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     Introdução 

 A Sucupira (Pterodon emarginatus) é uma árvore rústica com floração azulada, ocorre 

no cerrado e na faixa de transição para a Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais, Mato 

Grosso, Tocantins, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. É uma árvore de porte médio. 

Sempre foi muito utilizada por tribos indígenas brasileiras, como é o caso da tribo Pataxós, 

incidente na região onde ocorre a Sucupira. Sua madeira é nobre e muito utilizada na 

fabricação de pisos e móveis. O fruto só possui uma semente. 

  

Controla as Inflamações das Articulações 

 

 



 

 

 
     Descrição 

A Sucupira Branca é uma planta medicinal que possui muitas atividades terapêuticas. 

O óleo volátil retirado da casca e das sementes, além de ser aromático, é  muito 

utilizado no tratamento de reumatismo. Os tubérculos ou nódulos da raiz, também 

conhecidos como Batatas-de-Sucupira, são utilizados no controle do diabetes. Um estudo 

publicado também concluiu que os óleos essenciais das sementes de sucupira são úteis no 

combate de tumores de próstata. 

A semente de sucupira pode ser usada na forma de chá, gotas (tintura) ou cápsulas 

(extrato seco). Seu uso é indicado para combater a úlcera, gastrite, ácido úrico, aftas, 

amidalite, artrite, artrose, asma, blenorragia, dermatoses, dor espasmódica, diabete, 

ronquidão, sífilis, hemorragias, vermes intestinais, além disso, é anticancerígeno e combate 

as inflamações no útero e no ovário. Além destas várias indicações, estudos mostram que a 

sucupira é eficaz principalmente como anti-inflamatório e no combate a dores reumáticas. 

Outras pesquisas estão sendo realizadas para comprovar o efeito antitumoral do óleo da 

semente de sucupira com resultados satisfatórios. 

Estudos comprovaram que as sementes de Sucupira da espécie Pterodon emarginatus 

possuem flavonoides, cumarinas, saponinas, triterpenos, esteroides e óleo essencial. No óleo 

da semente é encontrado elementos como o beta-cariofileno, substância química com 

atividade anti-inflamatória, antibiótica, antioxidante, anticarcinogênica e anestésico local, o 

que comprova as propriedades medicinais da Sucupira.  

 
  

   Estudos 
Estudos fitoquímicos do gênero Pterodon revelaram a presença de alcaloides na 

casca, isoflavonas e alguns triterpenos no caule e diterpenos e isoflavonas em óleo das 

sementes. Uma série de furanos diterpenos também foi isolada de todas as espécies 

de Pterodon. O diterpeno 14,15-epoxigeranilgeraniol e alguns derivados, isolados em P. 



 

 

pubescenstêm sido associado com atividade protetora contra a penetração de cercarias 

do Schistossoma mansoni, parasito responsável pela esquistossomose. 

Um estudo desta espécie mostrou atividade contra dor aguda e crônica em modelos 

animais.  

Outro estudo, em 1998, verificou a atividade anti-inflamatória do extrato bruto dos 

frutos de Pterodon emarginatus em diferentes modelos animais, atribuindo esta ação à 

presença de compostos terpênicos. 

Um estudo que utilizou camundongos com vários tipos de úlcera gástrica, encontrou 

atividade oral antiulcerogênica e anti-inflamatória pronunciada do óleo essencial de Pterodon 

emarginatus, justificando os usos da sucupira na medicina tradicional e abrindo caminho para 

novas terapêuticas em doenças inflamatórias. 

 
 

     Indicações 

 • As sementes da Sucupira Branca possuem princípios anti-inflamatórios e analgésicos 

úteis no controle de inflamações nas articulações, por isso é indicada principalmente para o 

tratamento de reumatismo, artrite e artrose. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

     Contraindicações 

Não foram encontradas contraindicações. Porém, como recomendação geral, deve-se 

evitar o uso na gravidez e lactação e aos portadores de doença hepática e/ou renal. O uso do 

óleo de sucupira não deve ultrapassar quinze dias consecutivos. 

 

 

     Reações Adversas 

Lesões hepáticas discretas e leve toxicidade glomerular encontrados em animais são 

características do uso subcrônico de compostos terpênicos, portanto o uso do óleo de 

sucupira não deve ultrapassar quinze dias, retornando o tratamento após sete dias, quando 

necessário. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Baseando-se na informação popular e em resultados de testes pré-clínicos, sugere-se 

a dose de 220mg do óleo de sucupira três vezes ao dia, podendo chegar a até 300mg três 

vezes ao dia, em quadros inflamatórios e infecciosos, por até quinze dias. 

Cápsulas de Sucupira (extrato seco): 500 mg – 1 a 2 cápsulas ao dia. 
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