
 

 

ARILLUS LONGANAE 

 

Nome científico: Euphoria longan (Loor.) Steud. 

Sinonímia cientifica: Dimocarpus longan; Arillus Longanae. 

Nome popular: Arillus Longan; Long Yan Rou (Medicina Chinesa). 

Família: Sapindaceae 

Parte Utilizada: Fruto 

Composição Química: Extrato Concentrado 10:1. 

Formula molecular:  Peso molecular:  

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

O extrato seco de Euphoria longan, também conhecido como Long Yan Rou na 

medicina chinesa, é obtido através da extração aquosa da fruta da planta. É 

tradicionalmente usado como um tônico e para o tratamento do esquecimento, 

insônia ou palpitações causadas pelo susto. As sementes e os frutos tendem a ser 

usados na medicina tradicional, enquanto as flores tendem a ser vendidas em 

supermercados para uso como um chá aromático. Seus principais componentes 

químicos conhecidos são glicose, sacarose, frutose, adenina, colina, ácido tartárico, 

aminoácidos e proteínas.  

 
Indicações e Ação Farmacológica 

 
 

Do ponto de vista da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), abrange meridianos do 

baço e coração. Possui propriedade doce e amornante. Atua tonificando o sangue e 

nutrindo o baço, para padrões de deficiência de sangue causado por perdas 

sanguíneas e/ou alimentação deficiente, com palidez, fraqueza, cansaço, anorexia, 



 

 

insônia, emagrecimento. Particularmente indicada em fraqueza e anemia do pós-

parto. Deficiência de QI e de sangue com tontura, lassitude, visão borrada, face 

descorada e pálida, formigamento das mãos e dos pés. Tonifica o baço e o coração, 

preenchendo o vazio, nutre o sangue e acalma a mente. Para deficiência de sangue 

no baço e coração, com palidez, cansaço, anorexia, má digestão, palpitações, 

esquecimento, insônia e distensão abdominal.  

Park et al. (2016) identificaram em seu estudo que o extrato exerce sua atividade 

osteogênica por meio da ativação da via de sinalização ERK e pode ter potencial 

como um agente herbáceo ou um agente preventivo para o tratamento da 

osteoporose.  Kunworarath et al. (2016), verificaram que os extratos de Euphoria 

longan possuem propriedades anti-inflamatórias. Sua ação antioxidante também é 

relatada em outros estudos. Preparações de E. longan possuem atividade antifúngica 

“in vitro” contra inúmeros fungos, incluindo Candida sp. e Trychophyton sp., mas 

apenas em concentrações altas. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Contraindicada em casos de fogo-fleuma ou umidade excessiva no aquecedor médio. 

Usar cuidadosamente em pacientes com deficiência do QI do baço.  

 

Dosagem e Modo de usar: 

 

- Extrato concentrado (10:1): 900 a 1500 mg ao dia, dividido em até três tomadas. 
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