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Partes utilizadas 
Raízes, folhas e caules das duas espécies são usadas para fins diversos. As raízes são 
mais ricas em 4-nerolidilcatecol, e essa substância é o constituinte ativo mais impor-
tante, por exemplo, para afecções hepáticas e afins; é recomendável o uso de uma 
infusão das raízes (Lorenzi & Matos, 2008). Essa é a única parte da P. umbellatum 
reconhecida na 1ª Farmacopeia do Brasil (Silva, 1929). As folhas e às vezes os caules 
são usados como tintura, infusão ou xarope para problemas respiratórios (Berg, 2010; 
Pereira et al., 2014). As folhas também são usadas como cataplasma sobre furúnculos 
e para aliviar dores (Lorenzi & Matos, 2002, 2008; Mors et al., 2000; Panizza, 1998). 
Outros empregos são descritos a seguir.

Sinonímia 
Piper umbellatum: Potomorphe umbellata (L.) Miq, Heckeria umbellata (L.) Kunth., 
Peperomia umbellata (L.) Kunth., entre outros (Lorenzi  & Matos, 2008; Pereira et al., 
2014). 
Piper peltatum, Pothomorphe peltata (L.) Miq., Heckeria peltata Kunth, entre outros 
(Berg, 2010). 

Nomes comuns
Pariparoba, caapeba, capeua e capeba, com pequenas variações, são nomes comuns 
das duas espécies P. umbellatum e P. peltatum. Os mesmos nomes são também apli-
cados a P. regnellii, P. macrophyllum e várias outras espécies (Lorenzi & Matos, 2002, 
2008). O nome malvaísco é usado para P. umbellatum e P. peltatum, e lençol-de-san-
ta-bárbara consta para P. umbellatum (Berg, 2010). A aplicação dos mesmos nomes às 
várias espécies pode refletir um comum uso medicinal, mas apenas indicar a dificul-
dade em distinguir essas espécies (Pessini et al., 2003). 

História da utilização tradicional 
Piper umbellatum, conhecido originalmente com o nome genérico Pothomorphe, 
é um dos componentes da panaceia brasileira, sendo descrito pela primeira vez no 
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Brasil em manuscrito de um desconhecido padre português, em 1766 (Pereira et al., 
1996; Sponchiado Jr. et al., 2007). O Diccionario de Medicina Popular, de Chernoviz, 
publicado em meados do século XIX, cita a planta com seus usos em forma da infusão 
da raiz, administrada internamente, como estomáquico e nas “obstruções abdominais 
que sobrevêm depois das febres intermitentes”; e as folhas “nos reumatismos”, aplica-
das frescas sobre “logares doloridos e para curar as ulceras inveteradas”. A publica-
ção comenta os usos semelhantes de P. peltatum (Chernoviz, 1996). O dr. Alfredo da 
Matta, que clinicou em Manaus por volta de 1900, publicou a Flora Medica Brasiliense 
em 1912, na qual, sob o nome de capeua, informa que a infusão ou a decocção das 
raízes de P. umbellatum são boas “nos casos de icterícia e febre hemoglobinúrica”. Cita 
também seu uso “desobstruente”. As folhas são “emolientes” (Da Matta, 2003). 
Peckolt & Peckolt (1888), citados por Bardelli e colaboradores (2008), esclarecem 
que o uso interno de preparações das folhas e hastes, e não somente das raízes, é 
tradicional. 

Distribuição geográfica 
As duas espécies são reportadas no Brasil e na América Central; ocorre distribuição 
em outras regiões tropicais e subtropicais do mundo (Pessini et al., 2005; PROTA4U 
database). No Brasil, ambas ocorrem praticamente em todo o país, embora haja uma 
preponderância de P. peltatum na Amazônia e da P. umbellatum na Mata Atlântica 
(Hocking, 1997; Lorenzi & Matos, 2008). 

Descrição botânica

Características macroscópicas
Ambas as espécies são subarbustos herbáceos eretos, de 1 a 3m de altura, perenes, 
muito ramificados, com hastes, que se tornam lenhosas na base, articuladas e providas 
de nodos bem visíveis. As folhas têm até 40cm de largura, cordatas, com pecíolos de 
18 a 24cm. As flores são pequenas e discretas, de cor creme esverdeada, reunidas em 
inflorescências axilares espigadas de 4 a 8cm de comprimento (Lorenzi & Matos, 2008; 
Madrid & Friedman, 2009; PROTA4U database). P. umbellatum se distingue de P. pel-
tatum por ter a inserção do pecíolo na forma cordata, ao passo que a da P. peltatum é 
peltata, ou seja, inserida na lâmina em forma de escudo.
 
Características microscópicas
Os estudos anatômico e histoquímico das estruturas secretoras, assim como a ontoge-
nia de idioblastos da folha de Piper umbellatum, foram realizados por Marinho (2008). 
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A folha de P. umbellatum apresenta epiderme e cutícula delgadas, é hipoestomática, 
dorsiventral e tem tecido de sustentação restrito às calotas de colênquima. Os idioblas-
tos têm secreção mista, apresentam compostos hidrofóbicos (oleoresina) e hidrofílicos 
(fenólicos e alcaloides). Nos tricomas secretores, a secreção é composta predominan-
temente de flavonoides. Nos feixes vasculares das nervuras e do pecíolo, são obser-
vados elementos de protoxilema colapsados, que acumulam mucilagem. Um grande 
canal mucilaginoso é observado na medula do pecíolo. Os idioblastos presentes na 
região das nervuras de maior calibre desenvolvem-se precocemente, tanto a partir do 
meristema fundamental como da protoderme. Na região intervenal, os idioblastos ori-
ginam-se apenas a partir de iniciais da protoderme. Em ambas as regiões, as iniciais 
dos idioblastos se distinguem das demais células do tecido pelo seu tamanho avantaja-
do, citoplasma vacuolado e presença de núcleo e nucléolo mais conspícuos. A secreção 
do idioblasto é mantida na folha desde sua origem até sua senescência, o que sugere 
para essa estrutura um papel de defesa química ao longo de toda a vida foliar. A falta 
de resistência mecânica nessa espécie é compensada pelas defesas químicas, represen-
tadas pelas estruturas secretoras e seus metabólitos secretados (Madrid & Friedman, 
2009; Marinho, 2008). As distinções de Piper peltatum são finas. Marinho (2008), ba-
seando-se na tese de Moraes (1999), cita a presença de estômatos na face abaxial do 
limbo de P. umbellatum, enquanto P. peltatum é anfiestomática.

Cultivo e propagação 
Piper umbellatum cresce bem em solo úmido, rico em matéria orgânica (Riedel, 1941), 
e em uma experiência conduzida em Botucatu (SP) (temperatura média variando de 
10º a 20º C com as estações) foi demonstrado que as plantas preferem um grau de som-
bra de 30% (Marchese et al., 2008). As plantas alcançam mais de um metro de altura, 
resultando em 52g de folhas secas por planta (Mattana et al., 2006). A micropropaga-
ção de Piper umbellatum foi descrita por Pereira e colaboradores (2000). A semelhança 
entre P. umbellatum e P. peltatum sugere que a mesma metodologia e as mesmas condi-
ções se aplicariam a P. peltatum, mas com faixas de temperatura e umidade mais altas, 
correspondendo à preferência dessa espécie para a Amazônia. 

Identificação: métodos gerais 
As características macro e microscópicas aqui descritas são distintas. A inserção do 
pecíolo em forma peltada na Piper peltatum distingue esta espécie de P. umbellatum, 
cuja folha é cordada e com flores que se agrupam como umbelas (Bardelli et al., 2008). 
A presença de 4-nerolidilcatecol nas duas espécies as caracteriza entre outras espécies 
de Piper, e pode ser identificada por cromatografia em camada fina ou por cromato-
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grafia líquida alta eficiência (CLAE, HPLC), aplicável ao material pulverizado ou aos 
extratos (Ropke et al., 2003b). 

Pureza: critérios
Devem ser utilizados os critérios para pureza microbiológica e da presença de con-
taminantes definidos no documento Guidelines da Organização Mundial da Saúde 
(WHO, 2000) e na legislação da Agência Nacional de Vigilância Santária (Anvisa) 
(2000). 

Análise química 
Um método rápido e preciso de dosagem de 4-nerolidilcatecol, de raízes de P. 
umbellatum, em plasma de ratos para fins de determinação de farmacocinética foi de-
senvolvido por Rezende e Barros (2004). Os autores ressaltam que o método é aplicá-
vel aos extratos da planta. A análise do 4-nerolidilcatecol (4-NC) em preparações de 
pele havia sido efetuada anteriormente por Ropke e colaboradores (2003b). Gustafson 
e colaboradores (1992) já haviam isolado 4-NC das raízes de P. peltatum, e um méto-
do de identificação em cromatografia de camada delgada, revelada por cloreto férrico 
(mancha azul) e vanilina-ácido sulfúrico (mancha púrpura), foi descrito por Pinto e 
colaboradores (2006).

Constituintes químicos principais

Sesquiterpenos
Piper umbellatum, folhas e ramos finos: β-cariofileno (14,8%), germacreno D (27,4%), 
biciclo germacreno (11,5%) e delta cadineno (13,3%) (Luz et al., 1999).
 
Piper peltatum: folhas, às vezes ramos finos: β-cariofileno (19,90 a 68%); germa-
creno D (5,8 a 30,2%), α-humuleno (2,1-6,5%), biciclogermacreno (3,3 a 10,8%), 
óxido de cariofileno (3,3 a 8,3%), E-nerolidol (2,9-19,98%) trans-guaieno (4,08 
e 9,68%), espatulenol (10,73 e 5,85%) (Bezerra, 2014; Luz et al., 1999; Moraes et 
al., 2004; Vieira et al., 2007). Vieira e colaboradores (2007), que transplantaram 
sementes de P. peltatum de Belém (PA) para Campinas (SP), ressaltam que a com-
posição química varia em condições diferentes daquelas de seu habitat natural, 
uma vez que os metabólitos secundários podem ser alterados qualitativamente e/
ou quantitativamente em razão de diferentes condições climáticas. 
Pino e colaboradores (2004), trabalhando com folhas de P. peltatum de Cuba, 
provavelmente uma variedade química distinta, acharam óxido de cariofileno 
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(22,9%), espatulenol (9,0%), trans-calameneno (5,4%) e α-copaeno (5,2%) como 
constituintes principais.

Fenóis 
Piper umbellatum, raízes: 4-nerolidilcatecol (4-NC), rel-(6S,9S)-roseosídeo e um ben-
zodihidropirano (Baldoqui et al., 2009; Nuñez et al., 2005; Kijjoa, 1980). 

Piper peltatum, raízes: 4-nerolidilcatecol, peltatols A, B e C [estes derivados de 4-NC 
por ligação C-C (bifenila) ou C-O-C (difenil éter)] (Bezerra, 2014; Gustafson et al., 
1992; Moraes et al., 2004; Nuñez et al., 2005; Rocha Silva et al., 2015; Pinto et al., 2010). 

Fenilpropanos 
Piper umbellatum folhas: dilapiol (1-alil-2,3-dimetoxi-4,5-metilenodioxibenzeno 
(Bernhard & Tieli, 1978, citado por Rezende & Barros, 2004). Apiol também foi repor-
tado, contudo pode ter sido uma identificação equivocada de dilapiol (Moraes, 1986; 
Silva & Baver, 1972). 

Piper peltatum folhas: ácido cinâmico (Bezerra, 2014). 

Flavonoides 
Piper umbellatum folhas: C-glicosilflavonas vitexina 2’”-O-β-glicopiranosídeo, apige-
nina 8-C-β-D-glicopiranosídeo e orientina, e as flavonas 5-hidroxi-3’,4,’7-trimetoxi-
flavona e 4’,5-dihidroxi-3’,7-dimetoxiflavona (Baldoqui et al., 2009).

Piper peltatum folhas: rutina e quercetina foram isoladas por Silva Jr. e colaboradores 
(2014).

Piper peltatum folhas: 5-hidroxi-4’,7-dimetoxiflavona (Bezerra, 2014). 

Lignanas 8
Piper umbellatum folhas: sesamina e dihidrocubebina (Baldoqui et al., 2009).

Das folhas de uma variedade de P. umbellatum que parece ser um quimiotipo distin-
to, foram reportadas outras substâncias tais como: isoasarona (um fenilpropanoide), 
2-(4’-metoxifenil)-3-metil-5-propenilbenzofurano e 2,3-dihidro-2-(4-hidroxifenil)-
-3-metil-5-propenilbenzofurano (Ahmad & Tawan, 2002).
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Estruturas químicas

 4-Nerolidilcatecol rel-(6S, 9S)-Roseosídio

 Derivado de benzodihidropirano 1S-calameneno
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 Sesamina Dihidrocubebina

Usos medicinais 

Uma revisão geral das propriedades medicinais de Piper umbellatum abrange usos po-
pulares e cientificamente comprovados (Roersch, 2010). Várias fontes citam os usos 
medicinais de Piper peltatum (ambas as espécies descritas, às vezes, sob os gêneros 
Pothomorphe e Heckeria) (Desmarchelier et al., 1996, 1997a, 1997b; Puertas-Mejía et 
al., 2009; Useful Tropical Plants website). 

Usos tradicionais
A decocção ou infusão das raízes ou o macerado de folhas, caules e frutos de Piper 
umbellatum são usados interna ou externamente para problemas hepáticos e da vesí-
cula (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002; Lorenzi & Matos, 2008; Mors et al., 2000; Peckolt, 
1929; Riedel, 1941, citados por Moraes, 1986). À infusão da raiz, ingerida em jejum, 
ou antes do almoço, são atribuídas propriedades diuréticas e estimulantes das funções 
estomacais, “pancreáticas e do baço” (Guimarães et al., 1978, citado por Bardelli et al., 
2008; Lorenzi & Matos, 2008; Riedel, 1941, citado por Moraes, 1986; ver Sigrist, 2003-
2010). O xarope das folhas é indicado para tosse e bronquite. Externamente, a infusão 
das folhas é usada para dores musculares, enquanto o cataplasma das folhas é recomen-
dado para dor de cabeça, reumatismo, furúnculos e queimaduras leves (Desmarchelier 
et al., 1996; Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002; Lorenzi & Matos 2008; Peckolt & Peckolt, 
1888, citados por Bardelli et al., 2008; ver Sigrist, 2003-2010). O seu uso em epilepsia 
é também registrado (Hammer & Johns, 1993; Lorenzi & Matos, 2008; Mors et al., 
2000). Hammer e Johns (1993) ainda registram o uso da planta na Amazônia como 
antiabortivo, emenagogo e outras aplicações na área ginecológica, além de vários dos 
usos aqui relatados. O extrato das folhas feito com água quente tem uso na África 
como sedativo (Bioka & Abena, 1990). O uso no Brasil de P. umbellatum no tratamen-
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to de mordidas de cobras foi referenciado por Mors, Rizzini e Pereira (2000). 

Piper peltatum, a espécie dominante na Amazônia, é usada nessa região para fins es-
sencialmente semelhantes (Lorenzi & Matos, 2008). Berg (2010) registra os usos como 
antiblenorrágico, diurético, tônico, resolutivo, vermífugo, para combater inflamações 
internas e externas, e para aplicação em contusões e queimaduras. O uso em úlceras 
na Amazônia peruana é citado por Desmarchelier e colaboradores (1996) e contra 
malária por Rocha Silva e colaboradores (2015). Na Guatemala, em Cuba e na re-
gião centro-americana e caribenha, usos semelhantes para P. peltatum são registrados 
(Sagastume, 2008; Veitia et al., 2002). 

Usos sustentados por dados clínicos 
Nenhum estudo clínico foi encontrado. 

Usos descritos em farmacopeias e documentos bem estabelecidos 
Sob o nome de Heckeria umbellata, a raiz seca de P. umbellatum foi registrada na 1ª 
Farmacopeia Brasileira como droga vegetal (Dias da Silva, 1929), e o extrato flui-
do, tintura e xarope figuram na primeira edição do Código Farmacêutico Brasileiro 
(Moraes, 1986), que, entretanto, não especifica o uso medicinal. Este, porém, se baseia 
provavelmente nos usos descritos por Alfredo da Matta (Da Matta, 1912, republicado 
em 2003) e Chernoviz (1908, republicado em 1996), que descrevem respectivamente o 
uso da infusão ou decocção das raízes de P. umbellatum na “icterícia e na febre hemo-
globinúrica” e como “desobstruente”, e da infusão da raiz, internamente, como esto-
máquico e nas “obstruções abdominais que sobrevêm depois das febres intermitentes”. 
Por não se tratar de um medicamento propriamente dito, a 1ª Farmacopeia não oficia-
liza o uso das folhas frescas aplicadas sobre “logares doloridos e para curar as ulceras 
inveteradas”, como “emolientes” e “nos reumatismos”, usos estes também estendidos à 
espécie P. peltatum (Chernoviz, 1996). A espécie Piper peltatum não foi encontrada em 
farmacopeias brasileiras (Brandão et al., 2006). 

Farmacologia
Atividade anti-inflamatória e analgésica 
A atividade analgésica de Piper umbellatum foi reportada por Fascineli e colaborado-
res (1999) e citada em Sponchiado Jr. et al., 2007). O extrato hidroalcoólico da parte 
aérea de P. umbellatum reduziu o edema causado por carragenina na pata de animais 
por 48,9% em três horas a uma dose (ED50 oral) de 550mg/kg, em comparação com 
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o controle não tratado. A partição desse extrato com diclorometano resultou em uma 
fração mais ativa que, na dose de 200mg/kg, igualou o efeito de 10mg/kg de indome-
tacina, com redução da inflamação em mais de 58%. O extrato hidroalcoólico também 
reduziu as contorções abdominais induzidas por ácido acético (22%) e a formação de 
tecido granulomatoso (6,2%) em ratos (Perazzo et al., 2005).
Efeitos semelhantes com extratos das folhas de Piper peltatum foram encontrados ini-
cialmente por Pupo (1988), que observou analgesia, e por Desmarchelier e colabo-
radores (2000), que demonstraram ação anti-inflamatória do extrato hidroalcoólico 
das folhas (20mg/kg, via oral) em inflamação induzida por carragenina em ratos, com 
efeito equivalente à fenilbutazona (80mg/kg, via oral). 
Pinto e colaboradores (2010) informaram que o nerolidilcatecol é o constituinte res-
ponsável pelas atividades anti-inflamatória, antioxidante e antimalárica. Iwamoto e 
colaboradores (2015) confirmaram isso, mostrando que o extrato padronizado de di-
clorometano das folhas de P. umbellatum, contendo 23,9% de 4-nerolidilcatecol, nas 
doses 200 e 400mg/kg, resultou em uma redução do edema de pata e migração dos 
leucócitos, induzidas por carragenina.

Atividade em úlcera péptica
O macerado hidroetanólico das folhas de Piper umbellatum mostrou potente gastro-
proteção contra úlceras agudas em camundongos induzidas por etanol acidificado e 
restaurou lesões crônicas induzidas por ácido acético. Não houve atividade nos ensaios 
in vitro contra Heliobacter pylori. Os efeitos são parcialmente dependentes da ação an-
tioxidante, antissecretora, anti-inflamatória e regenerativa da mucosa, provavelmen-
te, em parte, pela presença de flavonoides, como quercetina e rutina. Os resultados 
apoiam o uso popular das folhas de Piper umbellatum no tratamento de úlceras pépti-
cas (Silva Jr. et al., 2016).    

Atividade antimicrobiana
A atividade contra Heliobacter pylori reportada por Isobe e colaboradores (2002) e 
atribuída ao alcaloide N-benzoilmescalina, um componente não encontrado por 
outros autores, além do fato de que esses autores não acharam 4-nerolidilcatecol, o 
metabólito mais importante da espécie, indica um erro na identificação do material 
botânico usado nesse estudo. Quanto a outros microrganismos, Sponchiado Jr. (2006) 
demonstrou que dois componentes do extrato de P. umbellatum feito com acetato de 
etila inibiram o crescimento de Enterococcus faecalis, um microrganismo que infeccio-
na a cavidade bucal. Esse extrato, portanto, oferece um tratamento fitoterápico para 
endodontia (Sponchiado Jr. et al., 2007, 2014). A atividade de extratos etanólicos de 
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folhas de Piper peltatum em ensaios in vitro contra várias outras linhagens de bactérias, 
além de Enterococcus faecalis, primeiramente mostrada por Mongelli e colaboradores 
(1995), se estende a Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli 
e Bacillus subtilis (Pimenta, 2008; Pino Benitez & Stashenko, 2009).

Atividade antifúngica
Vários autores demonstraram atividade antifúngica, em testes in vitro, de extratos das 
folhas de P. umbellatum ou partes aéreas, extraídos com etanol ou etanol-água, me-
tanol, hexano, clorofórmio ou diclorometano contra Candida albicans, C. crusei, C. 
parapsilosis, C. tropicalis e Candida glabrata, e contra Trichophyton rubrum, um der-
matófito importante na saúde humana (Braga et al., 2007; Freitas et al., 2013, 2020; 
Pimenta, 2008; Rodrigues et al., 2012; Tabopda et al., 2008). A atividade antifúngica de 
P. peltatum se relaciona com a presença de 4-neroldilcatecol (Pinto et al., 2010). Apesar 
da presença desta substância fungicida, Veitia e colaboradores (2002) registraram a 
presença de vários fungos patogênicos endofíticos na planta.
 
Atividade antioxidante e proteção solar
A atividade de P. umbellatum e do seu componente 4-nerolidilcatecol (4-NC), protetora 
contra a irradiação UV-B, foi estudada extensivamente e relacionada à atividade antio-
xidante. A presença (>5% sobre peso seco) de 4-NC na raiz de P. peltatum (Lima et al., 
2013) sugere que essa espécie também ofereceria a mesma proteção. O efeito protetor 
é principalmente atribuído a 4-nerolidilcatecol (Barros et al., 1996; Desmarchelier et 
al., 1997a, 1997b; Silva et al., 2005), mas a demonstração de que o extrato das folhas de 
P. umbellatum é mais ativo que o 4-nerolidilcatecol isolado evidenciou a contribuição 
de outros componentes ativos presentes. A medida direta da ação antioxidante usando 
2,2-difenil-picrilhidrazila (DPPH) mostrou que o extrato hidroalcoólico é mais ativo 
que as frações menos polares, indicando a participação de um componente polar res-
ponsável pela atividade. Um extrato da raiz aplicado topicamente, usando Carbomer 
como veículo, na dose de 20mg/cm2 protegeu camundongos sem pelos contra os efei-
tos de UV-B (Da Silva, 2007; Da Silva et al., 2009; Ropke et al., 2005). A proteção total 
do teor de alfa-tocoferol na pele de camundongos sem cabelo, após irradiação com 
UV-B, foi demonstrada pela aplicação tópica de um gel do extrato da raiz contendo 
0,1% de 4-nerolidilcatecol. O α-tocoferol sofreu uma redução de aproximadamente 
40% nos controles sem tratamento (Ropke et al., 2003a). A eficiência da proteção sus-
citou interesse em um produto comercial, e a formulação, estabilidade e penetração 
de preparações cosméticas têm sido assunto de vários trabalhos (Almeida et al., 2008; 
Lima et al., 2013; Noriega et al., 2008; Ropke et al., 2002). 
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A preocupação com a ameaça à espécie P. umbellatum, que resultaria da exploração 
em escala das raízes, levou à avaliação da folhas como fonte de 4-nerolidilcatecol. O 
teor deste antioxidante se revelou 30% menor que nas raízes, todavia a preparação das 
folhas inibiu duas metaloproteinases consideradas como relevantes para a patogenia 
induzida por UV-B (Almeida et al., 2008) de maneira semelhante à observada com o 
extrato das raízes (Ropke et al., 2006). O extrato apolar das folhas de P. peltatum tam-
bém exibe atividade antioxidante (Puertas-Mejia et al., 2009). 

Atividade hepática 
Embora a ação em distúrbios hepáticos seja um dos principais usos tradicionais de 
Piper umbellatum (Di Stasi et al., 2002; Lorenzi & Matos, 2008; Plantamed, 2010), a 
literatura científica sobre essa propriedade é muito reduzida (Haida et al., 2006). O 
uso popular de P. peltatum no tratamento de hepatite e na Amazônia como protetor 
hepático é mencionado por Viera e colaboradores (2007) e por Desmarchelier e cola-
boradores (1997a, 1997b). 

Atividade antimalárica
O extrato etanólico das folhas de P. umbellatum administrado por via oral (250 
e 1250mg/kg) ou por via subcutânea (100 e 500mg/kg) em ratos infectados com 
Plasmodium berghei evidenciou uma atividade antimalárica boa, com redução signi-
ficativa dos níveis de parasitemia, proporcional à dose. Inicialmente parecia pouco 
provável que essa atividade decorresse da presença de 4-nerolidilcatecol, porque nas 
mesmas doses os extratos de P. peltatum que contém esse mesmo metabólito foram 
inativos em Plasmodium berghei em testes com camundongos (Adami, 1995; Amorim 
et al., 1988; Ferreira da Cruz et al., 2000). Entretanto, quando 4-neroliducatecol foi 
testado em Plasmodium falciparum in vitro, valores de IC50 de 0,21 a 0,67microg/ml 
foram encontrados. Estes resultados, apesar de indicarem um nível de atividade me-
nor que outras espécies amazônicas (Pohlit et al., 2013), não deixam de justificar o 
uso popular de extratos contendo 4-NC de P. umbellatum e de P. peltatum em malária 
(Andrade-Neto et al., 2007; Rocha Silva et al., 2015). 

Atividade contra microfilária
Os extratos de folhas, raízes e sementes de Piper umbellatum feitos com vários solven-
tes mostraram-se letais às filárias adultas, macho e fêmea, e a microfilárias sp. parasito 
Onchocerca ochengi, dando respaldo ao uso tradicional da planta no tratamento da 
oncocercose (cegueira do rio). O extrato das folhas com diclorometano era o mais 
ativo, e também era letal a Loa loa, filária responsável para elefantíase (inchaço das 
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extremidades e articulações). Não foi registrada toxicidade significante (Cho-Ngwa 
et al., 2016).

Atividade sedativa e analgésica
Bioka e Abena (1990) registraram o uso popular de P. umbellatum como sedativo e 
mostraram que em ratos o extrato aquoso administrado via intraperitoneal produziu 
ataxia (falta de coordenação) e redução da vigilância dos animais durante 48 horas. Di 
Stasi e colaboradores (2002), em um estudo etnobotânico da Mata Atlântica, identifi-
caram três espécies de Piper: P. umbellatum, P. regnelli (L.) Miq. e P. cernuum Vell., com 
os nomes populares de pariparoba ou capeba, usadas topicamente para aliviar dor. 
As folhas normalmente são usadas em infusão ou maceração em água. A semelhança 
em uso e nome popular dá a impressão de que as três espécies sejam confundidas 
pelo coletor na floresta. Sob o nome de cordoncillo, as folhas P. peltatum, comumente 
aplicadas como um cataplasma quente, tem o mesmo uso em países da parte norte da 
América do Sul, no Caribe, na América Central e nas Guianas, para dores de cabeça, 
hérnia e articulações (DeFilipps et al., 2004; Useful Tropical Plants website).
Atividade contra veneno de cobra 
Tanto Piper umbellatum quanto Piper peltatum foram demonstrados serem ativos con-
tra fosfolipases (PLA2) do veneno de Bothrops asper, em ensaios in vitro. 4-nerolidil-
catecol foi identificado como principal componente responsável pela ação (Nuñez et 
al., 2005) com efeitos inibitórios contra duas miotoxinas, uma delas com IC50 de apro-
ximadamente 1micromol. Entretanto, a pré-incubação parece ser necessária por ser a 
ação miotóxica mais rápida in vivo que a ação inibitória. 

Atividade antitumoral 
A citotoxicidade do extrato metanólico das folhas de Piper peltatum foi mostrada 
por Mongelli e colaboradores (1999) e relacionada à inibição de topoisomerase I por 
4-nerolidilcatecol. 
O 4-nerolidilcatecol revelou-se citotóxico a várias linhagens de células de melanoma 
(IC50 20-40μmol) e também em fibroblastos humanos (IC50 = 50μmol), fato associado 
à sua capacidade de induzir a apoptose. O mecanismo nos melanomas foi atribuído 
à inibição do ciclo celular G1 e da atividade de MMP-2 (Brohem et al., 2009; Cortez 
et al., 2015). Em P. peltatum, foi demonstrado que a atividade de 4-nerolidilcatecol, 
quando isolado, é bem menor do que a dos extratos (Pinto et al., 2006). O mesmo se 
confirma para P. umbellatum. Nesta espécie, o extrato com diclorometano da parte 
aérea mostrou atividade antiproliferativa em nove linhagens de câncer humano: MCF-
7, NCI-ADR/RES, OVCAR-3, PC-3, HT-29, NCI-H460, 786-O, UACC-62, K-562, em 
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concentrações entre 4,0 e 9,5μg/ml, e revelou seletividade para a linhagem de leucemia 
K-562 (1,55μg/ml). Em testes in vivo no modelo Ehrlich ascítico, o extrato proporcio-
nou uma sobrevida de 45% a 50% aos animais. 
Quando o extrato foi fracionado em três partes – maior, média e baixa polaridade –, a 
atividade citotóxica in vitro foi encontrada em todas as três frações, indicando a pre-
sença de um conjunto de várias substâncias ativas no extrato original (Sacoman et al., 
2008). 
Em outro estudo, avaliando a atividade antiproliferativa (in vitro) e em modelo de 
tumor sólido Ehrlich (in vivo), o extrato padronizado diclorometânico das folhas de P. 
umbellatum, contendo 23,9% de 4-nerolidilcatecol, apresentou atividade antiprolifera-
tiva e redução nos tumores sólidos de 38,7% e 52,2%, nas doses de 200 e 400mg/kg, por 
via oral. Os autores sugerem que a atividade antitumoral pode estar ligada aos efeitos 
antiproliferativo e anti-inflamatório (Iwamoto et al., 2015).

Atividade protetora contra genotoxicidade
O extrato hidroetanólico das raízes de Piper umbellatum e o seu componente 4-neroli-
dilcatecol protegem in vitro (células da medula óssea) e in vivo (camundongos) contra 
a ação genotóxica de ciclofosfamida (Valadares et al., 2007).
 
Atividade inseticida
O extrato etanólico de folhas de Piper umbellatum se mostrou inseticida em moscas de 
fruta Drosophila melanogaster (Carmona-Hernández et al., 2014).

Farmacocinética 
A distribuição de 4-nerolidilcatecol no plasma, após injeção endovenosa e a sua elimi-
nação pelo rim, é rápida em ratos (Rezende & Barros, 2004). 

Toxicologia 
A toxicologia oral aguda e subcrônica (quarenta dias) do extrato hidroetanólico (1:1) 
(contendo, após secagem, 6,5% de 4-nerolidilcatecol) das raízes de P. umbellatum foi 
examinada em ratos e camundongos por Barros e colaboradores (2005). No ensaio de 
toxicidade aguda, as dosagens de 1, 2 e 5g/kg da suspensão do extrato seco em água 
não ocasionaram qualquer efeito durante os 14 dias pós-tratamento de observação. 
O consumo de alimento e água e o peso corporal não diferiram dos controles sem 
tratamento. O ensaio de toxicidade subcrônica, na dose de 500mg/kg e administração 
oral da suspensão aquosa do extrato seco durante quarenta dias (cinco dias por sema-
na), não resultou em morte nem em alteração fisiológica ou de alimentação. Os pa-
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râmetros hematológicos sofreram alterações discretas não consideradas significantes. 
As alterações bioquímicas incluíram um aumento de 39% em triglicerídeos nos ratos 
machos e um decréscimo de 24% na aspartato aminotransferase em ratas fêmeas, e 
houve um decréscimo de proteína sérica em ambos os sexos. Não foram encontradas 
alterações macro nem microscópicas em fígado, baço, rim ou coração. A atividade 
mutagênica não foi observada (Barros et al., 2005), confirmando a observação anterior 
de Felzenszwalb e colaboradores (1987) no teste de Salmonella microssomo. O extrato 
da raiz de P. umbellatum também não exibiu nenhum efeito mutagênico no ensaio do 
micronúcleo, em células da medula óssea de camundongos, e ainda em doses de 50 a 
200mg/kg/dia, durante quatro dias, via oral, protege camundongos dos efeitos muta-
gênicos de uma dose única de 200mg/kg de ciclofosfamida (Valadares et al., 2007). 
Os estudos com Piper peltatum parecem se limitar ao ensaio com Artemia franciscana 
e citotoxicidade descrito por Mongelli e colaboradores (1999). 

Precauções

Pereira e colaboradores (2014), baseados no estudo de toxicologia de Barros (2005) e 
da ausência de mutagenicidade, apenas previnem o uso de tintura ou alcoolatura em 
pacientes alcoólatras. Recomendam não administrar a gestantes.
 
Formas farmacêuticas e posologia 
A tintura é preparada a partir da planta seca (100g) em um litro de etanol a 70% ou 
como alcoolatura com a planta fresca (200g) em etanol-água 80%, ajustando-se o teor 
de álcool a 70% após filtração. A dosagem é de 1-2 gotas por quilo de peso corporal, 
em água, 50ml, três vezes ao dia (Pereira et al., 2014). 
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