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A Marapuama é um arbusto ou árvore pequena originária da Amazônia, que 
difi cilmente se adapta em outras regiões. Muito conhecida no Brasil e popular-
mente empregada como afrodisíaca. Suas raízes rosáceas contém um estimu-
lante sexual, sendo que, em experiências clínicas realizadas obteve-se 70% de 
resultados razoáveis a excelentes, observando-se o efeito após duas horas.

Seus principais constituintes são: alcalóides (marapuamina 0,05%); matérias res-
inosas ricas em ácidos orgânicos e taninos; traços de óleol essencial, esteróis, 
álcool triterpênico e lupelol.

NOME CIENTÍFICO: Ptychopetalum olacoides B.

FAMÍLIA BOTÂNICA: Olacaceae

PARTE UTILIZADA: Raiz

INDICAÇÕES E AÇÕES FARMACOLÓGICAS: Reumatismo, nevralgias, 
paralisias faciais, astenias, dispepsia, esgotamento, depressão nervosa. Sua 
principal indicação é nas doenças do sistema nervoso, sendo efi caz na ataxia 
locomotora e na impotência sexual. Verifi cou-se nos extratos alcoólicos e hi-
droalcoólicos um bloqueio nos tremores induzidos por harmalina e eserina; 
e catatonia, induzida por perfenazina. Verifi cou-se ainda que os extratos re-
verteram o quadro de hiperatividade induzida por reserpina. Por promover uma 
ativação da digestão, é indicado em casos de inapetência, dispepsia e atonia 
gástrica. A excitação que causa sobre o sistema nervoso central justifi ca a in-
dicação em casos de depressão, esgotamento e outras doenças de nível neu-
rológico.

DOSES E USOS: Uso oral. Extrato seco: até 50 a 200mg ao dia, em doses 
divididas.

REAÇÕES ADVERSAS: Não descrito na literatura.

PRECAUÇÕES: É importante o uso da dosagem correta para uma segurança 
de efeitos.

INTERAÇÕES: Não descrito na literatura.

CONTRA-INDICAÇÃO: Não é recomendado seu uso na pediatria.
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