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O estresse oxidativo tem sido apontado como um dos mecanismos cruciais para a propagação de 

diversas doenças. Estudos realizados com a espécie Chomelia obtusa, demonstraram que a 

fração metanólica constituída basicamente por flavonoides apresentou significativa atividade 

antioxidante (IC50 de 13,76 μg/ml) por ensaio de DPPH.1 Devido à atividade relatada para o 

gênero e à escassez de estudos para Chomelia pohliana Müll. Arg., Rubiaceae, o objetivo deste 

trabalho foi realizar o primeiro estudo sobre teor de constituintes e a atividade antioxidante de C. 

pohliana. As folhas secas foram submetidas à maceração em metanol e concentradas em 

rotaevaporador sob pressão reduzida resultando no extrato metanólico de C. pohliana (EMCP).  

A avaliação da atividade antioxidante foi realizada in vitro utilizando o método fotocolorimétrico 

de DPPH2 e o BHT (butil-hidroxitolueno), antioxidante comercial utilizado como padrão. A 

concentração de fenóis totais foi determinada utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau2 e ácido 

gálico como padrão. Para a determinação da concentração de flavonoides totais foi utilizado o 

cloreto de alumínio em espectrofotômetro a 470 nm2 e quercetina como padrão. As 

concentrações de fenóis totais foram de 73 mg de equivalentes de ácido gálico/g extrato. Com 

relação à concentração de flavonoides, o valor encontrado foi de 1,148 mg de equivalentes de 

quercetina/g extrato. Para a atividade antioxidante, foi calculado a IC50 (concentração necessária 

para obter 50% de inibição da oxidação) utilizando o gráfico de % I (porcentagem de inibição) 

pela concentração do extrato em µg/ml. Onde, EMCP apresentou IC50 de 26,07 μg/ml 

comparável ao padrão BHT com IC50 de 16,9 μg/ml. O elevado teor de constituintes pode estar 

correlacionado com a atividade antioxidante apresentada. A partir dos resultados obtidos, são 

necessários outros ensaios antioxidantes em modelos in vitro e in vivo para caracterizá-lo como 

antioxidante biológico.  
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