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Introdução 
Hibiscus da família Malvaceae, conhecido como vinagreira, rosela, caruru- azedo, azedinha, caruru-da-guiné, quiabo-
azedo, groselha, dentre outros, é um subarbusto nativo da África (LORENZI; MATOS, 2008), que em sua composição 
possui bioativos, sendo um deles os compostos fenólicos (RAMOS et al., 2011). Estes  compostos apresentam em 
sua estrutura anel aromático ligado a grupos de hidroxila, sendo este diretamente associado a sua atividade 
antioxidante, no qual é influenciada pela quantidade e posições de hidroxilas, e a números de substituintes ligado ao 
anel aromático (BALASUNDRAM et al., 2006).Tais atividades atioxidantes citadas são substâncias capazes de 
retardar ou até mesmo inibir o processo de oxidação de substratos oxidáveis, sequestrando radicais livres que são 
responsáveis por causarem doenças relacionadas ao estresse oxidativo, como doenças cancerígenas, alzheimer, 
cardiovasculares, e neurodegenerativas (MORAIS et al., 2009). Dessa forma, esta revisão bibliográfica no que tange 
o uso fitoterápico do Hibisco,  objetivou  estudar como esta flor pode contribuir para as propriedades fisiológicas do 
ser humano por meio da identificação dos compostos fenólicos presentes no alimento.  

Metodologia 
Para realização da pesquisa foram utilizados duas ferramentas de buscas para embasamento teórico: o Google 
Acadêmico e o Portal de Periódicos da CAPS. No primeiro, aplicando o termo de busca "atividade antioxidante 
hibiscus sabdariffa” foram encontrados 377 trabalhos publicados entre o período de 2015 até o presente ano e dentre 
eles foram usados 2 artigos. No segundo, foi utilizado o descritor “hibiscus sabdariffa", sendo encontrados 1.868 
trabalhos publicados no período de 2015- 2020. Para este trabalho foi utilizado apenas 1 artigo..  

Resultados e Discussão 
De acordo com o artigo Phytochemical analysis and medicinal uses of Hibiscus sabdariffa , o Hibisco se mostra rico 
em nutrientes que são necessários para possibilitar melhorias na saúde e no sistema imunológico, sendo assim 
usado para tratamento de câncer e doenças inflamatórias. Já o artigo In vitro study of the antioxidant activity of 
Hibiscus Sabdariffa L ,  descreve que o Hibisco possui uma grande capacidade de atividade antioxidante, o que 
provavelmente esteja associado ao seu teor de polifenóis. Já os autores do artigo Evaluation of the antioxidant and 
antibacterial activity of the flower extract of Hibiscus sabdariffa and Hibiscus rosa-sinensis, comparam à atividade 
antioxidante entre duas espécies de hibisco (Hibiscus sabdariffa e Hibiscus rosa-sinensis), no qual ambas 
apresentaram esta propriedade, sendo que o segundo possui maior capacidade sequestrante de radicais livres e 
maior atividade antioxidante de acordo com o valor de CE50 (concentração do extrato necessária para reduzir 50% do 
radical DPPH). 
 

Considerações Finais 
Embasado nos artigos citados nesta revisão bibliográfica, considera-se que o consumo de Hibiscus (sabdariffa e 
rosa-sinensis) são bastantes benéficos para a saúde humana, devido ao seu potencial antioxidante, que o permite 
sequestrar radicais livres, dessa maneira diminuindo a incidência de doenças causadas pelo estresse oxidativo.  
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