
 

 

 

 

EFEITOS BIOLÓGICOS DO CAMU
DOS EFEITOS PRÓ

RESUMO 

O Camu-camu (Myrciaria dúbia)
da Região Amazônica. Ainda pouco estudado e explorado, entretanto 
pesquisas botânicas e químicas vem demonstrando que este fruto tem 
altíssimos níveis de vitamina C. Estudos com modelo
animais e humanos vem possibilitando a descoberta de diversas
biológicas importantes. Ainda deve
que está envelhecendo em um ritmo acelerado, e que com o processo de 
envelhecimento é fisiológica a fragilização da pele, favorecendo o 
aparecimento de lesões e a dificuldade de cicatrização
revisar os efeitos biológicos do Camu
possível efeito pró-cicatrização deste fruto. 
Pubmed e Scielo foram utilizadas como base de dados para a pesquisa, cujo 
as palavras-chave foram “Camu
exclusão foram utilizados para a seleção dos artigos. Para as análises 
foi utilizada linhagem celular de fibroblastos (HFF
células foram cultivadas em condições estéreis e padronizadas. Foram 
realizados os ensaios do Stratch Assay (ensaio dos arranhões) e dos níveis de 
Espécies Reativas de Oxigênio (EROs).  
revisão 18 artigos originais, que relataram diferentes atividades biológicas do 
Camu-camu como nefroprotetora, hepatoprotetora, antioxidante, anti
inflamatória, hipolipimiante e hipoglicemiante dentre ou
vitro, o Camu-camu mostrou efeitos pró
bem como a modulação dos níveis de EROs.
metodológicas inerentes, nossos resultados mostram uma série d
positivos do Camu-camu, a partir de relatos prévios. Este é o primeiro estudo, 
cujo a ação pró-cicatrização do Camu
ainda que promissores, precisam ser confirmados por mais estudos. 

Palavras-chave: Antioxidante; Envelhecime
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Myrciaria dúbia), é um fruto do camucamuzeiro, planta nativa 
da Região Amazônica. Ainda pouco estudado e explorado, entretanto 
pesquisas botânicas e químicas vem demonstrando que este fruto tem 
altíssimos níveis de vitamina C. Estudos com modelos de cultura de células, 

vem possibilitando a descoberta de diversas
Ainda deve-se levar em conta que o Brasil é um pa

que está envelhecendo em um ritmo acelerado, e que com o processo de 
nto é fisiológica a fragilização da pele, favorecendo o 

aparecimento de lesões e a dificuldade de cicatrização. Objetivo
revisar os efeitos biológicos do Camu-Camu e realizar análises 

cicatrização deste fruto.  Metodologia: As plataformas 
Pubmed e Scielo foram utilizadas como base de dados para a pesquisa, cujo 

chave foram “Camu-camu or Myrciaria dúbia”, critérios de inclusão 
exclusão foram utilizados para a seleção dos artigos. Para as análises 
foi utilizada linhagem celular de fibroblastos (HFF-1), obtida comercialmente, as 
células foram cultivadas em condições estéreis e padronizadas. Foram 
realizados os ensaios do Stratch Assay (ensaio dos arranhões) e dos níveis de 

Oxigênio (EROs).  Resultados: Foram incluídas nesta 
revisão 18 artigos originais, que relataram diferentes atividades biológicas do 

camu como nefroprotetora, hepatoprotetora, antioxidante, anti
inflamatória, hipolipimiante e hipoglicemiante dentre outras. Nos ensaios 

camu mostrou efeitos pró-proliferação celular e pró
bem como a modulação dos níveis de EROs. Conclusão: Apesar das limitações 
metodológicas inerentes, nossos resultados mostram uma série d

camu, a partir de relatos prévios. Este é o primeiro estudo, 
cicatrização do Camu-camu é testada. Nossos resultados, 

ainda que promissores, precisam ser confirmados por mais estudos. 

Antioxidante; Envelhecimento; Lesões de pele. 
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, é um fruto do camucamuzeiro, planta nativa 
da Região Amazônica. Ainda pouco estudado e explorado, entretanto 
pesquisas botânicas e químicas vem demonstrando que este fruto tem 

s de cultura de células, 
vem possibilitando a descoberta de diversas propriedades 

em conta que o Brasil é um país 
que está envelhecendo em um ritmo acelerado, e que com o processo de 

nto é fisiológica a fragilização da pele, favorecendo o 
Objetivo: Buscou-se 

Camu e realizar análises in vitro do 
: As plataformas 

Pubmed e Scielo foram utilizadas como base de dados para a pesquisa, cujo 
critérios de inclusão 

exclusão foram utilizados para a seleção dos artigos. Para as análises in vitro, 
1), obtida comercialmente, as 

células foram cultivadas em condições estéreis e padronizadas. Foram 
realizados os ensaios do Stratch Assay (ensaio dos arranhões) e dos níveis de 

: Foram incluídas nesta 
revisão 18 artigos originais, que relataram diferentes atividades biológicas do 

camu como nefroprotetora, hepatoprotetora, antioxidante, anti-
tras. Nos ensaios in 

proliferação celular e pró-cicatrizantes, 
: Apesar das limitações 

metodológicas inerentes, nossos resultados mostram uma série de efeitos 
camu, a partir de relatos prévios. Este é o primeiro estudo, 

camu é testada. Nossos resultados, 
ainda que promissores, precisam ser confirmados por mais estudos.  
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