
 

 

        
 

PYGEUM AFRICANUM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Introdução 

 Pygeum africanum trata-se de uma árvore caracterizada por apresentar, 

aproximadamente, 30 metros de altura. Possui folhas oblongas, crenuladas e coriáceas. Suas 

flores são alvas, com pedúnculo avermelhado que dão origem posteriormente a um fruto em 

forma drupa globulosa. 

O Pygeum é originário das regiões montanhosas da África Equatorial, em 

especialmente em Madagascar. Os nativos de África Equatorial empregavam a casca desta 

árvore para tratar enfermidades das vias urinárias e como afrodisíaco. 

Potente fitoterápico que atua contra infecções do trato urinário 

 
 



 

 

  

     Descrição 

Pygeum africanum é o nome do extrato concentrado da casca da ameixeira africana 

(Pygeum africanum), rico em fitosteróis (como beta-sitosterol, lupinol lupoxin e tocoferol), 

triterpenos (ácido ursólico e oleanólico), ésteres ferúlicos de alcoóis graxos de cadeias longas 

(éster de docosanol, éster de tetracosanol), além de taninos, ceras e ácidos graxos. A 

atividade medicamentosa do Pygeum está relacionada ao beta-sitosterol, uma molécula que 

se assemelha aos esteróides (hormônios sexuais e adrenais) produzidos pelo nosso próprio 

corpo. 

 

 

     Propriedades 

Pygeum africanum é um extrato lipídico-esterólico, demonstrou inibir a enzima 5-α-

redutase, encarregada de converter a testosterona em um composto androgênico mais ativo: 

o 5-α-dihidro-testosterona. E por outro lado, inibe outros complexos enzimáticos, como a 

lipo-oxigenase, que intervêm na via de conversão da testosterona em estradiol. 

O extrato de Pygeum possui também uma função anti-inflamatória, um efeito 

estimulante da secreção e um efeito antiedematoso e um aumento da capacidade erétil, o 

qual se pode traduzir como um incremento na função sexual masculina sem que seja 

considerado como afrodisíaco. 

Apesar do mecanismo que causa a hipertrofia benigna da próstata não está todo 

elucidado, existem fortes evidências que indicam uma penetração celular, em especial de 

macrófagos, que sintetizariam mediadores quimiostáticos (incluindo os leucotrienos), 

contribuindo assim para o aparecimento do processo inflamatório. 

O aumento da micção está entre 66%, não se observando modificações nos 

parâmetros hormonais verificados. Paralelamente se pode observar uma regeneração do 

epitélio prostático e dos túbulos seminíferos em ratos. Estes dados reafirmam o uso 

antiprostático do Pygeum, ao contrário dos magros resultados obtidos na década de 70. 



 

 

  
   Estudos 
 

Um estudo francês comparou a eficácia e a segurança do Pygeum em 209 pacientes 

durante 12 meses, comparando-o a 50mg duas vezes por dia para 100mg uma vez por dia. O 

teste duplo-cego, concluiu que ambas as doses mostrou-se igualmente eficaz e seguro em 

dois meses, e depois de 12 meses, o paciente continua a melhorar. 

Chatelain C, Autet W, Brackman F. Comparação entre uma e duas vezes formas de 

dosagem diária de Pygeum africanum extrato em pacientes com hiperplasia benigna da 

próstata: duplo-cego randomizado, com prazo aberto de extensão ao longo da Urologia.  

 

 

     Indicações 

 •O Pygeum é um fitoterápico indicado no tratamento de distúrbios da micção 

provocados por hiperplasia prostática benigna, principalmente em humanos e cães. Também 

é usado nos transtornos urinários pós-adenomectomia, na prostatite e como coadjuvante no 

tratamento da esterilidade masculina. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Pygeum africanum tem se mostrado segura e eficaz em doses variando de 50mg duas 

vezes por dia, para 200mg uma vez por dia.  É conveniente fazer tratamentos prolongados 

(pelo menos 60 dias), sendo interessante a associação com drogas como a Equinácea. 

 
 

     Referências Bibliográficas 

  ALONSO, J. R. Tratado de Fitomedicina. Isis Ediciones. 1998. 

 Chatelain C, Autet W, Brackman F. Comparação entre uma e duas vezes formas de 

dosagem diária de Pygeum africanum extrato em pacientes com hiperplasia benigna da 



 

 

próstata: duplo-cego randomizado, com prazo aberto de extensão ao longo da Urologia. 1999 

Sep; 54 (3): 473-8. 

PR Vademecum de Precripción de Plantas Medicinales. CD-ROM. 3ª edição. 1998. 


