
Produtos naturais e alimentos funcionais têm 
recebido atenção especial tanto por parte dos 
prossionais de saúde como pela população 
comum devido à constante busca do bem-estar, 
assim como o combate de doenças, incluindo o 
câncer, por exemplo. Nesse sentido, o aumento 
da demanda por nutracêuticos é concomitante ao 
aumento do esforço para o desenvolvimento de 
produtos naturais que previnam doenças 
humanas. 
Uma ampla gama de frutas e vegetais têm sido 
avaliados e reconhecidos como fontes de 
nutracêuticos. Uma série de estudos demonstra que o cacto Opuntia cus-indica  
apresenta  um  alto  valor  nutricional,  possuindo  constituintes farmacologicamente  
ativos,  como  betalaínas,  aminoácidos,  minerais,  vitaminas, assim como uma série de 
substâncias antioxidantes. 
O termo cacto se refere a um grupo de aproximadamente 1600 espécies e 130 gêneros 
subdivididos em três subfamílias: Pereskioideae, Opuntioideae e Cactoidae. Opuntia fícus-
indica é uma das espécies de cactus mais espalhadas mundialmente, encontrada  em  zonas  

temperadas,  subtropicais,  assim  como  regiões  frias.  É utilizada principalmente para a 
produção de frutos, empregado como um vegetal para o consumo humano e também para a 
alimentação do gado em propriedades rurais.  
Os frutos da Opuntia cus-indica são conhecidos como fontes de uma enorme variedade de 
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compostos nutricionais. A concentração desses depende do solo de cultivo, clima e 
variedade da espécie. Dentre os principais componentes destacam- se as vitaminas, 
substâncias com potencial antioxidante, aminoácidos e minerais, como pode ser vericado 
nas tabelas informativas abaixo: 

Assim como grande número de vegetais e frutas, este cacto também apresenta uma série 
de pesquisas cientícas que apontam os seus benefícios para a saúde humana. Dentre as 
propriedades farmacológicas mais relevantes podemos dar uma atenção especial ao 
potencial antioxidante. 
A presença de ácido ascórbico, carotenóides, glutationa reduzida, cisteína, taurina e 
avonóides como a quercetina, kaempferol e betalaínas já foi constatada numa série de 
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estudos cientícos. Dentre estes, muitos estudos in vitro tem demonstrado os efeitos dos 
compostos fenólicos e das betalaínas na neutralização de espécies reativas de  oxigênio, 
como o  oxigênio singlete, peróxido de hidrogênio, todas causadoras da peroxidação lipídica.  
As  características  anti-hiperlipidêmicas  constituem  outra  propriedade  bastante 
relevante da Opuntia. Evidências cientícas sugerem que o fruto do cacto reduz os níveis de 
colesterol e triglicérides no sangue humano e modica a composição do LDL. Uma série de 
outras funções biológicas já foi relatada em trabalhos cientícos, tais  como  efeitos  
antineoplásicos,  antiinamatórios,  antidiabéticos,  antivirais, antiulcerosos,  
antialérgicos.  Atividade  diurética  já  foi  relatada  em  estudos realizados com ratos 
submetidos à alimentação com a infusão dos frutos.   
Devido às suas propriedades nutricionais e farmacológicas, o cacto tem ganhado cada vez 
mais importância no cenário econômico mundial. Já é cultivado numa série de países, como o 
México, Argentina, Brasil, Tunísia, Itália, Israel e China. Enlatado ou em garrafas de suco, o 
fruto do Cacto já é exclusivamente encontrado em redes de mercados especializados no 
México e no sudoeste dos Estados Unidos. Pensando  em  preservar  num  único  produto  
as  principais  propriedades farmacológicas  e  nutricionais  da  Opuntia  cus-indica,  a  
empresa  Bio  Serae Laboratories  desenvolveu  Cacti-NeaTM,  o  pó  solúvel  do  fruto  
deste  cacto, 
designado pra ser incorporado em dietas suplementares, alimentos funcionais e bebidas.  
Tal  nutracêutico  apresenta  excelentes  propriedades  antioxidantes  e diuréticas,  
comprovadas  através  de  uma  série  de  estudos  in  vivo,  os  quais atestaram  a  
proteção  antioxidante  e  a  capacidade  de  controle  de  peso proporcionados pelos 
compostos ativos do cactus. 

Propriedades 

• Cacti-NeaTM contribui para a eliminação do excesso de uidos, sem a perda de 
minerais, favorecendo o equilíbrio osmótico do organismo, permitindo o controle do ganho 



de peso; 
• Fonte rica em betalaínas biodisponíveis, com um conteúdo de indicaxantina na faixa de 65 a 
85% de betalaínas totais. Estas preservam as células do organismo de danos oxidativos e 
aumentam a concentração de antioxidantes no plasma, como as vitaminas C e E. 

Avaliação de Ecácia 

1. Comparação dos efeitos diuréticos: Hidroclorotiazida x Cacti-NeaTM 
O objetivo desse estudo foi avaliar as propriedades diuréticas do pó do fruto espinhoso do 
cacto, perante administração oral da infusão em ratos machos Wistar em doses de 240 
mg/kg/dia, o que corresponde a uma dosagem humana de 2g/dia. 
Após um período de 7 dias de aclimatização em condições laboratoriais, 18 ratos machos 
pesando entre 150 e 175 g foram randomizados em três grupos (n=6): um grupo  controle,  
um  grupo  tratado  com  hidroclorotiazida  (fármaco  empregado terapeuticamente  para  
a  eliminação  do  excesso  de  uidos  corporais,  diurético geralmente  associado  à  
medicamentos  anti-hipertensivo)  numa  dosagem  de 10mg/kg/dia, e outro grupo testado 
com Cacti-NeaTM em doses de 240mg/kg/dia.                                       

Esses sete dias de estudos conduzidos em ratos mostraram que o consumo de Cacti-
NeaTM induziu uma redução de ganho de peso de quase 20% comparando-se com o grupo 
controle. 
2. Estudo do potencial antioxidante  
As  propriedades  antioxidantes  associadas  ao  consumo  do  fruto  do  cacto  são 
notáveis. Um estudo in vivo realizado em 18 voluntários sadios mostrou o efeito positivo da 
suplementação com Opuntia cus-indica (250g do fruto fresco, 2 vezes ao dia) comparado à 
vitamina C (75mg, 2 vezes ao dia), durante um período de duas semanas.
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  Figura 1. Estudo in vivo do efeito diurético de Cacti-NeaTM
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Os  resultados  evidenciaram  que  o  consumo  de  frutos do  cacto  induziu  a  um aumento 
da capacidade antioxidante das células de mais de 50% e reduziu a sensibilidade oxidativa do 
LDL. Além disso, também se mostrou capaz de aumentar as concentrações plasmáticas de 
vitamina C e E. 

As evidências experimentais incluem uma melhora no status oxidativo de LDL e considerável 
aumento da concentração plasmática dos principais antioxidantes. O aumento da taxa de 
GSH/GSSG (razão de glutaniona reduzida/ glutationa oxidada) observada em glóbulos 
vermelhos indica que a suplementação com frutos do cacto reduz os danos oxidativos. O 
estudo também mostrou que as moléculas de LDL circulantes foram menos oxidadas após 
suplementação com o fruto do cacto. 
Um  outro  estudo  in  vivo  avaliou  a  capacidade  antioxidante  de  Cacti-NeaTM mediante 
a mensuração da taxa globular de glutationa peroxidase, enzima que exerce um papel vital na 
proteção antioxidante do corpo por catalisar reações de oxidação de radicais livres.
Após  apenas  sete  dias,  o  consumo  de  Cacti-NeaTM  induziu  um  signicativo aumento 
na taxa globular de glutationa peroxidase.
3. Estudo de biodisponibilidade de betalaínas 
O fruto do cacto é rico em pigmentos denominados betalaínas, sendo os principais a  
betanina  e  a  indicaxantina,  as  quais  também  possuem  propriedades antioxidantes.    
Visando  avaliar  melhor  a  distribuição  dessas  substâncias  no organismo, foi realizado 
um estudo para avaliar a biodisponibilidade de betalaínas. Para isso, um estudo clínico foi 
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conduzido com 8 indivíduos 
sadios após uma ingestão 
simples de 500g da polpa do 
fruto espinhoso do cacto. 
Esse estudo demonstrou que 
a  b i o d i s p on i b i l i d a de  d a 
indicaxantina é cerca de 20 
vezes maior que da betanina. 
Tal perl explica a preocupação 
da empresa francesa em 
desenvolver um processo 
tecnológico especíco para a 
produção e obtenção de Cacti-

NeaTM, no sentido de fazer 
desse nutracêutico, uma rica 
f o n t e  d e  b e t a l a í n a s 
biodisponíveis,  capazes  de  
s e r e m   e f e t i v a m e n t e  
absorvidas  e  utilizadas  pelo 
organismo.
4. Estudo do efeito de Cacti-
NeaTM na  r edução  da 
circunferência do quadril.Um 
estudo in vivo, realizado em 
voluntários do sexo feminino 
com idade entre 40 a 50 
anos, avaliou o efeito de 
Cacti-NeaTM na redução da 

circunferência do quadril, durante 28 dias, em uma dosagem de 2g/dia.Os  primeiros  
resultados  do  estudo  clínico  demonstraram  uma  diminuição  da circunferência do 
quadril de até 1,9 cm no grupo que ingeriu Cacti-NeaTM. Por reduzir o estoque de gordura, 
Cacti-NeaTM ajuda a anar a silhueta.

Indicações e aplicações 

Cacti-NeaTM é um nutracêutico com propriedades diuréticas e antioxidantes, sendo 
especialmente indicado para o controle do peso corpóreo e preservação das células do 
organismo contra danos oxidativos ocasionados por radicais livres. Cacti-NeaTM pode ser 
empregado para a manipulação de cápsulas, comprimidos e sachês.  



Dose indicada e posologia 

Após uma sér ie  de estudos 
cientícos, chegou-se à conclusão 
de que a dose diária recomendada de 
Cacti-NeaTM é de 2,0 gramas. A 
administração do nutracêutico 
antes ou após as refeições não é um 
parâmetro importante, entretanto 
recomenda- se tomá-lo no café da 
manhã, haja visto seus efeitos 
diuréticos. 
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