
 

 

JABORANDI 

 

 

Nome científico: Pilocarpus jaborandi Holmes. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Jaborandi, arruda brava. 

Família: Rutaceae. 

Parte Utilizada: Folhas. 

Composição Química: alcalóides (1%): pilocarpina (0,5%), isopilocarpina, pilosina, 

pilocarpidina; óleo essencial (0,25%): limoneno, beta-cariofileno, 2-trideconona, 

sabineno, outros terpenos; taninos; ácido jabórico; ácido policárpico; resinas. 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

O Jaborandi é um pequeno arbusto que pode atingir até dois metros de altura. Nativo 

da América do Sul cresce no norte e nordeste do Brasil, ocorrendo principalmente nas 

encostas pedregosas entre os estados do Piauí, do Maranhão e da Amazônia. 

Na medicina popular, utilizam-se as folhas que são verde clara, ovaladas, com uma 

espécie de penugem em sua superfície.  

Os tupis a batizaram de yaborã-di, ou “planta que faz babar”, pois seu princípio ativo, 

a pilocarpina, age sobre as glândulas salivares. 

É popularmente conhecido como “remédio milagroso” que interrompe a queda e faz 

crescer cabelos, além de combater a seborreia. 

 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

A pilocarpina existente no jaborandi é um agente parassimpaticomimético, estimula as 

glândulas salivares, lacrimais, gástricas, pancreáticas e intestinais. Tem ação miótica 

e diminui a pressão intraocular, o que faz com que seja utilizado na oftalmologia no 

tratamento de glaucoma.  

Também é indicado nas afecções reumáticas, artrites, febres, cólicas intestinais e 

hepáticas, blenorragias, amenorreia e edema pulmonar. 

A tintura ou o extrato de jaborandi fazem parte de formulações capilares contra queda 

de cabelos, devido a pilocarpina apresentar ação estimulante celular e tônica quando 

usada em fricções locais, interrompe a queda e faz crescer cabelos, combate a 

seborreia, além de melhorar o brilho. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

O uso interno pode causar vômitos, diarreia, insuficiência cardíaca, e externamente 

pode causar irritação ocular. 

É contraindicado para pessoas cardíacas, gestantes e lactantes. Não deve ser usado 

por via oral sem acompanhamento médico. 

Sua ação é antagonizada pela atropina e beladona. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Infusão: 2 xícaras ao dia entre as refeições. (A pilocarpina é destruída com a 

ebulição, portanto não deve utilizar na forma de decocção). 

- Extrato glicólico: 2 a 5% em loções capilares e xampus antiqueda. 

- Pó: 2 a 5 g diárias em doses máximas de 0,5 g. 

- Tintura: 2 a 5 mL ao dia. 



 

 

- Colírios: concentração de 1 a 2%. 
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