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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Visto que as propriedades antioxidantes do guaraná são pouco compreendidas, o objetivo deste estudo foi aprofundar esta questão investigando 

seus efeitos in vitro frente a diversas espécies reativas e radicalares presentes nos sistemas biológicos e estabelecer pela primeira vez se o 

guaraná é capaz de inibir a glicação de proteínas mediada por glicose/frutose e metilglioxal (MGO)/glioxal (GO), fenômeno este que está associado 

com doenças neurodegenerativas como, por exemplo, a Doença de Alzheimer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Guaraná exerce atividade sequestradora de radicais 

peroxil 

Avaliação eficácia do guaraná frente aos radicais peroxil foi realizada 

por meio dos ensaios TRAP/TAR. Os resultados sugerem que todas as 

concentrações de guaraná testadas (1-1000μg/mL apresentaram uma 

alta atividade captadora de peroxil. (Fig.1). 

Guaraná inibe peroxidação lipídica e produção de 

oxido nitrico in vitro  

Todas as concentrações testadas de guarana (1-1000μg/mL) foram 

capazes de proteger o meio rico em lipídios contra danos induzidos por 

radicais peroxil, diminuindo a formação de MDA e tambem capazes de 

inibir de forma significativa a acumulação de nitrito.(Fig.2A e B) 

Guaraná exerce atividade scavenging contra hidroxila 

Todas as concentrações do guaraná foram capazes de inibir a 

produção de radicais hidroxila, (Fig. 3A).  

Guaraná inibe a glicação de proteínas mediada por 
glicose/frutose e metilglioxal (MGO) /glioxal (GO) 

O extrato de guaraná se mostrou também eficiente em inibir glicação 

mediada por glicose/frutose, MGO e GO em todas as concentrações 

testadas. (Fig. 3B, 3C e 3D).  
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CONCLUSÃO 

Este é o primeiro estudo objetivando a caracterização completa do perfil redox-ativo do guaraná. Observou-se que todas as concentrações do 

extrato de guaraná testadas apresentaram alta atividade antioxidante contra várias espécies radicalares assim como, a cafeína. No entanto, 

nossos resultados sugerem que o conteúdo de cafeína por si só não pode explicar totalmente a extensão dos efeitos antioxidantes e anti-glicação 

observados no guaraná,  conferindo aos compostos fenólicos presentes nesta planta a eficácia desses efeitos. 
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