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Introdução: Himatanthus lancifolius, conhecida antigamente como Plumeria lancifolius
e popularmente como agoniada, tem sido usado pela comunidade em diversas
patologias, como emenagona, tratamento de dismenorreia, diminuição dos sintomas da
menopausa, ação antiinflamatória e propriedades analgésicas. As diferentes alegações
farmacológicas, encontradas na literatura, possivelmente são devido as diferentes
substancias químicas presentes no seu extrato, como alcaloides e flavonoides. Os
flavonoides são compostos conhecidamente por apresentar ações antioxidantes. Desta
maneira pensou-se em testar esta planta para verificar desta atividade.  Objetivo: O
presente trabalho tem como objetivo fracionar o macerado etanólico da Himatanthus
lancifolius, utilizando cromatografia em coluna, separar as frações e posteriormente
identificá-las, avaliando a atividade antioxidante destas frações e do extrato bruto, para
a elaboração de uma emulsão cosmética, avaliando seu potencial antioxidante.
Metodologia: Até o presente momento foi realizada a coleta do material botânico na
cidade de Ipatinga. O material foi picado e colocado em bandejas de plástico e seco ao
sol por 6 dias. Em seguida foi triturado e tamisado a 35 mesh. Em seguida foi
macerado com álcool etílico absoluto por 5 dias, e posteriormente percolado. O álcool
foi recuperado em evaporador rotatório, o extrato transferido para um Becker, para ser
quantificado e o extrato foi redissolvido e transferido para um balão volumétrico de
100 mL, definido assim sua concentração. Algumas análises fitoquímicas foram
realizadas. Resultados: Do material coletado obteve-se 10,7184 g de extrato seco, a
partir de 150 g da planta pulverizada. Do extrato seco foi produzido o extrato líquido à
10,71 %(m/v). Alíquotas de 1 mL foram retiradas para as análises fitoquímicas,
obtendo-se resultados positivo para açúcares redutores, taninos catéquicos, alcalóides e
fenóis e resultados negativos para polissacarídeos, flavonoides, glicosídeos cardíacos,
catequinas, saponina espumídica e sesquiterpenolactonas e outras lactonas. A
separação cromatográfica das frações está sendo realizada. Conclusão: As analises
fitoquímicas demonstraram a presença de substancias que são conhecidas por
apresentar uma ação antioxidante elevada.
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