
 

 

CATUABA 

 

Nome científico: Trichilia catigua Adr. Juss. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Catuaba, Cataguá, Caatiguá, Cedrinho, Mangalô-catigá, Angelim-

rosa. 

Família: Meliaceae. 

Parte Utilizada: Casca. 

Composição Química: Catuabina, óleos essenciais, taninos, saponinas, esteróides, 

matéria resinosa e flavonoides. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Árvore de 10 metros de altura, apresentando ramos novos, pubescentes, que se 

tornam glabros com a idade. As folhas são compostas, com 5 a 7 folíolos, curto-

pedicelados, oblongo-elípticos, ápice acuminado, irregularmente agudo na base. As 

flores são branco-amareladas. A casca apresenta forma plana e levemente 

encurvada. A superfície externa é de cor acinzentada, variando de tons claros e 

escuros, com aspecto grosseiramente granuloso; apresenta lenticelas circulares 

pequenas e fendas longitudinais curtas e superficiais; a superfície externa é 

avermelhada, com fibras finamente estriadas longitudinalmente; a fratura é 

externamente granulosa e internamente fibrosa, o odor não é característico e sabor é 

fortemente amargo. 

 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

É empregada pela população como purgativo, inseticida, antirreumático e tônico para 

tratamento de estresse, fadiga, déficit de memória e impotência sexual. Em modelos 

farmacológicos, comprovaram-se a eficácia de extratos de catuaba no tratamento de 

desordens depressivas, em processos inflamatórios e na produção de relaxamento 

muscular. 

 

 

Dosagem e Modo de usar 

 

- Infusão ou Decocto: 5% da rasura; 50 a 200 mL ao dia; 

- Extrato Seco: 400 a 1000 mg duas vezes ao dia  

- Pó: 2 a 10g ao dia; 

- Tintura: 5 ml administrado duas vezes ao dia com meio copo de água. 

 

Contraindicações 

 

Contraindicada para crianças e gestantes. 

 

 

Referências  

 

LAGOS J.B., MIGUEL O.G. & DUARTE M.R. Caracteres anatômicos de catuaba 

(Trichilia catigua A. Juss., Meliaceae). Latin American Journal of Pharmacy, vol. 26, 

n. 2, p. 185-190, 2007. 

 



 

 

OLIVEIRA, K. P.; et al.  Análise Farmacognóstica Comparativa de Dois Lotes de 

Cascas de Trichilia Catigua ADR. Juss (Meliaceae), a Catuaba da Bahia. Revista 

de Pesquisa e Inovação Farmacêutica, vol. 3, n. 1, p. 2-8, 2011. 

 

TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. Herbarium compêndio de fitoterapia. 3 ed. Curitiba, 

1997. 

 

VELASCO, M.V.R.; et al. Desenvolvimento e Teste Preliminar da Estabilidade de 

formulações cosméticas acrescidas de extrato comercial de Trichilia catigua 

Adr. Juss (e) Ptychopetalum olacoides Bentham. Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl., v. 

29, n.2, p. 181-196, 2008. 

 


