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Introdução: A parte aérea de Calotropis procera (Ailton) W. T. Ailton., tem sido largamente utilizada, 
principalmente, no Oriente, para tratar muitas doenças como, por exemplo, artrite, diabetes, 
hepatotoxicidade e câncer (SINGHAL; KUMAR, 2009).. A casca da raiz é útil no tratamento de doenças 
de pele e vermes intestinais; também possui efeito analgésico, anticonvulsivante e sedativo. É altamente 
recomendado no tratamento da hanseníase e da hepatite. O óleo extraído das folhas de C. procera é 
muito eficaz no tratamento de casos de paralisia. Folhas frescas são utilizadas para aliviar dores 
reumáticas e inflamações nas articulações (Verma et al., 2011). Objetivos: Quantificar os compostos 
fenólicos e avaliar a atividade antioxidante do extrato hidroalcoólico do caule de C. procera. Material e 
métodos: Foi realizada a triagem fitoquímica do extrato através de reações de identificação específicas 
para avaliar qualitativamente sua composição química. Foi quantificado os compostos fenólicos: fenóis 
totais e flavonoides totais pelo método de Folin-Ciocalteu. Avaliou-se a atividade antioxidante por meio 
do método de DPPH. Resultados e discussão: Constatou-se, através da triagem fitoquímica, a 
presença de fenóis, taninos condensados, flavonas, flavonóis, xantonas e saponinas. Como podemos 
ver na tabela 1, a quantificação de fenóis totais apresentou 54,21 μg/ml e o de flavonóides 23,25 μg/ml, 
indicando assim uma concentração considerável desses compostos no caule da planta. O potencial 
antioxidante através do DPPH foi de 249,6 μg/ml indicando assim um baixo potencial antioxidante 
através deste método. Sendo assim, são necessários estudos mais aprofundados que visem a 
realização do isolamento e identificação da estrutura química destes compostos bem como sua 
aplicação em diferentes atividades farmacológicas.  

 

Análise Química Extrato 

Fenóis Totais  

 

Teor de flavonóides  

54,21 µg/ml 

 

23,25 µg/ml 

Tabela 1:  Teor total de fenóis e teor de flavonóides no extrato. 
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