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Introdução: O Cerrado brasileiro é rico em biodiversidade, em especial a vegetal e, diversas espécies 
são utilizadas na prevenção e no tratamento de doenças. O gênero Campomanesia pertence à família 
(Myrtaceae), popularmente conhecido como guavira, é nativa e de ampla distribuíção   na região Centro-
oeste e Sudeste do país e possuem propriedades nutricionais e farmacológicas, com bioatividade de 
metabólitos secundários descritos em inúmeras pesquisas. Entre as espécies frutíferas com potencial na 
utilização agrícola, nutricional ou farmacológica, espécies de Campomanesia tem seus frutos 
consumidos in natura ou processados. São relevantes para economia da região Centro-oeste e 
apresentam alto valor nutritivo. (Boas,et al,2018). 
Objetivo: Investigar a eficiência terapêutica e propriedades medicinais de cinco espécies do gênero 
Campomanesia. Material e Métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed com os 
seguintes descritores “Campomanesia” AND “medicinal plants”; “therapeutics properties” AND 
“Campomanesia”; “Campomanesia” AND “toxicity assays”. Resultados e discussão: Evidências 
científicas acerca do potencial farmacológico do gênero Campomanesia atribuem a estas plantas 
atividades: antioxidante, hipoglicêmica, antiinflamatória e hipocolesterolêmica. Estudos desenvolvidos 
com C. xanthocarpa, identificaram a ação antiplaquetária, já C. adamantium. Apresentou ação 
hipocolesterolêmica e eficiência na eliminação de radicais livres, com proteção dos eritrócitos contra a 
peroxidação lipídica e redução do nível de colesterol e triglicerídeos, semelhante a sinvastatina in vitro. 
Segundo Lescano e colaboradores, (2018), C. adamantium tem amplo uso na medicina tradicional. 
Experimentos recentes demostraram que metabólitos secundários propiciaram a diminuição significativa 
da agregação plaquetária e inibiram a atividade da COX-1 e COX-2. Oliveira e colaboradores (2017) 
investigaram o potencial gastroprotetor do extrato metanólico de frutos de C.reitziana e sua chalcona 
dimetil-cardamonina, isolada mostraram redução nas úlceras gástricas e aumento da mucina, 
corroborando o efeito farmacológico atribuído à espécie na medicina tradicional. Na análise fitoquímica 
dos frutos da Campomanesia pubescens, foi registrado alto índice de flavonoides, relacionando os 
fitoconstítuintes aos efeitos antidepressivo e ansiolítico (Boas et al., 2020). Potenciais antiinflamatórios e 
antioxidantes também foram atribuídos a C.pubescens e a C. guazumifolia, sugerindo necessidades de 
estudos complementares (Catelan, et al., 2018; 2019). Souza e colaboradores (2019), analisaram efeitos 
do extrato da C.xanthocarpa em células renais, e identificaram um aumento significativo na atividade da 
enzima catalase e diminuição na atividade da glutationa S-transferase em in vivo, comprovando seus 
efeitos anti-hiperlipidêmicos.  Considerando-se que em vários estudos, as espécies de Campomanesia 
apresentaram efeitos biológicos e presença de constituintes importantes em sua constituição faz-se 
necessário á análise da segurança farmacológica, determinação de dose segura para o uso popular, 
além da síntese e prospecção de novos fármacos. 
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