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A Fitoterapia tem ganhado espaço no mercado mundial uma vez que esta apresenta uma 

alternativa de fácil acesso às populações carentes quando comparada a medicina alopática. Países 

com grande biodiversidade possuem, consequentemente, maior potencial para pesquisa de 

fitoterápicos. Das inúmeras espécies vegetais que Brasil possui, os cactos apresentam grande 

diversidade nesse território. Esse grupo é subdividido em três subfamílias: Periskioideae, 

Opuntideae e Cactoideae. Em todas as subfamílias há relatos do uso medicinal por populações 

tradicionais em diversos países para o tratamento das mais diversas enfermidades, desde dores de 

ouvido até tumores.1 Um cacto que vem sendo grande foco na pesquisa devido ao seu valor 

econômico e nutricional é o Hylocereus undatus (Haw) Britton & Rose comumente conhecido 

como pitaya vermelha. Apesar de sua importância e de diversos estudos com seu fruto 

elucidando seus compostos químicos e atividade biológica,2,3 pouco se sabe sobre a composição 

química da parte vegetativa deste organismo. O presente trabalho objetivou elucidar a 

composição química do cacto Hylocereus undatus. Através da extração por percolação foi obtido 

o extrato hidroalcoólico, o qual foi utilizado nos demais experimentos. O extrato bruto foi 

aplicado em cromatografia de camada delgada (CCD) e revelado com anisaldeido. Em seguida 

foi analisado por injeção direta em espectrômetro de massas Thermo LTQ XL com fonte 

electrospray (ESI) e analisador Ion-Trap (IT). A análise por CCD sugeriu a presença de diversos 

flavonoides (faixas amarelas visualizadas após a revelação com anisaldeído). Os resultados 

obtidos da espectrometria de massas em modo negativo corroboraram com a diversidade de 

flavonoides com picos de m/z 623, m/z 769, m/z 901, m/z 915 Da. A fragmentação do ion m/z 

623 gerou ions filhos em m/z 477, m/z 315 e m/z 301 característico da narcissina.4 A 

fragmentação do ion m/z 769 gerou o ion m/z 623 sugerindo uma ramnose ligada a isoramnetina-

3-O-rutinosideo e a fragmentação do ion m/z 901 gerou o ion m/z 769 sugerindo uma pentose 

adicional ao composto de 769 Da.5 Já a fragmentação do ion m/z 915 gerou o ion m/z 901 

sugerindo uma metilação ao composto de 901 Da.  Conclui-se, através dos resultados, que o 

caule de Hylocereus undatus é rico em compostos flavônicos os quais possuem uma gama de 

atividades biológicas, sendo assim representa uma fonte com grande potencial de novos 

fitoterápicos.   
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