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Introdução: O gênero monofilético Aristolochia pertence a família Aristolochiaceae Juss. (Piperales) e 
no Brasil há aproximadamente 92 espécies catalogadas. Destas, diversas são de uso tradicional na 
medicina popular e demonstram inúmeras propriedades farmacológicas como descrito em pesquisas 
recentes. Embora o conhecimento científico acerca das espécies do gênero Aristolochia ainda seja 
escasso, sabe-se que muitas são nativas nos biomas brasileiros e possuem potencial etnofarmacológico 
promissor, tornando-as alvo para novos estudos, que visem elucidar o potencial toxicológico e efeitos 
farmacológicos. Objetivo: Investigar a eficiência terapêutica e propriedades medicinais das espécies A. 
cymbifera, A. triangularis e A. gigantea disponíveis na literatura. Material e métodos: Foram realizadas 
buscas nas bases de dados PubMed com os seguintes descritores, “Aristolochia” AND “medicinal plant” 
AND “pharmacology”. Obtiveram-se 107 artigos, dos quais cinco foram selecionados para discussão 
desta revisão. Resultados e discussão: Segundo Lorenzi e Matos (2008), no Brasil as espécies com 
maior frequência de uso na medicina tradicional são: Aristolochia cymbifera, Aristolochia triangularis, 
Aristolochia esperanzae, Aristolochia ridicula, Aristolochia brasiliensis, Aristolochia arcuata e Aristolochia 
gigantea. Aristolochia cymbifera tem potencial na terapia antibacteriana com atenuação dos distúrbios 
gastrointestinais, além de otimizar o efeito da estreptomicina em ensaios in vitro (Silva et al., 2013). 
Sartorelli e colaboradores (2010) descreveram em suas pesquisas a ação antiparasitária da lignana 
kusunokinina e o diterpeno ácido copálico do extrato das folhas de A. cymbifera, os quais foram capazes 
de inibir tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Oliveira e colaboradores (2019) relatam atividade 
antibacteriana moderada contra Staphylococcus aureus, em tratamentos realizados com extratos de 
Aristolochia triangularis, além de uma inibição seletiva de replicação do vírus do herpes (HSV-1) e 
atividade antiproliferativa contra Leishmania amazonensis. Além disso, Mongelli e colaboradores (2000) 
descreveram o potencial antiproliferativo em células tumorais oriundas de Agrobacterium tumefaciens. 
Recentemente, Vahekeni e colaboradores (2020) propuseram a avaliação do uso de fitoterápicos para o 
tratamento da tripanossomíase africana e relataram preocupação na utilização de Aristolochia gigantea 
sem evidências científicas. Neste contexto, observa-se que o gênero Aristolochia possui ampla 
diversidade de espécies com potenciais farmacológicos promissores na área das ciências farmacêuticas 
e médicas. No entanto, conforme preconizam as agências reguladoras: Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), são 
indispensáveis estudos que avaliem os efeitos nocivos e riscos de toxicidade de plantas de uso popular 
mesmo que a eficiência terapêutica seja evidente.  
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