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INCI Name (CAS):  Capsicum frutescens fruit extract (85940-30-3)



CAPSICUM EG
O Capsicum é conhecido na Europa desde 1494, logo após o descobrimento da América pelo Dr. Chanca 
que recomendou o seu uso tanto do ponto de vista culinário como do ponto de vista medicinal. Seu 
aparecimento na Hungria, país de maior consumo, data do século XVI.

É um arbusto anual, medindo até 2 metros de altura. Apresenta folhas alternas, ovadas, com até 10 
cm de comprimento. As flores são pequenas, brancas ou esverdeadas. O fruto é ovóide e cônico, 
medindo aproximadamente de 15 a 25 mm de comprimento e 5-8 mm de espessura, com ápice obtuso, 
abruptamente afilado na base onde o cálice e o pedicelo podem estar ligados; o pericarpo é alaranjado, 
translúcido, glabro, coriáceo e um tanto enrugado; o fruto é dividido em dois loculus contendo cinco a 
dez sementes.

É muito comum o emprego do fruto de outras espécies tais como o Capsicum annum L. para as mesmas 
indicações.

Nome Científico
Capsicum frutescens L.

Nome Popular
Capsicum, Pimenta-malagueta, Comarim, Cumari, Pimenta-apuã,Pimenta-de-caiena e Pimenta-de-
cumari, em português; Capsicum, Cayenne Pepper, Cayenne, Chilli Peper, Hot Pepper, Paprika, Red 
Pepper e Tabasco Pepper, em inglês; Cayena, Pimento de Tabasco, Picho de Mono, Chiltepin e Piquin, 
em espanhol.

Família Botânica
Solanaceae.

Parte Utilizada
Fruto.

Princípios Ativos
Compostos Picantes de Natureza Fenólica: capsaicina, dihidrocapsaicina, norhidrocapsaicina e 
homocapsaicina; Carotenóides: capsantina, capsorrubina; Flavonóides: apiosídeo e luteína; Cobre; 
Vitaminas: B1, B2 e C.

Indicações e Ações Farmacológicas
Internamente é indicado na anorexia, nas dispepsias hiposecretoras e meteorismo. Externamente é 
usado nas faringites, alopecia, inflamações osteoarticulares, neuralgias em geral, dentre elas a neuralgia 
pós-herpética.

São apontadas as propriedades antiespasmódica, antiinflamatória, carminativa, diaforética, anti-séptica 
e rubefasciente.

A capsaicina, a baixas doses, estimula o apetite e a secreção de suco gástrico, aumentando assim a 
motilidade gástrica e intestinal. Externamente é rubefasciente e revulsiva com um efeito analgésico.

Estudos em animais demonstraram que a infusão de capsaicina (200 mcg/kg, injeção intraperitoneal) 
evoca secreção de catecolaminas dose-dependentes (adrenalina e noradrenalina) da medula da adrenal 
em ratos anestesiados com pentobarbital.
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O poder rubefasciente local é aproveitado para a elaboração de loções capilares a base de Tintura 
de Capsicum. As sucessivas aplicações de capsaicina sobre a pele deixam esta insensível (analgesia), 
recuperando-se a sensibilidade ao finalizar a aplicação. A sensação irritativa inicial se deve a alta 
excitabilidade seletiva de uma das subclasses de aferentes somatoviscerais com axônios desmielinizados, 
as fibras C. Estas fibras estão implicadas no aparecimento da dor e na sensação de coceira. Na pele, as 
fibras C nociceptivas são excitadas em todos os mamíferos testados com capsaicina, incluindo os gatos, 
coelhos e ratos (Buck S. e Burks T., 1986; Holzer P., 1988).

À medida que uma maior quantidade de capsaicina ingressa no organismo, há uma maior liberação 
da substância P, a qual a partir de um determinado momento começa a diminuir, coincidindo com 
a sensação de analgesia que experimenta a pessoa (Lembeck F. et al.,1970; Gamse R. et al., 1979). A 
capsaicina também diminui os níveis de outros peptídeos, como o peptídeo relacionado com o gen da 
calcitonina, somatostatina e polipeptídeo intestinal vasoativo. Em geral, o nível de todos os peptídeos 
encontrados nos pequenos aferentes neuronais estabelecidos nos tecidos somáticos e viscerais são 
diminuídos pela capsaicina (Holzer P., 1988).

Além da observação da redução da transmissão da dor, a capasaicina também intervém no mecanismo 
da inflamação provocando a redução da mesma. Neste sentido apresenta uma conformação estrutural 
muito similar ao ácido araquidônico, atuando em conseqüência a um mecanismo competitivo como 
bloqueador das enzimas que metabolizam, como a lipooxigenase e a ciclooxigenase.

Um estudo duplo-cego que envolveu 143 pacientes com dores neurálgicas pós-herpéticas, avaliou a 
atividade do creme a base de capsaicina a 0,075% para uso tópico. A segurança e eficácia do produto 
podem ser demonstradas após o seguimento de dois anos. (Bucci F. et al., 1988; Watson C. et al., 1993).
Também tem sido útil a aplicação de capsaicina a 0,025%, 4 vezes ao dia durante 4 a 6 semanas, nos 
casos de dores pós-mastectomia e neuropatia diabética (Aronin N. et al.,1987; Watson C. et al.,1989; 
Lynn B., 1990). Outros casos onde se obteve melhoras consideráveis foram os pruridos por eczemas 
urticarianos (Wallengren J. e Moller H., 1986) e as neuralgias idiopáticas do trigêmio. Neste último caso, 
foi comprovada a eficácia sobre 12 pacientes os quais foi aplicado 1 grama de capsaicina três vezes ao dia 
durante vários dias. Do total, 50% dos pacientes tiveram uma melhora significativa, enquanto que 30% 
obtiveram melhora parcial e 20% não obtiveram melhora (Fusco B. e Alessandri M., 1992).

Um estudo hospitalar duplo-cego feito em Cleveland, Estados Unidos, cremes com capsaicina reduziram 
a dor em 50% dos pacientes com artrite reumatóide e em 33% dos pacientes com osteoartrite (Deal C. 
et al.,1991).

Em um estudo foi constatado o papel de protetor gástrico do Capsicum contra os danos provocados 
pela aspirina nos casos de gastrite. A administração oral de 20 gramas de Capsicum junto com 200 ml 
de água reduz significativamente o risco de produção de lesões na mucosa gástrica em comparação ao 
grupo placebo. As provas foram realizadas com controle endoscópico (Van Wick C. et al.,1995).

Na administração de capsaicina em ratos nas concentrações de 0,014% em uma dieta com alta 
quantidade de gordura ocorreu uma diminuição dos níveis de triglicerídeos plasmáticos, mas sem 
provocar mudanças significativas nos níveis de colesterol ou pré-β-lipoproteínas (Kawada T. et al., 1986; 
Srinivasan J. et al., 1987). No entanto, a administração prolongada de Capsicum em animais produz uma 
diminuição dos níveis plasmáticos de uréia, glicose, fosfolipídios, triglicerídeos, colesterol total, ácidos 
graxos livres, GOT e fosfatase alcalina (Sambaiah K. e Satyanarayana M., 1980).

A atividade antioxidante da capsaicina e dos carotenóides, além da sua proteção como agentes 
quimiopreventivos, concordam com a baixa incidência de câncer intestinal observada nas comunidades 
indígenas que consomem diariamente esta espécie na alimentação (Gardinali C. et al.m 1996; Sein G. et 
al., 1997).
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O Capsicum está registrado na FDA, dos Estados Unidos, como suplemento dietético.

Toxicidade e Contra-Indicações
Durante a primeira semana de aplicação tópica de capsaicina, pode-se observar uma sensação de 
queimação e eritema no lugar da aplicação, a qual desaparece ao continuar o tratamento (Bernstein J., 
1988). A manipulação de cremes contendo capsaicina pode provocar quadros de dermatite de contato, 
culminando em uma síndrome denominada “Human Hand” segundo os pesquisadores do San Diego 
Medical Center da Califórnia (Williams S. et al., 1995). A inalação do Capsicum pode desencadear 
broncoespasmos e alveolobronquite (Mitchell J.e Rook A., 1979).

Não se deve tocar nos olhos logo após manipular os frutos, pois ocorrerá irritação dos mesmos. O 
Capsicum em altas doses aumenta a secreção parietal de pepsina acompanhada pela perda de potássio e 
uma esfoliação de células parietais da mucosa gástrica, podendo produzir com o consumo habitual uma 
fibrose da submucosa gastrintestinal.

A DL50 para a capsaicina por via oral em ratos é de 190 mg/kg; por via intravenosa é de 0,56 mg/kg; por 
via intraperitoneal de 7,56 mg/kg e por via subcutânea de 9 mg/kg.

É contra-indicado o uso para indivíduos com gastrite, úlceras gastroduodenais e deve ser evitado durante 
a gravidez e lactação. Não aplicar sobre as áreas de pele alteradas.

Propriedades
Estimulante da circulação periférica; anti-séptica; rubefasciente; tônico.

Propriedades físico-químicas
Aparência: líquido límpido a turvo 
Cor: castanho avermelhado a vermelho 
Odor: característico
Densidade: 1.01 / 1.15 
pH: 4.8 / 6.8 
Solubilidade água e propileno: miscivel
Solubilidade álcool: miscivel, pode turvar
Viscosidade (25ºC - cps): 7 / 9 
Teor de polialcoois (%): 40 / 55 
Teor de sólidos extraídos (%): > 0,5%

Dosagem e Modo de Usar
Uso Externo
• Oleoresina de Capsicum: (8% de capsaicina), de 0,3% a 0,9% em creme ou gel.
• Tintura: loções capilares, cremes para circulação, shampoo anti-queda, tratamento da calvíce; 

contusão muscular.
• Extrato Glicólico: 1 a 10% em loções capilares, cremes para circulação, shampoo anti-queda, 

tratamento da calvice; contusão muscular.

Condições de Armazenamento
Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade.
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