos relatam sua composição fitoquímica, tornando 

difícil inferir que composto(s) estão associado(s) a sua atividade anticolinesterásica. Os 

trabalhos existentes têm apontado os polifenóis como responsáveis pelas propriedades 

farmacológicas, todavia compostos como os monoterpenos, hidrocarbonetos sesquiterpénicos 

e ácidos graxos também foram encontrados em altas concentrações (AFFONSO et al., 2012; 

LIMA et al., 2009; SANTOS et al., 2012).  

Em espécies de salvia (Salvia sp), erva cidreira (Melissa officinalis) e alecrim 

(Rosmarinus officinalis) os terpenos têm sido apontados como os principais integrantes como 

potencial para o aprimoramento cognitivo e/ou atividade anticolinesterásica (ADEWUSI et 

al., 2010; AHMED et al., 2013; MUKHERJEE et al., 2007; MURRAY et al., 2013; ORHAN; 

ASLAN, 2009). Até 2006, apenas alguns diterpenos tinham demonstrado potencial inibitório 

(HOUGHTON; REN; HOWES, 2006), entretanto, pesquisas mais recentes têm demonstrado 

que diversos compostos pertencentes a este grupo tem capacidade de exercer tanto forte como 

moderada atividade anticolinesterásica (MURRAY et al., 2013).  

Além dos terpenos, outros fitoquímicos presentes no extrato de pimenta rosa também 

podem ser responsáveis pela % de inibição observada. Compostos fenólicos, flavonoides 

esteróis também são reconhecidos como agentes promissores no combate a DA ao possuírem 

atividade anticolinesterásica (HOUGHTON; REN; HOWES, 2006; MUKHERJEE et al., 

2007; MURRAY et al., 2013; ORHAN et al., 2009; WILLIAMS; SORRIBAS; HOWES, 

2011).   

Apesar dos resultados em pimenta preta não serem inéditos, este estudo destaca-se por 

ter demonstrado que o extrato de PP, entre as pimentas do reino, é a mais indicada como 

inibidora de AChE, e consequentemente para a DA. Dentre os compostos existentes na 

pimenta do reino, a piperina, tem sido o principal composto associado a atividade 

anticolinesterásica e os benefícios a DA.  

Ao quantificar os teores de piperina em pimenta do reino estudos demonstram que as 

concentrações deste alcaloide são maiores em pimenta verde, seguida da pimenta preta e 

branca (FRIEDMAN et al., 2008; RATHNAWATHIE; BUCKLE, 1983). Como atividade 

anticolinesterásica neste trabalho foi maior em PP acredita-se a piperina não é a única 

substância atuante. Outros compostos como os terpenos, esteróides e compostos fenólicos e 

outros alcaloides (MUSENGA et al., 2007; MURTHY; BHATTACHARYA, 2008) presentes 

nesta pimenta e seu extrato derivado, possivelmente podem atuar sinergicamente a piperina 

conferido as % de inibição encontrada. 
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Outra hipótese admissível seria o comportamento não dose dependente da piperina. 

Neste caso, após nível ótimo, concentrações mais elevadas seriam responsáveis pela queda 

nas % de inibição. A quantificação da piperina nos extratos e o estudo sobre o potencial 

anticolinesterásico da piperina isolada podem oferecer respostas mais contundentes sobre esta 

questão.  

Quanto às razões pela diferença encontrada entre as porcentagens de inibição em 

pimenta do reino acredita-se que sejam justificáveis pelos distintos processamentos 

empregados nas pimentas preta, verde e branca. Diversos estudos, assim como este trabalho 

(AGBOR et al, 2006; FRIEDMAN et al., 2008) têm demonstrado que procedimentos pós-

colheita são capazes de alterar quantitativamente e qualitativamente os metabólitos presentes 

nos alimentos, processo este que consequentemente altera a atividade biológica dos alimentos 

e extratos derivados.  

Os resultados alcançados a partir desta análise demonstram a importância destas 

pimentas como agentes anticolinesterásicos. Dentre as pimentas estudadas a pimenta rosa se 

destaca, sendo a candidata mais promissora ao desenvolvimento de produtos alimentares ou 

farmacológicos destinados a redução do risco da DA. Estudos posteriores sobre a composição 

de metabólitos presentes nestes extratos poderão oferecer informações valiosas sobre quais 

compostos presentes nestes extratos são responsáveis pelo potencial encontrado. Neste 

trabalho o processo de identificação foi iniciado e os resultados obtidos podem ser observados 

no item 2.3.6. 

 

2.3.5 Correlação de Pearson 

 Não foram encontradas correlações estatisticamente significativas aos níveis de 5 % de 

probabilidade para todas as variáveis estudadas (Tabela 5).  

Em frutas e vegetais os compostos fenólicos têm sido apontados como os principais 

bioativos relacionados à atividade antioxidante, inclusive, muitos trabalhos têm relatado uma 

forte correlações positivas entre estas duas variáveis. No entanto os compostos fenólicos não 

são os únicos compostos a exercerem esta atividade, e por este motivo, correlações não 

significativas, como as obtidas neste trabalho, também já foram relatadas. No caso das 

amostras de pimenta do reino, além dos compostos fenólicos existe a piperina, alcaloide 

reconhecidamente antioxidante. Os terpenos presentes em pimenta rosa e pimenta do reino 

também podem ser responsáveis por parte da atividade antioxidante observada. 
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Tabela 5 - Matriz de correlação entre compostos fenólicos totais, capacidade antioxidante pelos métodos ABTS, 

DPPH e FRAP e inibição da acetilcolinesterase em extratos de pimenta do reino e pimenta rosa 

 

 Fenólicos DPPH ABTS FRAP Acetilcolinesterase 

Fenólicos 1 -0.27
ns

 -0.63
ns

 -0,29
ns

 0,63
ns

 

DPPH ns 1 0,9
ns

 -0,30
ns

 0,56
ns

 

ABTS ns ns 1 -0,23
ns

 0,18
ns

 

FRAP ns ns ns 1 -0,45
ns

 

Acetilcolinesterase ns ns ns ns 1 

ns=não significativo p < 0,05 

  

 Além da existência de outras moléculas antioxidantes, a inexistência de correlação 

significativa entre o teor de fenólicos e AA pode estar relacionada à inatividade antioxidante 

de alguns fenólicos presentes na amostra. Acredita-se que os fenólicos não sejam ativos até 

que hidroxilações orto-ou-para tenham aumentado à densidade de elétrons no grupo hidroxila 

e diminuído a energia de ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, aumentando assim a sua 

reatividade (GÜLÇIN, 2012). Fatores como a posição e o número de hidroxilas são também 

determinantes da eficácia desta molécula perante o radical oxidante (HEINONEN; 

LEHTONEN; HOPIA, 1998).  

 Assim como os compostos fenólicos não são os únicos fitoquímicos responsáveis pela 

AA, a existência de outros compostos também pode ter influenciado na atividade 

anticolinesterásica observada, justificando a ausência de correlação significativa entre estas 

duas variáveis. De fato em pimenta do reino a piperina têm sido citada como principal 

contribuinte (AHMED et al., 2013; BUTT et al., 2013; CHONPATHOMPIKUNLERT; 

WATTANATHORN; MUCHIMAPURA, 2010).  

 A razão pela ausência de correlação significativa encontrada neste trabalho, entre os 

métodos de avaliação da AA pode ser justificada pela peculiaridade de cada método.  Como 

discutido no item 2.3.3 as técnicas para mensurar AA têm distinta seletividade aos compostos 

antioxidantes presentes na amostra, ao mesmo tempo, em que estes apresentam respostas 

diferentes perante distintos radicais ou fontes de radicais.    

A inexistência de correlação entre os três métodos para mensurar AA e atividade 

anticolinesterásica demonstraram que não necessariamente os compostos capazes de reduzir 

radicais livres são também responsáveis pela inibição da enzima AChE. Sob o ponto de vista 

da DA é de interesse que os compostos presentes no extrato exibam atividade biológica 
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direcionada, seja reduzindo o estresse oxidativo ou inibindo a AChE, pois desta forma evita-

se que haja competição entre estes dois pontos chave desta patologia.  

 

2.3.6 Análise por LC-MS  

 Mediante as resultados obtidos nas analises bioquímicas, este trabalho, julgou 

importante analisar alguns questionamentos: 

- São as diferenças encontradas nas analises bioquímicas provenientes de uma composição 

fitoquímica diferencial entre os grãos de pimenta preta, verde, branca e rosa? 

- No caso das pimentas do reino, foi o processamento capaz de modular a composição de 

metabólitos secundários? 

- O procedimento de produção do extrato foi responsável pela perda de compostos 

biologicamente ativos?  

Dentre as técnicas capazes de mensurar estas mudanças esta a analise do perfil 

metabolômico. Para tal foi realizada a análise de LC-MS em amostras de pimentas do reino e 

pimenta rosa submetidas ao processo de extração dos grãos (EG) e extração do extrato (EE). 

Como alimentos são matrizes complexas de alta diversidade química as amostras foram 

analisadas nos modos operacionais ESI (+) e ESI (-).  

Neste trabalho foram realizadas comparações entre os perfis metabolômicos, análise 

dos componentes principais e da importância da variável em projeção. Em passos futuros será 

realizada a identificação dos possíveis metabólitos via espectrometria de massas sequencial 

(MS/MS).  

 

2.3.6.1 Perfis metabolômicos  

Comparando cromatogramas de EG, para o MS operando no ESI (+), na Figura 3, 

nota-se que as pimentas do reino apresentam uma maior diversidade de compostos (indicado 

pelo número de picos cromatográficos) em relação à pimenta rosa. Corrobora com esta 

afirmação o fato de terem sido contabilizados para a pimenta preta, verde, branca e rosa, 

respectivamente 277, 278, 271 e 30 possíveis metabólitos. Estes valores foram obtidos após o 

tratamento dos dados processados pelo software Markerlynx (Water) e podem ser observados 

na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Número de possíveis metabólitos em pimenta do reino e pimenta rosa 

 

Modo Operacional Amostra 
N° metabólitos na extração 

dos grãos de pimenta 

N° metabólitos na 

extração do extrato de 

pimenta 

POSITIVO 

Pimenta Rosa 30 12 

Pimenta Preta 277 51 

Pimenta Verde 278 51 

Pimenta Branca 271 43 

NEGATIVO 

Pimenta Rosa 135 37 

Pimenta Preta 124 48 

Pimenta Verde 136 69 

Pimenta Branca 115 17 
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%

0
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10.98 16.86

 
Figura 3 - Comparação entre os cromatogramas obtidos via ESI (+)-MS, característicos das amostras de pimenta 

do reino e pimenta rosa com extração do grão (EG). PB (pimenta branca); PP (pimenta preta); PV 

(pimenta verde) e PR (pimenta rosa) 

PB 

PV 

PR 

PP 
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Figura 4 - Comparação entre os cromatogramas obtidos via ESI (+)-MS, característicos das amostras de pimenta 

do reino e pimenta rosa com extração do extrato (EE). PB (pimenta branca); PP (pimenta preta); PV 

(pimenta verde) e PR (pimenta rosa) 

  

PB 

PP 

PV 

PR 
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É possível observar a semelhança entre as amostras de pimenta do reino através do 

perfil cromatográfico obtido, os quais estão bem distribuídos por todo o tempo de corrida. 

Quanto ao espectro de pimenta rosa observa-se menor abundância de metabólitos ionizados 

(30 íons), estando os picos concentrados nas faixas de 6 a 8 minutos e de 11 a 14 minutos. 

Uma boa distribuição dos picos pelo cromatograma demonstra que o tempo de corrida 

adotado foi o ideal para os propósitos deste trabalho. 

Dentre as similaridades observadas entre os cromatogramas das amostras EG de 

pimenta do reino e pimenta rosa, para o MS operando no ESI (+) estão os picos retidos no 

tempo de 13,27 de m/z 550,6325 e 6,03 minutos de m/z 256,2697. Apesar de estarem 

presentes em todas as pimentas estudadas a intensidade do pico de m/z 550,6325 variou e 

encontrar-se mais intenso na pimenta rosa (Figura 3). 

 Igualmente nos cromatogramas das amostras EE, para o MS operando no ESI (+), 

(Figura 4) houve uma maior paridade entre os extratos de pimenta do reino. Contudo, 

interessantemente, foram comuns as amostras de PB, PP, PV e PR os picos retidos em 11.9 de 

m/z 522,6199 e 13,03 minutos de m/z 550,6505. Além destes dois picos as amostras PP e PB 

apresentaram em comum o pico de m/z 531,4352 a 13,88 minutos de corrida, porém em 

intensidades distintas.  

Dentre as pimentas do reino dois picos foram exclusivos, um para PV (m/z 334,3277 a 

7,36 min) e outro para PB (m/z 338,3521 a 9,38 min). Em termos de diversidade novamente 

os EE de pimenta do reino se destacaram em relação à pimenta rosa. Após o tratamento dos 

dados foram obtidos para pimenta preta, verde, branca e rosa, respectivamente 51, 51, 43 e 12 

possíveis metabólitos Quanto à distribuição houve uma maior concentração de metabólitos no 

início da corrida para os extratos de pimenta do reino. 

Entre as amostras de EG, para o MS operando no ESI (-), Figura 5, foi igualmente 

observado similaridade entre os picos para as pimentas do reino, sendo estas repetições 

biológicas visualmente distintas a pimenta rosa.  Contudo, neste modo operacional, as 

amostras EG para pimenta rosa exibiram número próximo de possíveis metabólitos as demais 

pimentas analisadas. Foram contabilizados para a pimenta preta, verde, branca e rosa, 

respectivamente 124, 136, 115 e 135 íons. Houve também uma maior concentração de picos 

entre os 9 primeiros minutos de corrida, para a pimenta rosa.  
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Figura 5 - Comparação entre os cromatogramas obtidos via ESI (-)-MS, característicos das amostras de pimenta 

do reino e pimenta rosa com extração do grão (EG). PB (pimenta branca); PP (pimenta preta); PV 

(pimenta verde) e PR (pimenta rosa) 
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Figura 6 - Comparação entre os cromatogramas obtidos via ESI (-)-MS, característicos das amostras de pimenta 

do reino e pimenta rosa com extração do extrato (EE). PB (pimenta branca); PP (pimenta preta); PV 

(pimenta verde) e PR (pimenta rosa) 
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Diferentemente dos espectros anteriores, em que existia uma sugestão de similaridade 

entre as amostras de pimenta do reino, as amostras EE no MS operando no ESI (-) sugerem 

uma maior disparidade entre todas as amostras avaliadas (Figura 6). Os possíveis metabólitos 

foram detectados somente no início da corrida, sendo as amostras EE para o PB a menos 

diversa em metabólitos. Foram contabilizados para a pimenta preta, verde, branca e rosa, 

respectivamente 48, 69, 17, 37 íons.  

Comparativamente os espectros obtidos para as amostras EG, sejam no MS operando 

no ESI (-) ou ESI (+), foram mais ricos em metabólitos do que EE (Tabela 6). Este resultado 

demonstra que o processo empregado para obtenção dos extratos PB, PP, PV e PR induziu 

uma perda significativa de compostos. Identificar quais metabólitos estão ausentes nestes 

extratos permitirá avaliar se houve também perda de compostos relacionados  a DA. Dentre as 

variáveis possivelmente responsáveis pela perda de fitoquímicos estão o solvente, período de 

extração prolongado e emprego de temperatura elevada.  

Com exceção das amostras de EE no ESI (-) é possível notar que em todos os 

cromatogramas das repetições biológicas de pimenta do reino, o pico mais intenso observado 

no perfil (pico base) tem tempo de retenção 2,2 e valor de m/z 286,1209 (Figuras 3, 4 e 5). Foi 

possível identificar, com um erro no valor de massa menor que 0,05, e adulto [M+H]
+
 através 

do banco de dados HMDB (http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB29377) que este m/z 

(286,1209), possivelmente é referente à piperina, alcaloide típico deste condimento de 

formula molecular C17H19NO3 que está relacionado às atividades anticolinesterásicos e 

antioxidante. 

 

2.3.6.2 Análise de componentes principais (PCA) 

Os dados obtidos via LC-MS (espectros de massas e os cromatogramas) foram 

processados através da análise multivariada. Nas Figuras 7 e 8 podem ser observados os 

gráficos de PCA, gerados para os grupos EG e EE. 

O PCA é uma ferramenta estatística exploratória e não supervisionada que agrupa as 

amostras de acordo com suas maiores similaridades (CANEVAROLO, 2012). Esta análise 

muito empregada em analises de ―fingerprints‖ de metabólicos (BAILEY et al., 2003; 

DEFERNEZ; COLQUHOUN, 2003) busca reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados 

inicias, preservando a maior quantidade de informação (variância) possível (DA SILVA, 

2011; WISHART, 2008). Os gráficos de PCA não refletem necessariamente a segregação 

originalmente estabelecida, mas sim a segregação mais significativa do ponto estatístico 

(CANEVAROLO, 2012).  



61 

 

 

ESI (+)  

 
Figura 7 - Gráficos de PCA 3D score plot obtidos para LC-MS operando no modo positivo (ESI (+)). As 

amostras com extração do grão EG são representados no gráfico (A) e as amostras com extração do 

extrato EE no gráfico (B). PR (pimenta rosa); PP (pimenta preta); PV (pimenta verde) e PB (pimenta 

branca) 

 

 

ESI (-)  

 
Figura 8 - Gráficos de PCA 3D score plot obtidos para LC-MS operando no modo positivo (ESI (-)). As 

amostras com extração do grão EG são representados no gráfico (A) e as amostras com extração do 

extrato EE no gráfico (B). PR (pimenta rosa); PP (pimenta preta); PV (pimenta verde) e PB (pimenta 

branca) 
 

Os grupos de amostras são considerados significativamente distintos, quando a 

variância, soma dos dois primeiros componentes principais (PCs), é superior a 50%. No ESI 

(+) obteve-se paras amostras EG e EE, variância de 85% e 84%, respectivamente. No ESI (-) 

os valores obtidos foram 55% para o grupo EG e 53% para o grupo EE. Apesar de ser 
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esperada esta diferença entre as pimentas do reino e pimenta rosa, por serem frutos de ordens 

vegetais distintas, não se esperava uma distinção tão significativa entre as pimentas do reino, 

frutos da mesma espécie.  

Estes resultados, no entanto, corroboram os observados nas análises bioquímicas, 

tornando evidente que o processamento empregado nas pimentas do reino é capaz de modular 

o perfil de metabólitos ao ponto de separá-las em grupos distintos.  

Apesar da variância, é possível observar que no grupo EG houve agrupamento das 

amostras de pimentas do reino em mesmo plano, estando mais distantes à pimenta rosa do que 

entre si. Esta tendência é visível em ambos os modos (ESI (+) e ESI (-)). Ao mesmo tempo, 

nota-se que nos PCAs gerados para o grupo EG, as amostras estão claramente melhor 

separadas e delimitadas do que em relação ao conjunto de dados EE, no qual houve 

aproximação de algumas amostras.  

No grupo EE, no ESI (+), o extrato de pimenta preta se aproximou ao extrato de 

pimenta verde. Esta disposição permaneceu no ESI (-), contudo, menos intensa. Foi também 

notada uma nítida tendência de aproximação do extrato PR ao PP.  

Como discutido no item 2.3.6.1 o processo de extração empregado neste estudo 

evidentemente reduziu a diversidade de metabólitos. Esta ―homogeneização‖, 

consecutivamente, aumenta a tendência de aproximação entre as amostras, as quais foram 

visualizáveis nos PCAs gerados para as amostras EE. Ressalta-se, no entanto, que o 

procedimento empregado para a obtenção dos extratos ainda permitiu a separação das 

amostras, vide variâncias, não sendo os perfis metabólicos iguais uns aos outros. 

 

2.3.6.3 Importância da variável em projeção (VIP - Variable Importance in Projection) 

A análise de discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) é descrita como 

uma ferramenta estatística que busca evidenciar as similaridades ou diferenças específicas 

através da organização de PCs. No caso, a presença e/ou ausência de determinados 

metabólitos em pimenta do reino e pimenta rosa. Diferentemente do PCA, o PLS-DA é um 

método supervisionado de reconhecimento de padrões (CANEVAROLO, 2012).  
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ESI (+) 

 
 

ESI (-) 

 
Figura 9 - Os 15 íons que mais contribuiu para a variância entre os grupos obtidos para LC-MS operando no 

modo positivo (ESI (+)) e negativo (ESI (-)). As amostras com extração do grão EG são 

representados no gráfico (A) e as amostras com extração do extrato EE no gráfico (B). A cor verde 

indica maior intensidade relativa no respectivo grupo e a vermelha menor intensidade relativa no 

grupo. R (pimenta rosa); P (pimenta preta); V (pimenta verde) e B (pimenta branca) 

 
 Assim como o PCA, o PLS-DA demonstrou uma significativa separação dos grupos 

amostrais EG e EE em ambos os modos operacionais do MS ((ESI (+) e ESI (-)). Os valores 

de variância obtidos no ESI (+) para as amostras EG e EE foram ambos de 85%. Enquanto no 

ESI (-) os valores obtidos foram 52% para o grupo EG e 48 % para o grupo EE. Igualmente 
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ao PCA houve também no PLS-DA uma maior segregação dos grupos no ESI (+) do que no 

ESI (-). 

 Para identificar quais variáveis foram responsáveis pelas segregações o parâmetro VIP 

foi utilizado para selecionar as variáveis que apresentam contribuição mais significativa para 

discriminar os perfis de metabolômicos gerados. O VIP, em linhas gerais explica a 

importância da variável para todo o modelo (BOGDANOV et al., 2008).  Os VIPs contendo 

os 15 íons com maior efeito discriminatório entre as amostras EG e EE de pimenta do reino e 

pimenta rosa  podem ser visualizados na Figura 10. 

A partir destes 15 íons será realizada a análise de fragmentação via MS/MS, com o 

intuito de identificar os íons responsáveis pelo efeito discriminatório observado.  

Embora não tenha sido realizada a identificação dos metabólitos algumas informações 

interessantes puderam ser extraídas comparando os VIPs. A pimenta rosa, apesar de ter 

apresentado os melhores resultados nas analises bioquímicas não apresentou nenhum possível 

metabólito com alto potencial discriminatório, dentre os 15 íons investigados.  Outro fato 

interessante é que no ESI (-) as amostras EE de pimenta verde foram responsáveis, como 

exceção do íon m/z 329,2081, por todas as contribuições mais significativas entre os perfis de 

metabolômicos gerados. 

Quando comparados os VIPs de EG e EE notou-se que alguns dos possíveis 

metabólitos foram mantidos mesmo após o procedimento de produção do extrato. No ESI (+) 

foram encontrados os seguintes íons em comum m/z 362,3556; 272,1434 e 334,3273. O 

primeiro tendo alto valor discriminatório em pimenta branca e preta, o segundo somente em 

pimenta branca e terceiro em pimenta verde e preta.  

Igualmente foram encontrados três íons presentes em ambas às amostras do grupo EC 

e EE no ESI (-), são eles m/z 504,4510; 520,2457 e 476,2669. Estes possíveis metabólitos 

sempre apresentaram maior valor discriminatório na pimenta verde. 

Pelos dados obtidos até o momento pode-se concluir que o processamento empregado 

para a extração foi capaz de modular o perfil metabólito das pimentas do reino. Respondendo 

a um das questões levantas no item 2.3.6. Contudo somente a identificação dos compostos 

poderá responder se a diferença de composição esta relacionada aos resultados obtidos nas 

análises bioquímicas, bem como se houve perda de compostos biologicamente ativos durante 

o processo de produção do extrato. Em trabalho futuros a elucidação estrutural dos 

metabolitos com alto potencial discriminatório será realizada através do experimento de 

MS/MS. 



65 

 

3 CONCLUSÃO 

Do presente trabalho foram sugeridas as seguintes conclusões: 

 

O extrato de pimenta rosa apresenta o maior teor de compostos de fenólicos totais, a 

melhor atividade antioxidante e anticolinesterásica em comparação aos extratos de pimenta do 

reino. 

Dentre as pimentas do reino, a pimenta verde destaca-se com os maiores teores de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante pelo método DPPH e ABTS. 

A pimenta preta, das pimentas do reino investigadas, apresenta os melhores resultados 

para as análises de atividade anticolinesterásica e atividade antioxidante pelo método FRAP. 

As correlações entre os métodos antioxidantes (DPPH, ABTS e FRAP), atividade 

anticolinesterásica e teor de compostos fenólicos totais foram não significativas. 

 As pimentas preta, verde, branca e rosa são significativamente distintas entre si quanto 

ao perfil metabolômico. 

O espectro obtido para as amostras EG, seja no MS operando no ESI (-) ou ESI (+), 

foram sempre mais ricos em metabólitos do que EE.  

O m/z 286,1209 presente nas amostras de pimenta do reino possivelmente se refere à 

piperina, alcaloide típico deste condimento. 

 O processamento das pimentas do reino induz modificações quantitativas e 

qualitativas sobre a composição fitoquímica deste condimento. 

A pimenta rosa não apresentou nenhum possível metabólito com alto potencial 

discriminatório, dentre os 15 íons investigados.   

No ESI (-) as amostras EE de pimenta verde foram responsáveis, exceto íon de m/z 

329,2081, por todas as contribuições mais significativas entre os perfis de metabolômicos 

gerados. 

A pimenta rosa apresenta o maior potencial na redução de risco da DA, dentre as 

pimentas investigadas. 
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