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A crescente busca por produtos naturais tem impulsionado a Fitoterapia e, consequentemente, 

países ricos em biodiversidade têm investido no desenvolvimento de novos produtos naturais. 

Apesar de o Brasil possuir grande diversidade de plantas medicinais, pequena parte dessa 

diversidade floral tem sido foco de estudos fitoterápicos. Uma família com potencial fitoterápico, 

porém pouco estudada, é a Cactaceae, que se distribui por todo o território brasileiro e apresenta 

diversas espécies com elevado grau de endemismo. Em todas as subfamílias há relatos do uso 

medicinal por populações tradicionais em diversos países para o tratamento das mais diversas 

enfermidades, desde dores de ouvido até tumores.1 Dentre as diversas espécies de cactos, 

destaca-se a tribo Rhipsalideae nativa da Mata Atlântica, a qual apresenta indivíduos utilizados 

popularmente no tratamento de várias moléstias.2 Apesar de sua importância ecológica e 

farmacêutica, pouco se sabe sobre a composição química desse grupo. O presente trabalho 

objetivou elucidar os flavonoides presentes no cacto Rhipsalis teres (Vell) Steud., Cactaceae. 

Através da extração por percolação foi obtido o extrato hidroalcoólico, o qual foi utilizado nos 

demais experimentos. Uma alíquota do extrato (5 g) foi submetida à cromatografia preparativa 

em coluna Sephadex LH-20, as frações foram comparadas em placas de cromatografia em 

camada delgada e agrupadas 8 frações. A fração 4 foi submetida à cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) e cromatografia líquida de 

ultra eficiência acoplada a espectrometrômetro de massas (CLAE-EM). Foram observadas duas 

substâncias principais com m/z 593 Da [M-H]- em modo negativo e tempos de retenção 3,36 min 

e 3,45 min. Ambas apresentaram espectro de absorvância característico de flavonas com 

máximos de absorção nos comprimentos de 271 nm e 332 nm. Para a elucidação estrutural das 

flavonas detectadas foi realizada injeção direta em espectrômetro de massas Thermo LTQ XL 

com fonte electrospray (ESI) e analisador Ion-Trap (IT). A fragmentação do íon m/z 593 Da 

(modo negativo) apresentou duas vias de fragmentação, a primeira correspondente à vicenina 2, 

gerando os íons de m/z 473, m/z 455, m/z 575 e m/z 557 Da.3 A segunda fragmentação 

corresponde à lonicerina, cuja fragmentação característica gerou os íons de m/z 431 e m/z 285.3 

Dos resultados obtidos foi possível concluir que os flavonoides presentes são derivados C-

glicosilados da apigenina e O-glicosilados da luteolina. Este é o primeiro trabalho a observar 

vicenina 2 e lonicerina na família Cactaceae.  
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