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RESUMO 

 

 

A dislipidemia é considerada um dos fatores de risco mais importantes para o 

desenvolvimento da aterosclerose (atero = gordura; esclerose = fibrose), sendo esta 

avaliada como um problema de saúde pública, uma vez que é apontada como 

principal fator de predisposição a doenças cardiovasculares (DCV), como: infartos 

do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e doenças vasculares periféricas, 

responsáveis pela principal causa de morbi-mortalidade no mundo. Como medida de 

ação protetora de doenças crônicas não transmissíveis, a ciência tem se ocupado da 

investigação de propriedades dos alimentos denominados funcionais. A utilização 

desses alimentos é cada vez mais frequente, em busca de uma alimentação mais 

equilibrada com vista à promoção da saúde. Entre a grande variedade destes 

alimentos destaca-se a berinjela (Solanum melongena L.), o que justifica a 

realização deste trabalho que tem por finalidade esclarecer sobre o possível efeito 

hipolipemiante da berinjela e diferencial metodológico dos estudos. Para este fim 

foram consultadas 11 referências publicadas nos últimos 10 anos. A berinjela vem 

sendo amplamente consumida no Brasil e em outros países, pois tem sido 

empregada na medicina popular como agente hipocolesterolêmico. Nos estudos 

encontrados foram várias as formas de utilização do fruto como: suco de berinjela 

com laranja, suco de berinjela com casca, chás com várias formas de preparo, pasta 

enriquecida com berinjela e cápsulas contendo o extrato seco do fruto. Após análise 

dos resultados conclui-se que a berinjela (Solanum melongena L.) pode ser utilizado 

na prevenção primária das dislipidemias, em especial a hipercolesterolemia, pois 

64% dos estudos encontrados relataram ação hipolipemiante. 

 

Descritores: Berinjela, alimento funcional, hipolipemiante, dislipidemia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A dislipidemia é considerada um dos fatores de risco mais importante para o 

desenvolvimento da aterosclerose (atero = gordura; esclerose = fibrose), evento 

caracterizado pelo acúmulo de material lipídico no espaço intra e extracelular na 

camada íntima do endotélio, recoberto por capa fibrosa, originando processo 

inflamatório de baixo grau. A aterosclerose é avaliada como um problema de saúde 

pública, uma vez que, é apontada como principal fator de predisposição a doenças 

cardiovasculares (DCV) como: infartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais 

e doenças vasculares periféricas, responsáveis pela principal causa de morbi-

mortalidade no mundo (SILVA & MURA, 2007; SANTOS et al., 2001; ROSENDO et 

al., 2007). 

A aterosclerose é considerada uma doença de múltiplas causas, tendo em 

vista que sua prevalência e gravidade mostram-se relacionadas a fatores intrínsecos 

e extrínsecos ao indivíduo. Neste sentido, são tidos como fatores de risco 

intrínsecos e não modificáveis: idade, sexo, raça, história familiar e anormalidades 

genéticas. No entanto, fatores de risco extrínsecos como: dislipidemias (HDL baixo e 

LDL elevado), hipertensão, tabagismo, diabetes, sedentarismo, obesidade, uso de 

medicamentos e estresse emocional são suscetíveis à mudanças e/ou eliminação,  

dependendo dos hábitos alimentares e estilo de vida adotado pelo indivíduo 

(SANTOS et al., 2001; SILVA & MURA, 2007).  

Se analisados os fatores extrínsecos acima citados, os estágios do processo 

aterosclerótico são passíveis de serem reversíveis, desde que o fator 

desencadeante da lesão seja removido e ações protetoras consigam cessar o 

quadro inflamatório e fibroproliferativo presentes (BRAGA & BARLETA, 2007). 

Como medida de ação protetora de doenças crônicas não transmissíveis, a 

ciência tem se ocupado da investigação de propriedades dos alimentos 

denominados funcionais (ANJO, 2004; MORAES & COLLA, 2006). 

Um alimento pode ser considerado funcional se for demonstrado que o 

mesmo pode afetar beneficamente uma ou mais funções alvo no corpo, além de 

possuir efeitos nutricionais básicos, de maneira que seja tanto relevante para o bem 
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estar e a saúde quanto para a redução do risco de uma doença (ROBERFROID, 

2002). 

 A utilização desses alimentos é cada vez mais frequente, em busca de uma 

alimentação mais equilibrada com vista à promoção da saúde. Entre a grande 

variedade destes alimentos destaca-se a berinjela (Solanum melongena L.), o que 

justifica a realização deste trabalho que tem por finalidade esclarecer sobre o 

possível efeito hipolipemiante da berinjela (Solanum melongena L.) e diferencial 

metodológico dos estudos. 
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OBJETIVO 

 

 

Realizar revisão bibliográfica sobre os efeitos hipolipemiante da berinjela 

(Solanum melongena L.) e sua utilização como agente terapêutico. 

 

 

HIPÓTESE 

 

 

A berinjela apresenta efeito hipolipemiante, podendo ser utilizada como 

alternativa terapêutica.  
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METODOLOGIA 

 

 

A revisão bibliográfica foi realizada a partir de consulta a publicações nos 

bancos de dados LILACS, SCIELO, MEDLINE e PUBMED utilizando descritores na 

língua portuguesa (hipercolesterolemia, dislipidemia, berinjela, efeito hipolipemiante, 

plantas medicinais, fitoterápicos, flavonóides, Solanum melongena L.), na língua 

inglesa (hypercholesterolemia, dislipidemy, eggplant, hypolipidemic effect, herbal 

medicine, phytotherappics, flavonoids) e por busca manual das referências citadas 

nos artigos encontrados. 

 Trata-se de uma revisão realizada por meio de levantamento de artigos 

científicos publicados nos últimos 10 anos, sendo levado em consideração, para 

melhor análise e discussão dos resultados, um estudo realizado no ano de 1998 . 

O critério de inclusão para os estudos encontrados foi à abordagem do 

emprego da berinjela como alternativa terapêutica no tratamento das dislipidemias. 

Foram excluídos estudos que relatavam o emprego da berinjela para outros fins. 
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RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 

A busca bibliográfica, de acordo com os descritores, período, objetivo do 

estudo e critérios de inclusão, resultou em 11 artigos selecionados para o 

desenvolvimento do presente trabalho.  

 

Berinjela (Solanum melongena L.) 

  

A berinjela, comumente utilizada na alimentação humana, pertence à família 

Solanaceae.  A planta, originária da Índia e introduzida no Brasil no século XVI pelos 

portugueses, apresenta porte arbustivo, com aproximadamente um metro de altura, 

caule semilenhoso com folhas alternas, ovadas, angulosas e de cor esbranquiçada. 

Suas flores violáceas podem apresentar manchas amareladas. Os frutos são 

grandes, de formato variável (oval, oblongo, redondo, oblongo-alongado, alongado 

etc.), casca fina e normalmente brilhante, de coloração branca, rosada, zebrina, 

amarela, púrpura ou preta. Seu interior é esbranquiçado com várias sementes 

pequenas. No Brasil, o tipo mais comum encontrado é a berinjela de formato 

oblongo, de coloração roxo-escuro brilhante e pedúnculo verde (EMBRAPA, 2007; 

HOFFMANN & PADOIN, 2007). 

O período do plantio da berinjela corresponde aos meses de setembro a 

dezembro no planalto, e de março a julho em regiões litorâneas. A propagação é 

realizada por sementes espalhadas inicialmente em sementeiras, sendo as mudas 

transplantadas para o local definitivo, deixando-se espaço de cinqüenta centímetros 

entre as mudas e um metro entre as linhas. A colheita é realizada entre quatro e 

cinco meses após o plantio e dura em média noventa dias (EMBRAPA, 1998). 

 Cultivada em maior escala em São Paulo, Minas Gerais e região Sul do País, 

a berinjela é composta de água (93,8%), proteína (1,2g), lipídeos (0,1g), 

carboidratos (4,4g), fibras (2,9g), vitaminas como: retinol (5mcg), tiamina (60mcg), 

riboflavina (45mcg), niacina (0,600mg), ácido ascórbico (1,2mg) e ainda, sais 

minerais como: cálcio (9mg), fósforo (29mg), ferro (0,4mg), potássio (28,88mEq) e 

magnésio (90mg) (TACO, 2006; FRANCO, 2004).  



13 

 

A quantidade de nutrientes pode apresentar diferenças em função de fatores 

associados ao cultivo e ao ambiente, como local de plantio, adubação, ocorrência de 

pragas, período de colheita, idade e características genéticas da hortaliça (JUNIOR, 

2004). 

De acordo com Junior (2004), considerando as características de alimento 

funcional apresentadas pela berinjela, os cuidados no cultivo devem estender-se 

desde a plantação até a pós-colheita. 

Não obstante o interesse pela propriedade funcional da berinjela ter sido 

iniciado na primeira década do século XX, estudos realizados, desde essa data, 

mostram-se discordantes (ROFFO, 1943). 

 

 

Propriedades Funcionais Atribuídas à Berinjela 

 

Vários efeitos são atribuídos a propriedades funcionais da berinjela como: 

redução do peso corpóreo, ação diurética e hipoglicemiante, sendo a ação 

hipolipemiante seu principal atributo, conferido pelos teores de compostos 

antioxidantes e fibra alimentar por ela apresentada. 

A fibra alimentar é um composto que resiste à digestão e à absorção no 

intestino delgado de humanos. O papel primário da fibra alimentar é servir de 

substrato para a microbiota normalmente presente no intestino grosso e, além disso, 

modular a velocidade de digestão e absorção dos nutrientes, bem como promover 

uma laxação normal. Pesquisas realizadas nos últimos 25 anos mostram que seus 

efeitos no trato gastrintestinal têm importantes conseqüências metabólicas que 

podem resultar em redução do risco de doenças cardiovasculares, de certos tipos de 

câncer e de diabetes mellitus (Tipo 2) (CUPPARI, 2005). 

A viscosidade é uma característica que certas fibras apresentam, sendo esta 

responsável pela diminuição do colesterol plasmático e das LDL-c. Essas fibras 

consideradas viscosas podem afetar o metabolismo de lipídeos por meio de muitas 

vias, incluindo o aumento da excreção de ácidos biliares e a diminuição da absorção 

de lipídeos. O aumento da excreção de ácidos biliares provoca elevação na 

conversão de colesterol sanguíneo para a formação destes ácidos (CUPPARI, 

2005). 
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Considerando esses fatores a fibra alimentar passou a ter sua importância 

reconhecida para a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde recomenda 

uma adaptação gradual de uma dieta rica em fibras solúveis e insolúveis (27 a 

40g/dia). Neste sentido, por seu conteúdo em fibras a berinjela é uma boa opção a 

ser introduzida no cardápio, podendo ser consumida in natura, posto que em 100g 

do fruto há 2,9g de fibra alimentar. Uma outra alternativa de consumo da berinjela é 

na forma de farinha como ingrediente de pães, bolos e biscoito, onde 100g da 

farinha possui 44,12% de fibra total. (HOFFMANN & PADOIN, 2007; PEREZ & 

GERMANI, 2004). 

Além das fibras a berinjela apresenta compostos que exercem função 

antioxidante como às saponinas, as niacinas, os flavonóides e outros (HOFFMANN 

& PADOIN, 2007).  

Os antioxidantes são substâncias que ajudam a combater os radicais livres, o 

que restringe os efeitos maléficos destes no organismo humano, pois os radicais 

livres oxidam o LDL o que aumenta o risco do aparecimento da doença 

aterosclerótica (PIMENTEL et al., 2005). 

Estudos mostram que as saponinas podem contribuir para a redução do 

colesterol total sem afetar a fração HDL, uma vez que aumentam a excreção fecal 

de sais biliares em homens e em animais, quando presente em quantidades superior 

a 150mg/kg/dieta. Os flavonóides quando administrados em ratos, via oral, têm 

mostrado ação hipolipidêmica (HOFFMANN & PADOIN, 2007; CUPPARI, 2005). 

No estudo de Ricardo et al. (2001), que avaliou em ratos com dislipidemias, o 

efeito dos flavonóides morina, quercetina e ácido nicotínico na forma agregada e 

também separadamente, administrados intraperitoneal, foi verificado que os 

flavonóides são grandes aliados na prevenção de doenças coronárias como a 

aterosclerose. 

Outro experimento utilizando os flavonóides naringina e rutina em aves 

hipercolesterolêmicas, as quais foram submetidas a uma dieta contendo colesterol, 

acido cíclico e banha suína, observou-se diminuição nos níveis de colesterol total, 

LDL, VLDL e TG para ambas as substâncias (SILVA et al., 2001).  

Destacam-se, dentre outros, os seguintes efeitos dos flavonóides sobre os 

sistemas biológicos: atividade antiinflamatória e de efeito vasodilatador; ação 

antialérgica; atividade contra o desenvolvimento de tumores, anti-hepatotóxica, 
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antiulcerogênica; atuação anti-plaquetária, bem como ações antimicrobianas e 

antivirais (LOPES et al., 2000). 

 

Ação Funcional da Berinjela 

 

 A berinjela (Solanum melongena L.) vem sendo amplamente consumida no 

Brasil e em outros países, pois tem sido empregada na medicina popular como 

agente hipocolesterolêmico. Nos estudos encontrados foram várias as formas de 

utilização do fruto como: suco de berinjela com laranja, suco de berinjela com casca, 

chás com várias formas de preparo, pasta enriquecida com berinjela e cápsulas 

contendo o extrato seco do fruto. 

 Neste contexto, visando uma melhor discussão dos resultados,  a análise dos 

estudos foi realizada de acordo com as formas como foram utilizadas as berinjelas. 

 

Suco de Berinjela 

 Apenas um estudo utilizando o suco de berinjela foi encontrado. Embora  

realizado no ano de 1998, este foi selecionado para efeito de comparação de 

metodologias e resultados. O referido trabalho foi realizado por Jorge et al. (1998) 

ofertando 10ml do suco, preparado com berinjela (58%) e água batidos no 

liquidificador durante 5 minutos, a coelhos machos hipercolesterolêmicos, por um 

período de 15 dias. Os autores observaram redução significante do colesterol 

plasmático em 19%, quando comparado com o grupo hipercolesterolêmico do 

experimento. O colesterol VLDL e o HDL não apresentaram modificações 

significantes. O LDL-c foi reduzido em 29% e os triglicerídeos em 38%. Verificou-se 

que o peso corpóreo dos animais hipercolesterolêmicos tratados com berinjela, foi 

significativamente menor que dos animais do grupo controle e do grupo 

hipercolesterolêmico, sendo os resultados interpretado como decorrentes do elevado 

teor de fibras encontrado na berinjela. 

 Trabalhando com suco de berinjela com laranja, preparado a partir de uma 

berinjela (50%), três laranjas-pêra ou suco natural em embalagem “longa vida” e 

açúcar ou adoçante, Praça et al. (2004) notaram que o colesterol total, assim como o 

colesterol LDL de indivíduos que receberam, pela manhã, 250ml/dia do referido suco 

por um período de 6 semanas, não variou significativamente durante o estudo, em 

comparação ao grupo controle do experimento. Houve uma tendência de aumento 



16 

 

do colesterol total e não uma redução. Não foi observada variação significativa 

quanto aos valores de HDL-c, e dos triglicerídeos. 

 As divergências dos resultados podem ser explicadas pela comparação dos 

valores feita pelos autores. O primeiro estudo comparou os resultados dos exames 

do grupo berinjela com o do grupo que recebeu uma dieta hipercolesterolêmica 

durante o experimento, em contrapartida Praça et. al. (2004) fez a análise entre o 

grupo berinjela e o grupo controle, que recebia dieta normolipídica. Outro fator seria 

o horário de administração do produto, pois aos humanos foi ofertado apenas pela 

manhã, já aos animais foi ofertado o dia todo. 

 

Infusão (Chá) 

 A Medicina Alternativa preconiza o uso de infusões ou extrato de várias 

plantas medicinais, prática reforçada pelo registro de casos em que o consumo de 

infusões de algumas espécies de plantas, como a alcachofra (Cynara scolymus) e o 

alecrim (Rosmarius officinalis) promoveu redução dos níveis plasmáticos de 

colesterol (CORTELLA & POCHETTINO, 1997). A mídia vem ressaltando a mesma 

propriedade para a berinjela (Solanum melongena L.), embora a análise da literatura 

científica mostre que esse efeito tem sido relativamente pouco estudado. 

 Guimarães et al. (2000) utilizaram o desidratado em pó da berinjela, obtido a 

partir da fruta fresca inteira, onde 100g do fruto correspondeu a 10g do pó. O 

experimento foi realizado com 38 humanos hipercolesterolêmicos, por um período 

de 5 semanas. A infusão era preparada colocando um pacote (10g do pó) em 500ml 

de água quente por 15 minutos, correspondendo a concentração  2% de berinjela, 

devendo ser tomado duas vezes por dia. No final do experimento foi observado que 

todos os fatores de risco, ou seja, o colesterol total, LDL-c e razão LDL-c/HDL-c, 

apresentaram uma pequena, mas significativa redução, em comparação ao grupo 

controle. Todavia, o HDL-c e os triglicerídeos foram mantidos nos mesmos níveis.  

 Os autores justificam que a falta de diferenças entre o placebo e S.  

melongena provavelmente pode ser devido a: 1) o pequeno número de indivíduos 

em cada grupo (N=19); 2) a ampla gama de níveis de colesterolemia dentro do 

mesmo grupo; e 3) a concentração da infusão S.  melongena (2%), que pode ter 

sido menor que a necessária para induzir efeito hipocolesterolêmico.   

No mesmo ano Silva et al. (2000) usaram três tipos de chás preparados da 

seguinte forma: 1 – Extração aquosa (Berinjela cortada em cubos e colocados em 
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água durante 24h); 2 – Decocção (Berinjela fervida em água por 15 minutos, com 

posterior filtragem); 3 – Suspensão (Berinjela seca a 60°C em estufa, preparada na 

forma de suspensão a 10%, em repouso por 24h e com posterior filtragem). As 

infusões foram preparadas de acordo com as receitas utilizadas na região da 

pesquisa. Após os 28 dias de experimento os autores afirmaram que nenhum tipo de 

chá de berinjela utilizado na pesquisa apresentou efeito hipocolesterolêmico. 

Os autores justificam que possivelmente tal ocorrência se deveu à idade dos 

animais no início do experimento (23 dias), um período de crescimento exponencial 

dos animais, caracterizado por um maior requerimento de colesterol. Por outro lado, 

pode ser que as quatro semanas de experimento não tenha sido suficiente para a 

eliminação dos efeitos produzidos pela dieta hipercolesterolêmica. 

 

Extrato Seco 

 No Brasil, houve um crescimento substancial do consumo de produtos 

fitoterápicos, pois a população está em busca de tratamentos coadjuvantes na 

prevenção primária da hipercolesterolemia. Neste contexto a berinjela, na forma de 

extrato seco, vem sendo bastante utilizada na fabricação desses fitoterápicos. 

 Lima et al. (2003) avaliaram a eficácia no uso do composto fitoterápico à base 

de berinjela e alcachofra no tratamento das dislipidemias. Participaram do estudo 35 

pacientes dislipidêmicos, os quais foram orientados a ingerir 2 cápsulas, 3 vezes ao 

dia antes das principais refeições, durante 3 meses. Ao final do experimento foi 

observado que o uso do fitoterápico não diminuiu os níveis dos parâmetros 

analisados (IMC, colesterol, LDL, HDL, triglicerídeos, glicose, ácido úrico, uréia e 

creatinina) de forma significativa, levando os autores a concluir que estudos 

prospectivos com maior tamanho amostral e em longo prazo mostram-se 

necessários para esclarecer o real efeito deste fitoterápico no perfil lipídico. 

Com o objetivo de investigar o potencial hipolipemiante do extrato seco de 

berinjela, comercializado no Brasil, Silva et al. (2004) utilizou 41 voluntários 

hiperlipidêmicos. O tratamento foi realizado através da ingestão de cápsulas, 

contendo 450mg de extrato de berinjela, sendo duas após o almoço e duas após o 

jantar durante 90 dias. Após o experimento, foi observado que não houve diferença 

significativa entre o grupo experimental e o placebo, não obtendo resposta quanto à 

diminuição das taxas de colesterol e suas frações, assim como nas taxas de 

triglicerídeos, concluindo que a cápsula de berinjela comercializada no Brasil, não 
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tem efeito hipolipemiante. Os autores discutem a diferença encontrada entre este 

experimento e outros estudos acerca das propriedade hipolipemiante para a 

Solanum melongena, justificando ter sido utilizado modelos experimentais animais, 

emprego de frações, extrato alcoólico ou substâncias isoladas, condições nas quais 

o princípio ativo está mais concentrado se comparado ao extrato seco. 

 Em 2006 Gonçalves et al. (2006) estudaram o efeito do extrato seco de 

berinjela (Solanum melongena L.), na forma de cápsula, administrada mulheres com 

dislipidemias. As cápsulas foram preparadas com 360mg de extrato seco de 

berinjela, cuja posologia foi: 3 cápsulas ao dia, ingeridas antes das refeições, por 90 

dias. As pacientes também eram submetidas a um controle nutricional através da 

prescrição de uma orientação dietoterápica individual, pobre em gordura saturada e 

colesterol. Ao comparar os valores médios do colesterol e suas frações (HDL, LDL, 

VLDL e TG), após 90 dias, observou-se no grupo experimental, redução em todos os 

parâmetros analisados, significativo para o colesterol total, com exceção da fração 

HDL que mostrou um aumento não significativo. 

No estudo de Cherem et al. (2007)  foi investigada a eficácia da casca da 

berinjela desidratada, fonte de pigmentos fenólicos, sobre as concentrações 

plasmáticas de triglicerídeos, colesterol total e frações lipídicas, em cobaias (Cavia 

porcellus) machos. Os animais foram separados em 8 grupos: GN – Dieta 

normolipídica; GNB – Dieta normolipídica acrescida da casca da berinjela a partir do 

16° dia do experimento; GH – Dieta hiperlipídica; GHB – Dieta hiperlipídica acrescida 

da casca da berinjela a partir do 16° dia do experimento; GHNB – Dieta hiperlipídica 

do 1° ao 16° dias e dieta normolipídica a partir do 16° dia do experimento acrescida 

da casca da berinjela. Após 32 dias de experimento, os resultados do estudo 

indicaram claramente o benefício da suplementação da casca da berinjela, com ou 

sem modificação da dieta, sobre a concentração plasmática de colesterol total e LDL 

colesterol de cobaias.  

Os autores utilizaram a casca da berinjela devido a presença dos flavonóides. 

O efeito redutor dos lipídios plasmáticos parece atribuído à antocianina (nasunin) e 

glicona (delfinidina) presentes na casca, por suas propriedades ligantes com os 

ácidos biliares e esteróis neutros, reduzindo reabsorções e, consequentemente, 

diminuição da concentração plasmática de colesterol total (KAYAMORI & IGARASHI, 

1994; SUDHEESH et al., 1997). 
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In Natura 

Odetola & Iranloy (2004) estudaram o potencial hipolipemiante da berinjela 

(Solanum melongena) e do jiló (Solanum gilo). Utilizaram 25 coelhos (Nova 

Zelândia), separados em 5 grupos: Grupo A – controle negativo, alimentados com 

ração comercial; Grupo B – controle positivo, alimentados com dieta padrão 

suplementada com colesterol e óleo de amendoim, 1% cada; Grupo C – foram 

alimentados com a dieta do grupo B, por 3 semanas, e posteriormente, com ração 

comercial, por 6 semanas; Grupo D e E foi induzido  um aumento de colesterol com 

dieta hiperlipidêmica administrada por 3 semanas e posteriormente, com dieta 

suplementada com 10% de berinjela e jiló, respectivamente, por 6 semanas. 

Comparados ao grupo controle observaram que houve uma redução nos níveis 

sérios de colesterol total, triglicerídeos e fração LDL-c e um aumento na fração HDL-

c. A berinjela e o jiló reduziram significativamente e respectivamente os níveis de 

colesterol total de 65,4% e 52,7%, triglicerídeos de 47,7% e 27%, LDL-c de 85% e 

83%, com aumento do HDL-c. 24,7% e 25%. Os autores concluíram que Solanum 

melongena e Solanum gilo têm forte efeito hipolipemiante. 

 No ano seguinte Jenkins et al. (2005) realizou um experimento em humanos 

com o objetivo de comparar, o efeito hipocolesterolêmico entre as estatinas e uma 

dieta composta por alimentos funcionais. Os pacientes recebiam três tratamentos: 1 

- medicação (lovastatina) mais dieta pobre em gorduras saturadas, 2 – pasta 

confeccionada com alimentos funcionais contendo berinjela, leite e carne de soja, 

amêndoas, quiabo, aveia, Psyllium e cevada, 3 – dieta pobre em gordura saturada. 

Após quatro semanas de experimento foram detectados no sangue desses 

pacientes níveis diminuídos de colesterol em 33,3 + 1,9%, 29,6 + 1,3% e 8,5 + 1,9% 

respectivamente, levando os autores a concluir que a pasta confeccionada com 

alimentos funcionais podem não possuir o mesmo potencial terapêutico da droga 

lovastatina, porém representa uma opção terapêutica viável para a prevenção 

primária de pacientes portadores de doenças cardiovasculares. 

 Os mecanismos responsáveis pela ação hipolipemiante citados pelos autores 

são: 1- As fibras viscosas aumentam a excreção de ácidos biliares; 2 – Os esteróis 

vegetais diminuem a absorção do colesterol;  

Hoffmann & Padoin (2007) observaram que a adição de berinjela com casca 

liquidificada, na ração de ratos machos, reduziu os níveis de colesterol total quando 

administrada concomitantemente a uma dieta hiperlipídica, mostrando que a função 



20 

 

antioxidante da berinjela tem influência no metabolismo lipídico, o que previne 

distúrbios cardiovasculares. Nesse mesmo estudo foram observadas controle do 

peso bem como uma redução dos níveis de glicemia. De acordo com Santos et al. 

(2002), a fibra alimentar presente na berinjela, pode ser considerada a responsável 

pela atuação na redução da hiperglicemia e de peso dos animais. 

O Quadro 01 resume todas as características dos artigos selecionados para 

elaboração desta revisão bibliográfica. 
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Quadro 01: Características dos Artigos Selecionados para Elaboração da Revisão Bibliográfica sobre a Ação Terapêutica da 

Berinjela (Solanum melongena L.) Como Agente Hipolipemiante.  

Estudo (Ano) 

Forma de 

utilização da 

berinjela 

Posologia Perfil do Estudo 
Duração do 

experimento 
Resultado 

Jorge et al. 

(1998) 
Suco de Berinjela 

10ml/dia 

Concentração 58% 

 

Coelhos Machos Nova Zelândia                                                            

GC – Grupo controle; GH – Grupo hipercolesterolemia (dieta 

enriquecida com colesterol e gordura de babaçu, durante 30 

dias); GB – Grupo Berinjela (dieta enriquecida com colesterol e 

gordura de babaçu, durante 30 dias; 10ml/dia de suco nos últimos 

15 dias) 

30 dias 

(Administração 

do suco por 

apenas 15 dias) 

Positivo 

Praça et al. 

(2004) 

 

Suco de berinjela 

com laranja 

 

 

250ml/dia  

Concentração 50% 

administrado pela 

manhã em jejum. 

21 Humanos hipercolesterolêmicos:                                                    

GC – controle; GB – Suco de Berinjela com laranja; GE – 

lovastatina (20mg/dia). 

6 semanas Negativo 

Silva et al. (2000) 

 

Infusão 

 

- 36 Ratos Fischer machos. 28 dias Negativo 

Guimarães et. al. 

(2000) 

Infusão 

 

500ml/dia = 1 pacote 

com 10g do pó. Tomar 

2 vezes ao dia. 

Concentração 2%. 

38 Humanos hipercolesterolêmicos:                                                  

Grupo Controle e Grupo Experimental 
5 semanas Positivo 

Lima et al. (2003) 

Extrato seco – 

Berinjela + 

Alcachofra 

2 cápsulas 3 vezes ao 

dia, antes das 

principais refeições. 

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado com 

placebo.                                                                                         

35 Humanos dislipidêmicos. 

90 dias Negativo 
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Silva et al. (2004) 
Extrato seco 

 

 

2 cápsulas após o 

almoço e 2 após o 

jantar.         

1800mg/dia 

Estudo clínico randomizado longitudinal do tipo duplo-cego.                                         

41 Humanos dislipidêmicos. 
90 dias Negativo 

Gonçalves et al. 

(2006) 

Extrato seco 

 

 

1 cápsulas 3 vezes ao 

dia, antes das 

principais refeições.         

1080mg/dia 

28 Mulheres com dislipidemia:                                                         

Grupo experimental e Grupo Controle. 
90 dias Positivo 

Cherem et al. 

(2007) 

Extrato seco da 

casca da berinjela  

 

1,57g/dia. 

40 guinea pig machos                                                                          

GN – Dieta normolipídica; GNB – Dieta normilipidica acrescida da 

casca da berinjela a partir do 16° dia do experimento; GH – Dieta 

hiperlipídica; GHB – Dieta hiperlipídica acrescida da casca da 

berinjela a partir do 16° dia do experimento; GHNB – Dieta 

hiperlipídica do 1° ao 16° dias e dieta normolipídica a partir do 16° 

dia do experimento acrescida da casca da berinjela. 

32 dias Positivo 

Odetola et al. 

(2004) 

Fruta Fresca e 

Madura (Berinjela 

e Jiló) 

10 % de berinjela e 

10% de jiló. 

25 coelhos Nova Zelândia brancos                                                      

GA – controle negativo; GB – controle positivo; GC – Dieta mista; 

GD e GE – experimental. 

6 semanas Positivo 

Jenkins et al. 

(2005) 

Pasta com 

alimentos 

funcionais 

100g/dia de berinjela 

em dias alternados. 

34 Humanos hiperlipidêmicos.                                                       

G1 – Lovastatina + dieta pobre em gordura saturada; G2 – Pasta 

confeccionada com alimentos funcionais; G3 – Dieta pobre em 

gordura saturada. 

4 semanas Positivo 

Hoffmann & 

Padoin (2007) 

Berinjela com 

casca liquidificada 

adicionada a 

ração. 

250g/dia – 

concentração de 25%. 

  40 Ratos machos Wistar                                                            

G1 – controle padrão; G2 – controle; G3 – experimental crônica; 

G4 – experimental aguda. 

30 dias Positivo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como resultado das pesquisas realizadas, 64% dos trabalhos avaliados, 

concluem positivamente sobre a ação hipolipemiante da berinjela (Solanum 

melongena L.), com indicação de seu uso para a prevenção primária das 

dislipidemias, em especial a hipercolesterolemia. Todavia, tendo em vista a 

heterogeneidade dos estudos em relação às metodologias empregadas, a utilização 

da berinjela, como agente hipolipemiante, ainda carece de pesquisas.  

 



24 

 

 REFERÊNCIAS 

 

 

ANJO, D. L. C. Alimentos funcionais em angiologia e cirurgia vascular. Jornal 

Vascular Brasileiro, v. 3, n. 2, p. 145-154, 2004. 

BARNABÉ,C. G. G.; NAGARAJAN S. Estudos químicos e farmacológicos sobre as 

folhas de Solanum melongena. Fitoterapia. v. 60, n.1, p. 77-8, 1989. 

BRAGA, A. D. A; BARLETA, V. C. N. Alimento funcional: uma nova abordagem 

terapêutica das dislipidemias com prevenção da doença arterosclerótica. Cadernos 

Unifoa, v.2, n.3, 2007. 

CHEREM, A. R.; TRAMONTE, V. L. C. G.; FETT, R.; VAN DOKKUM, W. Efeito da 

casca da berinjela (Solanum melongena) sobre as concentrações plasmáticas de 

triglicerídeos, colesterol total e frações lipídicas, em cobaias (Cavia porcellus) 

hiperlipidêmicos. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatuva, v. 9, n. 1, p. 51-65, 2007. 

CORTELLA A. & POCHETTINO M. L. Análisis y evaluación de los “tes” 

comercializados para el tratamiento del colesterol. La Alimentación 

Latinoamericana, v. 31, n. 217, p. 49 – 57, 1997. 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: nutrição clínica no adulto. 2ª edição, Manole. 

Barueri, SP, 2005. 

ELIAS, M. C.; ITO, M. T.; SLEIMAN, J. Atualizações no Tratamento Dietoterápico 

nas Dislipidemias. Revista Nutrição Saúde e Performance: Anuário de Nutrição 

Clínica. São Paulo v.3, n.13. out-nov., 2001. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ministério da 

Agricultura, Pecuária e abastecimento. Hortaliças. Disponível em: 

<http://www.cnph.embrapa.br/bib/saibaque/berinjela.htm>. [citado em 2007]. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cultivo da berinjela 

(Solanum melongena L.). Rio de Janeiro. Embrapa Hortaliças, n. 15, p. 26, 1998. 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2004. 

GONÇALVES, M. C. R.; DINIZ, M. F. F. M.; BORBA, J. D. C.; NUNES, X. P.; 

BARBOSA-FILHO, J.M. Berinjela (Solanum melongena L.) – mito ou realidade no 



25 

 

combate as dislipidemias? Revista Brasileira Farmacognosia, v. 16, p. 252-257. 

2006. 

GONÇALVES, M. C. R.; DINIZ, M. F. F. M.; DANTAS, A. H. G.; BORBA, J. D. C. 

Modesto efeito hipolipemiante do extrato seco de Berinjela (Solanum melongena L.) 

em mulheres com dislipidemias, sob controle nutricional. Revista Brasileira 

Farmacognosia, v.16, p. 656-63. 2006. 

GUIMARÃES, P. R.; GALVÃO, A. M. P.; BATISTA, C. M.; AZEVEDO, G. S; 

OLIVEIRA, R.D.; LAMOURNIER, R. P.; FREIRE N.; BARROS, A. M. D.; SAKURAI, 

E.; OLIVEIRA, J. P.; VIEIRA, E. C.; ALVARES LEITE, J. I. Eggplant (Solanum 

melongena) infusion has a modest and transitory effect on hypercholesterolemic 

subjects. Braz J Med Biol Res,  v. 33, n. 9, p.1027-1036, 2000. 

HOFFMANN, J.; PADOIN, M. J. Influência da Berinjela (Solanum Melongena) no 

metabolismo de ratos Wistar submetidos a uma dieta hiperlipídica. Curso de 

Nutrição da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Cascavel, Paraná, 2007. 

JENKINS D. J. A.; MARCHIE A.; FAULKNER D. A.; WONG J. M. W.; SOUZA R.; 

EMAM A.; PARKER T. L.; VIDGEN E.; SINGER W.; CONNELLY P. W. Direct 

comparison of a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods with a statin in 

hypercholesterolemic participants. Am J Clin Nutr,  81:380-387, 2005. 

JERONYMO, K,; BRANDÃO, M. G. L. Caracterização físico-química de amostras 

comerciais preparadas com Solanum melongena L. (Berinjela). Infarma. v. 15, p.59- 

61. 2003. 

JORGE, P. A. R.; NEYRA, L. C.; OSAKI R. M. ALMEIDA, E. BRAGAGNOLO, N. 

Efeito da Berinjela sobre os Lípides Plasmáticos, a Peroxidação Lipídica e a 

Reversão da Disfunção Endotelial na Hipercolesterolemia Experimental. Arquivo 

Brasileiro Cardiologia, v. 70, p.87-91,1998. 

JUNIOR, M. C. A. Berinjela: que antecedente familiar terrível! Arquivo Brasileiro de 

Cardiologia. v.48, n.4, 572 – 574, 2004. 

KANNEL, W. B.; CASTELI, W. P.; GORDON, T. L. Cholesterol in the prediction of 

atherosclerotic disease. News perspectives based on the Framingham study. Ann 

Intern Med. v. 90, p. 85-91. 1979. 



26 

 

KAYAMORI, F.; IGARASHI, K. Effects of dietary nasunin on the serum cholesterol 

level in rats. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, v.58, n.3, p.570-1, 

1994. 

KRITCHEVSKY, D; TEPPERS, A. S.; STORY, J. A. Influence of eggplant (Solanum 

Melongena) preparation on cholesterol metabolism in rats. Exp Pthol. v. 10, p.180-3, 

1975. 

LIMA, M. B. C.; PIRES, M. L. E.; RIBEIRO, J. E.; ERTHAL, J. P. F.; YOUNG, E. C.; 

SOUZA, A. S. Estudo duplo-cego randomizado para avaliação de composto 

fitoterápico no tratamento da dislipidemia. Trabalho da Clínica Médica “A”, da 

Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade do Rio de Janeiro, 2003. 

LIMA, F. E. L.; MENEZES, T. N.; TAVARES, M. P.; SZARFARC, S. C.; FISBERG, R. 

M. Ácidos graxos e doenças cardiovasculares: Uma revisão. Rev Nutr.; 13(2):73-80, 

2000. 

LIN, B. B.; CHEN, H. L. & HUANG, P. C. Effect on instant Pauchong Tea, Cathecin, 

and Caffeine os serum cholesterol and serum low-density-lipoprotein in mice. Nut. 

Rep. Int. 34:821-829, 1986. 

LOPES, R. M.; OLIVEIRA, T. T.; NAGEM, T. J.; PINTO, A. S. Flavonóides. 

Biotecnologia, Ciência & Desenvolvimento, [S.l.], v. 3, n. 14, p. 18-22, 2000. 

MORAES F. P.; COLLA L. M. Alimentos funcionais e nutracêuticos: definições, 

legislação e benefícios à saúde. Rev Eletr Farm v.3: p. 109-122, 2006 .  

ODETOLA, A. A.; IRANLOY O. Hypolipidaemic potenciais of Solanum melongena 

and Solanum gilo on hypercholesterolemic rabbits. Pakistan Journal of Nutrition, 

v.3, p. 180-187, 2004.  

PEDROSA, R. C.; YUNES, R. A.; FILHO, V. C. Fármacos e fitoterápicos: a 

necessidade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no 

Brasil. Química Nova. v.1, p. 147-52. 2001. 

PEREZ, P. M. P; GERMANI, R. Farinha Mista de Trigo e Berinjela: Características 

Físicas e Químicas. B. CEPPA, Curitiba, v.22, n1, p. 15-24, jan./jun., 2004. 

PIMENTEL, C. V. de M. B.; FRANCKI, V. M. F. ;GOLLÜCKE, A. P. B. Alimentos 

funcionais: introdução às principais substâncias bioativas em alimentos. Varela. São 

Paulo, 2005. 



27 

 

PRAÇA, J. M.; THOMAZ, A.; CARAMELLI, B. Eggplant (Solanum melongena) extract 

does not alter serum lipid levels. Arquivo Brasileiro Cardiologia, v. 82, n. 3, p. 269-

73. 2004. 

RICARDO, K. F. S.; OLIVEIRA, T. T.; NAGEM, T. J.; PINTO, A. S.; OLIVEIRA, M. G. 

A.; SOARES, J. F. Effect of flavonoids morin, quercetin and acido n lipid metabolismo 

f rats experimentally fed with triton. Brazilian Archives of Biology and Technology, 

v.44, n.3, 263 – 267, 2001. 

ROBERFROID, M. Functional food concept and its application to prebiotics. 

Digestive and Liver Disease. v. 34, Suppl. 2, p. 105-10, 2002. 

ROFFO, H. A. La berenjena como descolesterimizante (Solanum melongena). Bol 

Ins Med Exp Estud Trat Câncer. v. 20, p. 515-578. 1943. 

ROSENDO, A.B.; DAL-PIZZOL, F.; FIEGENBAUM, M.; ALMEIDA, S. 

Farmacogenética e Efeito Antiinflamatório dos Inibidores da HMG-CoA redutase. 

Arq. Brás. Endocrinol. Metab, v. 51, n. 4, p. 520-525, 2007. 

SANTOS, K. A.; KARAM, L. M.; FREITAS, R. J. S.; STERTZ, S. C. Composição 

química da berinjela (Solanum melongena L.). Boletim do CEPPA – Centro de 

pesquisa de processamento de alimentos, V.20, n.2, 247 – 256, 2002. 

SANTOS, Raul D. et al. III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Aterosclerose. 

Publicação do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 77, 2001. 

SHEKELLE, R.B., SHRYOCK, A.M., PAUL, O., LEPPER, M., STAMLER, J., LIU, S., 

RAYNOR Jr., W.J. Diet, serum cholesterol and death from coronary heart disease. 

The Western Eletric study. New England Journal of Medicine. v.304, n.2, p.65-70. 

1981. 

SHEPHERD J.; COBBE, S. M.; FORD, I. Prevention of coronary disease with 

pravastatin in men with hipercolesterolemia. West og Ccotland Coronary Prevention 

Study Group. New England Journal of Medicine. v. 333, p. 1301-7. 1995. 

SILVA, G. E. C.; TAKAHASHI, M. H.; EIK-FILHO, W.; ALBINO, C. C.; TASIM, G. E.; 

SERRI, L. A. F.; ASSEF, A. H.; CORTEZ, D. A. G.; BAZOTTE, R. B. Ausência de 

efeito hipolipemiante da Solanum melongena L. (Berinjela) em pacientes 

hiperlipidêmicos. Arquivo Brasileiro Endocrinologia Metabólica, v. 48, p. 368-373. 

2004. 



28 

 

SILVA, M. E.; PAULA, H.; ANSALONI, J. A.; CHAVES, C. R. C.; TOSTES, M. G. V. 

Efeito do Chá de Berinjela (Solanum melongena) sobre parâmetro do metabolismo 

de lipídios em ratos. Simpósio Sul-Brasileiro de Alimentação e Nutrição: 

História, Ciência e Arte, p. 227-230, 2000. 

SILVA, R. R.; OLIVEIRA, T. T.; NAGEM, T. J.; PINTO, A. S.; ALBINO, L. F. T.; 

ALMEIDA, M. R.; MORAES, G. H. K.; PINTO, J. G. Efeito hipolipidêmico dos 

flavonóides naringina e rutina. Archivos Latinoamericanos de Nutrição. Minas 

Gerais, v.51, n.3, 2001. 

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 

Roca. São Paulo: 2007. 

SUDHEESH, S. et al. Hipolipidemic effect of flavonoids from Solanum melongena. 

Plant Foods Human Nutrition, v.51, p.321-30, 1997. 

TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos/ NEPA-UNICAMP.- 2.ed. 

Campinas, SP: p. 113.  2006. 

YUNES, R. A.; PEDROSA, R. C.; CECHINEL FILHO, V. Fármacos e fitoterápicos: a 

necessidade do desenolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no Brasil. 

Quimica. Nova. v. 24, n. 1, p. 147-152. 2001. 


