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Introdução 
Depósitos biliares são formados a partir de 
alterações na composição da bile, e podem 
apresentar colesterol (Figura 1), CaCO3, bilirrubina, 
sais biliares e fosfolipídeos em concentrações 
variáveis.1 Várias condições patogênicas podem 
causar a hipersecreção de colesterol ou a 
hiposecreção de ácidos biliares, dando início a 
formação de depósitos.2 Com a supersaturação 
ocorre a formação de cristais que se combinam com 
os outros constituintes da bile. Tanto a quantidade 
quanto à forma polimórfica do colesterol presente 
nesses depósitos pode ser correlacionada com 
algumas doenças, como a colecistite crônica, a 
colecistite granulomatosa e o câncer de vesícula.1,2 
Nesse trabalho amostras de depósitos biliares in 
vivo foram analisadas por RMN de sólidos de 13C 
(RMN-CPMAS) para investigar os polimorfos de 
colesterol presentes.  

 
Figura 1. Estrutura química do colesterol. 

Resultados e Discussão 
Os depósitos biliares produzidos in vivo (DBI) foram 
inicialmente macerados em gral de ágata e 
transferidos para rotores de ZrO2 de 4mm. Os 
espectros foram obtidos em equipamento Bruker 
Avance III 400WB (9,4T) com sonda de 4mm, com 
os parâmetros de aquisição otimizados. A Figura 
2(A) mostra a foto de uma das amostras analisadas, 
e na Figura 2(B) encontram-se os espectros de 
RMN-CPMAS de 13C de uma amostra de DBI e do 
padrão de colesterol (COL) ex-vivo. Na Tabela 1 
estão listados os deslocamentos químicos de 13C 
obtidos e publicados para o colesterol em solução.3 
Os perfis nas regiões: 10-16 ppm (C18), 46-54 ppm 
(C9), 120-125 ppm (C6) e 138-145 ppm (C5) foram 
comparados com os das formas anidra, mono-
hidratada e amorfa do colesterol.3 Os resultados 
sugerem que na amostra DBI a forma predominante 
seria a do colesterol mono-hidratado cristalino, 

observado em portadores de colecistite 
granulomatosa.   
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

(A)                                        (B) 
Figura 2. (A) fotografia de um depósito biliar; (B) espectros de 
RMN-CPMAS de 13C da amostra DBI e do padrão COL, para 
comparação. 
 
Tabela 1 – Deslocamentos químicos (ppm) de 13C. 

, ppm Assinal. 
DBI 

sólido 
COL 

sólido 
COL 

(CDCl3)ref3 
(ref.3) 

    
142,2/141,2 141,4/139,6 141,2 C=C(5) 

120,6 122,5 121,3 C=C(6) 
71,8 71,6/70,9 71,3 C-O(3) 

59,7/57,7 57,9/54,7 56,9/56,5 CH(14,17) 
51,4/50,2 51,1 50,5 CH(9) 
43,2/41,7 42,7 42,4 CH(4) 

40,1 40,8 40,0 CH2(24,12) 
38,2 - 39,6/37,5 CH2+CH 
36,8 37,1 36,5/36,4/35,8 CH2+CH 
31,9 32,6 32,3/31,6 CH2(2)/CH(8) 

29,5/27,4 29,6 28,3/28,0 CH2(12)/CH(25) 
- 24,8 24,3/24,1/ CH2(15)(23) 

23,5 23,2 22,8/22,5 CH3(26)(27) 
21,1 20,4 21,2 C(10) 
19,7 - 19,4/18,8 CH3(19)(21) 

13,1/12,0 13,8/12,2 12,0 CH3(18) 
    

Conclusões 
A RMN de sólidos permitiu caracterizar de forma 
rápida o polimorfo de colesterol predominante em 
depósitos biliares produzidos in vivo.    
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