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 O guaraná (Paullinia cupana) de origem amazônica que é conhecido por suas 

propriedades estimulantes e afrodisíacas. Além disso, diversos estudos produzidos 

independentemente por vários grupos de pesquisa sugerem diversas ações do guaraná: 

cardiotônica e cardioprotetora, anti-coagulante, energética, atividade anti-bacteriana, 

antioxidante, efeito anti-obesidade, termogênico, contra lesões gástricas, quimiopreventivo, 

anti-depressivo, efeito no metabolismo lipídico, anti-mutagênico, anti-tumoral e anti-glicação. 

 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. 

 A metodologia utilizada para a melhor compreensão dos efeitos antioxidantes foi, 

potencial antioxidante total (TRAP/TAR) para avaliar atividade do guaraná contra radicais 

peroxil/alcoxil e qualidade antioxidante, TBARS para avaliar a eficiência do guaraná em 

inibir lipoperoxidação, degradação oxidativa da 2-deoxy-D-ribose para avaliar atividade 

contra o radical hidroxil e decomposição espontânea do Nitroprusseto de Sódio (SNP) para 

avaliar a produção de óxido nítrico (NO). As concentrações dos extratos de guaraná utilizadas 

neste estudo foram 1, 10, 100 e 1000 µg/mL. Um grupo experimental contendo somente 

cafeína (40 µg/mL) também foi adicionado para verificar se os efeitos do guaraná se devem 

somente a esta metilxantina. 

 Os dados obtidos no estudo mostraram que guaraná apresentou eficiência significativa 

contra todos os sistemas geradores de radicais utilizados no estudo, em todas as concentrações 

utilizadas. Com relação às medidas de TRAP/TAR o guaraná diminuiu a área sob a curva em 

todas as concentrações testadas (1, 10, 100 e 1000 µg/mL) para 22.5, 2.17, 1.7 e 1.49% 

respectivamente.  A cafeína reduziu esta área somente para 64.3%. Quando as medidas de 

TAR foram analisadas todas as concentrações de guaraná apresentaram melhor qualidade 

antioxidante comparado ao grupo cafeína. O guaraná também diminuiu a formação de MDA 

em todas as concentrações testadas (27.2, 38.1, 59.2 e 82.7% respectivamente), se 

apresentando novamente mais eficaz que a cafeína (25% de inibição na formação de MDA). 

A eficácia dos extratos também se manteve frente à produção de NO, diminuindo para 23.1, 

43, 51.8 e 58.7% respectivamente. O grupo cafeína diminuiu somente 37% da produção de 

NO. O hidroxil é considerado um dos radicais mais tóxicos, e o guaraná neutralizou 

eficientemente este radical (41.1, 44, 54.2 e 82.3%). O grupo cafeína apresentou somente 29% 

de inibição. O extrato de guaraná se mostrou também eficiente em inibir glicação. Com 

relação à glicação mediada por glicose/frutose, a taxa de glicação foi 35.9% para 10 µg/mL, 

11.6% para 100 µg/mL e 5.83% para 1000 µg/mL. Para MGO, o percentual de glicação foi de 

68.9%, 59.2% e 46.9%. Com relação ao último AGE testado, GO, o percentual de glicação foi 

de 67.4%, 57.8% e 36.3%. A cafeína também se mostra eficiente em inibir a glicação, mas 

não eficientemente quanto os extratos de guaraná. 

O interessante neste estudo, é que o guaraná apresentou atividade scavenging bastante 

eficiente em baixas concentrações apresentando baixas IC50 (60 µg/mL para MDA, 63 µg/mL 

para hidroxil e 84.1 µg/mL para NO). Nossos resultados sugerem que a cafeína sozinha não 

explicaria toda a eficiência dos extratos de guaraná obtida em cada ensaio, significando que os 

compostos fenólicos presentes nesta planta podem ser os principais responsáveis pelo seu 

efeito antioxidante e anti-glicação. 


