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A espécie Eugenia catharinensis D. Legrand, Myrtaceae, é conhecida popularmente como 

“guamirim-de-folha-miúda”, é uma arvoreta endêmica existente nos litorais de Santa Catarina e 

Paraná. O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pela presença de altos níveis 

glicêmicos, atualmente pode ser tratada através da inibição das enzimas pancreáticas -amilase e 

-glucosidase. Levando em consideração o fato de não existirem estudos sobre esta espécie 

citados na literatura, o objetivo deste trabalho foi realizar o estudo fitoquímico das folhas de 

Eugenia catharinensis determinando seus compostos pela técnica de HPLC-ESI-MS/MS e 

verificando a atividade sobre a enzima -glucosidase. As folhas da espécie foram secas, moídas 

e maceradas separadamente por sete dias em diclorometano (EDCM), acetato de etila (EAE) e 

etanol 70% (EBH). Para identificação dos compostos por HPLC-ESI-MS/MS, utilizou-se um 

cromatógrafo líquido Agilent® 1200 com uma coluna Phenomenex® Synergi 4μ Polar-RP 80A. O 

cromatógrafo líquido foi acoplado a um sistema de espectrometria de massa Iptrax® 3200, com 

TurboIonSpray® como fonte de ionização, no modo positivo de ionização. Os pares de íons 

foram monitorados no modo MRM (Monitoramento de Reações Múltiplas), frente a 45 padrões 

de compostos fenólicos. Para a realização do ensaio de inibição da alfa-glucosidase, seguiu-se a 

metodologia de Kim et al. (2004). As amostras foram testadas na concentração de 1000 µg ml-1, 

sendo a quantidade de p-nitro-fenol formada medida em 410 nm para a estimativa da atividade 

enzimática. A avaliação por HPLC-ESI-MS/MS levou a identificação de seis compostos 

fenólicos. No EBH foram identificados o ácido salicílico, ácido p-cumárico, ácido gálico e 

catequina/epicatequina. No EAE, além dos compostos já detectados, foi identificada a taxifolina. 

No EDCM não foram encontrados compostos relacionados aos padrões analisados. No ensaio de 

inibição da enzima -glucosidase pode-se observar que todas as amostras testadas apresentaram 

alto potencial inibidor da enzima, sendo o EAE o que apresentou maior porcentagem de inibição 

(98,7%) seguido do EBH (94,3%) e EDCM (94,1%). Analisando os resultados, verifica-se que 

EBH e EAE obtiveram o maior número de compostos fenólicos identificados. O EBH, EAE e 

EDCM foram considerados capazes de influenciar a atividade da enzima -glucosidase.  

 

Palavras-Chave: Eugenia catharinensis, compostos fenólicos, alfa-glucosidase.  

 

Referência 
Kim, Y.M., Wang, M.H., Rhee, H.I., 2004. A novel alpha-glucosidase inhibitor from pine bark. Carbohydrate 

Res. 339, 715-717. 


