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Introdução: As plantas do gênero Eugenia L., da família Myrtaceae, são usadas
popularmente para o tratamento de várias patologias tais como a artrite, reumatismo e
diabetes. A Eugenia brasiliensis é uma planta utilizada popularmente para o tratamento
de doenças inflamatórias, contudo, estudos recentes indicam que os compostos
flavonoídicos presentes nas folhas apresentam efeito antidepressivo (mas são
necessários ainda mais estudos). A proposta do projeto de pesquisa é uma contribuição
para o conhecimento da flora brasileira e suas ações desconhecidas no organismo
humano, bem como a compreensão das relações entre o sistema nervoso central e o
comportamento dos indivíduos. Objetivo: Identificar os metabólitos secundários e
avaliar a ação antidepressiva do extrato hidroalcoólico da Eugenia brasiliensis in vitro.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, quanto aos procedimentos como
pesquisa bibliográfica e experimental. Até o momento foram realizadas revisões de
literatura e parte da fase experimental se encontra em andamento. As folhas foram
coletadas, com auxílio de um podão e selecionadas, retirando fragmentos estranhos.
Em seguida as mesmas foram expostas à secagem natural mista e, posteriormente, em
estufa de ventilação forçada a aproximadamente 50 ºC, para retirada da água,
impedindo reações de hidrólise e crescimento microbiano. Os extratos, as análises
fitoquímicas e a avaliação de suas ações terapêuticas serão realizados posteriormente. 
Resultados: Pesquisa em andamento com cronograma apontando, ainda, fase de
levantamento e redação do referencial teórico da pesquisa. A coleta do material vegetal
consistiu na retirada de folhas de Eugenia brasiliensis, com auxilio de um podão. Após
a coleta, o material vegetal foi selecionado, retirando fragmentos estranhos, lavado
com água corrente e seco à temperatura ambiente. Logo após, as folhas foram
colocadas em estufa à aproximadamente 50 ºC, para posteriores análises. Sabe-se pela
literatura que a ação medicinal de uma espécie vegetal deve-se à presença de
metabólitos bioativos. Pesquisas fitoquímicas da E. brasiliensis confirmam a presença
de alguns compostos fenólicos, como a quercitina, catequina, galocatequina e rutina.
Tais estudos têm relatado o potencial destes flavonoides, principalmente a rutina e
quercetina, em episódios depressivos, de leve a moderado. E presume-se que plantas
com a presença de flavonoides, podem ter efeitos farmacológicos benéficos ao nível do
Sistema Nervoso Central. Conclusão: São necessários maiores estudos sobre o valor
terapêutico da planta para o tratamento da depressão, por existirem poucos relatos
sobre seus compostos químicos e ações farmacológicas.
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