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Objetivos

Referências

Agradecimentos

Os antioxidantes são substâncias que possuem a

capacidade de proteger os efeitos dos radicais livres

produzidos pela oxidação no organismo, Muitos alimentos,

bem como em plantas também como a Stevia rebaudiana e

o Hibiscus sabdariffa L. O Hibisco é uma planta rica em

nutrientes, vitaminas, sais minerais e aminoácidos podendo

ser consumido de diversas maneiras. A infusão de chás

pode atribuir substâncias importantes para o organismo,

como os antioxidantes.

Conclusões

Resultados

Dessa forma, foi realizada uma revisão bibliográfica com o

objetivo de investigar se um extrato de Hibisco possui

atividade antioxidante possível de ser inserida em um

produto com fins terapêuticos.

Com base na literatura, os métodos como DPPH e ABTS

apresentaram um nível elevado de antioxidantes no hibisco

em meio aquoso assim como no chá de Stevia, capaz de

controlar agravamentos de oxidação no organismo. A revisão

confirma a possibilidade de inserir o hibisco em um produto

alimentício com Stevia tornando um produto mais nutritivo,

com efeitos terapêuticos. Portanto, patentes sugerem novas

formulações de produtos contendo Hibiscus e Stevia que

podem ter benefícios sinérgicos.
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Pesquisas

Construção de Gráficos

Figura 02 – Pedidos de patentes aprovadas de 2001 a 2021

relativas a efeito antioxidante em produtos formulados com

Stevia e hibisco

Figura 1 – Número de depósitos de patentes por ano para

Hibiscus sabdarifa (L) no período de 2002 2021
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