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- Who- Ottawa Charter for Health 'Promotion. An lnternational conference 

on Health 'Promotion. The move towards a new public health. Ottawa, 

Canada. November. 19 86. 
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As espec1es reactivas de oxigénio formam-se durante o metabolismo 

celular normal. mas em altas concentrações podem tornar-se tóxicas. As 

células dos mamíferos possuem defesas intracelulares como a superóxido 

dismutase, a cata/ase ou a gfutationa peroxidase. que as protegem de níveis 

excessivos de radicais livres. A adição de compostos exógenos. nomeadamente 

vitaminas (A. E.. ~-caroteno), minerais ( selénio. zinco) e proteínas 

(transferrina. ceruleoplasmina. albumina) pode constituir uma protecção 

adiciona/ 1
. Estes antioxidantes naturais capazes de neutralizar radicais livres 

podem ter um papel central na prevenção de doenças vasculares. algumas 

formas de cancro e de stress oxidativo responsável por danos no DNA e nas 

proteínas. 
Os cogumelos têm-se mostrado activos em várias terapias. 

nomeadamente tratamentos antitumorais. antibacterianos. antivirais. 

hematológicos e imunomodeladores. Ouer os componentes celulares. quer os 

metabolitos secundários de vários cogumelos mostraram afectar o sistema 

imunológico do hospedeiro. podendo assim ser usados para tratar várias 

d 
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oenças. 
A região do Nordeste Transmontano. pelas suas condições edafo

climáticas e riqueza da flora. é uma das regiões dos países europeus com 

maior diversidade de çogumelos silvestres. muitos dos quais com grande 

importância gastronómica. De entre as espécies comestíveis, registadas nesta 

região. destacam-se o Lacfarius deliciosus. o Boletus e du/is. o Hydnum 

rufescens e o Cantharellus ciharius por serem os mais consumidos pe las 
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populações locais e que maior valorização económica apresentam nos 

mercados internacionais, nomeadamente França e Espanha. 

Neste trabalho serão apresentados resultados de estudos preliminares 

referentes ao teor de fenóis totais. poder redutor e efeito bloqueador em 

radicais livres de DPPH de Lacfarius deliciosus. Os testes de actividade 
antioxidante foram efectuados em soluções de extracto metanólico do 

carpóforo seccionado em: carpóforo inteiro. píleo e estipe (concentrações no 

intervalo de 50mg/ml a 1 mg/ml). O extracto de píleo revelou uma actividade 
antioxidante superior ao extracto de estipe: o poder redutor foi mais elevado 

e a percentagem de inibição de radicais livres de VPPH foi superior. f.stes 

resultados foram compatíveis com a quantidade de fenóis totais identificada 

em cada um dos extractos. 
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