
 

 

ATRACTYLODES 

 

 

Nome científico: Atractylodes macrocephala. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Bai Zhu, White Atrctylodes. 

Família: Compositae. 

Parte Utilizada: Raiz. 

Composição Química: Atractilon, atractilol, butenolide A e B, acetoxyatractylon, 

hydro-xyatractylon, vitamina A. 

Formula molecular: N/A                 Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

A planta medicinal Atractylodes macrocephala (Baizhu em chinês) tem sido 

amplamente utilizada na medicina tradicional chinesa à cerca de 2.000 anos para as 

queixas de energia e de estômago, tratamento da dispepsia e anorexia, anti-

inflamatório, anticâncer e para aumentar a assimilação. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Estudos relatam que ela pode ajustar a motilidade gastrointestinal, úlcera, proteger o 

fígado, melhorar o sistema imunológico, aliviar o estresse, melhorar a função 

hematopoiética, induzir a diurese, combater a oxidação, retardar o envelhecimento, 

regular o nível de açúcar no sangue e combater o câncer.  



 

 

Beneficia o baço e constrói o "Qi" (Wei Qi) do corpo, ajudando assim a parar a 

sudorese espontânea. Atractylodes fornece energia e combate à fadiga, beneficiando 

o processo digestivo de inúmeras maneiras. Tem também a capacidade de estimular 

respostas imunes.  

 

Efeito endócrino 

Vários testes foram feitos com animais de experimentação visando à compreensão da 

erva Atractylodes macrocephala no metabolismo da glicose. Foi demonstrado que o 

decoto da erva aumenta a absorção da glicose no tubo digestivo. Contudo, o resultado 

não é uma hiperglicemia, e sim, uma hipoglicemia, por aumento da captação da 

glicose a nível celular.  

 

Efeito no tecido muscular 

Atractylodes macrocephala aumenta os estoques de glicogênio no fígado e facilita a 

oxidação da glicose nas células musculares. Em outro experimento (ratos e 

camundongos) recebendo preparação de Atractylodes macrocephala, em doses de 

6g/kg, misturado à ração diária, mostraram um aumento considerável do peso 

corporal, frente ao grupo de controle. O aumento ponderal foi devido ao aumento do 

tecido muscular e os animais tratados demonstraram, também, mais força física.  

 

Efeito hematológico 

A administração de decoctos de Atractylodes macrocephala, por sonda gástrica a 

ratos de laboratório, assim como a voluntários humanos, provocou o aumento do 

tempo de protombina, após quatro dias. O efeito é discreto, mas pode durar dez dias 

após a interrupção da droga.  

 

Efeito diurético 

Diversos estudos comprovaram o efeito diurético. O efeito é marcante e prolongado.  



 

 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Deve ser evitado por aqueles que sofrem de secura e sede devido à deficiência de Yin 

e inchaço no estômago e distensão abdominal causada pela estagnação da circulação 

da energia vital. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (10:1): 600 a 1.500 mg, divididos em até três tomadas ao dia. 
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