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Plantas com potencial terapêutico vêm sendo profundamente estudadas nos últimos anos, por 
serem de fácil acesso e apresentarem um baixo custo. Entre as plantas utilizadas pelo homem 
como fonte alimentícia e medicamentosa estão aquelas pertencentes ao gênero Spondias, e as 
espécies Spondias dulcis Forst. F. e Spondias purpurea L. produzem frutos comestíveis que são 
utilizados como medicamentos para diversas enfermidades. Embora essas plantas tenham 
diversas aplicações, nenhum estudo relacionando as propriedades antioxidantes da casca das 
mesmas estão disponíveis atualmente. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
capacidade antioxidante dos extratos etanólicos das cascas da S. dulcis e S. purpurea, através da 
análise de seus efeitos de sequestro de espécies reativas em meio in vitro sem células. A avaliação 
foi feita através da geração das espécies reativas peróxido de hidrogênio (H2O2) e óxido nítrico 
(NO) em meio in vitro e avaliação da porcentagem de sequestro dessas espécies pelo extrato, e 
através da medida da capacidade antioxidante total, pelo teste do fosfomolibdênio. A 
porcentagem de sequestro de espécies reativas e a capacidade antioxidante total foram 
comparadas com o ácido ascórbico (Vitamina C), um antioxidante muito bem conhecido.  As três 
concentrações do extrato etanólico da casca da S. dulcis e da S. purpurea foram capazes de 
sequestrar H2O2, sendo que a máxima atividade de sequestro aconteceu na concentração de 50 
mg/ml nos dois extratos. Todas as concentrações do extrato das duas plantas também foram 
capazes de sequestrar NO, sendo que a máxima capacidade aconteceu na concentração de 150 
mg/ml para as duas plantas. Na avaliação da capacidade antioxidante total, o extrato da S. dulcis 
apresentou maior capacidade antioxidante total, com seu máximo na concentração de 50 mg/ml, 
correspondendo a 90,53% da capacidade antioxidante do ácido ascórbico. Substâncias com 
atividade antioxidante podem ajudar a prevenir ou remover danos oxidativos causados por 
espécies reativas. O H2O2, apesar de ser pouco reativo frente às moléculas orgânicas, é capaz de 
transpor membranas celulares e facilmente gerar o radical HO. O radical NO pode ser produzido 
no organismo para diversos fins, no entanto, em excesso, pode reagir com ácidos orgânicos, 
formando substâncias que podem promover a desaminação das bases de DNA. Apesar da 
literatura carecer de maior exploração a respeito das propriedades biológicas dessas plantas, pelos 
resultados obtidos, e corroborando com resultados de trabalhos anteriores, é possível observar o 
alto potencial medicinal desses extratos. Os resultados mostram que três diferentes 
concentrações desses extratos apresentaram atividade antioxidante significativa, com capacidade 
de sequestro atingindo níveis similares à capacidade de sequestro encontrada para a vitamina C, 
um poderoso antioxidante não enzimático. Novos testes estão sendo realizados.    UNOESTE     
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Diabetes mellitus (DM) é um transtorno metabólico de alta complexidade e altamente prevalente 
na população, e o uso de plantas com potenciais para esse fim tem aumentado 
consideravelmente, por serem de fácil acesso e apresentarem baixo custo, e também, pela crença 
de que elas possuem efeitos benéficos e são livres de efeitos colaterais ou adversos. Entre as 
plantas utilizadas pelo homem como fonte alimentícia e medicamentos estão àquelas 
pertencentes ao gênero Spondias, e as espécies Spondias dulcis Forst. F. e Spondias purpurea L. 
produzem frutos comestíveis que são utilizados como medicamentos para diversas enfermidades. 
Embora essas plantas tenham diversas aplicações, nenhum estudo relacionando a atividade 
hipoglicemiante da casca das mesmas está disponível atualmente. Dessa forma, o objetivo do 
presente estudo é avaliar, de forma inédita, a capacidade hipoglicemiante do extrato etanólico da 
casca da S. dulcis e da S. purpurea, através da análise de seus efeitos em ratos diabéticos, que 
foram induzidos pela administração de aloxana, por via endovenosa. Serão utilizados 96 ratos 
Wistar divididos em dois grupos de 48 animais, dentre os quais um dos grupos será induzido à 
diabetes pelo uso de aloxana. A avaliação dos animais diabéticos e não diabéticos será feita 
através de aspectos gerais, como o peso, a ingestão hídrica e alimentar, diurese. Também serão 
realizadas dosagens laboratoriais de colesterol, triglicérides e glicemia do sangue total dos 
animais, além da quantificação de glicogênio hepático e muscular. Os resultados serão analisados 
estatisticamente através de ANOVA seguido de Tukey para comparação entre todos os grupos 
testados. Esse trabalho está aprovado pelo Comitê de Ética em Uso Animal da Unoeste, sob o 
número 4000.       UNOESTE     

 


