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O gênero Dioclea pertence a família Fabaceae e possui cerca de 50 espécies distribuídas em 

zonas tropicais, sendo a maioria encontrada na América Central e do Sul, especialmente na 

Amazônia.1 As espécies desse gênero vêm sendo utilizadas na medicina popular no tratamento 

de diversas enfermidades, tais como, litíase renal, doença da próstata, febre e malária. As folhas 

da espécie Dioclea virgata (Rich.) Amshoff AMSH são utilizadas popularmente no tratamento 

da malária, entretanto é pouco investigada do ponto de vista científico, sendo importante para o 

conhecimento da espécie, o estudo químico e de atividade biológica. Para avaliação da presença 

de substâncias bioativas foi utilizado o teste de Atividade Antioxidante (AA). A utilização de 

compostos antioxidantes é um dos mecanismos de defesa contra o estresse oxidativo, que está 

associado a diversas patologias tais como câncer, doenças cardiovasculares, degenerativas e 

neurológicas, etc.2 Entre os antioxidantes presentes nas plantas os frequentemente encontrados 

são os compostos fenólicos, tais como os flavonoides. Objetivos: Determinar o teor de 

flavonoides totais e avaliar a atividade antioxidante das folhas de D. virgata. Metodologia: 

Foram analisados o extrato bruto metanólico das folhas de Dioclea virgata e as fases hexano, 

clorofórmio e acetato de etila. Para determinação do teor de flavonoides, utilizou-se o método 

espectrofotométrico, com reagente cloreto de alumínio. As amostras foram diluídas com 10 ml 

de metanol e tiveram suas absorbâncias lidas com comprimento de onda em 415 nm. A partir dos 

resultados obtidos, foi construída uma curva de calibração com padrão quercetina e os resultados 

expressos em grama de quercetina equivalente (QE) por 100 g de extrato. Para avaliar a 

atividade antioxidante foi utilizado o método sequestro do radical livre DPPH, que avalia a 

habilidade que uma substância tem de sequestrar o radical livre estável DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil), utilizando concentrações entre 1 mg/ml a 60 mg/ml em cada extrato. Resultados e 

discussão: O conteúdo de flavonoides totais variou de 0,31 g QE/100 g a 6,17 g QE/100 g, sendo 

a fase acetato de etila a que apresentou maior teor de flavonoides. Na avaliação da atividade 

antioxidante foi observado que até a concentração de 60 mg/ml o consumo de DPPH foi 

diretamente proporcional à concentração da amostra (Figura 1). A fase acetato de etila 

apresentou maior teor de flavonoides, o que pode ser correlacionado com sua maior atividade 

antioxidante na concentração de 60 mg/ml (89,89%) em relação aos outros extratos.  
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Figura 1: Percentual de sequestro de radical livre das folhas de Dioclea virgata. 

 

 


