
 

 

LOVAGE 

 

 

Nome científico: Ligusticum chuanxiong Hort. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Lovage, Chuanxiong. 

Família: Umbelliferae. 

Parte Utilizada: Raiz. 

Composição Química: n-hexadecanóico ácido; 4, 7-di-hidroxi-3- butylphthalide; 

crisofanol; ácido caféico; ácido protocatecuico; ácido ferúlico daucosterol; óleo 

essencial (OE); alcaloides; ácidos fenólicos; lactonas ftalida.  

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Ligusticum chuanxiong Hort é uma planta medicinal eficaz, que tem sido aplicada 

extensivamente por muitos anos para tratar várias doenças em conjunto com outras 

ervas medicinais chinesas. Ligusticum tem a propriedade quente e picante no sabor, 

com funções de promover a circulação do sangue e QI, expulsando o vento, e 

aliviando a dor.  

O rizoma de Ligusticum chuanxiong Hort. (LC), também conhecido como Chuanxiong, 

é uma erva muito comum amplamente utilizado no tratamento de doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares. 

 

 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Grande parte dos estudos farmacológicos tem-se concentrado principalmente nos 

efeitos cardiovascular e efeitos vasculares cerebrais, antioxidação, neuroproteção, 

antifibrotico, antinoceptivo, anti-inflamatório e atividade antineoplásica.  

Durante os últimos 10 anos têm demonstrado o vasto potencial medicinal, com uso 

difundido e também com extraordinário potencial para o futuro com propriedades 

terapêuticas benéficas que indicam o seu potencial adaptógeno como um remédio 

herbal eficaz. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não foram encontrados relatos nas literaturas pesquisadas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (10:1): 1,5 a 3g ao dia. 
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