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Abstract

Brazil has a rich biodiversity, which remains largely unknown. Unconventional food plants (PANC) are part of this biodiversity and 
are highly nutritious, yet, they are unknown to the population in general. Capuchinha is an edible flower considered as PANC and 
contains high content of vitamins and bioactive compounds with antioxidant and anti-inflammatory properties, which aroused interest 
of researchers about the physiological effects to health, including factors associated with the metabolic syndrome. Thus, the purpose 
of this review is to describe preliminary evidence about the promising therapeutic effects of capuchinha on the metabolic syndrome.

Keywords: Unconventional food plants, capuchinha, Tropaeolum majus L., metabolic syndrome.

Capuchinha (Tropaeolum majus L.)

e efeitos promissores na síndrome metabólica: 

evidências preliminares

Capuchinha (Tropaeolum majus L.) and promissor effects in metabolic 
syndrome: preliminary evidences

Resumo

O Brasil apresenta uma rica biodiversidade, a qual ainda permanece em grande parte desconhecida. As plantas alimentícias não 
convencionais (PANC) compõem essa biodiversidade e são altamente nutritivas, mas, apesar disso, ainda não são conhecidas por toda 
a população. A capuchinha é uma flor comestível considerada como PANC e contém elevado teor de vitaminas e compostos ativos com 
capacidades antioxidante e anti-inflamatória, propriedades que despertaram o interesse de pesquisa sobre seus efeitos fisiológicos à saúde, 
inclusive sobre fatores associados à síndrome metabólica. Sendo assim, o objetivo desta revisão é descrever evidências preliminares 
acerca dos efeitos terapêuticos promissores da capuchinha na síndrome metabólica.

Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais, capuchinha, Tropaeolum majus L., síndrome metabólica. 
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O
Introdução

 
O Brasil é um dos países com maior 

biodiversidade de fauna e flora no mundo, sendo 
que parte dela ainda não foi completamente 
explorada. Nesse panorama destacam-se as plantas 
alimentícias não convencionais (PANC), espécies 
comestíveis, nativas, exóticas, espontâneas, 
silvestres ou cultivadas, que são consumidas ou 
utilizadas terapeuticamente em determinadas 
regiões e culturas, mas que ainda permanecem 
desconhecidas por grande parte da população 
brasileira. Em detrimento do cenário atual de 
depleção dos nossos recursos naturais, estamos 
cada vez mais em busca de uma alimentação mais 
sustentável, que garanta qualidade e segurança 
nutricional. Dessa forma, as PANC podem se 
enquadrar na nossa alimentação diária, pois são 
parte importante da nossa biodiversidade. Elas 
crescem e se desenvolvem nos diferentes biomas 
e regiões, como a região Sudeste1.

A região Sudeste brasileira abrange o Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo. É a mais populosa e mais rica do país e 
predominantemente composta pela Mata Atlântica. 
Seu relevo é bem variado, podendo encontrar 
superfícies elevadas e planícies costeiras, largas, 
que formam amplas baixadas litorâneas. O clima 
na região é bem variado, predominando o tropical 
no litoral, com temperaturas altas, verão chuvoso 
e inverno seco. Nos planaltos predomina o clima 
tropical de altitude, com variações de temperatura2.

A vegetação da região Sudeste varia com 
o clima, mas a maior parte é formada pela 
Mata Atlântica, bioma que, originalmente, era 
responsável por 15% do território nacional e 
atualmente corresponde a apenas 10%2,3, devido 
ao intenso processo de urbanização.

Dentre as PANC mais comuns nessa região 
está a capuchinha, de nome científico Tropaeolum 
majus L. A capuchinha é uma planta herbácea anual, 
suculenta, totalmente glabra, aromática quando 
amassada, de ramos rasteiros ou escandescentes 
retorcidos, de 70-140 cm de comprimento e que 
ocorre com facilidade. Possui folhas simples, 
longo-pecioladas, de lâmina orbicular peltada, 
membranácea, arredondadas de coloração 
vermelha, alaranjada, branca ou amarela. Sua parte 

comestível são os caules, folhas, flores, botões 
florais e frutos verdes. As cores das flores vão do 
amarelo ao vermelho-escuro. As folhas podem 
atingir uma produtividade de 8 mil a 10 mil kg/ha, 
e as flores, de 4 mil a 5 mil kg/ha. É amplamente 
cultivada para consumo e fins ornamentais na 
maioria das regiões subtropicais, principalmente 
na região Sudeste, mas também pode ocorrer nas 
regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste4,5.

O principal componente das flores comestíveis 
é a água, sendo mais de 80%. Possui diferentes 
quantidades de carboidratos totais, fibras e 
minerais dietéticos. Os minerais que se destacam 
em sua composição são zinco, ferro, cobre, 
manganês e potássio3.

Outra classe que se destaca na composição 
da capuchinha são os compostos bioativos, 
especialmente antocianinas e carotenoides, como 
a luteína e a isoquercetina. Possui, também, ácidos 
fenólicos e vitamina C. Devido à sua composição, 
essa PANC tem sido investigada principalmente 
por suas atividades anti-inflamatória e alta 
capacidade antioxidante6, ações que, em parte, 
apontam a flor como agente terapêutico promissor 
na síndrome metabólica, uma vez que esta 
condição tem como alguns de seus substratos 
fisiopatológicos a inflamação e o estresse 
oxidativo7. Dessa forma, o presente estudo tem 
por objetivo descrever as evidências preliminares 
acerca dos efeitos terapêuticos promissores da 
capuchinha na síndrome metabólica.

Capuchinha e efeitos fisiológicos 
promissores na síndrome metabólica

A síndrome metabólica é uma condição que 
envolve um conjunto de desordens metabólicas que 
representam risco cardiovascular e mortalidade, 
incluindo a obesidade abdominal combinada 
com 2 de 4 fatores, dentre os quais a elevação da 
pressão arterial, glicemia de jejum e triglicerídeos 
e redução do nível de colesterol HDL. A resistência 
à insulina é o principal mecanismo relacionado às 
alterações metabólicas dessa síndrome8, sendo o 
estado inflamatório subclínico e o estresse oxidativo 
agravantes ou desencadeantes dessa condição, 
que é determinante na gênese da síndrome e das 
comorbidades associadas (Figura 1).
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Neste aspecto, a nutrição tem um papel 
fundamental em fornecer fontes dietéticas de 
alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para 
a redução dos riscos da síndrome metabólica e/
ou para a modulação e terapia coadjuvante em 
comorbidades já diagnosticadas, auxiliando na 
redução dos riscos de mortalidade9.

Conforme supracitado, as flores de capuchinha 
apresentam compostos bioativos anti-inflamatórios 
e com elevada ação antioxidante. A presença 
de ácido ascórbico, antocianinas e fenólicos 
totais, principalmente, atribui às flores atividade 
antioxidante considerável, conforme evidenciado 
por Gárzon e Wrolstad10 em um ensaio que 
identificou a presença desses componentes (por 
cromatografia e método de Folin-Ciocalteu’s), 
os quais (especialmente as antocianinas) foram 
associados à capacidade de eliminação dos 
radicais ABTS (458 μmol TE/g peso fresco) e 
DPPH (91,87 μm TE/g peso fresco) de forma 
superior ou comparável a frutas classicamente 
conhecidas como antioxidantes, mas que não 
fazem parte da biodiversidade brasileira, como 
o mirtilo (45,9 μmol TE/g para o método ABTS) 
e cranberry (92,9 μm TE/g peso fresco para o 
método DPPH). Esses resultados sugerem que 
as flores de capuchinha podem ser importantes 
fontes de pigmentos naturais e antioxidantes e suas 
possíveis aplicações como um alimento funcional.

A pesquisa de Bazylko et al.11, além de 
corroborar o potencial antioxidante (inclusive 
com eliminação de espécies reativas de nitrogênio 

e oxigênio), identificou ação anti-inflamatória 
associada à composição química da capuchinha (em 
particular ácidos cinâmicos – ácido clorogênico em 
maior quantidade – e flavonoides), principalmente 
pela inibição da ciclo-oxigenase 1 (COX-1) em 
aproximadamente 60%. 

Em cultura de células humanas primárias do 
sistema imunológico (células mononucleares de 
sangue periférico humano – PBMC) induzidas à 
inflamação por LPS bacteriano, o extrato aquoso 
de capuchinha exerceu forte efeito supressor sobre 
a liberação de TNF-α e sobre a via de sinalização 
por COX-2, incluindo a síntese de PGE2. Tais 
resultados apontam efeitos anti-inflamatórios 
interessantes da capuchinha, os quais precisam 
ser avaliados em estudos posteriores in vivo e em 
ensaios clínicos12. 

Com base nessas propriedades, alguns 
autores buscaram avaliar os efeitos fisiológicos 
da capuchinha, a qual poderia atuar como 
coadjuvante na modulação da inflamação e 
do estresse oxidativo, gatilhos para diversos 
desequilíbrios, incluindo a síndrome metabólica. 
Contudo, tais estudos ainda são, em sua maior 
parte, preliminares (in vitro ou em modelos 
animais), mas apontam efeitos promissores dessas 
flores sobre a hipertensão arterial e obesidade 
(adipogênese, acúmulo de lipídios e metabolismo 
energético), dois importantes fatores envolvidos 
na síndrome.

Gasparotto Júnior et al.13, tendo como base 
propriedades diuréticas do extrato de capuchinha 

Figura 1. Inflamação e estresse oxidativo como fatores de risco para a síndrome metabólica

Fonte: Traduzido de Matsuda et al.7 
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(pela presença de isoquercetina14), avaliaram 
os efeitos hipotensivos ou anti-hipertensivos 
dessa flor em ratos normotensos e hipertensos. 
Os animais receberam de forma aguda os 
extratos hidroetanólicos da flor por via oral. A 
administração via oral desse extrato promoveu 
redução significativa da pressão arterial média (de 
forma dose-dependente) em ratos normotensos 
ou hipertensos, permanecendo tal efeito por até 
3 h após a administração inicial, efeito que foi 
dependente da atividade inibitória sobre a enzima 
conversora de angiotensina (ECA) (com redução 
da geração de angiotensina II) causada pelo 
extrato. Tais efeitos, segundo os autores, podem 
ser associados à alta concentração de flavonoides 
da capuchinha13. 

Complementando as evidências sobre o 
possível efeito da capuchinha sobre a hipertensão, 
desta vez com maior período de tratamento, outro 
estudo de Gasparotto Junior et al.15 investigou 
efeitos de proteção cardiorrenal com o extrato 
etanólico de capuchinha em ratos com hipertensão 
renovascular. Os animais receberam o extrato via 
oral em diferentes dosagens (3, 30 e 300 mg/kg 
peso) por 30 dias. Os pesquisadores avaliaram a 
ação inibitória sobre a ECA e estresse oxidativo e 
se tais efeitos preveniriam danos cardíacos e renais 

nos ratos hipertensos. O tratamento prolongado 
com o extrato de capuchinha preveniu a evolução 
da hipertensão renovascular nos animais avaliados, 
reduzindo, ainda, a pressão arterial sistêmica e a 
hipertrofia cardíaca, resultados estes decorrentes 
da supressão da atividade da ECA e da redução 
do estresse oxidativo. 

A possível ação antiobesidade da capuchinha é 
alvo recente de pesquisa, desta forma, as análises 
iniciais ainda são in vitro. Um estudo conduzido 
com pré-adipócitos da linhagem celular 3T3-L1, 
avaliando os efeitos antiadipogênicos do extrato 
etanólico de capuchinha, encontrou resultados 
favoráveis à inibição da diferenciação dos pré-
adipócitos e à redução do acúmulo de lipídeos, de 
maneira dose-dependente (Figura 2). Além disso, 
foi verificada redução na expressão de reguladores 
de diferenciação de adipócitos (PPAR-γ, CEBPA 
e SREBF1). Esses achados mostram indícios 
preliminares sobre a provável ação da capuchinha 
como agente terapêutico na obesidade, os quais 
requerem confirmação em estudos in vivo e, 
futuramente, em ensaios clínicos16, pois a redução 
da obesidade central é um fator crucial para a 
redução dos riscos da síndrome metabólica e 
doenças associadas.

Figura 2. Efeitos do tratamento com extrato de capuchinha sobre o acúmulo de lipídios em células 3T3-L1

(A) Células controle e células tratadas com extrato de capuchinha em diferentes concentrações após 
8 dias da indução de diferenciação. (B) Quantificação do conteúdo lipídico nas células controle e nas 
células tratadas com o extrato de capuchinha.
TME= Extrato etanólico de capuchinha
** p < 0,01, em comparação com o controle (teste t de Student)
Fonte: Traduzido de Kim et al.16
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Até o presente momento, foi encontrado 
apenas um estudo em humanos relacionando 
o papel da capuchinha em um fator envolvido 
na regulação energética: a secreção de PYY. A 
pesquisa envolveu 15 homens metabolicamente 
saudáveis, randomizados para constituir o 
grupo controle (recebendo apenas água) ou para 
consumir 10 g de folhas de capuchinha liofilizadas 
(suspensas em água) (grupo intervenção). A cada 
hora foram coletadas amostras de sangue para 
análise de parâmetros bioquímicos, incluindo o 
peptídeo PYY. Os resultados evidenciaram um 
aumento na secreção de PYY, o que fez com que 
os pesquisadores apontassem a suplementação 
de capuchinha como um agente em potencial no 
tratamento da obesidade17. Contudo, devem ser 
conduzidos ensaios clínicos com maior número 
amostral, com delineamento duplo-cego e com 
indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico 
de síndrome metabólica para averiguar o efeito 
da capuchinha em uma condição patológica 
estabelecida. 

Considerações finais

As flores de capuchinha fazem parte de nossa 
biodiversidade e apresentam rica composição 
nutricional. Os efeitos preliminares sobre fatores 
associados à síndrome metabólica encontrados 
pelos estudos até o presente momento são 
promissores, mas requerem confirmação de 
eficácia e segurança em futuros ensaios clínicos, 
que fornecerão maior embasamento científico para 
a inclusão dessa flor em condutas nutricionais 
voltadas à redução dos riscos ou tratamento da 
síndrome, incluindo os outros fatores metabólicos, 
como hiperglicemia, resistência à insulina e 
dislipidemias. Porém, supõe-se, com base nas 
evidências de estudos de análises bromatológicas, 
que as flores possam fazer parte de uma dieta 
equilibrada e individualizada, contribuindo como 
uma fonte alimentar de compostos antioxidantes 
e anti-inflamatórios.
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