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As doenças cardiovasculares são as primeiras e as

mais relevantes causas de mortes no mundo, que

incluem a doença cardíaca coronária e o acidente

vascular cerebral, responsáveis por cerca de 17,8

milhões de mortes em 20171,2. Em geral, são

provocadas pelo tabaco, alimentação pouco saudável

e sedentarismo3. A casca do Pequi, apesar de ser um

subproduto não consumido, é uma potencial fonte

nutricional composta por antioxidantes naturais,

fibras alimentares, lipídeos, carboidratos, minerais e

proteínas que podem contribuir para a saúde4. O

objetivo desta pesquisa de doutorado foi avaliar a

eficácia de um extrato obtido da casca de Pequi na

saúde de células endoteliais da artéria coronária, o

principal vaso do coração, provenientes tanto de

pessoas saudáveis quanto de indivíduos diabéticos.

O bloqueio ou entupimento das coronárias tem como

consequência um infarto no coração5, por esse

motivo a importância de descobrir se um produto

natural e barato pode diminuir o problema.

Apresentação do problema 

e motivação da pesquisa

O extrato do Pequi reduziu significativamente os

níveis internos de radicais livres, substâncias que

matam as células das coronárias, quando estas

foram estressadas tanto pela adição de água

oxigenada por seis horas, quanto pela ausência de

fornecimento de oxigênio por 48 horas. Outro efeito

positivo observado foi o aumento do número dessas

mesmas células. Esses achados demonstraram que o

extrato da casca do Pequi foi benéfico para as células

submetidas no laboratório a condições parecidas com

as que um infarto provoca no coração. As células de

coronárias provenientes de pessoas diabéticas foram

analisadas da mesma forma. O extrato do Pequi

também promove a multiplicação das células

diabéticas da coronária submetidas a estresse por

adição de água oxigenada ou falta de oxigênio por

48h. Isso é importante porque as doenças de coração

e AVC são ainda mais graves em pessoas diabéticas.

Com isso, espera-se futuramente aproveitar a casca

do Pequi para se obter medicamentos para ajudar a

tratar as doenças dos vasos e do coração.

Resultados e 

impactos esperados

O extrato obtido da casca do Pequi promove a

multiplicação de células da artéria coronária de pessoas

sadias ou diabéticas, além de reduzir drasticamente os

níveis de ROS (radicais livres, fazem mal à célula) em

condições de estresse. Esses achados apontam para

um potencial efeito antioxidante do extrato de Pequi

sobre diabetes e doenças do coração e dos vasos

sanguíneos. A utilização sustentável das cascas

favorece a preservação ambiental do Cerrado. No

entanto, o produto ainda não deve ser usado pela

população até que sua segurança seja devidamente

testada.

Conclusão e

perspectivas
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Figura 1: Pequizeiro. Árvore símbolo do

Cerrado brasileiro em peroido de floração, e

que está na relação das espécies com risco

de extinção.
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Figura 3: Observação em microscópio de luz

das células diabéticas da coronária em fase

de crescimento e multiplicação.
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Figura 2: Frutos do pequizeiro. (1) Fruto

do pequi; (2) e (3) partes que compõem a

casca do Pequi utilizada no tratamento

das celulas; (4) Caroço com polpa

amarela, usada no preparo de alimentos.

Figura 4: Seta branca indica a câmara

usada para esgotar o oxigênio interno e

que manteve as células por 48 horas.
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