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PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS
Trata-se de uma árvore de grande porte, pertencente à família das Meliáceas,
caracterizada por apresentar uma altura de até 30 metros; casca grossa avermelhada, facilmente removível quando cortada, folhas compostas, pecioladas,
de 50cm de comprimento por 30-60cm de largura; folhetos opostos (até 19
pares) de cor verde escura, oval-oblongas e extremidade apical curta; inflorescência formando panículas, com flores glabras, subsésiles, subglobosas de
cor creme e perfumada. O fruto é uma cápsula globosa (noz ou amêndoa), com
quatro válvulas que se separam ao cair, liberando de 4-12 sementes que contém
um óleo amarelado.

INDICAÇÕES
Infusões ou decocções elaboradas com as flores ou a casca se recomendam
popularmente como anti-inflamatório, antibacteriana, analgésica, antifebril,
antiparasitária, antitumoral (via interna) e balsâmica (via externa) O óleo da
semente se aplica por via externa como cicatrizante, em psoríase e anti-inflamatório. Também como repelente de insetos e em doenças de pele, para que
várias tribos amazônicas usam um sabão artesanal feito com óleo de andiróba
e óleo de coco. As etnias Palolur, Wayapi e Creoles utilizam o óleo para remoção
de ácaros e parasitas na pele e no couro cabeludo. Também para remover carrapatos da cabeça.
No Brasil, muitas vezes usado como anti-inflamatório o óleo de andiróba junto
com ¼ de Luffa operculata, macerando em 250ml de água. Aplica-se friccionando fortemente as partes doloridas. Em algumas regiões do Brasil ingerem o óleo
espremido do fruto para tratar tosses. Além disso, como antisséptico bucal em
casos de faringite e amidalite. Na Venezuela é utilizado externamente como parasiticida, antimalárico, anti-lepra. Em Trindade como antifebril e pediculicida.
Apesar de fazer parte de vários produtos fitocosméticos, a andiróba (em especial
seu óleo) tem sido pouco estudada. Para uma melhor compreensão do tema as
ações farmacológicas foram dividas de acordo com a atividade reportada.

DOSAGEM / CONCENTRAÇÃO USUAL
Sugere-se que crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade consultem o médico ou nutricionista antes de fazer o uso do produto.

ESTOCAGEM
Deve ser estocado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz e calor.

