
 

 

SPENLA 
Espilantol 30% 

 
Spenla é o nome do extrato de Acmella oleracea, planta nativa da região amazônica e 

conhecida popularmente como jambu. Devido ao sabor pungente característico, as folhas 

da A. oleracea são muito empregadas na culinária do norte e nordeste brasileiro em pratos 

famosos como “pato no tucupi” e “tacacá”. Seu consumo aumenta a produção de saliva e 

causa dormência nos lábios e na língua.  

 

O principal metabólito secundário da A. oleracea é o espilantol, uma alcamida responsável 

por várias atividades biológicas, tais como os efeitos analgésico, anestésico, antioxidante, 

anti-inflamatório, antimicrobiano, anti-idade, podendo assim atuar sob o sistema imune e 

sistema nervoso central. 

 

Aplicações de Spenla:  

Devido aos efeitos antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano e antinociceptivo do 

espilantol, muitos estudos têm sido conduzidos a fim de explorar seu uso na dermatologia. 

Veja alguns: 

 

• Efeito anti-aging: O extrato de A. olerecea pode ser usado em aplicações anti-

aging (creme antirrugas). Um estudo mostrou que uma formulação tópica 

contendo extrato de Acmella oleracea resultou em melhora notável na redução das 

rugas cutâneas perioculares e perilabiais em apenas 2 semanas. 

 

• Efeito botox-like: O espilantol apresenta um efeito botox-like, visto que esta 

molécula tem a habilidade de inibir a contração dos músculos subcutâneos, em 

particular os da face. 

 

• Infecções cutâneas bacterianas: foi mostrado em estudo que uma formulação 

baseada em Spilanthe acmella (que contém espilantol) foi capaz de tratar 

infecções cutâneas causadas por Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa 

e Escherichia coli. 

 

• Ação em dermatite atópica: O espilantol pode proteger contra as lesões 

cutâneas da dermatite atópica por meio da inibição da via de sinalização MAPK e 

pode reduzir o infiltrado de células inflamatórias para bloquear a inflamação 

alérgica (Figura 1), como comprovado por estudo in vivo conduzido por Huang e 

colaboradores (2019). 

 



 

Figura 1. Ilustração do mecanismo de ação na injúria cutânea na dermatite atópica: a aplicação tópica de 
espilantol melhora a infiltração de mastócitos, modula os níveis de citocina Th1/Th2, inibe a sinalização MAPK, 
melhora a inflamação alérgica e a dermatite atópica induzida por DNCB (2,4-dinitrochlorobenzene).  

 

A Figura 2 mostra o efeito da aplicação tópica de espilantol nas lesões da dermatite 

atópica induzida por DNCB na pele da orelha dos animais. Espilantol atenuou o 
colágeno dérmico excessivo e reduziu a espessura epidérmica nas lesões. Também 

promoveu inibição de mastócitos e infiltrado eosinofílico nas lesões cutâneas. Outras 

evidências apontam seu uso também na psoríase. 

 

 
Figura 2. Fotografias das orelhas dos animais com inflamação induzida por DNCB e aplicação de concentrações 

diferentes de espilantol (SP-5 e SP-10). 

 

 

• Condições inflamatórias da pele: um estudo in vitro utilizando queratinócitos 

humanos HaCaT mostrou que o espilantol tem efeito inibitório na produção de 

mediadores associados à inflamação, tais como IL-6, IL-8, MCP-1, ICAM-1 e COX-

2. A Figura 3 ilustra o potencial anti-inflamatório de espilantol. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3. O espilantol suprime a habilidade adesiva dos monócitos em células HaCaT ativados por TNF-α. Os efeitos 

de SP na adesividade do monócito em células HaCaT induzidas por TNF-α foram investigados; Células THP-1 foram 

incubadas com: (A-a) HaCaT não tratadas; (A-b) HaCaT tratadas com TNF-α; (A-c) HaCaT tratadas com 10 µM SP; 

(A-d) HaCaT tratadas com 30 µM SP; (A-e) HaCaT tratadas com 100 µM SP; e (A-f) HaCaT tratadas com 150 µM SP, 

respectivamente. Scale bar=200 µm. 

 

As evidências apontam que o espilantol apresenta uso promissor na dermatologia, pois 

envolve ações tanto na cosmiatria, como nas condições cutâneas que envolvem inflamação 

da pele, como dermatite e psoríase. 

 

Indicações 

Spenla é um extrato natural de uso tópico, indicado para produtos com ação antirrugas, 

ação tensora e produtos destinados a condições cutâneas que envolvem inflamação. 

 

Recomendação de uso 

Spenla pode ser utilizado nas concentrações de 1% a 8%, nas mais diversas formas 

farmacêuticas de uso tópico (ex: pomada, adesivos, géis).  

 

Outras informações: A matéria-prima apresenta-se como líquido viscoso, de coloração 

pardo-esverdeado escuro, com odor e sabores característicos. Contém no mínimo 30% de 

espilantol. Pouco solúvel em água e ligeiramente solúvel em etanol. 

 

 

Referências Bibliográficas 

1. Huang WC, Huang CH, Hu S, Peng HL, Wu SJ. Topical Spilanthol Inhibits MAPK 

Signaling and Ameliorates Allergic Inflammation in DNCB-Induced Atopic 

Dermatitis in Mice. Int J Mol Sci. 2019;20(10):2490. Published 2019 May 20.  

2. Abdul Rahim R, Jayusman PA, Muhammad N, et al. Potential Antioxidant and Anti-

Inflammatory Effects of Spilanthes acmella and Its Health Beneficial Effects: A 

Review. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(7):3532. Published 2021 Mar 29.  

3. Afzal A, Shah NH, Hussain I, Munawar SH, Mumtaz A, Qureshi N. Preparation of 

Spilanthes acmella based emulgel: Antimicrobial study and evaluation. Pak J 

Pharm Sci. 2022 Jan;35(1(Supplementary)):287-295. 

4. Huang CH, Chang LC, Hu S, Hsiao CY, Wu SJ. Spilanthol inhibits TNF‑α‑induced 

ICAM‑1 expression and pro‑inflammatory responses by inducing heme oxygenase‑1 

expression and suppressing pJNK in HaCaT keratinocytes. Mol Med Rep. 2018 

Sep;18(3):2987-2994. 



 

5. Demarne, F., Passaro, G., 2009. Use of an Acmella oleracea extract for the 

botulinum toxin-like effect thereof in an anti-wrinkle cosmetic composition. US 

Patent No.7,531,193 B2. 

Última atualização: 18/04/2022 TC. 

 


