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ARAUJO, R.L. Biodisponibilidade dos compostos fenólicos de Eugenia dysenterica 

DC e efeito sobre as respostas glicêmica, insulinêmica e incretínica de indivíduos 

portadores de síndrome metabólica e disglicemia. Tese de Doutorado – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

A cagaita (Eugenia dysenterica DC), pertencente à família das mirtáceas, é um fruto 

nativo do bioma Cerrado, rico em compostos bioativos fenólicos (CBF) que estão 

associados a diversos efeitos biológicos benéficos à saúde humana, tais como redução da 

resistência à insulina e inflamação sistêmica. Os objetivos deste trabalho foram 

caracterizar quimicamente os compostos fenólicos presentes na cagaita, em especial os 

elagitaninos (ET), avaliar a biodisponibilidade dos ET presentes no suco de cagaita em 

seres humanos saudáveis e o seu efeito sobre as respostas glicêmica, insulinêmica e 

incretínica em indivíduos disglicêmicos, portadores de síndrome metabólica. A 

caracterização química dos CBF da cagaita foi realizada através de cromatografia líquida 

de ultra eficiência com ionização por eletrospray acoplada a detector de massas de alta 

resolução quadrupolo-tempo de vôo (CLUE-ESI-QTOF) e mostrou, de maneira inédita, 

a presença de elagitaninos como telimagrandina I e pedunculagina, além de derivados de 

ácido elágico, derivados de quercetina e derivados de miricetina. A biodisponibilidade 

dos ET da cagaita foi avaliada, após a administração do fruto na forma de suco a 

indivíduos saudáveis (n=16), por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a 

espectrômetro de massas com analisador quadrupolo simples (CLAE-DAD-ESI-Q(MS)) 

e CLUE-ESI-QTOF. Foi possível observar pela primeira vez a metabolização destes 

compostos (ET) do fruto com a identificação dos metabotipos A (37%), metabotipos B 

(44%) e metabotipos 0 (19%). Quanto às respostas endócrinas, em voluntários 

disglicêmicos portadores de síndrome metabólica (n=12) observou-se a área abaixo da 

curva (AUC) de glicose reduzida em 53%, insulina 38%, GIP (polipeptídeo 

insulinotrópico dependente de glicose) 78% e peptídeo-C 58% (p<0,05), em relação ao 

controle. No entanto, os hormônios GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon), 

glucagon e grelina não apresentaram diferença significativa em relação à AUC (p<0,05), 

em comparação ao controle. Também não foi observada diminuição significativa nas 

pressões sistólica e diastólica dos indivíduos estudados, comparando-se ao controle. 

Conclui-se, portanto, que o perfil de CBF da cagaita se destaca pela presença de ET, tais 

como telimagrandina I e pedunculagina, que são passíveis de metabolização, e o consumo 

do suco deste fruto é capaz de reduzir a glicemia pós-prandial em indivíduos 

disglicêmicos e portadores de síndrome metabólica. 



 

PALAVRAS-CHAVES: elagitaninos, hiperglicemia pós-prandial, cagaita, 

biodisponibilidade 



 

ABSTRACT 

 

ARAUJO, R.L. Bioavailability of phenolic compounds of Eugenia dysenterica DC 

and their effect on glycemic, insulinemic and incretinic responses in subject with 

metabolic syndrome and dysglycemia. Tese de Doutorado – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Cagaita (Eugenia dysenterica DC) is a native fruit from Cerrado biome and belongs to 

Myrtaceae family. This fruit is rich in phenolic compounds, which are associated to 

human health benefits such as reduction of insulin resistance and systemic inflammation. 

The aim of this study was to characterize the phenolic composition of cagaita, specially 

in relation to ellagitannins (ET), to evaluate the bioavailability of ET present in cagaita 

juice in healthy subjects, and to evaluate the effect of cagaita juice on glycemic, 

insulinemic and incretinic responses in subjects with metabolic syndrome and 

dysglycemia. The chemical characterization of phenolic compounds was performed by 

ultra-performance liquid chromatography coupled to an accurate-mass quadrupole time-

of-flight, with an electrospray ionization (ESI) system (UPLC-ESI-QTOF-MS/MS). The 

results showed, for the first time, the presence of ET such as tellimagrandin I, 

pedunculagin and galloyl-HHDP-hexoside, plus ellagic acid, quercetin and myricetin 

derivatives in cagaita fruit. The bioavailability of cagaita ET, after cagaita juice 

consumption by healthy subjects (n=16), was evaluated by high-performance liquid 

chromatography equipped with a photodiode-array detector and a single quadrupole 

(single Q) mass spectrometer (HPLC-DAD-ESI-Q (MS)) and UPLC-ESI-QTOF-

MS/MS. It was observed, for the first time, the metabolization of cagaita ET to urolithin 

and volunteers were classified as metabotype A (37%), urolithin metabotype B (44%) e 

urolithin metabotype 0 (19%). In relation to the endocrine responses, subjects with 

metabolic syndrome and dysglycemia (n=12) showed reduction of area under the curve 

(AUC) of glucose in 53%, insulin in 38%, GIP (glucose-dependent insulinotropic 

polypeptide) in 78% and C-peptide in 58% (p<0.05) after the consumption of cagaita juice 

along with bread. However, GLP-1 (glucagon-like peptide-1), glucagon and ghrelin were 

not affected by cagaita juice ingestion. There was no significant decrease in systolic and 

diastolic blood pressure, after cagaita juice consumption (p<0.05). In conclusion, the 

phenolic profile of cagaita stands out by the presence of ET, such as tellimagrandin I and 

pedunculagin and galloyl-HHDP-hexoside. These compounds can be metabolized into 

urolithins and the consumption of cagaita juice is able to reduce postprandial glycemia in 

dysglycemic subjects.  

KEYWORDS: ellagitannins, postprandial hyperglycemia, cagaita, bioavailability 
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1. Introdução 

1.1. Compostos bioativos fenólicos em alimentos 

 

O consumo adequado de frutas e hortaliças tem sido associado à promoção da saúde 

humana, devido ao seu papel na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis 

(YAHIA, 2010). Os guias de políticas públicas internacionais preconizam a ingestão de 

pelo menos 5 porções ou 400 g destes alimentos por dia (WHO, 2008). A relevância 

nutricional de frutas e hortaliças é atribuída ao conteúdo de fibras, carotenoides, vitamina 

C e minerais. Além destes macro e micronutrientes, os alimentos de origem vegetal são 

reconhecidos como fontes de compostos bioativos, também chamados de fitoquímicos. 

Dentre as distintas classes de compostos bioativos, destacam-se os polifenóis devido à 

expressiva quantidade de estudos que os relacionam com a saúde (BRESCIANI et al., 

2017). 

Os polifenóis apresentam, obrigatoriamente, o esqueleto fenólico em sua 

composição. No entanto, estes compostos variam extensamente em sua estrutura química, 

sendo divididos em duas diferentes classes: flavonoides e não flavonoides. 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 não 

flavonoides tais como os ácidos fenólicos abrangem os ácidos benzoicos e derivados 

(hidroxibenzoico, vanílico, gálico, por exemplo) e os ácidos cinâmicos e derivados 

(cumárico, cafeico, ferúlico, clorogênico, por exemplo) 
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Figura 1. Estrutura química dos flavonoides. 

 
Fonte: Adaptado de DEL RIO et al., 2013. 

 

Os taninos são polímeros de alto peso molecular, derivados dos flavan-3-ols, 

considerados não flavonoides. Tradicionalmente, podem ser divididos em três principais 

grupos, de acordo com suas características estruturais. São eles: proantocianidinas ou 

taninos condensados, galotaninos e elagitaninos, ambos conhecidos como taninos 

hidrolisáveis, e com menor distribuição na natureza os taninos complexos (DEL RIO et 

al., 2013; LANDETE, 2011). Os taninos hidrolisáveis, e principalmente os condensados, 

apresentam um importante papel no mecanismo de defesa no reino vegetal, uma vez que 

inibem o desenvolvimento de patógenos, promovem proteção contra radiação ultravioleta 

e estresse oxidativo da planta. A distribuição dos taninos hidrolisáveis é inferior em 

relação às proantocianidinas no reino vegetal. Os elagitaninos, no entanto, são 

encontrados em diversas plantas e frutos, ao passo que os galotaninos possuem 

distribuição mais limitada no reino vegetal (DEL RIO et al., 2013; LANDETE, 2011).  

Os elagitaninos são formados por uma ou mais unidades do ácido 

hexahidroxidifênico (HHDP) esterificados a um açúcar, geralmente glicose, ou unidades 

de galoil, que ao passar pelo processo de hidrólise sofrem um rearranjo espontâneo, 

formando ácido elágico (Figura 2). Diversas estruturas podem ser formadas a partir do 
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HHDP, como dímeros, trímeros e polímeros. Os principais ET identificados em alimentos 

são punicalagina, sanguiina H-6, lambertianina C, pedunculagina e casuarictina (Figura 

3) (VILLALBA et al., 2019).  

 

Figura 2. Estrutura básica dos elagitaninos: (A) ácido hexahidroxidifênico (HHDP); (B) 

unidade de galoil e (C) ácido elágico. 

 

Fonte: Adaptado de VILLALBA et al., 2019. 

 

 

As fontes clássicas de elagitaninos na dieta, avaliadas por diversos estudos, são 

romã (Punica granatum), nozes (Juglans regia), morango (Fragaria ananassa) e frutas 

vermelhas como framboesa (Rubus idaeus) (LORENZO et al., 2018). No entanto, 

começou-se a observar que os elagitaninos não estariam restritos a estes alimentos. Frutas 

nativas brasileiras da família das mirtáceas, tais como camu-camu (Myrciaria dubia Mc. 

Vaugh), cagaita (Eugenia dysenterica DC), araçá (Psidium guineensis Sw) e jaboticaba 

(Myrciaria jaboticaba) demonstraram ser excelentes fontes de elagitaninos (ABE et al., 

2012; GONÇALVES et al., 2010).  
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Figura 3. Estruturas químicas dos principais elagitaninos e suas fontes na dieta. 
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Figura 3. Estruturas químicas dos principais elagitaninos e suas fontes na dieta. Fonte: 

Adaptado de LORENZO et al., 2018.  
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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 (ESTÉVEZ; XIONG, 

2019). 

Além de suas atribuições antioxidantes, estudos têm demonstrado que os polifenóis 

podem desempenhar um papel importante na redução do risco de doenças crônicas 

relacionadas a processos inflamatórios como diabetes, obesidade e doenças 

cardiovasculares (YAHFOUFI et al., 2018). 
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1.2. Aspectos gerais da síndrome metabólica 

 

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 a resistência à insulina e o excesso de adiposidade 

visceral, que conferem o aumento do risco para diabetes tipo II e doença cardiovascular 

aterosclerótica (GRANDL: WOLFRUM, 2017; McCRAKEN et al., 2018). 

É de extrema relevância salientar que a SM 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. Suas características clínicas 

são baseadas na presença da resistência à insulina juntamente à adiposidade visceral, 

dislipidemia aterogênica (altos níveis de triacilgliceróis e LDL-colesterol, e redução do 

HDL-colesterol), disfunção endotelial, elevada pressão arterial sistêmica e um estado de 

hipercoagulação (GRANDL; WOLFRUM, 2017).  

O aumento da quantidade de ácidos graxos livres circulantes (AGL), 

angiotensinogênio e citocinas pró-inflamatórias liberados pelo tecido adiposo, juntamente 

com a elevação da secreção de insulina, determinam uma correlação entre obesidade 

visceral, resistência à insulina e disfunção cardiovascular presentes na SM (McCRAKEN 

et al., 2018).  

O tecido adiposo visceral, em excesso, resulta em um elevado turnover de (AGL) 

que alcançam a circulação portal e sistêmica. Estes AGL reduzem a sensibilidade à 

insulina no músculo esquelético, a captação hepática de glicose e a secreção pancreática 

de insulina e, paralelamente, aumentam a gliconeogênese, gerando um cenário propício à 

disglicemia (ROCHLANI et al., 2017). 

Na obesidade visceral, a hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos (hipóxia) levam a 

um aumento da produção de adipocinas e citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-
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6 e TNF-α, que por sua vez, induzem a infiltração de macrófagos para o interior do mesmo 

tecido adiposo causando inflamação que, associada ao elevado turnover de AGL 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, os adipócitos 

estão relacionados 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 (ROCHLANI et 

al., 2017). 

O desenvolvimento da hipertensão arterial é provavelmente multifatorial, sendo 

parcialmente mediado por disfunção endotelial causada pela geração de EROs, ativação 

do sistema nervoso simpático induzido por hiperinsulinemia, inibição da enzima óxido 

nítrico sintetase (NOS) e efeitos das citocinas inflamatórias derivadas do tecido adiposo 

visceral. Há também hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A 

hipertensão é um fator de risco altamente prevalente e significativo para o 

desenvolvimento de todas as manifestações das doenças cardiovasculares, incluindo 

doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença 

arterial aórtica e periférica e doença valvular cardíaca (LANDSBERG et al., 2013). 

 

1.3. Disglicemia na síndrome metabólica 

A manutenção da homeostase  glicêmica está sob controle hormonal, cujo equilíbrio 

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

metabólica multifatorial caracterizada pela 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 (NAM 
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HAN et al., 2017). O diabetes mellitus tipo 1, também conhecido como insulino-

dependente, caracteriza-se pela produção insuficiente de insulina. Já o diabetes mellitus 

tipo 2, (DM2) está associado ao estilo de vida, como hábitos alimentares e sedentarismo 

(ADA, 2014). 

Em condições fisiológicas, no estado pós-prandial, a concentração de glicose sérica 

aumenta assim como a secreção de insulina e, consequentemente, há a captação de glicose 

pelo fígado, músculos, rins e tecidos periféricos. As excursões de glicose são, portanto, 

mantidas dentro de uma faixa estreita, como resultado do efeito da insulina em seus 

órgãos-alvo. A resposta fisiológica da célula beta a um aumento na concentração de 

glicose no plasma é bifásica, com uma liberação de insulina de primeira fase (0 a 10 

minutos) seguida de uma segunda fase estável e duradoura (ROCHLANI et al., 2017). 

Indivíduos disglicêmicos manifestam anormalidades na ação e/ou secreção da 

insulina. Níveis elevados de glicose sérica no período pós-prandial geram um estado de 

hiperinsulinemia compensatória, sendo responsável pelo declínio progressivo da função 

das células β (glicotoxicidade) (SONG et al., 2015). 

 Diversas terapias farmacológicas são utilizadas para o tratamento da disglicemia. 

Os antidiabéticos orais, em geral, possuem quatro mecanismos de ação: incrementam a 

secreção pancreática de insulina (sulfonilureias e glinidas); reduzem a velocidade de 

absorção de carboidratos (acarbose); diminuem a produção hepática de glicose 

(biguadinas) e aumentam a utilização periférica de glicose (glitazonas) (CHAUDHURY 

et al., 2017). A estes antiabéticos orais foram adicionadas outras duas classes de fármacos. 

A primeira possui mecanismo de ação baseada nos efeitos incretínicos que são mediados 

pelos hormônios GLP-1 (glucagon-like peptide-1) e GIP (glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide), considerados peptídeos insulinotrópicos dependente de 

glicose. Por esta razão são capazes de elevar a secreção de insulina somente quando há 
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um aumento da glicemia. Pertencem a esta família medicamentos com ação similar ao do 

GLP-1 (miméticos e análogos) e os inibidores da enzima dipeptidilpeptidase 4 (DPP-4). 

A inibição da enzima DPP-4 reduz a degradação do GLP-1, o que permite aumentar a 

secreção de insulina, reduzir a velocidade do esvaziamento gástrico e inibir a secreção de 

glucagon (FONSECA, 2014).  

A segunda classe de fármacos compreende os inibidores do cotransportador sódio-

glicose SGLT2, que inibem a recaptação de glicose a partir dos rins. Apresentam-se como 

uma forma de regular a glicemia de forma independente da secreção/ação da insulina 

(JUNG, JANG, PARK, 2014). 

No entanto, devido aos efeitos colaterais, alto custo e redução da resposta após o 

uso em longo prazo da terapêutica farmacológica, utilizada para tratar a disglicemia 

associada à SM, novas alternativas para reduzir a glicemia têm sido amplamente 

estudadas. Neste contexto, alguns possíveis mecanismos de ação dos polifenóis são 

discutidos: inibição da atividade das enzimas relacionadas à digestão dos carboidratos e 

à gliconeogênese e inibição dos transportadores de glicose no intestino. Ainda, o aumento 

da expressão do GLUT4, do receptor de insulina e da secreção deste hormônio são 

observados entre os efeitos dos compostos fenólicos (HANHINEVA et al., 2010; 

SOLAYMAN et al., 2016). 

 

1.4. Biodisponibilidade de compostos fenólicos 

 

A biodisponibilidade é um conceito proveniente da farmacologia, definida como a 

quantidade administrada de uma droga, contida em uma fórmula farmacêutica, que 

alcança a circulação sistêmica e a velocidade necessária para este processo ocorrer 

(ANVISA, 2017). Esta definição conta com cinco processos integrados, tais como a 

liberação do composto pela matriz, absorção pelo organismo, distribuição, metabolização 
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e excreção (ALMINGER et al., 2014). A associação do conceito de biodisponibilidade a 

alimentos, ricos em compostos bioativos, é relativamente nova, e sustentou-se a partir das 

evidências de que o consumo destes alimentos seria benéfico à saúde humana (CROZIER 

et al., 2010). No entanto, a complexidade da matriz alimentar, a estrutura química do 

composto, e a ingestão associada a outros alimentos, interfere, facilitando ou dificultando, 

a sua absorção. Isto sugere que o consumo diário, e em altas quantidades de um polifenol, 

por exemplo, não garante que este composto irá exercer propriedades biológicas no tecido 

alvo (VELDERRAIN-RODRÍGUES et al., 2014). 

Um dos principais objetivos da avaliação da biodisponibilidade de polifenóis é a 

identificação de biomarcadores, pois através destes alvos moleculares, as atividades 

biológicas e seus respectivos mecanismos de ação podem ser elucidados, ou ainda, a 

ingestão de alimentos fonte destes compostos por populações, bem como as associações 

entre dieta e saúde podem ser avaliadas. No entanto, para estabelecer um biomarcador a 

partir de um polifenol específico, a exploração de seus parâmetros farmacocinéticos é 

essencial (ZAMORA-ROS et al., 2012). 

A biodisponibilidade dos taninos varia de acordo com o seu peso molecular, ou 

seja, moléculas menores tendem a ser mais solúveis em comparação com aquelas de 

maior peso molecular, que são mais insolúveis e em geral, apresentam-se associadas à 

proteínas, ou à parede celular (PALAFOX-CARLOS et al., 2011). 

As proantocianidinas apresentam alto peso molecular, e por este motivo sua 

biodisponibilidade é limitada. Parece muito improvável que estes compostos sejam 

absorvidos de forma intacta e alcancem os tecidos alvos. O caminho proposto para estes 

compostos no organismo inicia-se com sua interação com as proteínas presentes na saliva, 

causando adstringência. Em seguida, atravessam o estômago e parecem resistir às 

condições ácidas. Entretanto, ao chegarem ao intestino delgado, as proantocianidinas 
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complexam-se com proteínas e enzimas digestivas diminuindo sua absorção, nesta porção 

intestinal. No cólon, as proantocianidinas, ainda intactas ou parcialmente hidrolisadas, 

são submetidas à biotransformação pela microbiota residente formando ácidos fenólicos 

e hipúrico e valerolactonas, que são passíves de absorção, metabolização colônica ou 

ainda, excreção (MENA et al., 2014). Os compostos que são absorvidos sofrem 

metabolização no fígado formando metabólitos sulfatados, glicuronidados e/ou 

metilados, através da ação das enzimas de fase II sulfotransferase (SULT), uridina 5’-

difosfo glicuronosiltransferase (UGT) e catecol-O-metiltransferase (COMT). Estas 

biotransformações representam um processo metabólico de detoxificação, que facilita a 

eliminação biliar e urinária devido ao aumento da solubilidade destes compostos 

(CROZIER et al., 2010). 

De forma similar às proantocianidinas, os elagitaninos não são metabolizados na 

cavidade oral, embora interajam com as proteínas salivares, causando sensação de 

adstringência. O ácido elágico livre, que pode estar presente em pequenas quantidades 

em alguns alimentos, é possivelmente absorvido pelo estômago, ao passo que os 

elagitaninos resistem ao meio ácido, e são conduzidos às porções posteriores do trato 

gastrointestinal. No intestino delgado, estes compostos sofrem hidrólise, pela ação de 

enzimas microbianas, gerando ácido elágico. Uma pequena parte deste ácido fenólico é 

transportada pela membrana apical do enterócito, e sofre intensa metabolização de fase II 

no fígado (metilação, glicuronidação, sulfatação ou um combinado entre estas reações). 

A porção restante do ácido elágico que não foi absorvida pelo enterócito, e que é a maior 

parte, sofre bioconversão pela ação da microbiota intestinal a urolitinas (Uro), que são os 

principais biomarcadores do consumo de elagitaninos, e apresentam biodisponibilidade 

superior à dos seus compostos precursores (MENA et al., 2014; TOMÁS-BARBERÁN 

et al., 2016a). 
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A microbiota intestinal é um sistema complexo, que desempenha um papel 

essencial na metabolização dos elagitaninos. Embora os mecanismos ainda não estejam 

esclarecidos, sabe-se que gêneros bacterianos distintos regulam este processo de 

bioconversão (TOMÁS-BARBERÁN et al., 2016a). 

Ainda no jejuno, o primeiro metabólito denominado urolitina M-5 (penta-hidroxi 

urolitina) é formado a partir do ácido elágico (Figura 4). É considerado um intermediário 

determinante, pois a partir dele outros derivados são produzidos. A metabolização das 

Uro continua ao longo do trato gastrointestinal, com sucessivas reações de 

descarboxilação. A partir de Uro-M5 dois isômeros são formados: Uro-D e Uro-M6 

(tetrahidroxi-urolitinas), que são convertidos a Uro-C e Uro-M7 (trihidroxi-urolitinas), e 

finalmente, são formados os principais metabólitos detectados no plasma e na urina em 

seres humanos, Uro-A e IsoUro-A (dihidroxi-urolitinas), ou ainda, Uro-B e IsoUro-B e 

monohidróxi-urolitinas (ESPÍN et al., 2017; TOMÁS-BARBERÁN et al., 2016b). 

Uma vez absorvidas, as Uro agliconas são submetidas a biotransformações através 

das reações de fase II, seguidas de intensa circulação entero-hepática. Posteriormente, 

estes metabólitos agora mais biodisponíveis alcançam a circulação sistêmica, podendo 

atingir seus respectivos tecidos alvos, e exercer ações biológicas associadas à saúde 

humana. Por fim, as urolitinas conjugadas são excretadas na urina (MENA et al., 2014; 

CROZIER et al., 2010). 
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Figura 4. Bioconversão de elagitaninos a urolitinas. 

  
Fonte: Adaptado de NUÑEZ-SÁNCHEZ et al., 2014. Setas mais grossas representam as reações catalisadas pela microbiota intestinal.
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1.5. 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 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, 

nativa do Cerrado Brasileiro. 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). 

A cagaiteira é considerada uma espécie de interesse econômico, principalmente 

devido ao consumo de seus frutos in natura e ao seu aproveitamento na culinária em 

receitas de doces e bebidas, bastante difundido entre os habitantes do Cerrado 

(SIQUEIRA et al., 1997). Em relação ao seu histórico de consumo, em levantamento das 

espécies nativas dos Cerrados utilizadas na culinária regional, realizado no período de 

1981 a 1985, a cagaita foi identificada entre as vinte espécies mais utilizadas, seja através 

do consumo dos frutos ao natural ou sob a forma de alimentos derivados (ALMEIDA et 

al., 1987). A comercialização da cagaita ocorre quase que exclusivamente em mercados 

regionais, com produção extrativista, oriunda de áreas de Cerrado nativo, sendo mais 

comum nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia (MARTINOTTO et al., 2008). 

Pequenas indústrias alimentícias utilizam o fruto como matéria-prima na fabricação de 

geleias, refrescos e sorvetes. O mercado consumidor dos produtos processados a partir da 
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polpa de cagaita está hoje restrito à região central do Brasil (MARTINOTTO et al., 2008; 

SILVA, et al., 2001). No Sudeste, a forma mais comum de se encontrar a fruta é a de 

polpa congelada.  

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

difundido 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 diarreia, 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. 

Barbosa-Filho et al. (2005) 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. 

O fruto é rico em elagitaninos (DONADO-PESTANA et al., 2015a) e flavonoides 

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

Polifenóis de outro fruto pertencente à família das Mirtáceas têm mostrado efeitos 

benéficos no metabolismo da glicose. Donado-Pestana et al. (2015b) demonstraram que 

extratos de cambuci, também ricos em elagitaninos, administrados a camundongos 

reduziram a glicemia de jejum e a intolerância à glicose induzida por dieta rica em 

sacarose e gordura saturada, em camundongos C57BL/6J. Em um outro estudo com 

desenho experimental similar, extratos de cagaita, ricos em elagitaninos, atenuaram o 
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ganho de peso e acúmulo de gordura em camundongos alimentados com o mesmo perfil 

de dieta, que está associada à disglicemia (Donado-Pestana et al., 2015a). 

Efeitos benéficos à saúde humana também têm sido demonstrados a partir do 

consumo de cagaita. Indivíduos saudáveis consumiram aproximadamente 30 g de 

carboidratos disponíveis, juntamente com 300 mL de suco clarificado de cagaita, e foi 

observada a redução de 64% da quantidade de glicose absorvida, no período de duas 

horas, em comparação com o controle água (BALISTEIRO et al., 2017). 

Embora a cagaita seja um fruto fonte de elagitaninos, não se sabe quais são os tipos 

de ET presentes e nem se são passíveis de metabolização/absorção após o consumo pela 

dieta humana. Tendo isto em vista, o presente trabalho objetivou caracterizar 

quimicamente os compostos fenólicos presentes na cagaita, em especial os elagitaninos, 

e avaliar sua biodisponibilidade a partir do consumo da polpa congelada comercial do 

fruto. Além disto, estudou-se o efeito sobre as respostas glicêmica, insulinêmica e 

incretínica em seres humanos portadores de síndrome metabólica e disglicemia. 
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5. Conclusões 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

O perfil de compostos fenólicos da cagaita, identificado pela primeira vez, através 

de CLUE-ESI-QTOF, se caracteriza pela presença de elagitaninos, tais como 

telimagrandina I, pedunculagina e galoil-HHDP-hexose, além de proantocianidinas, 

flavonois e ácidos hidroxicinâmicos; 

Os efeitos na redução da glicemia pós-prandial de indivíduos disglicêmicos, após o 

consumo do suco clarificado de cagaita são, provavelmente, relacionados à ação dos CBF, 

uma vez que não foi detectada a presença de fibras no suco. Além disso, fica demonstrado 

que o suco de cagaita não atua na modulação da via incretínica, indicando que a redução 

da quantidade de glicose absorvida nestes indivíduos ocorra por outras vias; 

Em relação à biodisponibilidade, fica demonstrado, de forma inédita, que os 

elagitaninos da cagaita são passíveis de bioconversão a urolitinas pela microbiota 

intestinal de indivíduos saudáveis e de disglicêmicos portadores de síndrome metabólica.  
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