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Resumo: A utilização de plantas medicinais no tratamento de diversas enfermidades é 
comum desde os primórdios da civilização. Isso acontece devido a ação antioxidante que as 
plantas possuem. Antioxidantes são compostos que atuam combatendo ou diminuindo os 
efeitos nocivos desencadeados pelos radicais livres.Sãoinúmeras a quantidade de espécies 
utilizadas como planta medicinal, que possui atividade antioxidante e que são consideradas 
importantes integrantes na dieta humanam. Medicamentos de grande importância 
terapêutica, são provenientes de plantas, como o ácido salicílico, a atropina e a morfina. 
Diante disso o presente trabalho teve como objetivo a importância de evidenciar a 
capacidade antioxidante existente nas plantas. Para realização do estudo, foram feitas 
pesquisas em sítios da internet, onde foi possível o recolhimento de informações a respeito 
da temática abordada. Diante do que foi exposto, foi possível perceber a importância que as 
plantas com ação antioxidante possui na dieta humana. Dessa forma, observa-se que a 
utilização de plantas que possuem agentes antioxidantes, pode representar uma nova 
abordagem na inibição dos danos causados à saúde humana, provocados pelo excesso de 
radicais livres no organismo. 
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Abstract: The use of medicinal plants in the treatment of various diseases is common since 
the dawn of civilization. This happens due to the antioxidant action that plants possess. 
Antioxidants are compounds that act by decreasing or combating the harmful effects 
triggered by free radicals. Are the numerous amount of species used as medicinal plant, 
which has antioxidant activity and are considered important members in humanam diet. 
Therapeutic drugs of great importance are derived from plants, such as salicylic acid, 
atropine and morphine. Therefore the present study aimed to highlight the importance of 
the antioxidant capacity in existing plants. To conduct the study, surveys were made in 
websites, where it was possible to gather information about the theme. Given what was 
exposed, it was possible to realize the importance that plants with antioxidant action has in 
the human diet. Thus, it is observed that the use of plants that possess antioxidant agents 
may represent a novel approach to the inhibition of the damage to human health caused by 
an excess of free radicals in the body. 
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Introdução 

 

 O uso de plantas medicinais para o tratamento de injurias ou doenças, faz parte do convívio 

humano desde os primórdios das civilizações. Não se pode precisar com exatidão a origem da 

fitoterapia, mas desde a antiguidade o homem aprendeu a conhecer as plantas e tirar proveito de suas 

propriedades curativas.  

A busca por substâncias antioxidantes naturais vem aumentando nos últimos anos.Os radicais 

livres são espécies reativas que estão associadas a causas ou consequências de inúmeras patologias 

Diferentes culturas dos mais distintos lugares, desenvolvidos ou não, conhecem e utilizam o 

potencial terapêutico dos vegetais no tratamento de diversas doenças (SILVA et al., 2012).  Práticas 

estas que acompanham o homem desde a pré-história e que evoluíram com ele ao longo dos anos 

(COUTINHO et al., 2006). 

Em diversos países, especialmente na Europa e também no Brasil, o uso de plantas medicinais 

está cada vez mais difundido (BACCHI, 1996). Segundo Brito 

(1996), países desenvolvidos como a França e a Alemanha, reconhecem oficialmente a utilização 

de plantas para fins terapêuticos e possuem farmacopeias especializadas no assunto. 

Através do conhecimento empírico, tomamos ciência de algumas plantas usadas para tratar 

enfermidades especificas e é para estas plantas que as atenções das pesquisas acadêmicas estão 

voltadas.  

Neste contexto, plantas que apresentam atividade antioxidante são de grande interesse visto 

que a presença de radicais livres está associada a diversos fatores como mutação do DNA, oxidação de 

proteína e peroxidação lipídica (Santos et al., 2010). 

Diante do que foi exposto o objetivo desta pesquisa é entender e relacionar todo o mecanismo 

de ação dos radicais livres no processo de envelhecimento, principalmente celular, bem como a 

capacidade antioxidante presente nas plantas. 

 

 

Procedimento Metodológico  

 

Para a realização deste trabalho foram feitas pesquisa em sítios da internet, livros e artigos 

científicos onde foi possível obter as informações necessárias sobre a temática abordada. O 

recolhimento desse material ocorreu no período de agosto a setembro do presente anocom o apoio do 

laboratório de pesquisa em química (GRUPEQ) da Universidade Estadual de Alagoas. 
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Resultados e Discussão 

 

Através da presente pesquisa foi possível observar a importância que os antioxidantes 

existentes nas plantas possui, essa comprovação se deu a partir de testes feitos para analisar o 

potencial antioxidante em determinadas espécies. 

Com a intensificação dos estudos sobre analise antioxidante de espécies vegetais, algumas 

espécies estão sendo estudadas entre estas destaca-se Mimosa caesalpiniaefoliaBenth. A identificação 

do potencial antioxidante dessa espécie foi comprovada através de testes químicos que analisam o 

percentual antioxidante de extratos vegetais. 

Os testes realizados com essa espécie foram:identificação de constituintes químicos e captura 

do radical livre 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH) sendo identificado um valor relevante de 98,45 AA% 

e 308,63 (mgEAG/g EXT). Deste modo, verifica-se a relevância dos testes realizados e a comprovação 

da capacidade de extratos vegetais em inibir a ação de radicais livres. (MONÇÃO, et al). 

 

 

Conclusão  

 

           A busca por opções terapêuticas para diferentes patologias faz da pesquisa de produtos 

naturais um campo fértil em opções de moléculas com diferentes atividades biológicas. As plantas 

apresentam em seus metabólitos secundários uma grande fonte de possíveis fármacos devido à 

diversidade de moléculas com as mais variadas estruturas e propriedades químicas. Dessa forma 

torna-se de grande importância a relevância da pesquisa de produtos naturais, pois a mesma 

proporciona adescoberta de novos fármacos e o estudo de plantas que apresentem substâncias que 

possam agir sobre as diversas espécies oxidantes geradas em nosso organismo. 
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