
 

 

FLOS CARTHEMI  

 

Nome científico: Carthamus tinctorius Linn. 

Sinonímia cientifica: N/A 

Nome popular: Hong Hua (Medicina Chinesa); Safflower extract; açafroa. 

Família: Asteraceae 

Parte Utilizada: Flores  

Composição Química: Extrato seco concentrado 10:1.  

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

CAS: N/A 

DCB: N/A 

DCI: N/A 

 
 

Indicações e Ação Farmacológica 

As flores secas da Carthamus tinctorius L. são conhecidas na Medicina Tradicional 

Chinesa como Hong Hua. É usada tradicionalmente para promover a circulação e 

aliviar a dor. Segundo a Medicina Tradicional chinesa, essas flores se encaixam na 

categoria de substancias que regulam o sangue e subcategoria de substâncias que 

movimentam o sangue. Suas propriedades são: picante e amornante. Os órgãos alvos 

incluem o coração e o fígado.  

Segunda a Medicina Chinesa, a principal função da Carthamus tinctorius é promover a 

circulação e quebrar o sangue congelado. Além disso, estas flores tonificam o sangue, 

auxiliando em casos de estagnação, palidez, amenorreia, oligomenorreia, dores 

articulares ou musculares e varizes de membros inferiores.  

 

 



 

 

Ação cardiovascular: 

A Carthamus tinctorius reduz a pressão arterial, reduz o inotropismo com ação 

dependente de dose, causa vasoconstrição das artérias renais e dos vasos 

periféricos, vasodilatação coronariana e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Estas 

flores possuem um glicosídeo que age reduzindo o consumo de oxigênio no 

miocárdio, protege a célula isquêmica e reduz a área de esquemia, por tanto, tem sido 

usada em estudos com miocardiopatia isquêmica.  

Ação anti-inflamatória e analgésica: 

A Carthamus tinctorius é capaz de reduzir mediadores inflamatórios e bloquear as 

fases precoce e tardia da nocicepção no sistema nervoso central. Por tanto, seu 

extrato atua de forma central e periférica reduzindo a dor inflamatória, é considerado 

um potente agente antinociceptivo e anti-inflamatório.  

Fibrose renal e ação antioxidante: 

Estudos atuais comprovam o papel do Carthamus tinctorius como protetor da fibrose 

renal através de sua ação antagonista de fibrose pela supressão de sinais de TGF-β. 

Esse efeito é dose dependente e pode ser parcialmente justificado pela ação 

antioxidante do extrato, que reduz significativamente o estresse oxidativo celular.  

Toxicidade/Contraindicações 

Não apresenta toxicidade. É contraindicada na gravidez, pois pode provocar aborto 

por conta do aumento da contração uterina. Deve ser usada cuidadosamente em 

casos de metrorragia intensa, pois pode provocar aumento de sangramento.  

 

 



 

 

Dosagem e Modo de usar 

- Extrato concentrado (10:1): 300 a 900 mg ao dia. 
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