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RESUMO
A espécie Anadenanthera colubrina apresenta potencial terapêutico de fácil acesso, reconhecida pela medicina popular e muito
utilizada como antisséptico e cicatrizante. O presente estudo tem como objetivo a realização de uma revisão sistemática sobre
esta planta e seu potencial terapêutico. A estratégia de busca para identificação dos estudos foi realizada através de pesquisa
nos bancos de dados virtuais ScienceDirect, SCIRUS, LILACS, SciELO, SCOPUS, MEDLINE e SciFinder, no período de
março a dezembro de 2009, utilizando as palavras-chave: Acacia cebil, Piptadenia Cebil, Piptadenia macrocarpa,
Anadenanthera macrocarpa, Anadenanthera colubrina, Piptadenia microphylla, Piptadenia hassleriana. Com a busca foram
obtidos 1306 artigos, que submetidos aos critérios de exclusão, foram reduzidos a 34 estudos. Destes, 16 artigos visaram
isolamento de metabólitos especiais ou comprovaram atividade biológica através de bioensaios, enquanto 18 artigos
confirmaram ação terapêutica através do conhecimento popular. A conclusão que Anadenanthera colubrina apresenta um
potencial terapêutico reconhecido é irrefutável, entretanto, é evidente que ainda apresenta questionamentos científicos sobre
seu uso, mecanismo de ação, posologia e indicações terapêuticas. Trata-se de uma planta promissora, explorada do ponto de
vista etnobotânico, mas ainda pouco explorada farmacologicamente.
Palavras-chave: Etnofarmacologia, plantas medicinais, Anadenanthera colubrina
ABSTRACT
The species Anadenanthera colubrina presents an easy access therapeutic potential, which is recognized in popular fields of
medicine and well utilized as antiseptic and healing agent. The current study presents a systematic review on this plant, as well
as the therapeutic potential. Research was performed through virtual databases such as ScienceDirect, SCIRUS, LILACS,
SciELO, SCOPUS, MEDLINE and SciFinder between March and December 2009. The keywords used in this research were:
Acacia cebil, Piptadenia cebil, Piptadenia macrocarpa, Anadenanthera macrocarpa, Anadenanthera colubrina, Piptadenia
microphylla, Piptadenia hassleriana. The search obtained 1306 articles which were reduced to 34, by exclusion criteria. Among
these, 16 articles emphasized the isolation special metabolites or proved the biologic activity through bioassays. On the other
hand, 18 articles proved therapeutic action through popular knowledge. In conclusion, it is evident that Anadenanthera
colubrina presents a therapeutic potential, although its scientific utilization, mechanism of action, dosage and therapeutic
indications are still questionable. It is a prominent plant, explored in ethnobotanically, but little explored pharmacologically.
Keywords: Ethnopharmacology, medicinal plants, Anadenanthera colubrina

INTRODUÇÃO
O gênero Anadenanthera pertence à seção Mimosoideae
da família Fabaceae, ordem Fabales. A primeira descrição
científica data de 1737 no Hortus Clinffortianus, a partir da
observação de um espécime no Jardim de Clifford na
Holanda. Pesquisadores como Stanford (1916) e Siri Von

Reis Altschul (1964) compartilham da teoria que este
exemplar teve crescimento a partir de sementes oriundas
do Oeste da Índia ou Norte da América do Sul (Torres &
Repke, 1996).
O gênero Anadenanthera, inicialmente proposto por
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J. P. M. Brenan (1955) e Reis Altschul (1964, 1967),
consistia de quatro espécies, anteriormente incluídas como
seção Niopa do gênero Piptadenia, originalmente
concebida por Bentham (1840, 1841-1842, 1874-1875)
devido às suas semelhanças morfológicas. No entanto, o
pesquisador Siri Von Reis Altschul (1964, 1967), em sua
revisão taxonômica do gênero considerou este ser
composto de apenas duas espécies, A. Peregrina (L.) Speg.
e A. colubrina (Vell.) Brenan, cada uma delas contendo
duas variedades. Elas foram distinguidas por meio de
poucos caracteres morfológicos consistentes e suas
correlações com localizações geográficas particulares.
Anadenanthera colubrina é descrita na literatura como
um arbusto alto, com caule entre 30 e 50 cm de diâmetro
(Reis Altschul, 1964), casca espessa de coloração
acinzentada, e aspecto liso ou espiculado. Fornece
madeira, compacta, não elástica, rija, pesada (densidade
1,07 g/cm3). As folhas são compostas, folíolos rígidos, as
flores brancas e o seu fruto é descrito como uma vagem
achatada (Corrêa, 1978, Lorenzi, 1998). As sementes
possuem alcalóides psicoativos, dentre os quais a
bufotenina (5-OH-dimetiltriptamina), variando de 1 a 12%
da massa das sementes e o N,N-dimetiltriptamina (N,NDMT) e 5-metoxi-dimetiltriptamina (5-MeO-DMT)
(Torres & Repke, 2009).
Esta espécie ocorre apenas ao sul da linha do Equador, e
tem uma distribuição estimada entre a latitude de 0°-30°S
(Hunziker, 1973; Reis Altschul, 1964). Foi adaptada às
mais variadas condições climáticas e ambientais, essa
adaptação é muito mais desenvolvida que outras espécies
da família Fabaceae (Torres & Repke, 2006). No Brasil,
ocorre numa faixa compreendida desde o Maranhão até
São Paulo, passando por Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul, sendo uma das espécies lenhosas típicas do bioma
Caatinga (Lorenzi, 1998).
Apesar de ser uma espécie encontrada na Caatinga,
bioma exclusivamente brasileiro, A. colubrina não é uma
espécie exclusiva do Brasil. Estudos realizados na América
Latina relatam que comunidades da Argentina, Venezuela
e Bolívia utilizam este vegetal para diversos fins
terapêuticos, utilizando também como alucinógeno em
rituais religiosos (Hilgert, 2001; Rodd, 2002; Dante
Angelo & Capriles, 2004; Macía; Garcia; Vidaurre, 2005).
MÉTODOS
O presente estudo teve como referência as diretrizes
metodológicas para realização de revisão sistemática, as
quais estão de acordo com protocolo pré-determinado no
manual Cochrane. A estratégia de busca para identificação
dos estudos se deu através realização de pesquisa nos
bancos de dados virtuais ScienceDirect, SCIRUS,
LILACS, SciELO, SCOPUS, MEDLINE e SciFinder
durante o período compreendido entre março e dezembro
de 2009. Para isso foram utilizadas as seguintes palavraschave: Acacia cebil, Piptadenia cebil, Piptadenia
macrocarpa, Anadenanthera macrocarpa, Anadenanthera
colubrina, Piptadenia microphylla, Piptadenia hassleriana.
A utilização da elevada quantidade de palavras-chave é
justificada pelo fato da espécie botânica apresentar
diversas sinonímias.
Nesta revisão foram incluídos artigos com dados sobre

etnofarmacologia da espécie A. colubrina, além de estudos
com informação acerca das formas de utilização popular.
Os artigos que estavam de acordo com estes critérios
foram divididos em três grupos. O primeiro grupo
compreendeu todos os artigos sobre a avaliação do
potencial terapêutico determinada através de bioensaios,
incluindo artigos que avaliassem atividades citotóxica,
antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladora e
antimicrobiana de extratos ou substâncias isoladas. O
segundo grupo compreendeu estudos sobre conhecimento
do potencial terapêutico, os quais não estavam
relacionados diretamente aos bioensaios, mas traziam
informações relevantes, principalmente de cunho popular,
sobre atividade biológica da planta. O terceiro grupo trazia
informações sobre isolamento de compostos químicos
realizados na espécie botânica. Não houve restrição quanto
ao idioma do estudo, nem ano de publicação. Foram
excluídos os artigos duplicados nas bases de dados, bem
como os artigos que tinham o objetivo restrito ao estudo
genético, paleontológico, ecológico ou botânico de A.
colubrina, sem demonstrar interesse medicinal, químico ou
qualquer relação etnofarmacológica.
Os dados foram extraídos de cada estudo de forma
independente pelos autores. No GRUPO 1, caracterizado
pelos relatos da avaliação do potencial terapêutico de A.
colubrina através da investigação da atividade biológica,
foram extraídas as informações acerca do objetivo e
conclusão dos bioensaios. No GRUPO 2, caracterizado por
apresentar informações sobre o conhecimento do potencial
terapêutico, foi extraída toda e qualquer informação acerca
do potencial medicinal, além de informações sobre uso
terapêutico de qualquer parte do vegetal, sob qualquer
forma de apresentação medicamentosa. No GRUPO 3,
caracterizado pelos artigos de isolamento de metabólitos
especiais, foram extraídas informações sobre sua classe,
bem como sua estrutura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A grande dificuldade de estudar a espécie Anadenanthera
colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) von Reis Alt.,
alvo deste estudo, deve-se ao fato de grande quantidade de
sinonímias reportadas na literatura (Altschul, 1964), assim
como diversos nomes populares e indígenas (Tabela 1).
Nas bases de dados supracitadas foram encontrados 1306
artigos referentes à espécie botânica, publicados entre os
anos de 1955 e 2010. Destes artigos, foram selecionados
34 estudos após a utilização dos critérios de exclusão para
a revisão sistemática. Dez foram identificados como
pertencentes ao GRUPO 1 e estão apresentados na Tabela
2 e 18 pertencentes ao GRUPO 2, apresentados na Tabela
3. Pertencentes ao GRUPO 3, foram identificados apenas
seis artigos, os quais estão apresentados na Tabela 4.
Muitas espécies de plantas medicinais presentes na
Caatinga são amplamente conhecidas e utilizadas pela
população, incluindo a Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan var. cebil (Griseb). O número de estudos de plantas
medicinais na região semi-árida do Nordeste tem crescido
progressivamente. A maioria destes estudos apresenta
descrição botânica, além de informações populares no que
se refere às indicações terapêuticas, modo de utilização, e a
parte empregada na sua preparação (Cabral & Agra, 1998;
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Tabela 1.Sinonímia científica, nomes populares e indígenas de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.)
von Reis Alt
Conhecimento Indígena
Sinonímia

Nomes Populares

Nomes
aimpä, aimpë

Acacia Cebil (Griseb.)

akiri

Comunidades
Tupari, Rio Branco e
Guaporé
Bororo, Mato Grosso.

Brasil
Brasil, Paraguai

Piptadenia macrocarpa Benth.
cebil, cébil, cevil,

vestita Chod. & Hass.
genuina Chod. & Hass.

Angico
Angico-de-caroço

Piptadenia macrocarpa Benth. var.

Angico-vermelho

cebil (Griseb.) Chod. & Hass.

Angico-do-campo

Anadenanthera macrocarpa (Benth.)
Brenan
Piptadenia cebil (Griseb.) Griseb.
Piptadenia microphylla Benth.

Angico-preto
Arapiraca
Angico-de-casca

cibil, sebil, sevil.

---

Argentina,
Paraguai, Uruguai

fruticosa Chod. & Hass.

1967b).
Fabian (1992)

Narvaez (1965 , primeira citação
datada em 1583),
Reis Altschul (1972).

hatáj,

hatax,

há’tax, jatáj, jatáj- Wichi

Bolivia

lé
kurupa,

kurupaî,

curupay
vihó

Guaraní (Sul do Brasil)
Tukano, Rio Vaupés

Brasil
Colombia

Arenas (1992), Califano (1976),
Dasso (1985), Dijour (1933)
Pardal (1937),
Reis Altschul (1967)
Reichel-Dolmatoff (1971)
Torres e Repke (2006), Reis

Piptadenia hassleriana Chod.
Piptadenia hassleriana Chod. var.

Caspar (1956), Wassén (1965,

Torres & Repke (2006), Sotelo de

Piptadenia macrocarpa Benth. var.
Piptadenia macrocarpa Benth. var.

Referência

País

vilca,

huilca,

huillka,

villca, ---

willka.

Peru
Bolivia

Altschul (1967), Duviols (1967,
citado por Cristobal de Albornoz,
1580), Larraíns Barros (1976),
Yacovleff e Herrera (1935)

Costa-Neto & Oliveira, 2000; Silva & Andrade, 2002;
Almeida & Albuquerque, 2002; Moreira et al., 2002;
Albuquerque & Andrade, 2002a, b; Almeida et al. 2006).
Os ensaios químicos e biológicos que comprovem
atividade de plantas locais, entretanto, são raros (Almeida
et al., 2005; Monteiro et al., 2006) e as indicações
terapêuticas têm sido geralmente limitadas a construção de
generalizações sobre o uso destes recursos medicinais pela
população local.
O estudo de Agra et al. (2007) mostrou que a A.
colubrina é uma das espécies botânicas com propriedades
medicinais mais citadas pela população residente em área
endêmica desta espécie. Estes estudos foram conduzidos
através da aplicação de questionários, e concluíram, que na
maioria das vezes, a planta é administrada oralmente,
preparada por decocção, infusão, maceração ou como
sumo, obtido após a maceração das folhas ou outras partes
da planta com água. Algumas preparações são descritas
por Agra et al. (2007) pelo nome de "garrafada",
constituída por uma preparação de diferentes plantas,
principalmente raízes e cascas de caule. O processo de
preparação inclui maceração e armazenamento da planta
por um período de três dias a uma semana em bebida
alcoólica destilada (preferencialmente cachaça). Ela é
usada principalmente por adultos, mais frequentemente
pelos homens. Outras preparações são xaropes de açúcar
ou mel, conhecidas no folclore como "lambedor", são
usadas principalmente no tratamento de doenças
pediátricas, inflamações de garganta ou como
expectorante. Para uso externo, a forma preferida é a
aplicação em cataplasma, indicada principalmente para
dores reumáticas, inflamações dermatológicas e úlceras
externas. Na preparação do cataplasma, as folhas são

aquecidas com manteiga ou azeite e aplicadas sobre a parte
afetada.
Algumas preparações de uso tópico são elaboradas
através da decocção, as quais são indicadas na
higienização de áreas de lesão tegumentar, ou são
utilizadas como loção após o banho sem restrição à área
lesada. O emprego de ambas as formas foi documentado
em uma pesquisa sobre plantas medicinais comercializadas
na Bolívia por Macia, Garcia e Vidaurre (2005). Em Santa
Cruz, Bolívia, a espécie botânica é utilizada também para
curtir o couro, como matéria prima para a construção civil
ou como lenha (Saldias, 1993).
Albuquerque et al. (2006) justificou o conhecimento e
ampla citação de A. colubrina pela população sertaneja
adepta à medicina popular pelo fato de ser uma árvore
autóctone e, sendo a casca a parte mais utilizada, a sua
disponibilidade não é limitada pela sazonalidade.
Popularmente, a casca do caule é unanime como a mais
utilizada na preparação de cocções e tinturas. Entretanto, o
fornecimento contínuo de matéria prima não garante
sustentabilidade de suas colheitas, uma vez que a coleta
destes materiais pode destruir o exemplar botânico e não
garantir novas coletas (Albuquerque & Andrade, 2002a;
Albuquerque et al., 2005a, b).
Em alguns trabalhos foi demonstrado que a casca do
caule de A. colubrina contém, em média, 15,38% de
tanino. As vagens contêm sementes com 3% de taninos e
cerne 1,8% deste metabólito secundário (Corrêa, 1984;
Lorenzi, 1998). Estudos mais recentes demonstraram que a
quantidade de taninos na casca do caule poderia variar de
3,21 a 11,07% em relação ao peso total da amostra vegetal
(Monteiro, 2005), já que a concentração destes compostos
depende da interação planta-ambiente, em resposta a
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Tabela 2.Estudos relacionados à atividade biológica de A. colubrina, comprovada através de bioensaios in vitro e in vivo
Referência
Desmadechelier
al.

Tokarnia et al.

Ano
et

Objetivo

Conclusão

1999 Identificar atividade antioxidante e propriedades antiradicais livres in vitro de extratos aquoso e metanólico
da casca de A. macrocarpa e mais três outras espécies
utilizadas como agentes anti-inflamatórios no interior
da Bahia.
1999 Estudar a intoxicação cianídrica em bovinos
promovida por A. colubrina e outras plantas
cianogênicas.

Os extratos hidroalcoólico e metanólico testados apresentaram atividade in vitro
propostas nos testes. O extrato metanólico da casca de A. macrocarpa apresentou
a maior atividade antioxidante e seu extrato aquoso mostrou a maior atividade
contra o íon peroxila sugerindo que estas propriedades possuem um importante
papel na atividade anti-inflamatória da planta.
As folhas de A. colubrina são mais tóxicas quando em brotos do que maduras.
Sua toxicidade é perdida lentamente quando dessecadas. Os resultados positivos
do teste do papel picro-sódico realizado foram mais lentos para brotos de A.
colubrina e mais retardadas nas folhas maduras sugerindo que o teste tem valor
apenas relativo na avaliação de glicosídeos cianogênicos em material vegetal.
Testar em coelhos a toxicidade de folhas secas de P. A toxicidade neuromuscular em coelhos foi observada em folhas dessecadas
macrocarpa coletadas e armazenadas durante 4-6 armazenadas nos primeiros cinco meses. A dose letal de 6g/kg foi caracterizada
meses sob duas formas: sacos de algodão e embalagens nas folhas em fase brotação e posteriormente dessecadas.
de vidro.
Estudar a atividade imunológica da goma extraída de A exposição in vitro do ARAGAL aumentou a atividade fagocítica de
A. colubrina, formada por um complexo de macrófagos com uma relação tempo e dose-dependente. Os resultados obtidos
heteropolissacarídeos
ácidos,
constituídos sugeriram que a goma possivelmente possui um papel como mediador de
principalmente por galactose e arabinose (ARAGAL) resposta imunológica.
em macrófagos peritoneais de ratos.
Determinar
a
atividade
antitumoral
e A exposição in vitro e in vivo do ARAGAL aumentou a habilidade fagocitária e
imunomoduladora da goma extraída de A. colubrina, produção de superóxido, bem como aumentou em número os macrófagos
formada por um complexo de heteropolissacarídeos peritoneais de ratos e a produção de (fator de necrose tumoral alfa) α-TNF pelos
ácidos, constituídos principalmente por galactose e macrófagos, que se mostraram hábeis em destruir células do Sarcoma 180. Esses
arabinose (ARAGAL) na ativação de macrófagos resultados sugerem a possível participação do ARAGAL como mediador de
resposta imunológica frente a tumores.
peritoneais in vivo e in vitro.
Testar a atividade moluscicida e larvicida de 23 O extrato da casca de A. macrocarpa composta basicamente de Fenóis,
espécies de plantas.
Flavonoides e terpenos apresentou atividade larvicida e moluscicida. outras
espécies apresentaram toxicidade mais pronunciada como Operculina
macrocarpa e Caesalpinia echinata.
Artigo na forma de revisão que aborda informações A maioria dos polissacarídeos com atividade imunomoduladora produzidos por
sobre as propriedades terapêuticas de diversos plantas ligam-se a uma variedade de receptores na superfície de macrófagos
polissacarídeos oriundos de plantas, fungos e algas como CD14 e CR3. O tratamento com polissacarídeos de plantas induz ativação
com atividade moduladora de macrófagos. O artigo de NF-kB promovendo secreção de diversos compostos incluindo citocinas, no
aponta possíveis adjuvantes terapêuticos com esta entanto pouco se conhece sobre a estrutura molecular dos polissacarídeos.
propriedade.
Realizar entrevistas com produtores e técnicos dos 17 A intoxicação por plantas cianogênicas como A. colubrina são importantes na
municípios que compõem a região do Seridó, Rio região e o acesso a galhos e folhas, principalmente, está relacionado ao corte
Grande do Norte – Brasil, para identificar plantas para aproveitamento da madeira. Os sintomas descritos do envenenamento
tóxicas para bovinos e equinos.
sugerem toxicidade neuromuscular. De acordo com os entrevistados, a morte dos
animais ocorreu em até duas horas.

Brito et al.

2000

Moretão et al.

2003

Moretão et al.

2004

Luna et al.

2005

Schepetkin; Quinn

2006

Da Silva et al.

2006

Da Silva et al.

2009 Avaliar o efeito sinérgico de extratos vegetais do
angico e de outras plantas como o manjericão com
Mancozeb® no controle de infecções por Fusarium
oxysporum.

Svetaz et al.

2010 Investigar a atividade antifúngica em plantas utilizadas As abordagens etnofarmacológicas são ferramentas importantes na busca por

Svetaz et al.

2010

O extrato combinado de angico e manjericão não inibiu o crescimento micelial
do fungo. O extrato de manjericão isoladamente, se mostrou um potente
fungicida. A associação de Mancozeb® e extrato de angico proporcionaram uma
redução do desenvolvimento da infecção fúngica nas plantas avaliadas.

Investigar a atividade antifúngica em plantas utilizadas As abordagens etnofarmacológicas são ferramentas importantes na busca por
popularmente contra micoses, e comparar às plantas tratamentos e para cura de micoses superficiais, pois fornece informações sobre
não utilizadas para esses fins. Identificar diferenças nas plantas com atividade antifúngica.
atividades de plantas com potencial antifúngico frente
a dermatófitos, leveduras ou Aspergillus spp.

diversos fatores biológicos e químicos, como quantida de
de nitrogênio e oxigênio disponível no solo (Freitas et
al.,2004). O mesmo estudo ainda demonstrou não haver
diferenças significativas entre os teores de taninos e
flavonoides da casca da árvore e de suas folhas.
Mors et al. (2000) relataram uma evidente atividade
antimicrobiana do extrato hidroalcoólico da casca do caule
de A. colubrina, no entanto, o trabalho de Gonçalves,
Alves Filho e Menezes (2005) questiona esta atividade
biológica, justificando como causa da ausência do
potencial antibiótico a resistência das linhagens de microorganismos utilizadas nos ensaios aos antibióticos usuais.
Este estudo sugere que os micro-organismos teriam
apresentado resistência também à fração hidroalcoólica do
extrato bruto.
Na maioria dos estudos descritos na literatura, os microorganismos utilizados nos testes de drogas e fármacos
vegetais, não tiveram também sua resistência testada
contra antibióticos comerciais, assim como não foram

quantificados teores de metabolitos secundários como
taninos e flavonoides, quando o objetivo do estudo era
verificar a eficiência de extratos. Esse fato dificultou a
comparação mais acurada entre estes resultados
discrepantes.
Embora muitos metabólitos sejam descritos para este
gênero (Tabela 4), poucos trabalhos foram realizados
mostrando a importância biológica de seus compostos
isolados e purificados. Gutierrez-Lugo et al. (2004),
estudando os inibidores da lipoxigenase, verificaram que
entre os doze compostos isolados das partes aéreas de A.
colubrina, os mais ativos eram: Anadantoflavona,
lupenona, lupeol, α-amirina e apigenina. A inibição da
lipoxigenase é uma linha de pesquisa significativa devido a
suas implicações no tratamento do câncer, da aterosclerose
e de várias doenças inflamatórias (Steele et al., 1999;
Brash, 1999; Natarajan et al., 1996).
Desmarchelier et al. (1999) relataram que o extrato das
cascas do caule de A. colubrina suprimiu a geração de
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radicais peroxila e a degradação do DNA mediado pelo
radical hidroxila, como também inibiu a peroxidação
lipídica em ratos. Desta forma, os resultados obtidos
sugeriram que tal atividade antioxidante pode
desempenhar um papel importante na atividade antiinflamatória descrita para esta planta.
Em outra investigação relacionada com A. colubrina, foi
comprovado que o extrato das cascas de sua madeira
apresentou toxicidade contra Artemia salina, um
microcrustáceo de água salgada (Luna et al., 2004). De
acordo com McLaughlin, Chang e Smith (1991), este
ensaio é considerado uma ferramenta útil para a avaliação
preliminar de toxicidade e tem mostrado boa correlação
com atividade citotóxica frente a tumores sólidos
humanos.
A utilização de produtos farmacêuticos contendo a

espécie A. colubrina (Elixir Sanativo®, que contém outras
duas espécies vegetais) origina-se das propriedades
adstringentes de sua casca. A decocção da casca ralada é
utilizada para complicações do fígado, gonorreia,
leucorreia, infecção dos ovários e como depurativo do
sangue. O xarope da casca e da resina é administrado por
via oral no tratamento da bronquite e angina (Paula,1981;
Μοντειrο et al., 2006). No entanto, Brandão et al. (2008)
expõe que não há comprovação científica das propriedades
asseguradas pela medicina popular desta planta medicinal.
Extratos hidroalcoólico e acetato de etila da espécie
Anadenanthera colubrina apresentaram o alcalóide N,Ndimetiltriptamina, Esteroides (palmitato de β-sitosterol, βsitosterol, glicosídeos), Flavonoides, triterpeno (lupeol) e
compostos fenólicos (dalbergina, 3,4,5- dimetoxidalbergina) (Lorenzi & Matos, 2002).

Tabela 3.Estudos relacionados à etnofarmacologia da espécie A. colubrina (indicação terapêutica, parte utilizada da planta ,
forma de utilização)
Referência
Paula, 1981

Agra et al., 1994; Agra et al., 1996;
Agra, 1996; Agra, 1999;
Albuquerque e Oliveira, 2007.
Hilgert, 2001

Indicação Terapêutica
Tratamento de doenças hepáticas, infecção gonocócicas,
leucorreia e infecção ovariana, piorreia e bronquites,
dores de cabeça, resfriados e sinusites.
Tratamento da tosse, tosse crônica, bronquite e
inflamação geral.

Parte da planta
Casca do caule e
sementes

Forma de utilização
Cocção da casca do caule, gargarejo.
Inalação de sementes moídas secas.

Cascas do caule

Apresenta ação antiinflamatória e antipirética

Cascas do caule

A partir da maceração em um litro de vinho ou
cachaça. A mistura é ingerida três vezes ao dia
até que os sintomas desapareçam
Cocção e ingestão da infusão.

Macia, Garcia e Vidaurre, 2005

Utilizado com objetivo de retardar menstruação.

Almeida et al,, 2006

Tratamento da bronquite e pneumonia. A ação
terapêutica é justificada pela presença de Fenóis,
taninos, triterpenos e quinonas.

Cascas do caule

Cocção e ingestão e inalação da infusão.

Albuquerque, 2006

Utilizado no tratamento da tosse.

Cascas do caule

Monteiro et al., 2006

Tratamento de processos Inflamatórios, tratamento de
feridas, tratamento de doenças do aparelho
geniturinário, respiratório (especialmente tosse). Uso
veterinário
Utilizado no tratamento da tosse, bronquite e
coqueluche

Casca do caule

Cocção juntamente com açúcar ou mel (xarope)
e ingestão da mistura.
Cocção e ingestão ou produção de extrato
alcoólico para uso externo.

Agra et al., 2007
Albuquerque et al., 2007a

Sementes da vagem

Tratamento da anemia, tosse, processo inflamatório,
asma, gripe.
Tratamento da anemia, tosse, asma, bronquite, gripe,
prisão de ventre, processos inflamatórios, neoplasias,
distúrbios hemostáticos, trauma, difteria, fissuras nos
pés, gastrite. Utilizado como expectorante.
Apresenta atividade anti-inflamatória e é utilizado no
tratamento de doenças respiratórias.
Apresenta atividade anti-inflamatória

Albuquerque et al., 2007b

Lucena et al., 2007
Araújo et al., 2008
Monteiro et al., 2006;
Brandão et al., 2008

Utilizado no tratamento da Bronquite

Cocção e ingestão da infusão.

Cascas do caule

Realizada da maceração em bebida alcoólica
destilada. Ingestão da bebida.

Cascas do caule

Solução hidroalcoólica com bebida destilada.
Ingestão da bebida.
Maceração e cocção da casca do caule,
associado ao açúcar ou mel. Maceração em
bebida alcoólica. Ingestão da bebida.

Cascas do caule, raiz,
flor, folha, fruto

Cascas do caule

--

Cascas do caule

Extrato alcoólico produzido com bebida
destilada
Maceração com bebida alcoólica e água, e
ingestão da bebida.

Resina do caule
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Investigação química das partes desta árvore resultou no
isolamento de um novo Flavonoide chamado de
Anadantoflavona, além dos ácidos alnusenol lupenona,
lupeol, estigmasterol, apigenina, ácido 4-hidrobenzênico e
ácido cinâmico (Gutierrez-Lugo et al., 2004). O alcalóide
com propriedades psicotrópicas presente em sua estrutura
é a bufotenina (Dante Angelo & Capriles, 2004, SMET &
RIVIER, 1987). A casca desta árvore é rica em taninos,
que conferem propriedades medicinais, tais como ação
antiinflamatória,
anti-oxidante
e
antimicrobiana
(Desmarchelier et al., 1999, Monteiro et al., 2005). A

resina de A. colubrina demonstrou forte atividade antitumoral frente à linhagem de células do sarcoma 180
(Moretão et al., 2004), em consonância com as indicações
populares abordadas nesta revisão.
Fisch et al. (1955) estudaram a composição química das
sementes e vagens de duas espécies, A. peregrina Benth. e
A. colubrina Benth. Nas sementes e vagens de das duas
espécies foram encontradas quatro bases indólicas. As
vagens continham o composto N,N-dimetiltriptamina e seu
respectivo óxido, já as sementes apresentaram
a
bufotenina e também o seu respectivo óxido (Tabela 4).
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Assim, concluíram serem os alcalóides os metabólitos
majoritários em ambas as espécies estudadas. De acordo
com Pachter et al. (1959), as sementes de A. colubrina
constituem-se em uma rica fonte de alcalóides, sendo
também a bufotenina o mais abundante, conclusão que
corrobora com os estudos de Fisher et al. (1995).

Nesta conjuntura, mesmo que se tenha um conhecimento
popular acerca da ação terapêutica de A. colubrina, ainda
existe a necessidade de uma maior investigação científica
com finalidade de averiguar e comprovar as informações
obtidas através do conhecimento popular.

Tabela 4.Estrutura dos metabólitos especiais isolados da A. colubrina
Apigenina

Flavonoide

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Flavonoide

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Anadantosídeo

Flavonoide

Casca

Piacente et al., 1999

Prosopina

Flavonoide

Cerne

Miyauchi et al., 1976

Dalbergina

Outra substância
aromática

Cerne

Miyauchi et al., 1976

Kuhimannina

Outra substância
aromática

Cerne

Miyauchi et al., 1976

Dimetoxidalbergina

Outra substância
aromática

Cerne

Miyauchi et al., 1976

Ácido cinâmico

Outra substância
aromática

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Ácido 4-hidroxibenzoico

Outra substância
aromática

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Alnusenol

Terpenoides

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Terpenoides

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Anadantoflavona

β-amirina

α-amirina

Lupeol

Terpenoides

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Terpenoides
Cerne

Lupeona

Terpenoides

Partes aéreas
Cerne

Miyauchi et al., 1976

Gutierrez-Lugo et al., 2004
Miyauchi et al., 1976
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Ácido betulínico

β-sitosterol

Terpenoides

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Partes aéreas

Gutierrez-Lugo et al., 2004

Esteroides
Cerne

Miyauchi et al., 1976

Daucosterol

Esteroides

Cerne

Miyauchi et al., 1976

Palmitato de β-sitosteril

Esteroides

Cerne

Miyauchi et al., 1976

Esteroides

Partes aéreas

Stigmasterol

Gutierrez-Lugo et al., 2004

CONCLUSÃO
Anadenanthera colubrina apresenta um potencial
terapêutico reconhecido e utilizado pela medicina popular.
A espécie botânica é nativa da Caatinga, encontrada
principalmente no nordeste brasileiro e, apesar de
amplamente utilizada na medicina tradicional pelos nativos
da região, apresenta questionamentos científicos, inerentes
ao seu uso, mecanismo de ação, posologia e indicações de
tratamento. Embora muitas substâncias tenham sido
isoladas do gênero Anadenanthera, poucos trabalhos
foram realizados mostrando a importância biológica de
seus metabólitos. Trata-se de uma planta promissora,
explorada do ponto de vista etnobotânico e econômico,
mas ainda pouco explorada farmacologicamente.
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