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Os fungos vêm sendo cada vez mais estudados, devido às diversas propriedades 
farmacológicas que apresentam, tais como: anti-mutagênicas, antitumorais, antivirais, 
antitrombótica, hipocolesterolêmica, hipolipidêmica e antioxidante. O fungo Pleurotus sajor-
caju (Fr.) Singer - Psc (Homobasidiomycetes), Agaricales, Pleurotaceae, Pleurotus), foi 
originalmente encontrado na Índia, crescendo sobre uma suculenta planta (Euphorbia 
royleans) na base do Himalaia, atualmente ele é cultivado no mundo todo. Esse estudo visa 
avaliar a atividade anticoagulante, antioxidante e propriedades químicas de polissacarídeos 
obtidos do cogumelo comestível Psc, por uma variedade de sistemas in vitro. O extrato 
polissacarídico do fungo Psc CCB 019 foi cedido pelo Centro de Cultivo de Basidiomicetos 
do Depto. de Engenharia Química da Universidade da Região de Joinvile. Inicialmente, o Psc
foi submetido a análises químicas através do método de dosagem de açúcares totais 
fenol/ácido sulfúrico, de proteínas pelo método Comassie blue, de teor de fenólicos totais pelo 
método colorímetrico de Folin-Ciocalteu e para se determinar a composição monossacarídica 
foi realizada cromatografia descendente em papel em sistema de solvente acetato de 
etila:piridina:água. As propriedades anticoagulantes foram avaliadas pelos ensaios de tempo 
de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina (PT). O efeito antioxidante 
foi demonstrado através de teste de capacidade antioxidante total pela redução de Mo(VI) 
para Mo(V), seqüestro de radicais superóxido em um sistema riboflavina-luz-NBT, atividade 
de inibição de radical hidroxila, atividade quelante de metal e ensaio de poder redutor. Os 
resultados mostram que o extrato polissacarídeo Psc apresenta um teor de 22,6% de 
carboidratos totais, 0,41% de proteínas, 5% de compostos fenólicos e é constituído 
basicamente por manose, glicose e galactose. Nos testes de aPTT e PT não se detectou 
atividade anticoagulante do extrato. A capacidade antioxidante total do composto testado 
mostrou uma atividade equivalente de 77,35 mg de vitamina C/g de extrato. Os 
polissacarídeos para o ensaio do poder redutor apresentaram com 250 g uma atividade 
equivalente a 60% daquela observada para 100 g de vitamina C. Nenhuma atividade 
antioxidante foi observada nos outros sistemas testados. O presente trabalho demonstra que o 
extrato polissacarídeo do fungo Psc pode ser usado como um possível agente antioxidante. 
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