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Introdução: Em virtude do aumento da expectativa de vida da população em escala global, a 

ocorrência das desordens relacionadas com a idade tais como o câncer, diabetes mellitus, 

doenças cardiovasculares e neurodegenerativas provavelmente aumentará significativamente. 

Devido a este aumento doenças podem se desenvolver quando as células falham ao responder 

de forma adaptativa ao dano oxidativo relacionado à idade, ao estresse metabólico e iônico, 

portanto, resultando no acúmulo de proteínas, DNA e membranas danificadas e a consequente 

perda de função. Dada a sua importância, há uma série de pesquisas sendo desenvolvidas 

buscando antioxidantes de natureza enzimática e/ou não enzimática que venham contribuir na 

prevenção do surgimento ou no agravamento de tais patologias. A busca  de um antioxidante 

ideal, entre uma variedade enorme existente nos produtos naturais,  visa encontrar um com 

amplo espectro de ação  na proteção de eventos inflamatórios e oxidativos associados 

fortemente com o envelhecimento. Entre os muitos relatados na medicina popular 

encontramos o extrato de guaraná que é rico em xantinas, cafeína e polifenóis como as 

catequinas e epicatequinas. Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar os parâmetros 

antioxidantes   de ratos Wistar submetidos a um tratamento diário com  Paullinia cupana 

(guaraná) com doses correspondentes as recomendadas para humanos durante o 

envelhecimento. Modelo  animal: Durante aproximadamente 280 dias, diariamente, 30 ratos 

Wistar machos (60 dias) receberem via-oral tratamento com extrato de guaraná em pó 1,5g/kg 

(LIFAR) (n=10), cafeína 60mg/kg (SIGMA/ALDRICH) (n=10)  e  os ratos  controle (n=10) 

receberam somente NaCl 0,9%. Todos os componentes foram solubilizados em NaCl 0,9%. 

Os ratos foram acondicionados à temperatura ambiente sob 12h de ciclo claro-escuro com 

acesso a água e a comida. Ao final do tratamento os animais foram mortos e amostras foram 

retiradas e estocadas a -80ºC para avaliação dos parâmetros oxidantes, caracterização de perfil 

inflamatório e imunohistoquimica dos tecidos neuronais. Resultados: Até o presente 

momento foi avaliado apenas o perfil antioxidante hepático destes animais. Ao contrario do 

esperávamos encontrar, não observamos nenhuma melhoria nas atividades das enzimas 

protetoras GPx, Catalase e SOD e sim vimos um aumento nos indicadores de danos oxidativo   

(TBARS).  O trabalho continua em andamento e outros resultados estarão disponíveis nos 

próximos meses. 

 

 

 

 

 

 


