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Resumo 

Pereira B L B. Influência da suplementação de cajá na remodelação cardíaca após o 

infarto agudo do miocárdio. Tese (doutorado). Faculdade de Medicina de Botucatu, 

Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2019.  

 

O infarto do miocárdio (IM) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em 

todo o mundo. Logo, a intervenção dietética sobre remodelação cardíaca após o IM tem 

relevância clínica significativa. O cajá (Spondias mombin L.) é fruto natural com 

propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, mas seu efeito na estrutura e na função 

ventricular após o IM é desconhecido. Para determinar o efeito do consumo de cajá na 

remodelação cardíaca após o IM, ratos Wistar foram alocados em quatro grupos após 

cirurgia simulada (Sham) ou cirurgia de infarto experimental: 1) grupo Sham alimentado 

com dieta padrão (n=20); 2) grupo infartado alimentado com dieta padrão (n=24); 3) grupo 

infartado alimentado com dieta suplementada com 100mg de cajá/kg de peso/dia (n=23), 4) 

grupo infartado alimentado com dieta suplementada com 250mg de cajá/kg de peso/dia 

(n=22). Após 3 meses de tratamento foi realizado o estudo ecocardiográfico, o estudo do 

coração isolado e a eutanásia. Foram avaliadas amostras ventriculares esquerdas para: 

fibrose, hipertrofia, estresse oxidativo, dano do DNA e atividade inflamatória. Para análise 

estatística foi realizado o teste de análise de variância de 1 via (ANOVA) com pós-teste de 

Holm-Sidak e os valores obtidos foram apresentados em média ± desvio padrão ou o teste 

de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn e os valores obtidos foram apresentados em 

mediana e intervalo interquartil. O IM induziu alterações estruturais e funcionais no 

ventrículo esquerdo com piora da função sistólica e diastólica e a suplementação de cajá nas 

diferentes doses não influenciou essas variáveis analisadas pelo ecocardiograma e pelo 

estudo do coração isolado (p>0,05). Não houve diferença estatisticamente significante entre 
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os grupos na análise do dano do DNA avaliado pela técnica do cometa (p>0,05). A 

suplementação de cajá atenuou a remodelação cardíaca após o IM diminuindo fibrose 

(p=0,047) e a hipertrofia (p=0,006), sendo que neste caso, a redução no grupo suplementado 

com a maior dose de cajá foi mais eficiente. A suplementação de cajá melhorou o estresse 

oxidativo por reduzir a formação de hidroperóxido de lipídio (p=0,032) e aumentar a 

atividade das enzimas antioxidantes catalase (p=0,017) e glutationa peroxidase (p<0,001), 

sendo que para esta, a suplementação na maior dose foi mais eficiente. A suplementação de 

cajá na maior dose também aumentou a atividade da enzima superóxido dismutase 

(p=0,003). A suplementação de cajá nas duas doses melhorou o processo inflamatório 

atenuando a ativação da via inflamatória por menor expressão do IkB-β (proteína inibidora 

kB) (p=0,034), menor fosforilação do fator nuclear kappa B (NFkB), demonstrada pela 

relação NFkB total/NFkB fosforilado (p=0,029), por meio da redução na expressão do fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-) (p=0,001) e do interferon gama (IFN-) (p=0,006). O grupo 

infartado suplementado com maior dose de cajá também apresentou maior expressão da 

citocina anti-inflamatória Il-10, semelhante ao que ocorreu no grupo infartado que recebeu 

ração controle (p=0,004). Concluímos que a suplementação de cajá atenua a remodelação 

cardíaca após o IM e que a suplementação de cajá na maior dose parece ser mais efetiva.  

 

Palavras-chave: cajá (Spondias mombin L.); remodelação cardíaca; infarto do miocárdio; 

estresse oxidativo; inflamação. 
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Abstract 

 

Pereira B L B. Influence of Spondias mombin L. supplementation on cardiac 

remodeling after acute myocardial infarction. Thesis (doctorate). Botucatu Medical 

School, University of State of São Paulo, Botucatu, 2019. 

 

Myocardial infarction (MI) is one of the leading causes of morbidity and mortality 

worldwide. Therefore, dietary intervention on cardiac remodeling after MI has significant 

clinical relevance. Spondias mombin L. (SM) is a natural fruit with antioxidant and anti-

inflammatory properties, but its effect on the structure and ventricular function after MI is 

unknown. In order to determine the effect of SM consumption on cardiac remodeling after 

MI, male Wistar rats were assigned to four groups: the sham group (animals that underwent 

simulated surgery) that received a standard chow (S; n=20); the infarcted group that received 

a standard chow (MI; n=24); the infarcted group supplemented with 100mg of  SM/kg body 

weight/day) (MIS100; n=23) and the infarcted group supplemented with 250mg of  SM/kg 

body weight/day) (MIS250; n=22). After 3 months of treatment, echocardiographic study, 

isolated heart study and euthanasia were performed. Left ventricular samples were evaluated 

for fibrosis, hypertrophy, oxidative stress, DNA damage and inflammatory activity. For 

statistical analysis, the 1-way ANOVA test was performed with Holm-Sidak post-test and 

the values obtained were presented as mean ± standard deviation or the Kruskal-Wallis test 

with Dunn post-test and the values obtained were presented as median and interquartile 

range. MI induced structural and functional changes in the left ventricle with worsening of 

systolic and diastolic function, and SM supplementation in different doses did not influence 

these variables analyzed by echocardiography and by the study of the isolated heart (p> 

0.05). There was no statistically significant difference between groups in DNA damage 
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analysis evaluated by the comet assay (p> 0.05). SM supplementation attenuated cardiac 

remodeling after MI reducing fibrosis (p= 0.047) and hypertrophy (p= 0.006), in which case 

the reduction in the group supplemented with the highest SM dose was more efficient. SM 

supplementation improved oxidative stress by lower formation of lipid hydroperoxide (p= 

0.032) and greater antioxidant activity of the catalase (p= 0.017) and glutathione peroxidase 

(p <0.001), and for this, the supplementation in the highest dose was more efficient. SM 

supplementation in the highest dose also increased the activity of the superoxide dismutase 

enzyme (p= 0.003). SM supplementations improved the inflammatory process attenuating 

the activation of the inflammatory pathway by lower expression of the IkB-β (inhibitor 

protein kB) (p= 0.034), lower phosphorylation of the nuclear factor kappa B (NFkB), 

demonstrated by the relation between total NFkB/ phosphorylated NFkB (p = 0.029), by 

reducing the expression of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) (p = 0.001) and interferon 

gamma (IFN-γ) (p = 0.006). The infarcted group supplemented with higher SM dose also 

presented higher expression of the anti-inflammatory cytokine Il-10, similar to infarcted 

group that received control ration (p= 0.004). We conclude that SM supplementation 

attenuates cardiac remodeling after MI and that SM supplementation in the higher dose 

seems to be more effective.  

 

Key words: Spondias mombin L.; cardiac remodeling; myocardial infarction; oxidative 

stress; inflammation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas de morte no mundo. 

De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (de 2017), as 

DCVs foram responsáveis por cerca de 17,9 milhões de óbitos em 20161. No Brasil, em 

2016, elas foram responsáveis por quase 362 mil óbitos segundo o DATASUS2. Entre as 

doenças cardiovasculares destaca-se o infarto agudo do miocárdio (IM) com a maior taxa de 

mortalidade, totalizando aproximadamente 94,2 mil óbitos2. 

 O infarto agudo do miocárdio é definido como foco de necrose resultante de baixa 

perfusão tecidual com sinais e sintomas consequentes da morte celular cardíaca. Estudos 

epidemiológicos mostraram que 40% dos IM evoluem com disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo e 25% apresentam sinais e sintomas de insuficiência cardíaca3. Logo, a 

insuficiência cardíaca é frequente complicação após o IM. Diversos fatores influenciam o 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca após o infarto sendo que a remodelação cardíaca 

apresenta papel de destaque nesse cenário4,5. 

 

1.1. Remodelação cardíaca 

 

 A morte de miócitos inicia uma cascata de sinalização intracelular que acarreta 

deposição excessiva de colágeno, reabsorção do tecido necrótico, hipertrofia, estresse 

oxidativo e inflamação. Essas alterações complexas na arquitetura ventricular, envolvendo 

tanto a região infartada como a região não infartada, são estudadas com o nome de 

remodelação ventricular ou cardíaca5. Em 2000, foi publicado o consenso que definiu a 

remodelação cardíaca como alterações moleculares, celulares e intersticiais que manifestam-
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se clinicamente como mudanças no tamanho, forma e função do coração em reposta à 

determinada agressão6. 

 O processo de remodelação após o IM apresenta algumas particularidades. A perda 

aguda de miócitos que ocorre logo após o infarto é acompanhada da degradação do colágeno 

interfibrilar que mantém o alinhamento entre os miócitos7. A perda desse tecido de 

sustentação torna a região mais propensa à distensão e mais suscetível às deformações. 

Assim, pode ocorrer deslizamento de áreas musculares necróticas com realinhamento dos 

miócitos na parede infartada. Como consequência, há afilamento da região atingida e 

dilatação da cavidade. Essa dilatação ventricular aguda, caracterizada por adelgaçamento e 

distensão da parede infartada, é denominada expansão do infarto5,7. Cronicamente, deve-se 

considerar que, em corações normais, tanto a tensão sistólica como a diastólica são máximas 

na região medial do ventrículo. Em corações infartados, consequentemente à expansão, o 

ventrículo perde sua forma elíptica normal assumindo configuração esférica, formato no qual 

há aumento da tensão parietal no ápice8. Além dessa redistribuição de forças, verifica-se 

aumento da tensão parietal na diástole. Acredita-se que o aumento desse estresse estimularia 

a replicação dos sarcômeros preferencialmente em série. Em razão da interação desses 

fatores, a relação raio da cavidade/espessura da parede aumenta, caracterizando a hipertrofia 

ventricular do tipo excêntrica. Assim, essa dilatação ventricular crônica, secundária à 

hipertrofia excêntrica, seria uma adaptação para manter a função ventricular, em 

contraposição ao aumento do estresse parietal7. 

  A complexa e organizada rede de colágeno encontrada no coração são 

predominantemente dos tipos I e III (95% do colágeno total) (COL I e COL III). As 

principais funções dessa rede são: regular a apoptose, resistir às deformações patológicas, 

manter o alinhamento das estruturas, regular a capacidade de distensão do músculo cardíaco 

e a transmissão de força durante o encurtamento da fibra cardíaca9. Todas essas alterações 
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também ativam os sistemas neuro-hormonais, como o sistema nervoso autônomo simpático 

e o renina-angiotensina-aldosterona10. 

 A princípio, a remodelação ventricular é um processo adaptativo que tenta manter a 

função cardíaca. Cronicamente, entretanto, com a continuidade do processo, há disfunção 

ventricular progressiva e morte7. Diversos fatores estão associados com a remodelação 

cardíaca após o IM e entre eles podemos destacar o aumento do estresse oxidativo e do 

processo inflamatório5,7. 

 

1.2. Estresse oxidativo 

 

O IM é iniciado por isquemia do miocárdio com geração de espécies reativas de 

oxigênio (ERO). O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção e 

remoção de agentes oxidantes no organismo decorrente da geração excessiva de radicais 

livres, principalmente espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e/ou diminuição de 

antioxidantes endógenos11. Esse fenômeno leva a diversas condições como dano do ácido 

desoxirribonucleico (DNA), peroxidação lipídica, oxidação proteica, disfunção celular, 

proliferação de fibroblastos, ativação de metaloproteinases, estímulo para apoptose, entre 

outras. 

As espécies reativas interagem com os ácidos nucleicos, como as bases de DNA, 

modificando sua estrutura ou função, podendo determinar anormalidades celulares. As ERO 

interagem com o açúcar desoxirribose e com as bases púricas (adenina e guanina) e 

pirimídicas (timina e citosina). Como resultado ocorre a quebra da cadeia do DNA, ligação 

cruzada entre as fitas e modificações em suas bases que podem levar à apoptose e 

mutações12. Na última década, o teste do cometa (single gel cell electrophoresis assay) 

tornou-se método padrão para avaliação de danos no DNA passíveis de reparo, no qual 
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avaliam-se quebras de fita de DNA em pequeno número de células13. Em corrida 

eletroforética, quebras de fita no DNA fragmentado movem-se em direção ao polo positivo 

formando imagem semelhante a um cometa. Quanto maior sua cauda, maior o dano no DNA. 

Para aumentar a sensibilidade do teste do cometa, enzimas de reparo podem ser adicionadas 

entre as etapas de lise e eletroforese e são utilizadas para detecção de dados oxidativos, como 

a formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG) que reconhece purinas oxidadas e a 

endonuclease III (ENDO III) que reconhece pirimidinas oxidadas. 

A peroxidação lipídica (peroxidação dos fosfolipídios, glicolipídios e colesterol 

celular pelas ERO) formando hidroperóxido de lipídio é mecanismo bem estabelecido de 

dano celular em animais e plantas, levando a alterações na estrutura e na permeabilidade da 

membrana celular, resultando em perda da seletividade da troca iônica e liberação do 

conteúdo de organelas. 14. Esses compostos são indicadores instáveis de estresse oxidativo 

em células, sendo transformados em compostos mais complexos e reativos como o 

malonaldeído (MDA) e 4-hidroxinonenal (4-HNE), os quais são produtos naturais da 

peroxidação lipídica.  

No coração, as ERO podem se originar de diversas fontes, dentre as quais se destaca 

a fosforilação oxidativa mitocondrial, sistema NADPH oxidase (nicotinamida adenina 

dinucletídeo fosfato), atividade da cicloxigenase, glicose oxidase, lipoxigenase e degradação 

das catecolaminas 11,15. As ERO, em quantidades micromolares, podem lesar diretamente o 

miócito e desencadear diversos processos patológicos. Em modelos experimentais de 

camundongos transgênicos em que a enzima superóxido dismutase estava “superexpressa” 

houve redução do tamanho do infarto sugerindo os efeitos deletérios das ERO14,16. Além 

disso, o excesso de radicais livres pode resultar em alterações na permeabilidade da 

membrana dos miócitos, em arritmias e na redução da função sistólica. No entanto, a 
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produção de ERO em escalas nanomolares é considerada fundamental e atuam como 

mediadores na sinalização extra e intracelular.  

A produção de ERO é regulada por diferentes processos e vias metabólicas17. O 

sistema de defesa antioxidante consiste em uma série de enzimas antioxidantes além de 

compostos antioxidantes endógenos e de origem dietética que reagem com as ERO 

neutralizando-as. Entre as enzimas do sistema de defesa antioxidante destacam-se a 

superóxido dismutase (SOD), a glutationa peroxidase (GSH-Px) e a catalase (CAT). As SOD 

constitui a primeira linha de defesa antioxidante e o maior sistema de defesa do organismo 

por converter o superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2 formado 

pela SOD é convertido em oxigênio e água pela catalase e pela a glutationa peroxidase17. A 

GSH-Px catalisa a redução do peróxido de hidrogênio e peróxidos orgânicos a seus 

correspondentes álcoois.  

Caracterizado como um relevante fator de transcrição, o fator nuclear eritróide 2 

(Nrf-2) ativa genes codificantes de proteínas antioxidantes 16,18,19. Em condições fisiológicas, 

o Nrf-2 está localizado no citoplasma junto à proteína de ligação da actina, (Kelch-like ECH-

associated protein 1 - Keap1). O Keap1 é o principal regulador da estabilidade proteica do 

Nrf-2. Um dos mecanismos propostos de regulação da via é que o Nrf-2 seja constantemente 

ubiquitinizado pela Keap1. Quando os resíduos de cisteína da Keap1 são modificados eles 

perdem a sua capacidade de ubiquitinizar o Nrf-2 no citoplasma. Sob estresse, com o 

aumento das concentrações de ERO e com a reduzida capacidade antioxidante e de 

compostos bioativos, o Nrf-2 dissocia-se da KEAP 1 e é translocado para o núcleo ativando 

genes que codificam as enzimas antioxidantes 18,20. O Nrf-2 pode ser um agente protetor 

cardíaco via regulação negativa das MAPKs (Mitogen Activated Protein Kinases), reduzindo 

a ativação de fatores de transcrição pró-inflamatórios 21.  
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Além do Nrf-2, a sirtuína 1 (SIRT1), expressa em vários tecidos, apresentou-se como 

regulador crítico em resposta ao estresse oxidativo. A SIRT1 é uma histona desacetilase 

dependente de nicotinamida adenina (NAD+) 11,21,22. A desacetilação mediada por SIRT1 

tem um impacto significativo na atividade de muitas proteínas que desempenham papéis 

importantes no processo biológico como o estresse oxidativo, inflamação, sistema imune, 

resposta a danos do DNA e apoptose23.  

Sete sirtuínas em mamíferos foram identificados (SIRT1-7), cada uma exibindo uma 

localização subcelular distinta. Embora os membros da SIRT possam controlar funções de 

proteína específicas, os papéis biológicos da maioria das proteínas SIRT não foram 

totalmente explorados. A SIRT1 é um dos membros mais bem estudados, atuando em 

inúmeros substratos que controlam a proliferação, a diferenciação celular e a apoptose. Em 

ratos, a SIRT1 é altamente expressa no coração embrionário e os seus resultados em animais 

knockout levam a defeitos no desenvolvimento cardíaco. As suas propriedades anti-

apoptose têm sido demonstradas em cardiomiócitos no qual uma maior expressão da SIRT1 

protege as células contra os danos oxidativos, enquanto a inibição da SIRT1 promove a 

morte celular22. No coração, as ERO promovem a entrada da SIRT1 no núcleo em resposta 

ao estresse oxidativo na isquemia miocárdica. Além disso, a SIRT1 protege contra a 

hipertrofia e o aumento da oxidação da gordura24. 

O aumento da atividade da SIRT1 resulta na resistência celular ao estresse oxidativo 

via modulação de fatores de transcrição FoxO (forkhead box classe O) e fator nuclear-kB 

(NF-kB). A SIRT1 aumenta a expressão dos alvos FoxO25, que inclui o FoxO1, FoxO3a, 

FoxO4 e FoxO6 em mamíferos21.  

As FoxOs estimulam a transcrição de genes que codificam proteínas antioxidantes. 

As espécies reativas de oxigênio podem modular a atividade das FoxOs por meio de 

modificações em sua estrutura como a fosforilação e a acetilação. Em condições de estresse, 
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a acetilação da FoxO1 (ac-FoxO) pode afetar sua atividade de ligação ao DNA e promotores 

de genes alvo 26. Em resposta ao estresse oxidativo, as FoxOs são translocadas para o núcleo 

e interagem com a SIRT1, que resultam na acetilação das FoxOs. Em resposta à insulina ou 

a vários fatores de crescimento, as proteínas FoxO são fosforiladas e translocadas do núcleo 

para o citoplasma. A fosforilação das FoxOs resulta em sua retenção no citoplasma e na 

inibição de sua atividade de transcrição. A localização nuclear da FoxO é induzida pela 

acetilação e é inibida pela fosforilação21. Estudos relatam que estresse oxidativo excessivo 

causa diminuição na atividade da FoxO125.  

 

1.3. Citocinas inflamatórias 

 

No miocárdio infartado há produção interna de citocinas pró-inflamatórias27. Na 

ausência de estímulo, o NF-kb (factor nuclear kappa B) encontra-se no citoplasma ligado a 

sua proteína inibidora kB (IkB), que é composta pelo IkB-, IkB-β, IkB-, IkB 3 e Bcl3, 

sendo que o IkB- é um regulador de feedback negativo e controla diretamente a dinâmica 

do fator de transcrição NF-kB27. 

Sob estresse, a ativação do NF-kB por ERO estimulam a produção de citocinas pró-

inflamatórias e vice-versa. Estudo com camundongos Knockout para a SIRT1 mostrou 

hiperfosforilação do NF-kB, o que levou ao aumento da transcrição de genes pró-

inflamatórios em macrófagos22,28. Entre as citocinas pró-inflamatórias destacam-se o fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-) e o interferon gama (IFN-)27. O aumento do IFN- e 

principalmente do TNF-, está associado à disfunção ventricular, caquexia, apoptose, 

hipertrofia e fibrose29,30. A apoptose de neutrófilos infiltrantes marca o fim da fase 

inflamatória e está associado à liberação de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 
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10 (Il-10), que pode desempenhar um papel importante na supressão da resposta inflamatória 

pós infarto.  

Uma vez que a lesão oxidativa e o processo inflamatório contribuem para o 

desenvolvimento progressivo de doenças cardiovasculares, eles representam potenciais 

alvos terapêuticos para atenuar o processo de remodelação ventricular após o infarto. 

 Com a finalidade de atenuar a remodelação e reduzir a mortalidade após o IM, tem-

se utilizado nos últimos anos estratégias como os inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina II (iECA), os betabloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA), os 

bloqueadores da aldosterona, inibidores da neprilisina e dos receptores de angiotensina31. No 

entanto, devido ao grande impacto sócio econômico e às altas taxas de mortalidade, torna-

se relevante a identificação de outros fatores que modulem o processo de remodelação 

ventricular. Como o estresse oxidativo pode desempenhar um papel fisiopatológico central 

na remodelação cardíaca após o IM7, os suplementos antioxidantes podem ser benéficos após 

lesão no miocárdio. Entre eles destacam-se a suplementação de alimentos com propriedades 

antioxidantes, como o cajá (Spondias mombin L.) (SM). 

 

1.4. Cajá (Spondias mombin L.) 

 

O Brasil é um importante produtor mundial de frutas. De acordo com o Anuário 

Brasileiro da Fruticultura de 2017, este setor tem garantido no segmento da economia uma 

colheita de 40,9 milhões de toneladas de frutas frescas desde 2015, dados mais recentes do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)32, o que confere ao país o posto de 

terceiro maior produtor mundial de frutas. 

A cajazeira é uma árvore encontrada principalmente nas regiões norte e nordeste do 

Brasil e em regiões tropicais do mundo, também na África e Ásia. Diversas propriedades da 
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planta têm sido descritas como antioxidantes, antibacteriano, antidiabética, sedativa e 

antiepilética, mas há escassos relatos na propriedade cardioprotetora33,34.  

Akinmolabun e colaboradores relataram efeito cardioprotetor da suplementaçao do 

extrato da folha da cajazeira (100mg/kg e 250mg/kg) em modelo de lesão induzido por 

isoproterenol, comparado ao efeito do ramipril, um inibidor da enzima conversora de 

angiotensina. O extrato, administrado antes da agressão miocárdica, protegeu 

significativamente contra o estresse oxidativo induzido pelo isoproterenol, tanto a nível 

sistêmico quanto diretamente no tecido cardíaco. Houve aumento na atividade da catalase, 

da superóxido dismutase e também na concentração da glutationa e houve redução das 

concentrações do malondialdeído, efeito comparado ao da administração de ramipril. O 

significativo aumento na atividade da superóxido dismutase e da catalase nos grupos tratados 

com o extrato em comparação com o grupo que recebeu isoproterenol reforçam ainda mais 

a propriedade antioxidante in vivo do extrato da folha da cajazeira35. 

Estudo realizado com o objetivo de investigar os efeitos do extrato metanólico da 

folha de cajá sobre a inflamação e seus possíveis mecanismos sugere que a suplementação 

com cajá pode atenuar as respostas inflamatórias. A suplementação aumentou a atividade 

sequestradora de radicais livres, observada pela alta porcentagem de 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH) e, assim, diminuiu as concentrações de TNF-α e espécies reativas de 

oxigênio, o que pode ser uma via de supressão da produção de mediadores pró-

inflamatórios36.  

É importante mencionar que grande parte dos estudos encontrados na literatura foram 

realizados com o extrato da folha do cajá, porém sabe-se que todas as partes da planta 

apresentam potenciais efeitos medicinais37. A combinação de vitaminas, minerais, 

antioxidantes fenólicos e fibras parece ser responsável por esses efeitos 38. 
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O cajá, fruto de sabor exótico, tem boa qualidade e valor comercial principalmente 

sob a forma de sucos, polpas, sorvetes e geleias. Acredita-se que seus efeitos benéficos sejam 

atribuídos aos compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides presentes na fruta36,39. 

O cajá apresenta elevado teor de carotenoides que podem modular a produção de 

enzimas antioxidantes e de citocinas inflamatórias principalmente devido às suas ações no 

Nrf-2 e no NF-B. Podemos listar a β-criptoxantina, luteína, α e β-caroteno, sendo a β-

criptoxantina o principal carotenóide encontrado no fruto (65µg/250g de cajá), 

representando alta atividade pró-vitamina A, de modo que uma porção de 100g de polpa de 

cajá pode fornecer mais de 37% da dose diária recomendada de vitamina A33.  

 Estudo sobre a composição química, a atividade antioxidante e antibacteriana de cajá 

mostrou a ocorrência de quercetina (2,36 ± 0,01mg/g), ácido elágico (41,56 ± 0,01mg/g) e 

de rutina (53,38 ± 1,71 mg/g) como os principais flavonoides presentes no fruto40. Os 

flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e diversificados entre os 

produtos de origem natural. Os flavonoides apresentam propensão em inibir radicais livres 

e são conhecidos por suas propriedades antimicrobiana, antiviral, anti-inflamatória, 

analgésica e antiúlcera40. 

Um estudo anterior do grupo que avaliou a influência da suplementação de cajá na 

remodelação cardíaca induzida pela exposição à fumaça do cigarro em ratos mostrou que a 

suplementação com cajá atenuou a remodelação cardíaca, juntamente com a redução do 

estresse oxidativo e a modulação do metabolismo energético41. 

A atividade antioxidante e valores fenólicos totais do cajá podem chegar a 17,5mmol 

TEAC.g-1 (atividade antioxidante equivalente ao Trolox) e 260mg/100g, respectivamente, 

valores superiores aos relatados por outras frutas33,39,42. Os compostos fenólicos presentes 

no cajá potencialmente envolvidos nos efeitos antioxidantes são o ácido gálico, os 

hidroxicinamatos (incluindo o ácido cumárico) e o ácido cafeico e seus derivados (como o 
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ácido clorogênico)43,44. Vasco e colaboradores analisaram o conteúdo fenólico do cajá e 

encontraram valores totais próximos de 249mg/100g38. Tais resultados permitem classificar 

o cajá como fruto com ótima atividade antioxidante44.
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9. CONCLUSÃO

A suplementação de cajá atenua a remodelação cardíaca após o infarto do miocárdio 

por meio da redução da fibrose, da hipertrofia, da melhora do estresse oxidativo e da 

atividade inflamatória causados pelo infarto e a suplementação de cajá na maior dose parece 

ser mais efetiva. 
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