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Resumo:  
O estudo fundamentou-se em pesquisas que demonstram a eficácia das antocianinas para a 
atividade hipolipêmica. A pesquisa objetivou avaliar o perfil lipídico em camundongos da 
linhagem ApoE-/- alimentados com dieta à base de extrato liofilizado de açaí da Mata 
Atlântica (Euterpe edulis Martius). Foram utilizados 10 camundongos C57BL/6e 40 ApoE-/- 
com 14 semanas.Os animais foram subdivididos em cinco grupos de 10 animais. Os grupos 
foram: G1(Controle-) = C57BL/6 (dieta AIN-93M); G2 (Controle +) = ApoE-/- (dieta AIN-
93M); G3= ApoE-/- (dieta AIN-93M + 2% de açaí liofilizado), G4= ApoE-/- (dieta AIN-93M + 
6% de açaí liofilizado) e G5=ApoE-/- (dieta AIN-93M + 50mg/kg/dia de sinvastatina). O 
fruto de açaí foi despolpado com álcool etílico 70%, liofilizado e adicionado à dieta. Após 75 
dias, os camundongos sofreram eutanásia. Foram realizadas análises bioquímicas de perfil 
lipídico e enzimas aspartato aminotransferase – AST e alanina aminotransferase – ALT. Para o 
colesterol total e LDL-c, os grupos G3 e G4 apresentaram redução significativa em 
comparação ao G2, no grupo G5 não houve redução significativa quando comparado ao grupo 
controle. Não houve diferença significativa entre os grupos à base da dieta com açaí e G2 para 
triglicerídeos e HDL-c. O grupo tratado com sinvastatina apresentou melhora no HDL-c 
quando comparado ao G2, sem alteração significativa para triglicerídeos. Não houve diferença 
significativa entre os grupos para as enzimas marcadoras de hepatotoxicidade (AST/TGO e 
ALT/TGP). Conclui-se que a dieta à base de extrato de açaí promoveu melhora do perfil 
lipídico com superioridade à sinvastatina nos parâmetros de colesterol total e LDL-c em 
camundongos ApoE-/- sem risco de hepatotoxicidade.  
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