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O extrato etanólico de Salvia lachnostachys Benth., Lamiaceae, mostrou em estudos anteriores 

várias atividades, como anti-inflamatória, anti-hiperalgésica, antinociceptiva, antidepressiva e 

citotóxica contra linhagens de células tumorais humanas. Essas atividades foram atribuídas à 

presença de diterpenos, notadamente fruticulina A (1) e fruticulina B (2), que são abundantes no 

extrato etanólico.1 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante do 

extrato etanólico das folhas de S. lachnostachys e das substâncias 1 e 2. A preparação do extrato, 

assim como o isolamento e identificação das substâncias 1 e 2 foram descritos anteriormente.1 A 

atividade antioxidante das amostras (5-500 g ml-1, tampão fosfato) foi avaliada pelo método 

ORAC-FL, utilizando a fluoresceína como sonda, e AAPH como fonte de radicais livres.2 Trolox 

foi usado como padrão, e os resultados expressos como mols de trolox equivalente por grama 

de amostra seca (mol TE g-1) para o extrato, e em trolox equivalente relativo (TE relativo) para 

as substâncias puras. Os ensaios foram realizados em triplicata. O extrato etanólico mostrou forte 

atividade antioxidante, pois apresentou TE= 2.911,7 mol g-1 (um extrato ativo deve apresentar 

TE ≥ 1.000 mol g-1). Os valores de TE relativo para as substâncias 1 e 2 foram 1,20 e 1,80, 

respectivamente, mostrando que ambas têm atividade antioxidante superior à do trolox. Esses 

resultados mostram que S. lachnostachys é uma fonte de substâncias com capacidade 

antioxidante.  
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