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A crescente ocorrência de Diabetes mellitus (DM) tem despertado a preocupação das 

organizações de saúde e alguns medicamentos anti-diabetes, tais como a metformina e a 

acarbose, também são conhecidos por seus efeitos colaterais.1. Espécies do gênero Myrcia tem 

mostrado alta inibição da enzima -glucosidase, atividade relacionada ao seu conteúdo fenólico 

e a compostos como miricetina e quercetina.2 Myrcia catharinensis (D.Legrand) NicLugh., 

Myrtaceae, é uma planta nativa do estado de Santa Catarina, conhecida popularmente como 

“guamirim”. Não foram encontrados estudos sobre a caracterização química ou farmacológica 

desta espécie na literatura. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade inibidora da 

enzima -glucosidase por extratos de M. catharinensis. A espécie foi coletada na cidade de 

Blumenau/SC, em setembro de 2016. As folhas foram secas e moídas em temperatura ambiente, 

em seguida submetidas a maceração durante sete dias com diclorometano (EDCM), acetato de 

etila (EAE) e solução hidroalcoólica 70% (EBH). Após remoção do solvente por evaporação sob 

pressão reduzida, obteve-se os rendimentos de 4,56%, 14,62% e 18,82% respectivamente. Para o 

ensaio de inibição da -glucosidase, 10 µl da solução da amostra (1000 µg.ml-1) foram 

adicionados a 5 µl de solução de -glucosidase (10 Uml-1) e 620 µl de tampão fosfato de 

potássio 0,1 mol.l-1 (pH 6,8). Após incubação em banho-maria (37,5°C) durante 20 min, 

adicionou-se 10 µl de pNPG 10 mMol.l-1. A mistura foi novamente incubada durante 30 min, 

seguida de adição de 650 µl de solução de Na2CO3 1,0 Mol.l-1 para finalizar a reação. A leitura 

da absorbância da solução foi obtida a 410 nm. Para o controle positivo foi utilizado solução de 

acarbose, e como controle negativo, uma solução sem a presença da amostra. Todas as amostras 

testadas apresentaram atividade inibidora da enzima, sendo a mais efetiva a EBH, que inibiu 

100% da atividade enzimática. As amostras EAE e EDCM apresentaram atividade de 90,33% ± 

6,34 e 73,68% ± 5,45, respectivamente. Os resultados obtidos neste trabalho são o primeiro 

relato da atividade inibidora desta enzima pela espécie estudada e abrem a perspectiva para a 

pesquisa dos grupos de compostos responsáveis pelos resultados obtidos na inibição da enzima 

alfa-glucosidase. Novos estudos estão sendo realizados para a caracterização dos compostos 

fenólicos desta espécie.  
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