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RESUMO 

 

ARAUJO, R.L. Efeito dos compostos fenólicos de Eugenia dysenterica DC sobre a 

glicemia pós-prandial de indivíduos com síndrome metabólica e disglicemia. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

O Brasil possui diversas frutas nativas, algumas consideradas potentes fontes de compostos 

bioativos fenólicos (CBF) como, por exemplo, a cagaita (Eugenia dysenterica DC) que é um 

fruto nativo do bioma cerrado pertencente à família das Mirtáceas. Alguns CBF presentes nos 

frutos desta família são capazes de inibir as enzimas envolvidas na digestão dos carboidratos 

α-amilase e α-glicosidase in vitro. A inibição destas enzimas retarda a absorção de glicose 

sanguínea reduzindo, assim, a glicemia e insulinemia pós-prandial. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar o efeito de sucos de cagaita, clarificado e não clarificado, ricos em elagitaninos e 

proantocianidinas, sobre a glicemia e insulinemia pós-prandial de indivíduos pré-diabéticos 

sem uso de fármacos capazes de influenciar o metabolismo de glicose e insulina, após o 

consumo de 50 g de pão francês. Três diferentes refeições foram consumidas pelos 

voluntários (n=14). A primeira foi composta por pão branco (50 g) mais água (300 mL) como 

controle; a segunda, pão branco (50 g) mais suco cagaita clarificado (300 mL), e a última 

refeição consistia em pão branco (50 g) mais suco de fruta cagaita não clarificado (300 mL). 

Os resultados mostraram que ambos os sucos reduziram quantidade total de glicose absorvida 

(AUC) em 56% (suco clarificado) e 71% (não clarificado) e insulina liberada em 59% (suco 

clarificado) e 69% (não clarificado), após a ingestão do pão branco. Embora a velocidade de 

incremento da glicose (VIG) não tenha apresentado diferenças significativas, o incremento 

absoluto de glucose (IAG), incremento percentual de glicose (IPG) e valores de pico de 

glicose (VPG) e insulina (VPI) foram significativamente menores do que os de controle (p ˂ 

0,05). Além disso, após a ingestão de sucos cagaita observou-se um aumento da capacidade 

antioxidante do plasma em indivíduos que consumiram as refeições (p ˂ 0,05). 

 

Palavras-chave: glicemia pós-prandial; cagaita; polifenóis 
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ABSTRACT 

 

ARAUJO, R.L. Effect of phenolic compounds from Eugenia dysenterica DC on 

postprandial glycemia in subjects with metabolic syndrome and dysglycemia. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

Brazil has several native fruits, some of them are considered potential sources of phenolic 

compounds. Cagaita (Eugenia dysenterica DC) is a native fruit from Cerrado region 

belonging to the Myrtaceae family. Some polyphenols presents in fruits of this family may be 

able to act on inhibition of enzymes related to carbohydrates such as α-amylase and α-

glucosidase in vitro. The inhibition of those enzymes activities delays blood glucose 

absorption, thereby reducing postprandial glycemia and insulinemia. This study aimed to 

assess the effect of cagaita fruit juices, clarified and non-clarified, rich in phenolic compounds 

including ellagitannins and proanthocyanidins, on the postprandial blood glucose and insulin 

responses from a bread meal (50 g), in prediabetic humans who were not taking medications 

known to influence glucose or insulin metabolism. Three different meals were consumed by 

volunteers (n=14). The first one consisted of white bread (50 g) plus water (300 mL) as a 

control; the second one, white bread (50 g) plus clarified cagaita fruit juice (300 mL), and the 

last one white bread (50 g) plus non-clarified cagaita fruit juice (300 mL). The results showed 

that both cagaita fruit juices reduced the total amount of glucose absorbed (AUC) by 56% 

(clarified juice) and 71% (non-clarified) and insulin released by 59% (clarified juice) and 69% 

(non-clarified), after the ingestion of white bread. Although glucose incremental velocity 

(GIV) did not show significant differences, absolute increase of glucose (AIg), glucose 

incremental percentage (GIP) and peak values of glucose (GPV) and insulin (IPV) were 

significantly lower than those of control (p ˂ 0.05). Also, after ingestion of cagaita juices it 

was observed an increased antioxidant capacity of plasma in subjects that consumed the meals 

(p ˂ 0.05). 

 

Keywords: postprandial glycemia; cagaita; polyphenols 
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1. Introdução 

1.1. Compostos bioativos fenólicos em alimentos 

O progresso da ciência dos alimentos propiciou, na atualidade, um aumento do 

conhecimento a respeito da ação de diversos nutrientes no organismo e, com isso, outros 

componentes, também presentes nos alimentos, ganharam importância devido aos indícios de 

que seu consumo estaria relacionado a efeitos benéficos ao organismo. Os compostos 

bioativos, que podem ou não ser considerados nutrientes, estão largamente distribuídos nos 

alimentos de origem vegetal e demonstram importante associação com a manutenção da 

saúde. São alguns exemplos: fitoesteróis, proteínas da soja, fibras da dieta e probióticos 

(ALVES et al., 2008; CHAMPGNE & FUSTIER, 2007; CHOI et al., 2008; CRUZ & 

CASAL, 2012; MONTELLA et al., 2013; ROCHFORT & PANOZZO, 2007). 

Dentre as distintas classes de compostos bioativos destacam-se os compostos fenólicos 

(CBF), também conhecidos como polifenóis, que compõem a maior categoria dentre os 

agentes fitoquímicos. Os CBF são estruturas químicas sintetizadas a partir do metabolismo 

secundário de plantas e exercem função de fotoproteção, defesa contra microrganismos e 

insetos e pigmentação (GOBBO-NETO & LOPES, 2007). 

Os polifenóis apresentam, obrigatoriamente, o esqueleto fenólico em sua composição. No 

entanto, esses compostos variam extensamente em sua estrutura química sendo divididos em 

três diferentes classes: flavonoides, ácidos fenólicos e taninos. Os flavonoides constituem o 

maior grupo de compostos fenólicos de plantas e são divididos em seis subclasses, 

dependendo do estado de oxidação do anel central (Figura 1). São estas: flavonas, flavonóis, 

flavanonas, flavanóis, isoflavonas e antocianidinas. Os ácidos fenólicos abrangem os ácidos 

benzoicos e derivados (hidroxibenzoico, vanílico, gálico, etc.) e os ácidos cinâmicos e 

derivados (cumárico, caféico, ferúlico, clorogênico, etc.). Os taninos são polímeros de alto 

peso molecular e são divididos em três classes: taninos hidrolisáveis (galotaninos e 
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elagitaninos), taninos condensados (também conhecidos como proantocianidinas) e taninos 

complexos, de distribuição mais restrita na natureza (D'ARCHIVIO et al., 2007; COS et al., 

2003).  

 

Figura 1. Estrutura química das principais classes de flavonoides (Adaptado de 

CROZIER et al., 2009). 

 

Os polifenóis têm sido associados a múltiplos efeitos biológicos, incluindo atividade 

antioxidante. Os radicais livres e as espécies reativas de oxigênio (EROs) são gerados a partir 

do metabolismo das células aeróbicas quando o oxigênio é utilizado para converter nutrientes, 

adquiridos pela dieta, em energia. A produção desordenada desses subprodutos do oxigênio 

pode incitar a oxidação de lipídeos de membrana, proteínas, enzimas, carboidratos e DNA, 

prejudicando o equilíbrio, gerando estresse oxidativo ou, ainda, danos oxidativos. Os 

compostos fenólicos possuem a capacidade de reagir com os radicais livres e EROs formando 

radicais estáveis, prevenindo o estresse oxidativo. Portanto, a importância de constituintes 

antioxidantes tem sido demonstrada devido à capacidade de proteger as células de danos 

causados por EROs, atuando na diminuição do risco de desenvolvimento de doenças crônicas 
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não transmissíveis (CARRIE-THOMPSON et al., 2009; DEJONG & LANARI, 2009; 

PÄLLIN et al., 2008; VALKON, et al., 2007). 

Não apenas por suas atribuições antioxidantes, estudos tem associado polifenóis com 

atividades antiinflamatória, quimiopreventiva e neuroprotetora, que podem contribuir com a 

promoção da saúde. Tais compostos podem, ainda, influenciar no metabolismo da glicose e 

dos lipídeos, sendo assim, importantes na diminuição de risco para desenvolver diabetes tipo 

2, obesidade e síndrome metabólica. Os principais mecanismos de ação baseiam-se na 

inibição da digestão e absorção de carboidratos e lipídeos no intestino, estimulação da 

secreção da insulina pelas células pancreáticas, modulação da produção hepática de glicose, 

ativação dos receptores de insulina, aumento da absorção de glicose em tecidos periféricos 

sensíveis à insulina, inibição da diferenciação e proliferação dos adipócitos e redução da 

inflamação crônica (HANHIEVA et al., 2010; LIU et al., 2008; MEYDANI & HASAN, 

2010). 

Embora apresentem baixa biodisponibilidade, após a ingestão, alguns compostos fenólicos 

são absorvidos pelo estômago e intestino delgado (MANACH et al., 2005). Na porção 

intestinal, os flavonoides sofrem hidrólise por uma β-glicosidase, presente nas 

microvilosidades dos enterócitos, denominada lactase floridzina hidrolase (LPH), que é capaz 

de desconjugar os açúcares liberando as agliconas, que possuem característica lipofílica, 

sendo assim, passíveis de absorção pelo intestino. Após a absorção, a aglicona sofre 

metabolização no fígado formando metabólitos sulfatados, glicuronilados e/ou metilados 

através da ação respectiva das enzimas de fase II sulfotransferase (SULT), uridina-50-

difosfato glicuronosiltransferase (UGT) e catecol-O-metiltransferase (COMT) (CROZIER et 

al., 2010; DONAVAN et al., 2006). 

Alguns compostos fenólicos que não são absorvidos podem chegar até o intestino grosso e 

entrar em contato com a microbiota intestinal gerando diversos produtos, como ácidos 
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fenólicos que podem ser absorvidos ou agir como prébióticos estimulando o crescimento e 

atividade das células intestinais, selecionando bactérias probióticas ou inibindo a proliferação 

de células cancerígenas (DEL RIO et al., 2010). 

Recentes estudos epidemiológicos indicam que o consumo frequente de frutas está 

associado à redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas, principalmente 

obesidade e diabetes (DEVALAJARA et al., 2011; YAHIA, 2010). Por isso, estes alimentos 

vêm sendo alvo de diversos estudos, que destacam suas características nutricionais, 

compostos bioativos e especialmente sua capacidade antioxidante (CONTRERAS-

CALDERÓN et al., 2011; CROZIER et al., 2010). 

Com base em evidências recentes, sabe-se que a capacidade antioxidante dos alimentos 

não apresenta relevância para efeitos no organismo, uma vez que as vias metabólicas 

associadas aos CBF ainda não estão completamente elucidadas. Assim, dados de capacidade 

antioxidante in vitro, não podem ser extrapolados para efeitos in vivo (USDA, 2010). No 

entanto, estudos indicam ação benéfica dos CBF em diversas patologias através de múltiplos 

mecanismos de ação (PATELA et al., 2011; PRANDOTA, 2011; TÖRRÖNEN et al., 2010).  

Neste trabalho, o possível efeito dos CBF na síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2 

e obesidade será discutido.  

 

1.2. Síndrome metabólica: obesidade, hiperglicemia e complicações cardiovasculares 

A síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo multifatorial caracterizado como 

um estado de inflamação crônica e estresse oxidativo comumente associado a distúrbios que 

tem como causa obesidade, hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia, diminuição da tolerância 

à glicose e mais comumente resistência à insulina (ECKEL et al., 2005; MARTÍNEZ, 2006; 

NELIGAN, 2010). 

Até o momento, observam-se dificuldades na adoção de critérios diagnósticos uniformes 
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para definição da SM. De fato, três entidades: Organização Mundial da Saúde (OMS), 

National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII) e 

International Diabetes Federation (IDF) buscaram desenvolver critérios diagnósticos para 

SM, sendo estes preconizados para utilização em adultos que apresentem ao menos três 

fatores de risco para doença cardiovascular que, em geral, são: obesidade, dislipidemia, 

hipertensão e disglicemia (MOHAMED, 2014; SANTOS et al., 2009). 

A não uniformidade para o critério de diagnóstico da SM gera estimativas variadas em sua 

prevalência. No entanto, é possível observar uma perspectiva ascendente na população, acima 

de 40 anos, de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estima-se a prevalência de SM 

entre 21% e 27% em adultos norte-americanos, 20% e 24% em europeus e 18% e 30% em 

brasileiros (CAVAGIONI et al., 2008; FORD et al., 2004; HU et al., 2004; LEITÃO & 

MARTINS et al., 2012; MOEBUS et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2006; SANTOS et al., 

2004; SOUZA et al., 2003; TULL et al., 2005). 

É de extrema relevância salientar que a síndrome metabólica não deve ser observada em 

seus fatores de risco específicos. Este transtorno complexo deve ser avaliado de maneira 

global, uma vez que os eventos bioquímicos ocorrem de forma integrada. Assim, esta 

desordem multifatorial conta com o aumento de ácidos graxos livres circulantes, 

angiotensinogênio e citocinas pró-inflamatórias liberados pelo tecido adiposo e elevação da 

secreção de insulina que, associados, determinam uma correlação entre obesidade visceral, 

resistência à insulina e disfunção cardiovascular presentes na SM (FERNANDEZ-REAL & 

RICART, 2003; KERSHAW & FLIER, 2004; MAGGE et al., 2012). 

A obesidade, caracterizada pelo aumento do tecido adiposo, é considerada um fator de 

risco significativo para determinadas patologias. No entanto, é o tecido adiposo visceral que 

apresenta maior associação com o surgimento de complicações metabólicas como resistência 

à insulina, diabetes tipo 2, aterosclerose, dislipidemias, doenças cardiovasculares e síndrome 
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metabólica (DESPRES & LEMIUX, 2006; GALIC et al., 2010).  

O tecido adiposo visceral, em excesso, libera quantidades também excessivas de ácidos 

graxos livres na circulação portal e sistêmica que induzem a redução da sensibilidade à 

insulina no músculo esquelético, redução da captação hepática de glicose e da sensibilidade à 

insulina, aumento da gliconeogênese e supressão da secreção pancreática de insulina gerando 

um cenário propício à disglicemia (KERSHAW & FLIER, 2004; WEISS et al., 2007). 

Na obesidade visceral, a expansão do tecido adiposo leva um a aumento da produção de 

adipocinas e citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-6 e TNF-α, que por sua vez, 

induzem a infiltração de macrófagos para o interior do mesmo tecido causando inflamação 

que, associada a ácidos graxos circulantes e secreção desregulada de leptina, adiponectina e 

resistina, acentuam ainda mais a inflamação local, diminuem a sensibilidade da insulina no 

fígado e estimulam maior deposição de gordura hepática, agravando o risco cardiovascular. 

Ainda, as células do tecido adiposo estão relacionadas com a secreção de angiotensinogênio, 

que induz a diferenciação celular de pré-adipócito em adipócito e estimula o aumento da 

hipertensão arterial sistêmica, complicação observada com frequência em indivíduos obesos 

(GALIC et al., 2010; KERSHAW & FLIER, 2004; MIRBAGHERI et al., 2007). 

A hipertensão arterial sistêmica está associada à hiperinsulinemia em indivíduos 

diabéticos obesos e também em sujeitos não diabéticos obesos. Embora ainda não totalmente 

esclarecidas, algumas hipóteses são sugeridas para esta associação. A principal teoria seria 

que a leptina, hormônio produzido pelo tecido adiposo, os ácidos graxos livres circulantes e a 

insulina, cujas concentrações estão aumentadas na obesidade, atuariam de maneira sinérgica 

estimulando a vasoconstrição (STAS & EL-ATAT, 2004).  

O endotélio, revestimento dos vasos sanguíneos, realiza funções anticoagulantes e 

antiinflamatórias que são essenciais para manter a homeostasia. Este revestimento conta com 

funções protetivas relacionadas com a inibição da adesão de moléculas inflamatórias e células 
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de defesa, proliferação de células musculares lisas e ação vasodilatadora. Um dos principais 

responsáveis por essas funções de proteção é o óxido nítrico, produzido pelo próprio tecido 

endotelial através da enzima óxido nítrico sintetase (NOS) (DIAS et al., 2011). 

Quando o equilíbrio entre fatores de agressão e proteção ao endotélio é rompido, como 

por exemplo, na hipertensão arterial sistêmica, há aumento na liberação de citocinas que 

induzem o recrutamento e adesão de moléculas relacionadas à agregação plaquetária sob a 

superfície do endotélio e aumento da síntese de EROs, caracterizando a disfunção endotelial. 

Nesta situação, o indivíduo encontra-se em risco cardiovascular (VACHHARAJANI & 

GRANGER, 2009). 

O processo aterogênico tem como primeiro passo a adesão de linfócitos T, macrófagos e 

monócitos ao endotélio, a qual é desencadeada pela quimiotaxia a partir das citocinas pró-

inflamórias, níveis elevados de LDL-colesterol oxidado, angiotensina ou estresse oxidativo 

(VACHARAJANI & GRANGER, 2009). O processo inflamatório e as espécies reativas de 

oxigênio presentes no endotélio da lesão aterosclerótica diminuem a produção de óxido 

nítrico que pode intensificar a agregação plaquetária e a vasoconstrição (GALIC et al., 2010; 

SILHA et al., 2005). Em estudo realizado com seres humanos portadores de doença arterial 

coronariana, polifenóis derivados do cacau administrados por um mês foram capazes de 

aumentar a vasodilatação arterial e a quantidade de células progenitoras endoteliais e, ainda, 

reduzir a pressão arterial sistólica (HEISS et al., 2010). 

Neste contexto, os taninos hidrolisáveis (elagitaninos e galotaninos) têm demonstrado 

potencial benéfico à saúde cardiovascular (MAR LARROSA et al., 2010). Anderson et al. 

(2001) e Zhao et al. (2008) demonstraram que elagitaninos podem inibir a oxidação do 

colesterol LDL e também reduzir a ação inflamatória proveniente de TNF-α. O ácido gálico, 

advindo da hidrólise de galotaninos, parece exercer funções antitrombóticas por inibir a 

agregação plaquetária e reduzir a ação de moléculas relacionadas à adesão endotelial (DE 
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LANGE et al., 2007). 

 

1.3. Polifenóis na digestão e absorção dos carboidratos: estado de hiperglicemia 

O amido é o principal carboidrato presente no reino vegetal, sendo considerado a mais 

importante fonte de energia para o ser humano, representando 45 a 70% da dieta cotidiana 

(ENGLYST & ENGLYST, 2005; FAO, 2003).  

Após a ingestão alimentar composta por carboidratos, os níveis de glicose no sangue 

elevam-se e picos de liberação de insulina são estimulados para tentar equilibrar a glicemia 

sanguínea. Logo após este processo, inicia-se uma liberação mais lenta deste hormônio. Os 

níveis de glicemia começam a aumentar a partir de dez minutos após a refeição, atingem seu 

pico máximo em 60 minutos e, normalmente, alcançam seus níveis basais em 

aproximadamente 2 a 3 horas (BRAND-MILLER et al., 2009). 

Durante o processo de digestão, ainda na boca, o amido sofre hidrólise pela ação da 

enzima α-amilase (α-1,4-D-glicano-4- glicano hidrolase, EC 3.2.1.1), presente na saliva e no 

suco pancreático, liberando polissacarídeos menores como amilose e amilopectina. 

(MURRAY et al., 2008). 

No estômago, o bolo alimentar mistura-se com o ácido do estômago e com as enzimas 

específicas para digestão de proteínas. Apesar de o baixo pH inibir a ação das amilases, a 

digestão dos carboidratos é retomada adiante no trato gastrointestinal (MURRAY et al., 

2008). 

Quando o conteúdo ácido do estômago atinge o duodeno, no intestino delgado, é 

neutralizado pelas secreções de alto pH do pâncreas, criando um meio adequado para a ação 

das enzimas envolvidas na digestão dos glicídios. Neste cenário as amilases retomam a 

digestão transformando polissacarídeos em dissacarídeos (MURRAY et al., 2008). 

A digestão final dos carboidratos, no epitélio mucoso do jejuno superior, se dá pela 
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presença das dissacaridases, secretadas na membrana ciliada do intestino delgado. As α-

glicosidases (α-D-glicosídeo glicohidrolase, EC 3.2.1.20), grupo específico de dissacaridases, 

são basicamente representadas pela maltase e sacarase. A primeira é capaz de hidrolisar a 

maltose em 2 moléculas de glicose e a segunda hidrolisa a sacarose produzindo 1 molécula de 

frutose e outra de glicose. A lactase hidrolisa a lactose gerando galactose e glicose 

(MURRAY et al., 2008). 

Após completa digestão, a glicose é o principal produto da quebra do amido e dos demais 

dissacarídeos presentes na dieta. Por terem característica hidrofílica, os monossacarídeos não 

dispõem da capacidade de atravessar a membrana celular tornando necessária a presença de 

transportadores específicos como os das famílias GLUT e SGLT (SCHEEPERS et al., 2004). 

Os principais transportadores de glicose no intestino são SGLT1 e GLUT2. O SGLT1 é 

um transportador ativo de glicose, que requer consumo de ATP, dependente de Na+, situado 

permanentemente na membrana apical da borda em escova do enterócito, que capta este 

monossacarídeo do lúmen intestinal. O GLUT2 é um transportador responsável pela absorção 

de glicose por difusão facilitada. Está presente no enterócito, fígado, rins e células 

pancreáticas. Esta proteína transportadora tem o poder de translocação dentro da célula, então, 

após uma refeição composta por carboidratos, o GLUT2 desloca-se para a membrana apical 

onde a concentração de glicose estará elevada e desempenha seu papel de transportar este 

açúcar para dentro da célula (KELLET et al., 2008). 

Uma vez que a glicose é absorvida pelo intestino, entra na corrente sanguínea, é 

absorvida pelas células β pancreáticas, via GLUT2, e em seguida é fosforilada estimulando a 

secreção de insulina. Este hormônio, por sua vez, liga-se ao seu receptor de membrana 

ativando a cascata molecular para sinalização da abertura de GLUT4, transportador também 

chamado de insulino-sensível, transportando a glicose para o interior das células do músculo 

esquelético, fígado e tecido adiposo, locais onde o GLUT4 está presente (BRYANT et al., 
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2002; HUANG & CZECH, 2007). 

A manutenção da homeostase da glicose está sob controle hormonal, cujo equilíbrio é de 

extrema importância para a fisiologia humana. O Diabetes Mellitus é uma desordem 

metabólica multifatorial caracterizada por repetidos momentos de hiperglicemia e 

desequilíbrio no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídeos, resultando em uma 

deficiência na secreção de insulina, ou ainda, diminuição da ação deste hormônio nos tecidos 

periféricos (WHO, 2011). O diabetes mellitus tipo 1, também conhecido como insulino-

dependente, caracteriza-se pela produção insuficiente de insulina pois as células β 

pancreáticas sofrem destruição auto-imune. Já o diabetes mellitus tipo 2, (DM2) além de 

possuir aspecto genético, está frequentemente associado ao estilo de vida, como hábitos 

alimentares e sedentarismo. O indivíduo é capaz de produzir insulina, entretanto, não 

raramente, sua ação é restrita devido à obesidade, neste caso, fenômeno conhecido como 

resistência à insulina. Estima-se que 60 a 90% dos portadores de DM2 sejam obesos e a 

incidência é maior após 40 anos de idade (ADA, 2012).  

Indivíduos com síndrome metabólica apresentam maior probabilidade de tornarem-se 

diabéticos. O pré-diabetes é uma situação que antecede o DM2 e serve de alerta para a 

progressão da doença, onde os níveis de glicose de jejum e/ou pós-prandial sanguíneos são 

mais elevados em relação aos mesmos parâmetros de um indivíduo normal, embora não 

aumentados suficientemente para ser diagnosticado como DM2 (STERN et al., 2004). 

Em indivíduos pré-diabéticos, a resposta glicêmica pós-prandial é alterada devido a 

desequilíbrios na secreção de insulina, utilização periférica de glicose reduzida e pela 

exacerbada produção de glicose hepática. Assim, o pré-diabetes na síndrome metabólica é um 

estado de resistência à insulina que confere riscos ao DM2 (ORIOT et al., 2008; STERN et 

al., 2004). 

Recorrentes episódios de disglicemia pós-prandial estão associados efeitos deletérios à 
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saúde cardiovascular que incluem estresse oxidativo, capaz de induzir à disfunção endotelial 

(CAVALOT et al., 2006; CERRIELO et al., 2004; HASEGAWA et al., 2005). Além disso, 

elevados teores de glicose sanguínea após refeições podem causar danos às células β 

pancreáticas (glicotoxicidade), que são as responsáveis pela produção e liberação da insulina. 

No entanto, ratos diabéticos suplementados com isoflavonas de soja mantiveram estável a 

produção de insulina e apresentaram melhor sensibilidade dos tecidos periféricos a este 

hormônio (CHOI et al., 2008; YANG & SANTAMARI, 2006). Compostos fenólicos como 

resveratrol, quercetina, galato de epigalocatequina e curcumina podem ser capazes de 

contribuir para a amenização de pressão arterial sistêmica, glicose sanguínea, perfil lipídico e 

resistência à insulina (CHERNIACK, 2011). 

Uma das abordagens terapêuticas para a atenuação ou tratamento do diabetes é reduzir a 

hiperglicemia pós-prandial, retardando a absorção de glicose através da inibição da hidrólise 

de carboidratos (BHANDARI et al., 2008; KRENTZ & BAILEY, 2005). No Brasil, o 

medicamento comumente utilizado como inibidor de α-glicosidase é a acarbose, cujo 

mecanismo de ação é retardar a hidrólise dos carboidratos e consequentemente a absorção 

intestinal de glicose, atenuando a glicemia pós-prandial. Por isto, este medicamento tem sido 

apontado com eficácia para terapia da síndrome metabólica, DM2 e obesidade, pois controla a 

elevação dos níveis de glicose no plasma (PISTROSH et al., 2009; TORMO et al., 2006). No 

entanto, fitoquímicos, tais como os compostos fenólicos, vêm sendo relatados como bons 

inibidores de α-amilase e α-glicosidase (BOATH et al., 2012; GRUSSU et al., 2011). Em 

estudo de Yilmazer-Musa et al. (2012) foram testados extrato de semente de uva, extrato de 

chá verde, extrato de chá branco e teavigo® para aferir uma possível inibição da α-glicosidase 

in vitro. Todos os extratos inibiram a enzima de forma mais eficiente em relação à acarbose. 

Os flavonoides presentes em algumas frutas nativas brasileiras podem atuar inibindo 

diretamente as enzimas envolvidas na digestão dos carboidratos. Rutina, quercetina, ácido 
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clorogênico, catequina e ácido rosmarínico tiveram seu potencial inibitório das enzimas 

envolvidas na digestão dos carboidratos, in vitro, avaliado. O potencial de inibição da α-

amilase foi maior para quercetina> rutina> ácido rosmarínico> ácido elágico> catequina> 

ácido clorogênico. Em relação à α-glicosidase, a inibição mais eficaz correspondeu à 

quercetina> rutina> catequina> ácido elágico> acarbose> ácido clorogênico, e o ácido 

rosmarínico não mostrou atividade sobre esta enzima (GONÇALVES et al., 2010).  

Em estudo prévio, em seres humanos, realizado pelo nosso grupo, foi demonstrado que 

compostos fenólicos presentes no suco clarificado do fruto araçá, consumido 

concomitantemente com 1 pão francês, foram capazes de reduzir a área sob a curva de 

glicose, de indivíduos saudáveis, em aproximadamente 43% em relação ao controle água 

(BALISTEIRO et al., 2013). 

Alguns estudos apontam uma associação entre transportadores de glicose e compostos 

fenólicos. Embora ocorra por mecanismos ainda não tão claros, a principal hipótese é que os 

polifenóis podem inibir essas proteínas responsáveis por carrear a glicose para o interior da 

célula, promovendo amenização da disglicemia pós-prandial (HE et al., 2009; TAHRANI et 

al., 2013; WILLIANSON, 2013). 

Extratos de maçã e morango contendo flavonoides, incluindo quercetina e floridizina, 

ácidos fenólicos e taninos inibiram, in vitro, o transporte da glicose via SGLT1 e GLUT2, em 

estudo utilizando vesículas da membrana da borda em escova do intestino (MANZANO & 

WILLIANSON, 2010). Outros trabalhos sugerem que derivados de quercetina, principal 

flavonoide consumido pela população, podem modular a absorção de glicose através da 

inibição do SGLT1 e da translocação do GLUT2 pelo enterócito, in vitro (ARABBI et al., 

2004; CERMAK et al., 2004; KNOW et al., 2007, HARNLY et al., 2006). 

Dyer et al. (2002) avaliaram a expressão de transportadores de monossacarídeos 

intestinais em indivíduos diabéticos tipo 2 e foi possível inferir que a ação do SGLT1 pode 
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estar aumentada em até quatro vezes no duodeno, ao passo que a expressão do RNAm das 

dissacaridases secretadas na borda em escova do intestino delgado, como a sacarase e lactase, 

pode estar elevada de duas a três vezes. Dessa forma, nestes indivíduos, a glicose pode ser 

absorvida aproximadamente três vezes mais rapidamente. Além disso, em estudo que avaliou 

humanos portadores de DM2 e obesidade, foi mostrado que há maior concentração da enzima 

α-amilase na saliva desta população (Figura 2) (AYDIN, 2007). 

 

Figura 2. Representação da absorção de glicose intestinal. Setas escuras representam 

enzima ou transportador alvo dos polifenóis. (A) Lúmen intestinal de um indivíduo saudável; 

(B) Lúmen intestinal de um indivíduo diabético tipo 2 (Adaptado de WILLIAMSON, 2013). 

 

1.4. Cagaita 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo (LETERME et al., 2006). 

O Cerrado é um bioma brasileiro que contém grande número de espécies de frutos de grande 
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interesse potencial para a agroindústria, porém, ainda pouco explorados (ALMEIDA et al., 

2011).  

A cagaita, Eugenia dysenterica DC, é uma fruta pertencente à família Myrtaceae e nativa 

do Cerrado Brasileiro. A distribuição deste fruto se dá principalmente nos seguintes estados: 

Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, São 

Paulo e Tocantins. Sua árvore, conhecida como cagaiteira, pode atingir até 10 metros de 

altura, tem galhos retorcidos, casca grossa e seu período de frutificação ocorre entre outubro e 

dezembro (ANDRADE et al., 2003). O fruto da cagaiteira é uma baga globosa-achatada, 

amarelo-pálida, de 2 a 3 cm de diâmetro, contendo de 1 a 3 sementes brancas, envoltas em 

uma polpa levemente ácida. Apresenta um cálice seco aderido ao fruto, casca brilhante 

membranácea, mesocarpo e endocarpo suculentos (DONADIO et al., 2002). 

Mesmo sendo uma espécie pouco estudada e explorada, é considerada um fruto de 

interesse econômico principalmente devido ao uso na culinária (CARDOSO et al., 2011), pois 

é utilizado por populações locais para fazer sorvetes, doces, geleias e sucos, além de possuir 

uma expressiva quantidade de fenólicos totais e atividade antioxidante in vitro (GENOVESE 

et al., 2008). Os principais flavonoides presentes no fruto são pertencentes ao grupo dos 

flavonóis, como os derivados de quercetina e caempferol (GONÇALVES et al., 2010). 

O uso de espécies de Eugenia para o tratamento de doenças infecciosas é bem conhecido 

na medicina popular (HUSSEIN et al., 2003). Eugenia dysenterica DC, por exemplo, é 

utilizada pela medicina alternativa na América Latina. O seu chá, derivado de suas folhas, é 

utilizado para infecções renais e da bexiga e para tratar diabetes, icterícia, e diarréia, muito 

embora o fruto tenha propriedades laxativas (PALHARES, 2003). Segundo Lima et al. 

(2010), o efeito laxativo advindo do fruto é causado por um peptídeo específico presente na 

cagaita, capaz de aumentar a motilidade intestinal. 

Algumas plantas têm mostrado capacidade hipoglicemiante. Barbosa-Filho et al. (2005) 
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fizeram um apanhado de 224 plantas e as dez famílias que apresentaram maior atividade 

hipoglicemiante foram: Fabaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Labiatae,  cucurbitaceae, 

Solanaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae e Liliaceae. Gonçalves et al. (2010) 

analisaram sete polpas de frutos distintos: panã, umbu, cagaita, coquinho azedo, aracá e 

cambuci. Dentre estas, a cagaita foi a polpa com maior atividade inibitória, in vitro, tanto para 

enzima α-amilase quanto para α-glicosidase. 

As folhas da cagaiteria apresentam um perfil de metabólitos secundários representado, 

principalmente, por taninos e flavonoides. Quercetina, miricetina, caempferol, quercitrina e 

galangina são os principais compostos fenólicos encontrados em suas folhas (COUTO et al., 

2009) que, assim como o fruto, apresentam capacidade inibitória de enzimas envolvidas na 

digestão dos carboidratos. De Souza et al. (2012) avaliaram a capacidade das folhas de inibir 

α-amilase e α-glicosidase e foi demonstrada eficácia na inibição com IC50 14,9 µg/mL e 0,46 

µg/mL, respectivamente. 

Considerando-se o potencial hipoglicemiante do fruto cagaita demonstrado in vitro, e da 

importância da dieta como adjuvante no tratamento da SM e DM2, objetivou-se o estudo do 

efeito do consumo do suco deste fruto sobre a glicemia pós-prandial após o consumo de um 

pão francês. Para determinar a contribuição da fração fibra sobre os efeitos observados, 

avaliou-se o efeito da clarificação prévia do suco sobre a resposta glicêmica.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

  O objetivo geral deste trabalho foi estudar o efeito do consumo de sucos de polpa de 

cagaita, clarificado e não clarificado, sobre a glicemia pós-prandial em seres humanos 

portadores de síndrome metabólica e disglicemia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o efeito do consumo de sucos de polpa de cagaita, clarificado e não 

clarificado, sobre a glicemia pós-prandial em humanos pré-diabéticos após 

consumo de 50 g de pão francês; 

 Estudar o efeito dos compostos fenólicos purificados a partir dos sucos de cagaita 

sobre as enzimas α-amilase, α-glicosidase e lipase pancreática em relação a seus 

controles positivos acarbose e orlistate, in vitro; 

 Caracterizar os sucos de polpa de cagaita em relação ao teor de fenólicos totais, 

proantocianidinas, elagitaninos, flavonoides e capacidade antioxidante in vitro. 
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3. Materiais e métodos 

3.1. Materiais 

 As polpas de cagaita congeladas (data de fabricação: 26/out/2013 – L1-004) do 

mesmo lote, prontas para consumo, foram adquiridas diretamente do fornecedor, um 

estabelecimento comercial, denominado Sítio do Bello, Paraibuna, SP. 

 O suco clarificado foi preparado de acordo com o protocolo sugerido por Balisteiro et 

al. (2013) utilizando centrifugação a 22.770 g por 40 minutos. O suco não clarificado foi 

preparado a partir do descongelamento da polpa integral de cagaita sem adição de água ou 

qualquer edulcorante.  
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3.2. Métodos 

3.2.1. Determinação de açúcares totais. Os açúcares totais foram determinados de acordo 

com Dubois et al. (1956) utilizando espectrofotômetro (HITACHI mod. U-1100). Para 

obtenção da curva padrão foi utilizada solução de glicose 1% em água destilada. As leituras 

das amostras foram realizadas em comprimento de onda de 490 nm e os resultados expressos 

em g/300 mL de suco. 

3.2.2. Determinação do potencial hidrogeniônico. O pH dos sucos foi determinado 

utilizando-se um potenciômetro digital (HANNA INSTRUMENTS) calibrado com soluções 

tampão de pH 4,0 e 7,0. 

3.2.3. Determinação de fibras totais. As fibras totais foram determinadas de acordo com o 

método descrito pela AOAC (2005). Em um recipiente foram misturados 5 mL de suco e 20 

mL de água. O recipiente foi posteriormente envolvido com papel alumínio e incubado a 37 

°C por 90 minutos. Após a incubação, 100 mL de etanol absoluto foram adicionados e a 

suspensão permaneceu em repouso por 60 minutos a 25 °C. A suspensão foi filtrada a vácuo 

(filter aid - CELITE) e o sedimento recolhido em cadinho previamente pesado. O sedimento 

foi lavado 2 vezes com 20 mL de etanol aquoso (78%), 2 vezes com 10 mL de etanol absoluto 

e 1 vez com 10 mL de acetona absoluta . Após a lavagem, o cadinho contendo sedimento foi 

colocado em estufa a 105 °C por 120 minutos. Os resultados foram expressos em g de 

fibras/300 mL suco. 

3.2.4. Quantificação de proantocianidinas – Método do butanol acidificado. A 

determinação de proantocianidinas foi baseada no método cromogênico descrito por Porter et 

al. (1986). Primeiramente, 77 mg de sulfato de ferro hidratado (FeSO4.7H2O) foram 

dissolvidos em 500 mL de uma solução de n-butanol e ácido clorídrico (3:2). Em seguida, 2,5 

mL desta solução foram adicionados a 250 µL de suco devidamente diluído, em tubos de 

ensaio. Os mesmos tubos, tampados, foram a banho por 15 minutos a 95 °C. Após o 
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resfriamento, as leituras foram realizadas em espectrofotômetro (HITACHI mod. U-1100) a 

540 nm. A curva padrão foi preparada com tanino quebracho (QT, Unitan, Buenos Aires, 

Argentina) utilizando-se concentrações entre 0 e 2,4 mg/mL e os teores de proantocianidinas 

foram expressos em g de equivalente de tanino quebracho (ETQ)/300 mL suco. 

3.2.5. Determinação da capacidade redutora do Folin-Ciocalteu e teor de fenólicos totais. 

Foi analisada de acordo com Singleton et al. (1999) com modificações (GENOVESE et al., 

2003), utilizando-se 0,25 mL dos sucos em suas devidas diluições, 2 mL de água destilada e 

0,25 mL do reagente Folin-Ciocalteu, em tubo de ensaio. Após 3 minutos à temperatura 

ambiente, foram adicionados 0,25 mL de solução saturada de carbonato de sódio e os tubos 

permaneceram por 30 minutos em banho de 37 °C para formação de cor. A curva padrão foi 

preparada com ácido gálico (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) utilizando-se 

concentrações entre 0 e 0,04 mg/mL. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro 

(HITACHI mod. U-1100) a 750 nm e a capacidade redutora do Folin-Ciocalteu foi expressa 

em g equivalentes de ácido gálico (EAG)/300 mL de suco. 

3.2.6. Determinação da capacidade antioxidante 

3.2.6.1. Sequestro do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil). A capacidade 

antioxidante foi determinada através da redução do radical estável DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil – Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) do meio de reação pelos antioxidantes 

presentes na amostra (BRAND-WILLIAMS et al., 1995). Uma solução metanólica de DPPH 

(0,05 mM) foi preparada para apresentar aproximadamente 0,4 de absorbância em 517 nm de 

comprimento de onda. As determinações foram realizadas em espectrofotômetro Synergy TM 

H1 (Biotek Instruments Inc., Vermont, EUA) utilizando microplaca de poliestireno com 96 

cavidades (Costar, Cambridge, MA) para uso em comprimento de onda entre 340 e 800 nm. 

Em cada cavidade foram adicionados 40 µL de água para o controle, o mesmo volume para 

solução padrão de Trolox e para as amostras de suco devidamente diluídas. As leituras de 
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absorbância foram efetuadas a 517 nm no tempo zero e 20 minutos.Os cálculos foram 

realizados de acordo com a seguinte fórmula: 

 % descoloramento do DPPH= [(A517(c) – A517(A) / A517(c)] x 100  

onde, A517(c) refere-se à absorbância do controle a 517 nm e A517(A) refere-se à absorbância da 

amostra a 517 nm. 

 A curva padrão foi preparada com uma solução de ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilchroman-2-carboxílico (Trolox – Flucka Chemicals Suisse) em água, em diferentes 

concentrações. Os resultados foram expressos em mmol equivalentes de Trolox/300 mL suco.  

3.2.6.2. Determinação do poder redutor do ferro – Método FRAP. A capacidade de 

redução do ferro foi determinada de acordo com Benzie e Strain. (1996), com modificações. 

O reagente FRAP foi preparado na porporção de 10:1:1 com as seguintes soluções: (a) tampão 

acetato de sódio (Dinâmica) 300 mM pH 3,6; (b) solução de 2,4,6-tripiridil-s-triazine (TPTZ – 

Flucka Chemicals Suisse) 10 mM em ácido clorídrico (Synth) 40 mM e (c) solução de cloreto 

férrico (Synth) 20 mM. O reagente foi preparado no momento da análise. Para a curva padrão 

foi utilizado o reagente ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-carboxílico (Trolox – 

Flucka Chemicals Suisse) em concentração de 50 a 400 µM. A leitura da absorbância foi 

realizada em 593 nm em microplaca de 96 cavidades utilizando-se espectrofotômetro Synergy 

TM H1 (Biotek Instruments Inc., Vermont, EUA). Os resultados foram expressos em µmol 

equivalentes de Trolox/300 mL suco. 

3.2.6.3. Capacidade de absorção de radicais de oxigênio (ORAC). A capacidade de 

absorção de radicais livres de oxigênio foi determinada de acordo com Dávalos et al. (2004) 

com modificações. As amostras adequadamente diluídas (25 µL) em tampão fosfato 75 mM, 

pH 7,4, controle e curva padrão de ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-carboxílico 

(Trolox – Flucka Chemicals Suisse) 0,002 M foram misturados com 150 µL de uma solução 

de fluoresceína 40 nM e incubados a 37 °C por 15 minutos antes da adição de 25 µL da 
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solução do radical peroxila 2,2᾿-azobis (2-amidinopropano) dihidrocloreto (AAPH 153 mM) 

que dá início a reação. A intensidade da fluorescência (485 nm-excitação/520 nm emissão) foi 

verificada a cada 1 minuto até o tempo final de 80 minutos em espectrofotômetro de 

fluorescência, em microplaca com 96 cavidades, Synergy TM H1 (Biotek Instruments Inc., 

Vermont, EUA). A capacidade antioxidante foi determinada pela curva resultante da perda de 

fluorescência da fluoresceína versus a concentração de equivalentes de ácido 6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilchroman-2-carboxílico (Trolox – Flucka Chemicals Suisse) (6,25 µM a 100 

µM). Os resultados foram expressos em mmol equivalentes de Trolox/300 mL suco. 

3.2.7. Identificação e caracterização dos compostos fenólicos da cagaita 

3.2.7.1. Obtenção dos extratos para determinação de flavonoides e ácido elágico livre. A 

identificação e quantificação de flavonoides e ácido elágico livre foi feita de acordo com 

Arabbi et al. (2004). Alíquotas de 5 mL de suco foram passadas em 1 g de Poliamida (CC 6, 

Macherey-Nagel GmbH & Co., Alemanha), preparada em seringa própria de 6 mL (HPLC 

Technology). As colunas foram pré-condicionadas pela passagem de 20 mL de metanol e 60 

mL de água. Após a passagem das amostras de suco, as colunas foram lavadas com 60 mL de 

água e a eluição dos flavonoides foi realizada com 50 mL de metanol seguido de 50 mL de 

metanol:amônia (99,5:0,5), ocorrendo a eluição do ácido elágico nesta última. Foi utilizado 

Manifold Visiprep 24 DL (Suppelco®, Bellefonte, USA). Após secagem completa através de 

rotaevaporação, as amostras foram ressuspendidas em 1 mL de metanol grau CLAE e filtradas 

em filtros de polietileno com membrana de politetrafluoretileno (PTFE) (Millipore Ltd., 

Bedford, MA) de 0,22 µm. As extrações foram realizadas em triplicata e a quantificação dos 

flavonoides e do ácido elágico livre foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE). 

3.2.7.2. Cromatografia líquida de alta eficiência.  A identificação e quantificação de 

flavonoides e ácido elágico foram realizadas utilizando coluna Prodigy 5µ ODS(3) 250 x 4,6 
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mm (Phenomenex Ltd, Reino Unido) de acordo com Arabbi et al. (2004). O gradiente de 

solvente utilizado foi constituído por: (a) Água:Tetrahidrofurano:Ácido trifluoroacético 

(98:2:0,1) (b) Acetonitrila nas seguintes condições de eluição: 2 min-17% (b); 7 min-25% (b); 

15 min-35% e 20 min-50% (b). Para limpeza da coluna foi aumentado (b) para 100% e em 

seguida, para o reequilíbrio da mesma as condições iniciais foram retomadas por 10 min. O 

cromatógrafo utilizado foi o do sistema Hewlett-Packard 1100, constituído por injetor 

automático de amostras, bomba quaternária e detector de arranjo de diodo (DAD), 

controlados pelo software ChemStation. As amostras foram injetadas em duplicata e os 

polifenóis foram identificados através da comparação de tempo de retenção e espectro com os 

padrões. A quantificação foi baseada em calibração externa, e os padrões foram obtidos da 

Sigma Chemicals Co. (St. Louis, USA). Os resultados foram expressos em mg/300 mL suco. 

3.2.7.3. Determinação do teor de ácido ascórbico. As análises de ácido ascórbico (AA) 

foram realizadas segundo Rizzolo et al. (1984), com modificações. As amostras foram 

homogeneizadas com solução de ácido acético a 0,1% em proporção 1:10. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi filtrado em membrana MILLIPORE de 0,45 μm, e diluído 1 

vez com ácido acético para análise do AA e com ditiotreitol (DTT) (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, EUA) 0,5 M para análise do ácido ascórbico total (AT). As amostras foram analisadas 

em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utilizando coluna C18 (μBondapak, 300 

mm de comprimento e 10 μm de porosidade). A fase móvel foi composta por A: acetonitrila 

com ácido acético (0,1%) e B: ácido acético 0,1% em água, e o fluxo adotado foi 1,5 mL/min. 

A curva padrão foi obtida com padrão de AA (10 – 100 μg/mL). A detecção foi realizada com 

detector de ultravioleta a 254 nm. 

3.2.8. Determinação da atividade inibitória da α-amilase, α-glicosidase e lipase 

pancreática in vitro.  
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3.2.8.1. Obtenção dos extratos fenólicos do suco. A purificação dos compostos fenólicos do 

suco foi realizada através de extração em fase sólida usando colunas de 1 g de Poliamida e 1 g 

de C18, preparadas em seringas próprias de 6 mL (HPLC Technology). As colunas foram pré-

condicionadas pela passagem de 20 mL de metanol e 60 mL de água. A eluição dos 

flavonoides foi realizada com 50 mL de metanol seguido de 50 mL de metanol:amônia 

(99,5:0,5), esta última apenas para extração em poliamida. Foi utilizado Manifold Visiprep 24 

DL (Supelco®). Em seguida, foi realizada a secagem completa através da rotaevaporação e os 

extratos foram ressuspensos em água destilada. 

3.2.8.2. Determinação da atividade inibitória da α-amilase in vitro. Este ensaio foi 

realizado de acordo com Whorthington Enzyme Manual (WHORTHINGTON 

BIOCHEMICAL CORP., 1993), com algumas modificações, que avalia a capacidade de uma 

amostra em inibir a produção de maltose pela ação da enzima α-amilase sobre o amido. Para 

tanto, uma solução 1 U/mL da enzima α-amilase pancreática suína (EC 3.2.1.1, tipo VI-A, 

Sigma Chemical Co., Saint Louis, EUA) dissolvida em tampão fosfato 0,1 M (pH 6,9) 

contendo 0,006 M de cloreto de sódio foi preparada. O substrato utilizado foi o amido de 

batata (Sigma Chemical Co., Saint Louis, EUA) 1% (m/v) dissolvido no mesmo tampão após 

breve aquecimento. Para o ensaio, 250 µL de extrato e 250 µL da solução de enzima foram 

incubados a 25 °C por 10 minutos. Para iniciar a reação 250 µL de solução de amido foram 

adicionados nos tubos de ensaio e incubados novamente a 25 °C por 10 minutos. Após este 

período, 250 µL de DNS (96 mM - ácido 3,5-dinitrosalicílico) foram adicionados e os tubos 

de ensaio foram levados diretamente para o banho a 100 °C por 10 minutos. Após o 

resfriamento em temperatura ambiente foram adicionados 2 mL de água destilada, e 

posteriormente as leituras foram realizadas em espectrofotômetro (HITACHI mod. U-1100) a 

540 nm. Para o branco da amostra a solução enzimática foi substituída por tampão. Os 
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resultados foram expressos como valores de IC50 considerando a quantidade de amostra e o 

volume de reação (µg equivalentes de ácido gálico/mL de reação). 

3.2.8.3. Determinação da atividade inibitória da α-glicosidase in vitro. Este ensaio foi 

baseado no método descrito por McCue et al. (2005) que avalia a capacidade de uma amostra 

de inibir a produção de glicose, liberada na quebra do substrato, pela enzima. O substrato 

utilizado foi p-nitrofenil-α-glicosídeo 5 mM dissolvido em tampão fosfato (pH 6,9). Para o 

ensaio, 50 µL de extrato, 50 µL de tampão e 100 µL de solução de enzima α-glicosidase 

(G5003, Saccharomyces cerevisiae – Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) foram incubados 

a 25 °C por 10 minutos, efetuando-se a leitura n°1. Após, 50 µL de substrato foram 

adicionados e incubados a 25 °C por 5 minutos para posterior leitura n°2. As leituras foram 

realizadas em microplaca com 96 cavidades, utilizando-se espectrofotômetro Synergy TM H1 

(Biotek Instruments Inc., Vermont, EUA) a 405 nm. Os cálculos foram efetuados a partir da 

fórmula: 

 %inibição = (Abscontrole5 min – Abscontrole0 min) – (Absextrato5 min – Absextrato0 min) 

x100 

               (Abscontrole5 min – Abscontrole0 min) 

 

 Os resultados foram expressos como valores de IC50 considerando a quantidade de 

amostra e o volume de reação (µg equivalentes de ácido gálico/mL de reação). 

3.2.8.4. Determinação da atividade inibitória da lipase pancreática in vitro. A atividade 

da enzima lipase pancreática foi avaliada de acordo Nakai et al. (2005), utilizando 4-

metilumbeliferil oleato 0,1 mM (75164 – Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) como 

substrato. Em microplaca de poliestireno com 96 cavidades foram adicionados 25 µL de 

amostra devidamente diluída em água, 50 µL de substrato dissolvido em tampão Tris-HCl (13 

mM) contendo NaCl (150 mM) e CaCl2 (1,3 mM) e 25 µL de solução de lipase pancreática 50 
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U/mL (P1625 – Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA SIGMA) que foram incubados a 25 °C 

por 30 minutos. Após a incubação, 100 µL de citrato de sódio 0,1 M (pH 4,2) foram 

adicionados à mistura para cessar a reação. A quantidade de 4-metilumbeliferona liberada foi 

quantificada por um leitor de fluorescência (355 nm excitação/460 nm emissão). Os 

resultados foram expressos como valores de IC50 considerando a quantidade de amostra e o 

volume de reação (µg equivalentes de ácido gálico/mL de reação). 

 

3.3. Determinação do efeito dos compostos fenólicos sobre a glicemia pós-prandial – 

Protocolo de estudo 

 O estudo foi realizado no ambulatório de Endocrinologia do Hospital das Clínicas na 

Faculdade de Medicina/USP, mais precisamente na liga acadêmica de síndrome metabólica, 

com a ajuda da equipe técnica do HCFMUSP para a realização das coletas de sangue, 

utilizando-se material descartável e devidamente esterilizado. O projeto e o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram aprovados pelo comitê de ética da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, número do parecer: 373.615, 

CAEE: 16311113.0.0000.0067 e pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP número do parecer: 502.938, CAEE: 16311113.0.0000.0067 (Anexo). Todos os 

pacientes envolvidos no estudo receberam as devidas explicações acerca do projeto e 

concordaram em assinar o TCLE. 

3.3.1. Indivíduos e modelo experimental 

 A amostra do estudo foi composta por n=14 indivíduos voluntários, pacientes da Liga 

de síndrome metabólica do Hospital das Clínicas/USP. O estudo sobre o efeito dos sucos de 

polpa de cagaita sobre a glicemia pós-prandial foi realizado na sala de testes da 

endocrinologia do Hospital das Clínicas/USP no período da manhã, com horário de início 

marcado para as 07h00min. Para seleção dos indivíduos foram adotados os critérios de 
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diagnóstico para pré-diabetes sendo: teste de tolerância oral à carga de 75 g de glicose 

(TTOG), realizado após jejum noturno de 12 horas, com resposta aos 120 minutos ≥ 140 

mg/dL ≤ 199 mg/dL; glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL ≤ 125 mg/dL, ou ainda, hemoglobina 

glicada ≥ 5,7% ≤ 6,4% (ADA, 2014). Os critérios de exclusão foram portadores de nefropatia 

grave, hepatopatia grave, cardiopatia grave, neoplasias, diabetes tipo 1, hipotireoidismo não 

tratado, pós operatório de cirurgia bariátrica, HIV, tuberculose, pacientes em tratamento de 

reposição hormonal para menopausa, gestantes, portadores de desordens do trato 

gastrointestinal, de distúrbios de sangramento ou de hemofilia e tratamentos com fármacos 

como: metformina, glicocorticoides, sulfonilureias, glinidas, incretinas, insulinas e hormônio 

de crescimento. 

 O protocolo de estudo foi baseado em Josse et al. (2007), que estudaram o efeito de 

diferentes porções de amêndoas (30, 60, 90 g) na glicemia pós-prandial causada pelo consumo 

de pão branco. Os indivíduos foram submetidos a jejum de 10-12 horas (na noite anterior ao 

experimento) para a realização das curvas de glicose e insulina, através de punção venosa do 

antebraço para coleta de sangue nos tempos 0, 30, 60, 90, e 120 minutos e determinação da 

capacidade antioxidante do plasma nos tempos 0 e 120 minutos (FRAP e ORAC). 

No dia anterior ao experimento, preferiu-se que o voluntário mantivesse sua rotina na 

atividade física e alimentação. No entanto foi solicitada a não ingestão de alimentos ricos em 

polifenóis como frutas vermelhas, café, chocolate e chás. Ao chegarem ao local os 

participantes foram pesados e questionados sobre o que consumiram no dia que antecedeu o 

teste. 

3.3.2. Refeições teste 

Cada refeição foi constituída por 50 g de pão branco (sempre pesados momentos antes 

do teste) e 300 mL de água ou suco. Três refeições distintas compostas por pão branco + 

água, sendo esta utilizada como controle; pão branco + suco clarificado de cagaita e pão 
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branco + suco não clarificado de cagaita foram administradas aos voluntários. O intervalo 

entre um teste e outro foi de, no mínimo, sete dias. As refeições deveriam ser consumidas em 

um intervalo de tempo máximo de 10 minutos. Durante todo o período da coleta das amostras 

sanguíneas, os indivíduos estudados foram orientados a permanecer em repouso na posição de 

decúbito dorsal. 

3.3.3. Análises de glicemia 

 A área abaixo da curva de glicose foi calculada usando a regra trapezoidal para 

determinar a redução da resposta glicêmica. O índice glicêmico da refeição foi calculado para 

o incremento de glicose no tempo de 2 horas. Foram analisadas as seguintes variáveis nas 

curvas de glicose: glicose basal (GB), obtida no tempo zero; valor de pico da glicose (VPg), 

definido como sendo o maior valor acima do basal observado após ingestão da refeição e 

expresso em mg/dL; incremento absoluto da glicose (Dg), definido como a diferença absoluta 

entre o valor máximo da glicose obtido após estímulo (VPg) e o valor basal (GB), expresso 

em mg/dL (Dg = VPg-GB); incremento percentual da glicose (PIg), sendo a relação entre o 

incremento absoluto da glicose (Dg) e o valor basal (GB), e expresso em termos percentuais 

(PIg = (Dg/GB) x 100). Área total abaixo da curva da glicose (ATG), determinada como a 

área abaixo da curva da glicose, até o eixo das abscissas. Foi obtida através do cálculo 

numérico da integral da curva e expressa em mg/dL.min; velocidade de incremento da glicose 

(VIG), definida como sendo a relação entre o incremento absoluto da glicose (Dg) e o tempo, 

em minutos, onde foi registrado o valor de pico (TPG), e expressa em mg/mL.min-1 (VIP = 

Dg/tempo de pico) (CORRÊA et al., 2007). 

3.3.4. Análises do plasma 

 Para análise de capacidade antioxidante do plasma, o sangue dos voluntários foi 

coletado em tubos heparinizados. Imediatamente após a coleta, nos tempos 0 e 120 minutos, 
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as amostras foram centrifugadas a 1500 g por 20 minutos (4° C) e o plasma armazenado a -70 

°C até o momento das análises. 

 

3.3.5. Análise dos resultados  

 Os resultados foram apresentados como média ± DP. Para a análise dos dados foi 

utilizado o programa Graphpad Prism 5.0 (San Diego, CA, EUA). Inicialmente foram 

realizados testes para checar a normalidade dos dados (Shapiro-Wilk). A comparação das 

médias foi realizada pelos testes ANOVA (p<0,05) e Friedman. 
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4. Resultados 

Os resultados foram apresentados na forma de artigo científico, conforme a seguir: 

- Effect of juice of Eugenia dysenterica DC fruit on postprandial glycemia in subjects 

with metabolic syndrome and dysglycemia: role of phenolic compounds. 
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Abbreviation list 

AUCg area under the curve of glucose 

AUCi area under the curve of insulin 

GIP glucose incremental percentage 

AIg absolute increase of glucose 

GIV glucose incremental velocity 

GPV glucose peak value 

IPV insulin peak value 
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Abstract 

Brazil has a natural resource of fruits. Cagaita (Eugenia dysenterica DC) is a native 

fruit from Cerrado region with phytochemicals, such as polyphenols, that may be able to act 

on body metabolism, particularly on the carbohydrate digestion and absorption. This study 

aimed to assess the effect of cagaita fruit juices, rich in phenolic compounds including 

ellagitannins and proanthocyanidins, on the postprandial blood glucose and insulin responses 

from a bread meal (50 g), in prediabetic humans who were not taking medications known to 

influence glucose or insulin metabolism. Three different meals were consumed by volunteers. 

The first one consisted of white bread (50 g) plus water (300 mL) as a control; the second one, 

white bread (50 g) plus clarified cagaita fruit juice (300 mL), and the last one white bread (50 

g) plus non-clarified cagaita fruit juice (300 mL). The results showed that both cagaita fruit 

juices reduced the total amount of glucose absorbed (AUC) by 56% (clarified juice) and 71% 

(non-clarified) and insulin released by 59% (clarified juice) and 69% (non-clarified), after the 

ingestion of white bread. Although glucose incremental velocity (GIV) did not show 

significant differences, absolute increase of glucose (AIg), glucose incremental percentage 

(GIP) and peak values of glucose (GPV) and insulin (IPV) were significantly lower than those 

of control (p ˂ 0.05). Also, after ingestion of cagaita juices it was observed an increased 

antioxidant capacity of plasma in subjects that consumed the meals (p ˂ 0.05). 

 

Keywords: postprandial glycemia; cagaita; polyphenols 
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1. Introduction 

 Metabolic syndrome is a state of chronic inflammation and oxidative stress usually 

associated with cardiovascular risk factors such as obesity, hyperglycemia, impaired glucose 

tolerance, dyslipidaemia, hypertension and most commonly insulin resistance (Eckel et al., 

2005; Martínez, 2006; Neligan, 2010). 

 Prediabetic subjects usually present insulin resistance, which leads to a decompensated 

postprandial glucose response that is a strong risk factor to develop macrovascular 

complications such as hypertension and coronary heart disease. β-cells are very sensitive to 

variation of glucose levels and may suffer damage with recurrent episodes of postprandial 

hyperglycemia. In addition, high levels of glucose in plasma induce oxidative stress and lipid 

peroxidation (Cavalot et al., 2006; Cerrielo et al., 2004; Hasegawa et al., 2005). 

Based on the current acquaintance of pathophysiology of metabolic syndrome, 

pharmacological and non-pharmacological interventions have been developed aiming the 

attenuation of postprandial hyperglycemia. A therapeutic approach to attenuate or treat type 2 

diabetes (T2D) is to delay glucose absorption in the gut, during the digestion process, 

inhibiting α-amylase and α-glucosidase activity. Acarbose, a fermentation product of 

Actinoplanes species, is a pharmaceutical drug that is be able to modulate these enzymes 

related to glucose metabolism (Chiasson et al., 2002; Pitrosh et al., 2009). 

Although there are large efficient pharmacotherapies to control prediabetes and T2D, 

such as oral hypoglycemic drugs, many patients are poor compliers with the treatment. Thus, 

dietary adjuvants can be a good strategy to manage postprandial hyperglycemia (Cramer, 

2004; Mohamed et al., 2014). 

 Recent epidemiological and clinical studies have indicated that consumption of fruits 

is associated with multiple health benefits including reduced risk of cardiovascular disease 

and T2D, and these effects seem to be related to the presence of bioactive compounds, mainly 
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polyphenols. Phenolic compounds are known for their multiple biological effects, such as 

antioxidant, anti-inflammatory, chemopreventive and neuronal protector. Additionally, these 

phytochemicals may act on glucose and lipid metabolism, thus contributing to decreased risk 

to develop T2D, obesity and metabolic syndrome. The main mechanisms of action are based 

on inhibition of carbohydrates and lipids digestion and absorption on the gut, stimulation of 

insulin secretion from pancreatic cells, increase of glucose uptake by skeletal muscle and 

reduction of chronic inflammation (Contreras-Calderón et al., 2010; Crozier et al., 2010; 

Devalajara et al., 2011; Hanhieva et al., 2010; Liu et al., 2008; Meydani & Hasan, 2010; 

Yahia et al., 2010). 

Several studies have reported that phenolic compounds such as quercetin are stronger 

inhibitors of α-glucosidase and can be five times more potent than acarbose (Li et al., 2009). 

Furthermore, this flavonoid may act on glucose transporters in the gut such as sodium-glucose 

transport proteins-1 (SGLT1) and glucose transporter-2 (GLUT2), also present in hepatocytes 

and pancreatic β-cells (Gonçalves et al., 2010; Manzano & Williamson, 2010; Williamson, 

2013). 

Cagaita (Eugenia dysenterica DC) is a native fruit from Brazilian Cerrado region, 

belonging to the Myrtaceae family, rich in polyphenols. The main flavonoids present in this 

fruit are quercetin and kaempferol derivates (Andrade et al., 2003; Gonçalves et al., 2010). In 

fact, polyphenol-rich extract of cagaita was shown to present a strong inhibitory activity 

against α-glucosidase (Gonçalves et al., 2010). Considering this hypoglycemic potential in 

vitro, in this work we aimed to assess the effect of cagaita fruit juices on the postprandial 

blood glucose response from a bread meal (50 g), in prediabetic humans. 

 

2. Research design and methods 

2.1. Subjects 
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 A total of fourteen prediabetic subjects, classified according to the ADA criteria 

(ADA, 2014), were recruited from Hospital of Clinics of the School of Medicine of the 

University of São Paulo (São Paulo, Brazil). The cohort included twelve women and two men, 

with a mean age (±SD) 46 ± 8 years. 

 The experimental protocol was approved by the Ethics Committee in Research of the 

College of Pharmaceutical Sciences and the Ethics Commitee for Review of Research 

Projects of the Hospital of Clinics of the School of Medicine, both in the University of São 

Paulo (protocol CAAE: 16311113.0.0000.0067). Informed consent was obtained from each 

research participant. Exclusion criteria were: diabetes, medication for the treatment of T2D, 

antibiotics, hormone replacement therapy, smoking, pregnancy and patients with 

gastrointestinal disorders. 

2.2. Test meals 

 The frozen pulp of cagaita fruit was obtained from Cooperativa dos Agricultores 

Familiares Agroextrativistas Grande Sertão (Montes Claros, MG, Brazil), ready for human 

consumption. The clarified juice was prepared using centrifugation at 22.770 g for 40 min and 

non-clarified juice was composed of whole pulp defrosted. 

 The meals consisted of approximately 30 g of available carbohydrate from 50 g of 

white bread (USP, 1998) plus 300 mL of water as control, clarified cagaita juice or non-

clarified cagaita juice. These meals were administered after 10-12 hours overnight fasting. All 

participants were also informed to prevent some kind of food and beverage rich in 

polyphenols on the previous day, such as chocolate, wine, red fruits, tea and coffee. The 

subjects were advised to consume the meals within 10 min maximum and each volunteer was 

submitted to test meals with an interval of 7 days among them. 

2.3. Glucose and insulin analysis 
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 This study was carried out at Hospital of Clinics of the School of Medicine of the 

University of São Paulo (São Paulo, Brazil). Time 0 was set immediately before the first bite 

and the following blood samples were taken after 30, 60, 90 and 120 min after test meal 

intake. Blood glucose and insulin concentrations were determined using hexokinase 

(Labtest®) and chemiluminescence (Roche®) kits, respectively. 

 The area under the curve (AUC) for glucose and insulin were calculated by 

trapezoidal rule to determinate the reduction of glycemic response. Others parameters 

concerning glucose were evaluated such as glucose baseline (GB) obtained by time zero; 

glucose peak value (GPV) considered the highest value above the baseline after meal 

consumption and expressed in mg/mL; absolute increase of glucose (AIg) characterized by 

difference between GPV and GB (AIg = GPV-GB) and expressed in mg/dL; glucose 

incremental percentage (GIP) defined as the ratio between the AIg and GB (GIP = (AIg/GB) 

x 100) and expressed in percentage; glucose incremental velocity (GIV) as the ratio between 

AIg and the time of highest blood glucose concentration (GIV = AIg/peak time) (Balisteiro et 

al., 2013). 

2.4. Plasma antioxidant capacity 

 The blood collected was immediately centrifuged for 20 minutes at 1500 g (4°C) and 

the plasma was stored at -80°C until the analyzed. Antioxidant capacity of plasma was 

determined by ferric reducing ability of plasma (FRAP) according to Benzie & Strain (1996) 

and oxygen radical absorbance capacity (ORAC) according to Dávalos et al (2004). Both 

methods were performed on a Synergy H1 Hybrid Multi-Mode microplate reader (BioTek 

Instruments, Winooski, VT) and the results were expressed as nmol Trolox equivalents 

(TE)/mL plasma and mmol Trolox equivalents (TE)/mL plasma, respectively. 

 

2.5. Characterization of cagaita fruit juice 
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2.5.1. Total sugar. Total sugars were determined according to Dubois et al. (1956). Results 

were expressed as g of glucose equivalents/300 mL of juice. 

2.5.2. Titratable acidity. Titratable acidity was determined according to Association of 

Official Agricultural Chemists (1997). 

2.5.3. Total fiber. The determination of total fiber was performed according to the AOAC 

(AOAC, 1997). 

2.5.4. Total phenolics content. The determination of total phenolics content was performed 

according to Singleton, Orthofer, and Lamuela-Raventos (1999), with some modifications. 

Gallic acid was used as the reference standard and the results were expressed as g of gallic 

acid equivalents (GAE)/300 mL of juice. 

2.5.5. Proanthocyanidin content. Total proanthocyanidins were determined according to 

Porter et al (1986). Results were expressed as g of quebracho tannin equivalents (TQE)/300 

mL of juice. 

2.5.6. Flavonoids composition. Identification and quantification of flavonoids, phenolic acids, 

free and total ellagic acid in cagaita fruit juice were carried out using analytical reversed-

phase HPLC in a Hewlett-Packard 1100 system with autosampler and quaternary pump 

coupled to a diode array detector (DAD), according to Arabbi et al (2004). The column used 

was 250 x 4.6 mm, 5μm, Prodigy ODS3 reversed-phase C18 (Phenomenex, Torrance, CA, 

USA). Samples were injected in duplicate. Results were expressed per 300 mL of juice. 

2.5.7. Total ellagic acid content. Total ellagic acid was determined according to Pinto et al 

(2008). After extraction and acid hydrolysis, an aliquot of 2 mL of extract was dried under 

nitrogen, 2 N trifluoroacetic acid were added, and the hydrolysis was performed at 120°C for 

90 min. The hydrolyzed samples were evaporated under nitrogen, redissolved in methanol and 

filtered for HPLC/DAD analysis. 

2.6. Antioxidant capacity 
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2.6.1. DPPH radical-scavenging ability. The antioxidant capacity was evaluated according to 

Brand-Williams et al (1995) with some modifications. The results were expressed as mmol 

Trolox equivalentes (TE)/300 mL of juice. 

2.6.2. FRAP ferric reducing power. The antioxidant capacity was assessed according to 

Benzie & Strain (1996) by ferric reducing ability of plasma (FRAP). Results were expressed 

as μmol TE/300 mL of juice. 

2.6.3. ORAC oxygen radical absorbance capacity. The antioxidant capacity was determined 

according by Dávalos et al (2004). Results were expressed as mmol TE/ 300 mL. 

2.7. Preparation of polyphenol-rich extracts from cagaita fruit juice 

 Polyphenols rich-extracts were obtained after solid phase extraction (SPE) of juices in 

polyamide (Mackerey-Nagel Gmbh and Co., Duren, Germany) or C18 (SupelcleanTM LC-18, 

Supelco) cartridges, according to Gonçalves et al (2010). 

2.7.1. α-Glucosidase inhibition assay. Inhibition of α-glucosidase activity was performed as 

described previously by McCue et al (2005). An aliquot of 50 μL of the sample, 50 μL of 0.1 

M buffer potassium phosphate (pH 6.9) and 100 μL of α-glucosidase (EC 3.2.1.20) from 

Sacccharomyces cerevisae solution (1 U/mL) purchased from Sigma Co (St. Louis, MO, 

USA) were incubated in 96-well plates at 25°C for 10 min. After pre incubation, 50 μL of 5 

mM p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (Sigma Co, St. Louis, MO, USA) in the same buffer 

was added to reaction mixture that were incubated at 25°C for 5 min. The absorbance was 

measured before and after the incubation at 405 nm using a Synergy H1 Hybrid Multi-Mode 

microplate reader (BioTek Instruments, Winooski, VT). The α-glucosidase inhibitory activity 

(IC50) was expressed as μg of gallic acid equivalents (GAE)/mL reaction. 

2.7.2. α-Amylase inhibition assay. A slight modification of the assay described by 

Worthington Enzyme Manual was performed (Worthington Biochemical Corp., 1993). A 

volume of 250 μL of extract and 250 μL of 0.1 M sodium phosphate with 0.006 M NaCl (pH 
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6.9) containing α-amylase (EC 3.2.1.1) from porcine pancreas (type VI-B) solution (1 U/mL) 

purchased from Sigma Co (St. Louis, MO, USA) were incubated at 25°C for 10 min. After 

pre incubation, 250 μL of 1% starch solution in the same buffer was added to reaction mixture 

and incubated at 25°C for 10 min. The reaction was stopped with 500 μL of 96 mM 3,5-

Dinitrosalicylic acid (DNS) color reagent (Sigma Co, St. Louis, MO, USA). The tubes were 

incubated at 100°C for 10 min and cooled to room temperature, 2 mL of distilled water were 

added and the absorbance was measured at 540 nm. The α-amylase inhibitory activity (IC50) 

was expressed as μg of gallic acid equivalents (GAE)/mL reaction. 

2.7.3. Pancreatic lipase inhibition assay. The pancreatic lipase activity was measured using 4-

methylumbelliferyl oleate (4-MU oleate) (Sigma Co, St. Louis, MO, USA) as a substrate 

according to Nakai et al (2005). A volume of 25 μL of the extract, described before (2.7) at 

different concentrations, and 50 μL of 0.1 mM 4-MU oleate solution dissolved in a buffer 

consisting of 13 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl and 1.3 mM CaCl2 (pH 8.0) were mixed in 96-

well plates at 25°C, and 25 μL of pancreatic lipase (EC 3.1.1.3) from porcine pancreas (type 

II) solution (1 mg/mL) purchased from Sigma Co (St. Louis, MO, USA) in the same buffer to 

start the reaction. After incubation at 25°C for 30 min, 100 μL of sodium citrate (pH 4.2) was 

added to stop the reaction. The amount of 4-methylumbelliferone released by lipase was 

measured with a fluorometrical Synergy H1 Hybrid Multi-Mode microplate reader (BioTek 

Instruments, Winooski, VT) at an excitation wavelength of 355 nm and an emission 

wavelength of 460 nm. The pancreatic lipase inhibitory activity (IC50) was expressed as μg of 

gallic acid equivalents (GAE)/mL reaction. 

2.8. Statistical analysis 

 The results are presented as mean ± SD. Data were analyzed using Graphpad Prism 

version 5.0 (San Diego, CA, EUA). The results were checked for normality by using the 
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Shapiro-Wilk test, and one-way ANOVA and Friedman tests were used to compare the 

means. P-values below 0.05 were regarded as significant. 

 

3. Results and Discussion  

 The chemical characterization of cagaita fruit juices administered to volunteers, 

clarified and non-clarified, is presented in Table 1. Clarification of juices was performed in 

order to differentiate possible effects associated to fiber from those associated to water soluble 

phenolic compounds. Cagaita juices were shown to be highly acidic and not very sweet, and 

non-clarified juice presented a higher amount of total fiber, when compared to ordinary juices 

such as orange (Citrus sinensis) and apple (Malus domestica), that are the most popular and 

probably are the most consumed fruit juices in the world. Orange juice present approximately 

2.8 g citric acid equivalents/300 mL juice and pH 3.8 whereas apple juice present 2.5 g malic 

acid equivalents/300 mL juice and pH 3.7 (Eisele & Drake, 2005; Pollack et al., 2003; USDA, 

1956). The presence of organic acids contributes to the flavor and palatability of fruits or their 

juices (Vandercook, 1977). The amount of sugar of cagaita juices was more than three times 

lower than those of orange and apple juice (28.1 g/300 mL juice and 28.9 g/300 mL, 

respectively). The clarification process used here (centrifugation) was effective for fiber 

separation. The amount of fiber of the non-clarified cagaita juice was the double of the values 

orange and apple juices (0.6 g/300 mL of juice) (USDA, 2005). It is known that soluble fibers 

represented by pectin, β-glucan, and fructans, act mainly in the glucose and fat absorption, as 

long as administered in sufficient dose (Oh et al., 2014). Thus, to evaluate the possible effect 

of phenolic compounds on postprandial glycemia in humans, the clarification process was 

performed to reduce efficiently the fiber fraction in juice (Abdullah et al., 2007; Pinelo et al., 

2010). 
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 Non-clarified cagaita fruit juice presented higher phenolic content (41%), and the 

amount of proanthocyanidins was almost 2 times higher than of clarified cagaita juice. Also, 

the non-clarified beverage presented an increased ferric reducing antioxidant power (FRAP) 

and DPPH radical-scavenging ability (DPPH). Ellagic acid and quercetin derivates were the 

most widespread flavonoids identified by HPLC/DAD analysis of cagaita fruit juice, whereas 

tannins (ellagitannins and proanthocyanidins) were the main polyphenols in juice. 

 In this study, we assessed the effect of cagaita fruit juices, clarified and non-clarified, 

on postprandial glycemia and insulinemia in prediabetic subjects together with 50 g of white 

bread. The central idea is based on the hypothesis that an approach to decrease complications 

related to prediabetes and T2D is to attenuate postprandial glucose response. Thus, glucose 

homoeostasis in postprandial state is a strategy to improve sensitivity to insulin (Scheen et al., 

2003). Several pharmacological agents are used to treat T2D. The oral antidiabetic drugs 

generally have four mechanisms of action: stimulate insulin secretion, improve insulin 

resistance, inhibit the DPP-4 and slow down the digestion of carbohydrates (Krentz & Bailey, 

2005). A strategy to ameliorate postprandial hyperglycemia is to delay the digestion and 

absorption of carbohydrates. α-Amylase and α-glucosidase are essential in the cleavage of 

carbohydrates, turning them into smaller molecules capable of absorption through small gut 

by glucose specific transporters. The inhibition of these enzymes and/or these transporters 

limits the available glucose to be absorbed by the enterocytes and, thereby, reduce 

postprandial glycemia (Bhandari et al., 2008; Huang & Czech, 2007). 

 Acarbose, which is the best studied and the most widely used drug to slow down 

carbohydrate absorption, acts inhibiting α-glucosidase enzymes present in brush border of the 

small intestine which turns disaccharides and oligosaccharides into their monosaccharides 

(Balfour & Mctavish, 1993; Lebovitz et al., 1998; Scheen et al., 2003). However, side effects 
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such as flatulence and diarrhea are pronounced, suggesting that new alternatives to reduce 

postprandial glycemia have to be adopted, thereby minimizing adverse effects. 

The phenolic compounds present in cagaita fruit juice were much more efficient than 

acarbose (IC50 410 μg/mL reaction) in inhibiting α-glucosidase. In contrast, no, or very low, 

α-amylase inhibitory activity was detected (IC50 1.67 μg/mL reaction) (Table 2 and Figure 1). 

Our findings in vitro, concerning α-glucosidase assay agree with other studies indicating that 

flavonoids, mainly quercetin derivates, are stronger inhibitors of α-glucosidase than acarbose 

(Jo et al., 2010; Li et al., 2009). Also, we found that tannins are weak inhibitors of α-amylase, 

whereas flavonoids did not present any inhibitory activity. In accordance with our results, a 

previous study reported that tannins are weak inhibitor of α-amylase activity, although their 

inhibitory effectiveness may be modulated by other phenolic compounds due to the synergism 

between polyphenols present in the fruits (Boath et al., 2012; McDougall et al., 2005). In 

addition, the poor breakdown of the dietary starch due to the excessive inhibition of α-

amylase can imply in decompensated fermentation by gut microbiota resulting in severe 

abdominal distension (Putzai et al., 1995).  

Ninety per cent of patients with T2D are overweight or obese. Generally, when these 

patients lose 5-10% of their initial body weight there is an improvement on insulin resistance 

and cardiovascular risk factors, therefore weight-reducing drugs are widely used (Lloret-

Linares et al., 2008). Orlistat is an inhibitor of pancreatic lipase, which is the key enzyme for 

dietary fat digestion and its inhibition may be a strategy to decrease fat absorption (Jandacek 

& Woods, 2004). 

 To further study the potential effect of polyphenols from cagaita juice on metabolic 

syndrome, pancreatic lipase inhibitory activity was also measured. As can be seen, both 

polyphenol-rich extracts were able to inhibit pancreatic lipase, but that rich in tannins (C18) 

was less effective than positive control orlistat (IC50 69.3 μg/mL reaction), while the 
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polyamide-extract was more effective indicating that flavonoids or phenolic acids are potent 

inhibitors of pancreatic lipase activity (Table 2 and Figure 1).  

The XENDOS study aimed to evaluate the effect of orlistat with lifestyle 

modifications or placebo with lifestyle modifications on reducing progression of T2D in 

obese subjects. The obese prediabetic individuals who took the drug reduced the incidence of 

T2D in 45%, indicating that orlistat reduces progression to T2D in prediabetic subjects 

(Togerson et al., 2004). However, in a similar way to acarbose, the patients taking orlistat as a 

therapeutic to lose weight present gastrointestinal side effects suggesting that new alternatives 

to reduce fat digestion and absorption are required (Miles et al., 2002). Our results in vitro 

showed that flavonoids are stronger inhibitors of pancreatic lipase than orlistat, whereas 

tannins had a relatively weak effect compared to orlistat. In a previous study reported by our 

group, tannins were not the best inhibitors of pancreatic lipase whereas quercetin derivates 

had a good dose-dependent inhibitory ability (Donado-Pestana et al., 2015; Li et al., 2011).  

3.1. Effect of cagaita fruit juices on postprandial glycemia and insulinemia. 

 Previous human studies using polyphenol-rich foods aimed to ameliorate important 

hallmarks of T2D, such as glycated hemoglobin, fasting and postprandial glycemia and 

insulinemia. In a study carried out in healthy volunteers it was evaluated the effect of almonds 

consumption (30, 60 and 90 g) together with 50 g of available carbohydrate, in postprandial 

glycemia. The results showed that polyphenols from almonds may be determinant to reduce 

postprandial glycemia indicating a dose-response effect (Josse et al., 2007). 

Aiming to evaluate the possible effect of cagaita fruit juices on postprandial glycemia, 

of prediabetic subjects, a total of 21 participants were assessed for eligibility. Of these, six did 

not comply with the requirements in the inclusion criteria and one was excluded due to 

gastrointestinal side effects. Hence, fourteen volunteers participated of this study. The 

baseline characteristics of the study volunteers are shown in Table 3. 
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 As expected, the concomitant consumption of cagaita fruit juices with 50 g of white 

bread demonstrated a significant effect on postprandial glycemic and insulinemic curves that 

can be seen in Figure 2. At 60 and 90 min, clarified juice reduced plasma blood glucose (p ˂ 

0.05) when compared to control, whereas at 30, 60, 90 and 120 min, plasma glucose was 

reduced (p ˂ 0.05) after consumption of non-clarified cagaita juice. 

 Similarly, at 60 min, serum insulin concentrations were attenuated with both 

beverages consumption (p ˂ 0.05). Clarified cagaita juice reduced plasma insulin at 60 and 90 

min, whereas non-clarified resulted in lower insulin at 30, 60 and 120 min (p ˂ 0.05). 

In agreement with previous studies, important properties were observed in this study. 

The values of AUCg, AUCi, AIg (absolute increase of glucose), GIV (glucose incremental 

velocity), GIP (glucose incremental percentage), GPV (glucose peak value) and IPV (insulin 

peak value) are presented in Table 4.  Both cagaita fruit juices were able to reduce the AUCg. 

AUCi, AIg and GIP. Our results showed that the consumption of cagaita fruit juices was able 

to reduce the amount of glucose absorbed in 2 hours (AUCg), clarified juice reducing 56% 

and non-clarified juice 71%, whereas their glucose peak concentration (GPV) were decreased 

by clarified juice by 19% and non-clarified juice by 24%. These results may be attributed to 

polyphenols, supporting the hypothesis that phenolic compounds from cagaita fruit juices play 

an important role in inhibiting α-glucosidase.  

Our previous study has shown that the administration of clarified araçá (Psidium 

guineenses Sw.) fruit juice, a Brazilian native fruit also belonging to Myrtaceae family, 

reduced by 43% the amount of glucose absorbed by healthy subjects. The authors suggested 

that the reduction of postprandial glycemia could be attributed to polyphenols, such as 

proanthocyanidins and ellagitannins, present in araçá juice (Balisteiro et al., 2013).  

 Interestingly, in addition to exert hypoglycemic properties in acute interventions, 

polyphenols seem to have this benefit when administered in long term too. Sattanathan et al 
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(2011) evaluated the supplementation of rutin, a glycoside of quercetin, in humans with T2D 

for 120 days. After this period, a significant reduction of fasting glucose levels and glycated 

hemoglobin was observed. Quercetin and kaempferol derivates were administered in capsules 

containing 200 mg of the powdered plant material (leaves) from Eugenia punicifolia DC, a 

Brazilian native fruitful specie. Fifteen patients with T2D took the capsules three times a day 

for 3 months, in addition to their current treatment. After intervention, there was significant 

reduction of glycated hemoglobin and insulin baseline (Sales et al., 2014). 

 In an acute study that investigated insulin metabolism for 2 h, 150 g of berries rich in 

ellagitannins, ellagic acid and proanthocyanidins, were administered together with 50 g 

available starch from rye bread to healthy female volunteers and the results showed that 

postprandial insulin response was reduced by 40% at 30 min (Törrönen et al., 2013). 

Similarly, non-clarified cagaita juice containing high concentrations of proanthocyanidins and 

ellagic acid reduced by 34% at 30 min the serum insulin concentrations. 

 The consumption of both cagaita fruit juices was very effective to reduce postprandial 

insulin response, once that clarified juice reduced by 59% the AUCi and 46% the IPV 

whereas non-clarified reduced by 69% the AUC and 45% the IPV. The lower postprandial 

insulin response after consumption of cagaita fruit juices made less insulin to be required and 

secreted for maintenance of postprandial glucose metabolism. A compensated insulin 

response generally avoids lipolysis in the adipose tissue and stimulates storage glucose in the 

liver and glucose uptake by muscle (Galic et al., 2010). 

Although the mechanism of action is unclear, phenolic compounds can act on 

activation of insulin signaling by different pathways. An in vitro study demonstrated that 

quercetin and kaempferol derivates, the flavonoids found in cagaita fruit juice, were more 

efficient to improve glucose uptake in adipocytes, stimulated by insulin, than rosiglitazone, an 

oral antidiabetic drug which works as insulin sensitizer (Fang et al., 2008).  
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The postprandial event is naturally a moment of active metabolism and formation of 

reactive oxygen species (ROS), implying in pro-oxidant state. A relatively weak balance 

between oxidant generation and antioxidant defence and postprandial hyperglycemia 

stimulated by meals with high glycemic index induce oxidative stress generation (Burton-

Freeman, 2010; Halliwell, 2012). Thus, the increase of antioxidant capacity of plasma may 

attenuate the imbalance of ROS production. Table 7 shows that polyphenols present in both 

beverages from cagaita frozen pulp increased ferric reducing antioxidant power (FRAP) of 

plasma from 0.11 nM eq. TE/mL to 0.15 nM eq. TE/mL plasma (p ˂ 0.05) after clarified juice 

intake and 0.07 nM eq. TE/mL plasma to 0.16 nM eq. TE/mL plasma after non-clarified juice 

consumption. However, only non-clarified cagaita juice enhanced oxygen radical absorbance 

capacity (ORAC) of plasma of volunteers from 8.39 mM eq. TE/mL plasma to 10.7 mM eq. 

TE/mL plasma (p ˂ 0.05), probably related to the high phenolics content. 

In a previous study, patients with T2D received one capsule of pomegranate and green 

tea extract per day containing ellagitannins and catechin derivates, for 3 months. After this 

period, it was observed an increase plasma antioxidant capacity, almost four times higher than 

that control group that received placebo, indicating that polyphenols may normalize and/or 

enhance antioxidant defence (Fenercioglu et al., 2010). 

 Other mechanism explaining lower hyperglycemia may be the inhibition of the 

glucose transporters. The absorption of glucose in the small gut is mediated by SGLT1 and 

GLUT2 which are responsible to carry glucose into the enterocytes. Some studies in vitro 

have shown that quercetin derivates may inhibit them, reducing postprandial glycemia and 

insulinemia. Futhermore, tannins, that are a major component of polyphenols in cagaita fruit 

juices, stimulate glucose transporter 4 (GLUT4) expressions due to activation of an insulin-

mediated signaling pathway in adipocytes (Liu et al., 2005; He et al., 2009; Tahrani et al., 

2013).  
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5. Conclusions 

This study demonstrated that cagaita fruit juices attenuate postprandial glycemia and 

insulinemia responses in prediabetic subjects, an effect probably associated to the presence of 

water-soluble polyphenols but also fiber associated polyphenols or still, to the fiber itself. In 

this way, cagaita fruit can be used as a complementary strategy for the management of 

hyperglycemia linked to obesity. 
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Table 1. Chemical characterization of clarified and non-clarified cagaita (Eugenia dysenterica 

DC) juices prepared from commercial frozen pulp, ready to consumption, administered to 

volunteers. 

      Clarified Non-clarified 

Total sugar (g/300 mL juice) 

 

6.44 ± 0.08a 7.8 ± 0.56b 

Titratable acidity (g/300 mL juice) 

 

19.36 ± 0.2a 19.92 ± 0.2b 

Total fiber (g/300 mL juice) 

 

n.d. 1.29 ±0.04 

pH 

  

3.3 ± 0a 3.0 ± 0b 

Phenolics content (g GAE/300 mL juice) 

 

0.51 ± 0.04a 0.87 ± 0.04b 

Proanthocyanidins (g QTE/300 mL juice)   0.59 ± 0.02a  1.14 ± 0.04b 

DPPH (mmol TE/300 mL juice) 2.12 ± 0.07a 2.87 ± 0.2b 

FRAP (µmol TE/300 mL juice) 0.84 ± 0.08a 1.06 ± 0.09b 

ORAC (mmol TE/300 mL juice) 3.8 ± 0.2a 4.1 ± 0.1a 

Quercetin derivates (mg/300 mL juice) 8.88 ± 0.5 n.e. 

Free ellagic acid (mg/300 mL juice) 0.42 ± 0.07 n.e. 

Total ellagic acid (mg/300 mL juice) 69.97 ± 0.29a 265.3 ± 24.1b 

Syringic acid (mg/300 mL juice) 2.39 ± 0.09 n.e. 

Kaempferol derivates (mg/300 mL juice) 0.57 ± 0.1 n.e. 

Results are expressed as mean ± standard deviation (n=3). Means in the same row with 

different letters are significantly different (p ˂ 0.05). GAE= gallic acid equivalents; QTE= 

quebracho tannin equivalents; TE= trolox equivalents; n.d.= not detected; n.e.= not evaluated. 
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Table 2. Inhibition of α-glucosidase, α-amylase and pancreatic lipase activities, in vitro, of 

phenolic compounds from cagaita fruit juice. 

 α-glucosidase α-amylase Pancreatic lipase 

Polyamide* (μg eq. GAE/mL 

reaction) 

34.2 ± 1.4a n.d. 26.2 ± 0.8a 

C18* (μg eq. GAE/mL reaction) 80.5 ± 5.2b 219.1 ± 5.5 90.7 ± 5.9b 

Positive control 

Acarbose (μg/mL reaction) 410 1.67 - 

Orlistat (μg/mL reaction) - - 69.3 

Results are expressed as mean ± standard deviation (n=3). Means in the same column with 

different letters are significantly different (p ˂ 0.05). *Phenolic compounds obtained by solid 

phase extraction (SPE) using polyamide or C18 cartridges, n.d.= not detected. 
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Table 3. Baseline characteristics of the study volunteers. 

Variable Mean ± SD 

Subjects, n 14 

Age (years) 46 ± 8 

Weight (kg) 100 ± 25 

BMI (kg/m2) 36 ± 4 

Waist circumference (cm) 109 ± 17 

Diastolic blood pressure (mmHg) 95 ± 26 

Systolic blood pressure (mmHg) 144 ± 19 

HbA1c (%) 5.7 ± 0.5 

HDL-cholesterol (mg/dL) 47 ± 13 

LDL-cholesterol (mg/dL) 119 ± 39 

Total cholesterol (mg/dL) 194 ± 42 

Triglycerides (mg/dL) 144 ± 79 

Fasting plasma glucose (mg/dL) 101 ± 8 

Fasting plasma insulin (µU/mL) 19 ± 11 

Data are given as mean ± SD. BMI= body mass index; HbA1c= glycated hemoglobin; 

HDL= high density lipoprotein; LDL= low density lipoprotein. 
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Table 4. Effect of cagaita fruit juices on postprandial plasma glucose and insulin of 

prediabetic subjects (n=14), compared to water as control. 

Parameters  Control Clarified juice Non-clarified juice 

AUC (mg glucose/dL) 3392 ± 1571a 1502 ± 1110b 986 ± 696b 

AUC (μU insulin/mL) 3720 ± 3353a 1506 ± 1412b 1151 ± 978b 

AIg (mg glucose/dL) 39.7 ±15.3a 13.5 ±7.4b 10.4 ± 4b 

GIP (%) 39.1 ± 14.4a 13.3 ± 6.9b 10.9 ±4.4b 

GIV (mg glucose/mL 

minute) 

0.67 ± 0.3a 0.35 ± 0.3a 0.22 ± 0.17a 

GPV (mg glucose/mL) 141.9 ± 19.2a 114.1 ±11.8b 106.9 ±8.4b 

IPV (μU insulin/mL) 70.5 ± 38.3a 38 ± 17b 38.4 ±14.4b 

The results were expressed as mean ± standard deviation (n=14). Means in the same row with 

different letters are significantly different (p ˂ 0.05). AUC: area under the curve; AIg: 

absolute increase of glucose; GIP: glucose incremental percentage; GIV: glucose incremental 

velocity; GPV glucose peak value; IPV: insulin peak value. 
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Table 5. Effect of cagaita juices on postprandial antioxidant capacity of plasma of volunteers. 

   

ORAC FRAP 

   

mM eq. TE/mL plasma nM eq. TE/mL plasma 

 

T = 0'  T = 120'  T = 0'  T = 120'  

Control 8.72 ± 3.34a  8.8 ± 3.1a  0.08 ±0.05a  0.08 ± 0.06a  

Clarified  8.7 ± 1.3a  9.49 ± 3.47a  0.11 ± 0.07a 0.15 ± 0.08b  

Non-clarified 8.39 ± 3.71a  10.7 ± 5.1b  0.07 ± 0.05a  0.16 ± 0.09b  

The results were expressed as mean ± standard deviation (n=14). Means in the same row with 

different letters are significantly different (p ˂ 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

Figure 1. Dose-response of phenolic compounds obtained by SPE using polyamide (A) and 

C18 (B) cartridges from cagaita fruit juice and acarbose (C), on α-glucosidase activity. Dose-

response of phenolic compounds obtained by SPE using C18 (D) cartridge from cagaita fruit 

juice and acarbose (E), on α-amylase activity. Dose-response of phenolic compounds obtained 

by SPE using polyamide (F) and C18 (G) cartridges from cagaita fruit juice and orlistat (H), 

on pancreatic lipase activity. 
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Figure 2. Postprandial blood glucose (A) and insulin (B) at 0, 30, 60, 90 and 120 minutes 

after test meals: bread + water (300 mL) as control; bread + clarified cagaita juice (300 mL); 

bread + non-clarified cagaita juice (300 mL). Mean ± standard deviation (n=14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

5. Conclusões 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que os sucos de cagaita podem 

reduzir as respostas glicêmicas e insulinêmicas pós-prandiais em indivíduos pré-diabéticos 

portadores de síndrome metabólica. Assim, como não foi detectada a presença de fibras no 

suco clarificado, sustenta-se a hipótese que a redução da quantidade de glicose absorvida, em 

duas horas, seja devida à atuação inibitória dos compostos fenólicos solúveis em água, 

presente nas bebidas, sobre a ação da enzima α-glicosidase. A redução da glicemia pós-

prandial causada pelo consumo do suco não clarificado pode ser atribuída ao efeito dos 

polifenóis solúveis, dos polifenóis associados à fração fibra do suco, ou ainda, a ação da 

própria fibra. Além disso, o consumo dos sucos de cagaita foi capaz de aumentar a capacidade 

antioxidante do plasma dos voluntários que ingeriram as refeições propostas pelo estudo, o 

que sugere que os polifenóis podem atuar no estresse oxidativo, que está associado à 

hiperglicemia. 

Tendo em vista que a população estudada é pré-diabética, a hiperglicemia pós-prandial 

é uma situação recorrente nestes indivíduos, portanto, alternativas que possam contribuir com 

a redução das altas concentrações de glicose sanguínea após as refeições merecem ser 

estudadas a fim de reduzir complicações associadas a esta desordem. Desta forma, os sucos de 

cagaita podem ser utilizados como adjuvantes da dieta, como uma estratégia complementar ao 

tratamento da hiperglicemia pós-prandial. 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ............................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..............................SEXO- M □   F  DATA NASC. 

......../......../...... 

ENDEREÇO ................................................................................. Nº................APT........................... 

BAIRRO:............................ CIDADE..................................CEP:.................. 

TELEFONE: DDD (............) ................................................................ 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 

.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................. Nº ................... APTO: 

........................................... 

BAIRRO: ............ CIDADE: ...................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD ................................................................ 

DADOS SOBRE A PESQUISA - TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  -“ Efeito dos sucos 

de frutas da família Myrtaceae sobre a glicemia pós prandial em pre-diabéticos “ 

PESQUISADORES : Profa. Dra Maria Ines Genovese : Profa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em colaboração com Dra.Rosa Ferreira dos 

Santos.  : Médica, Inscrição no Conselho Regional de Medicina nº 15871  Laboratorio de 

Carboidratos e Radioimunoensaio, LIM-18 Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do 

HCFMUSP 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA : RISCO MÍNIMo(  )RISCO MÉDIO(   ) RISCO BAIXO( X 

) RISCO MAIOR(  ) 

DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s) . O diabetes tipo 2 ( DM2)  é uma das doenças mais 

prevalentes nos dias de hoje em todo o mundo e, caracteriza-se pela presença de níveis altos de 

açúcar no sangue, que levam às complicações do diabetes como: Hipertensão arterial, Infarto do 

miocárdio, Acidente vascular cerebral, Insuficiência dos rins, Cegueira, etc. Quanto melhor 

controlado estiver o açúcar no sangue, menores serão as chances do paciente ter essas 

complicações. Várias pesquisas na Europa e Ásia principalmente, tem mostrado que algumas 

frutas pertencentes ao grupo das Myrtaceae, como a jabuticaba, cambuci e araçá , tem o efeito 

de abaixar o açúcar no sangue, e essas frutas já são muito conhecidas para os brasileiros, por 

serem comuns principalmente na Amazônia. O objetivo desta pesquisa é avaliar o efeito do suco 

dessas frutas sobre as taxas de açúcar no sangue após as refeições, em indivíduos pré-diabéticos 

O estudo consta do seguinte : O paciente comparece às 7 hs da manhã, em jejum de 8 horas, à 

sala de testes do ambulatório de Endocrinologia e Metabologia do HCFMUSP. Será acomodado, 
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por uma enfermeira, em cadeira reclinável, confortável, onde permanecerá durante a realização do 

teste. Cada paciente se submeterá ao teste de tolerância à glicose duas vezes, com intervalo de 

uma semana entre um e outro. TESTE : consta do seguinte: A veia do antebraço é puncionada e, 

mantida com cateter apropriado para retirada de 4 ml de sangue nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 90, 

120, 150, 180 minutos, mais 10 ml nos tempos 0 e 180 min. Após colher sangue no tempo 0 

(primeira coleta), o paciente receberá um pãozinho francês de 50 gr para comer em no máximo 10 

min. No primeiro teste o paciente receberá apenas o pãozinho e no segundo teste, além do 

pãozinho, receberá um copo, 300 ml, de suco de uma fruta da família Myrtaceae, conhecida como 

cagaita. Anexo a este TCLE, o Sr(a) vai receber uma matéria sobre essas fruta, que é rica em 

compostos fenólicos e, que reduz as taxas de açúcar no sangue após as refeições. 

Convidamos o Sr (a)  a  VOLUNTARIAMENTE a  realizar o teste de refeição com um pãozinho 

francês para participar desse estudo  

 2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados- O Sr ( a ) passará por uma consulta 

médica com hora marcada,  na Liga de Síndrome metabólica , após a qual serão agendados dois 

dias para a realização dos testes. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados –Exame físico, medidas 

de : pressão arterial, cintura, quadril, peso e altura, coleta de sangue para dosagens 

laboratoriais. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3 - 

O desconforto do Teste da refeição é ter a veia do antebraço puncionada e, permanecer em 

cadeira estofada, reclinável, com um cateter na veia do antebraço, durante 3 horas. 

5 – Benefícios para o participante –   Prevenção do diabetes e suas conseqüências.  

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar;  Não há                                           . 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, o Sr(a)  terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é a médica Dra Rosa Ferreira dos Santos em colaboração com a 

Profa Maria Ines Genovese e a nutricionista Renata Luise Araujo. A Dra Rosa pode ser  

encontrada no endereço Avenida Dr. Arnaldo, 455 3º andar sala 3324 Telefone(s) (11) 3061-

7258 e celular 983131727; a farmacêutica Dra Maria Ines Genovese, e a nutricionista 

Renata Luise de Araujo, nos telefones 3091/4238 e 1525, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP. Av Prof Lineu Prestes, 580 Bloco 14 . Se o Sr(a)  tiverem alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 

18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

9 – Direito de confidencialidade – Os resultados das coletas de sangue são confidenciais. 

Não será divulgada a identificação de nenhum paciente.  

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação, exceto para translado de casa para instituição e vice e versa. 

Ao final da pesquisa o voluntário receberá uma quantia em dinheiro equivalente ao valor gasto 

com transporte público, pela verba financeira da pesquisa. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa.“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo” Eu discuti com a Dra. Rosa Ferreira 

dos Santos e com a nutricionista Renata Luise Araujo, sobre a minha decisão em participar 
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nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que, minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal :             Data         /       /         

 

 

Assinatura da testemunha 
Data         /       /        

Para pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo       DATA 
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Efeito de sucos de frutas da família Myrtaceae sobre a glicemia pós-prandial em pré-diabéticos

Apresentação do Projeto:

Estudar o efeito dos sucos de frutas da família Myrtaceae sobre a hiperglicemia pós-prandial e capacidade

antioxidante do plasma em seres humanos pré-diabéticos após o consumo de uma unidade de  pão francês

Objetivo da Pesquisa:

nenhum

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

nenhum

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

nenhum

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

nenhuma

Recomendações:

sugerimos aprovação do estudo por não apresentar pendências éticas

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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Aprovado
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Não

Necessita Apreciação da CONEP:

: Em conformidade com a Resolução CNS nº 466/12 ¿ cabe ao pesquisador: a) desenvolver o projeto

conforme delineado; b) elaborar e apresentar relatórios parciais e final; c)apresentar dados solicitados pelo

CEP, a qualquer momento; d) manter em arquivo sob sua guarda, por 5 anos da pesquisa, contendo fichas

individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP;  e) encaminhar os resultados para

publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do

projeto; f) justificar perante ao CEP interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados.

Considerações Finais a critério do CEP:

SAO PAULO, 20 de Dezembro de 2013

Luiz Eugênio Garcez Leme
(Coordenador)
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:
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DADOS DO PARECER

A incidência do diabetes do tipo 2 tomou proporções epidêmicas nos últimos anos, atingindo bilhões de

indivíduos em todo o mundo, e encontra-se em contínuo crescimento. Nesse sentido, inovações na área

científica, capazes de prevenir e/ou tratar essa patologia, tornam-se relevantes para amenizar seus

impactos na saúde pública. Como indivíduos pré-diabéticos apresentam resposta glicêmica alterada quando

comparados aos saudáveis, a confirmação dos efeitos dos sucos de Mirtáceas em hiperglicêmicos

apresenta enorme potencial, como adjunto à dieta, em contribuir com a redução dos picos de glicemia dos

mesmos. Estudos vêm mostrando que compostos bioativos fenólicos podem ser capazes de influenciar o

metabolismo de carboidratos, sendo assim uma alternativa para a população portadora dessa doença.

Algumas frutas nativas brasileiras podem ser consideradas excelentes fontes de compostos bioativos de

natureza fenólica, como, por exemplo, as frutas da família Myrtaceae, como cambuci, jabuticaba, camu-

camu e cagaita, cujos compostos fenólicos são capazes de inibir as enzimas do metabolismo de

carboidratos alfa-amilase e alfa-glicosidase in vitro e cujos sucos clarificados são capazes de diminuir a

glicemia pós-prandial, em cerca de 20 a 60%, em indivíduos saudáveis. Ao longo da introdução, vários

estudos foram citados mostrando que as frutas que serão empregadas são fontes de compostos bioativos

fenólicos.

Apresentação do Projeto:

Área 4. Equipamentos, insumos e dispositivos para saúde novos, ou não registrados no
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Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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O presente projeto, seguiu nesta data para análise da CONEP e só tem o seu início autorizado após a
aprovação pela mesma.

O objetivo do estudo proposto é avaliar o efeito de sucos de frutas nativas brasileiras, da família das

Mirtáceas, sobre a glicemia pós-prandial e a capacidade antioxidante em seres humanos pré-diabéticos,

após consumo de 25 g de carboidratos disponíveis provenientes de pão branco (aproximadamente 1 pão

francês de 50 g), utilizando somente frutas de plantações comerciais e com comprovação da segurança de

uso por histórico de consumo pela população.

Objetivo da Pesquisa:

O risco do estudo foi considerado baixo pelos pesquisadores e está relacionado ao procedimento de coleta

de sangue. Os participantes serão assistidos durante todo o procedimento, por equipe especializada do

ambulatório de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo. Os benefícios foram adequadamente descritos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O estudo é relevante, está justificado, fará uso de instrumentos de observação reconhecidos pela

comunidade científica, sendo que as exigências contidas na Resolução 466/12, visando a proteção dos

participantes, foram abordadas e consideradas de modo adequado pelos pesquisadores.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O TCLE está formulado em linguagem clara e acessível, na forma de convite, e atende as exigências

previstas na Resolução 466/12.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nenhuma.

Recomendações:

As sugestões anteriores foram atendidas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Sim

Necessita Apreciação da CONEP:

Em face ao exposto, este CEP recomenda a aprovação do presente protocolo de pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

05.508-000

(11)3091-3622 E-mail: cepfcf@usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13A, sala 112
Butantã

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)3031-8986
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