
 

 

 

MAMICA DE CADELA 

 

Nome científico: Brosimum gaudichaudii Trécul.  

Sinonímia científica: Alicastrum gaudichaudii K; Brosimum pusillum Hassl.; Brosimum 

glaucifolium Ducke.  

Nome popular: Mamica de cadela, maminha cadela, mama cadela, mama de cadela, 

algodão do campo, mururerana, inhoré, espinho de vintém, marjejum, algodãozinho, 

conduro.  

Família: Moraceae.  

Parte Utilizada: Planta inteira.  

Composição Química: Furocumarinas e lignanas. A principal furocumarina é a 

bergapteno, presente nas raízes, cascas e frutos verdes.  

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A  

 

Arbusto que pode atingir de 2 a 4 metros de altura. Folhas simples, alternas, curto 

pecioladas, de margens levemente onduladas, com nervuras bem visíveis, de 3-13 cm de 

comprimento. Flores amareladas, muito pequenas, reunidas em inflorescências 

capituliformes axilares.  

Os frutos são drupas compostas, oblongas, de cor amarelo alaranjada, de até 3 cm de 

diâmetro, com polpa carnosa, adocicada e comestível.  

Fornece madeira de média qualidade empregada em marcenaria, os frutos são 

consumidos, suas raízes, cascas e folhas são amplamente empregadas na medicina, e o 

extrato de suas raízes, folhas e da casca do caule é usado topicamente. Redução 



 

 

significativa do grupo do extrato de manga africana que também apresentou redução dos 

componentes lipídicos do sangue, concentração do colesterol total plasmático em 39,21%, 

do triglicerídeo em 44,90% e do LDL em 45,58%. As taxas de colesterol total/HDL e de 

glicose sanguínea também foram reduzidas. Nenhuma alteração significativa foi observada 

no Grupo Placebo. 

O extrato de Manga Africana também produziu uma redução significativa na pressão 

sanguínea sistólica dos voluntários do estudo. As fibras solúveis da Manga Africana são 

capazes de aumentar de volume no intestino e provocar efeito laxativo, o que pode ter 

contribuído com os resultados. Também mostrou a capacidade das fibras em retardar o 

esvaziamento gástrico, uma propriedade que pode ter sido responsável pela absorção 

gradual de açúcar e a subsequente diminuição dos níveis glicêmicos.  

 

Indicações e Ação Farmacológica  

 

É indicada para dores e inflamações e também para vitiligo. O gênero tem destaque pela 

produção de furanocumarinas, substâncias utilizadas contra vitiligo, pelo fato de promover 

a repigmentação da pele por sua forte ação fotossensibilizante.  

Estes princípios ativos são encontrados em suas raízes, cascas e folhas e são 

amplamente empregadas na medicina popular em muitas regiões do país. É também 

indicado o uso interno na forma de decocto de suas raízes e folhas, contra moléstias que 

requerem depurativo do sangue, como doenças reumáticas, intoxicações crônicas, 

dermatoses em geral e má circulação sanguínea. A planta inteira na forma de infusão 

também é utilizada contra gripes, resfriados e bronquite.  

 

Dosagem e Modo de Usar  

 

Rasura (Uso tópico): Nos casos de vitiligo ou outras manchas na pele - espremer 1 xícara 

(chá) deste material e diluir em 1L de água, em decocção, passando-se, após repouso de 

24horas, 2 vezes ao dia nas partes afetadas em dias alternados.  



 

 

- Extrato seco: 150 a 200 mg duas vezes ao dia.  

- Extrato glicólico: 5% a 15%.  

- Pó: 500 mg duas vezes ao dia.  

- Tintura: 3 a 5%.  

 

ATENÇÃO: evitar sol excessivo nos dias das aplicações. 

 

Toxicidade/Contraindicações  

 

Não há relatos de toxicidade e nem de contraindicações.  
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