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Introdução: A busca pela modulação do metabolismo de carboidratos e lipídios tem estimulado a 

investigação de fontes naturais de moléculas capazes de inibir enzimas como α-glicosidase e 

lipase. Nesse contexto, os frutos ganham destaque, pois podem atuar na prevenção de distúrbios 

como hiperglicemia e hiperlipidemia aos serem consumidos na dieta, além de importante fonte 

de compostos bioativos. Objetivo: Investigar o perfil fitoquímico de Ficus guianensis Desvaux, 

Moraceae, sua atividade antioxidante e capacidade de inibição das enzimas α-glicosidase e 

lipase. Material e Métodos: Frutos de F. guianensis foram macerados com etanol e o extrato seco 

(EEF) foi submetido a triagem fitoquímica,1 quantificação de fenóis totais pelo método de Folin-

Ciocalteu,2 avaliação da atividade antioxidante pelo método DPPH3 e potencial inibição da α-

glicosidase de Saccharomyces cerevisiae (EC.3.2.1.20)4 e da lipase pancreática5 em ensaios 

espectrométricos. Resultados e Discussão: Antocianinas, flavonas, flavonóis, xantonas, 

leucoantocianidias, taninos hidrolisáveis e terpenos foram identificados na triagem fitoquímica, e 

o teor de compostos fenólicos foi de 422,2 ± 3,6 mg equivalentes de ácido gálico/100 g. O EEF 

apresentou CI50 de 6,9 ± 1,5 μg/ml no teste do DPPH e inibiu as enzimas lipase e α-glicosidase, 

com CI50 de 7,8 ± 1,1 μg/ml e 9,5 ± 1,4 μg/ml, respectivamente. Os padrões Orlistat® e 

Acarbose® apresentaram CI50 de 0,86 ± 0,1 μg/ml e 0,47 ± 4,7 μg/ml, respectivamente, nos 

mesmos ensaios. A capacidade de inibição enzimática do extrato pode estar relacionada ao seu 

expressivo teor de fenóis totais. Sabe-se que compostos fenólicos têm a capacidade de inibir uma 

ampla variedade de enzimas, incluindo α-glicosidase e lipase, mediante sua capacidade de se 

complexar com proteínas, inativando-as. A atividade antioxidante apresentada pode ter efeito 

positivo no estresse oxidativo desencadeado pela hiperglicemia e hiperlipidemia. Conclusão: A 

capacidade de inibição das enzimas, associada ao perfil químico e atividade antioxidante, aponta 

como promissora a investigação das propriedades anti-hiperglicêmica e anti-hiperlipidêmica de 

F. guianensis em modelos in vivo que possam mimetizar essas condições, e assim guiar a 

identificação dos metabólitos relacionados a essa ação. 
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