LITERATURA DE MAMACADELA
Nome Científico: Brosimum gaudichaudii Trécul.
Sinônimos Científico: Alicastrum
gaudichaudii (Trécul) Kuntze, Brosimum
gaudichaudii fo macrophyllum Hassl., Brosimum pusillum Hassl., Brosimum
glaucifolium Ducke.
Nomes Populares: Mamacadela, maminha-cadela, mama-de-cadela, mamica-deporco, algodão-do-campo, mururerana, inhoré, inharé, espinho-de-vintém,
maminha-de-cachorra, mamica-de-cachorra, apê-do-sertão, manacá-do-campo,
amoreira-do-mato, conduru, conduro, conduri, algodãozinho.
Família Botânica: Moraceae
Parte Utilizada: Cascas
Descrição:
Árvore, arvoreta ou arbusto decíduo, lactescente, de porte variável dependendo da
região de ocorrência (2-3m no estado de São Paulo até 6-8m em Goiás e
Tocantins), nativa dos cerrados secos do Piauí até São Paulo e Centro-Oeste. Folhas
simples, alternadas, curto-pecioladas, subcoriáceas, lactescentes, de margens
levemente onduladas, com nervuras bem visíveis, glabras na face superior e
esparso-pubescentes na inferior, de 3-13cm de comprimento. Flores amareladas,
muito pequenas, reunidas em inflorescência capituliformes axilares (duas por
axila). Os frutos são drupas compostas, oblongas, de cor amarelo-alaranjada, de
até 3cm de diâmetro, com polpa carnosa, adocicada e comestível. As plantas de B.
gaudichaudii caracterizam-se pela produção abundante de látex, sendo suas raízes,
casca do caule e folhas amplamente empregados na medicina popular em várias
regiões do país.

Constituintes Químicos Principais: furocumarinas bergapteno,
saponinas, taninos, protoantocianidinas, alcaloides e furanocumarinas.
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Indicação:
Fornece madeira de média qualidade, empregada apenas localmente em
marcenaria e em construções rurais e são comercialmente exploradas pela indústria
de papel, borracha e na produção indireta da seda. Os frutos são consumidos in
natura a nível local. Suas raízes, cascas e folhas são amplamente empregadas na
medicina popular em muitas regiões do país. O extrato de suas raízes, folhas e da
casca do caule é usado topicamente no tratamento do vitiligo e outras manchas da
pele, o qual é preparado espremendo-se 1 xícara (chá) destes materiais diluído em
1 litro de água, em decocção ou decocto, passando-se, após repouso de 24 horas, 2
vezes por dia nas partes afetadas. É também indicado, em uso interno na forma de
decocto de suas raízes e folhas, contra moléstias que requerem um depurativo do
sangue, como doenças reumáticas, intoxicações crônicas, dermatoses em geral, má
circulação sanguínea, etc.. A planta inteira na forma de infusão é também
empregada contra gripe, resfriado e bronquite.
Contraindicações: Possível fotoenvelhecimento e câncer de pele, por isso deve ser
usado com acompanhamento médico e precaução. Contraindicado para gestantes e
lactantes.
Revisão de Interação: Nenhuma interação foi encontrada.
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