
 

 

FLOS CHRYSANTHEMI 

 

Nome científico: Chrysanthemum morifolium Ramat 

Sinonímia cientifica: Flos chrysanthemi 

Nome popular: Ju Hua (Medicina Chinesa). 

Família: Asteraceae 

Parte Utilizada: Flores 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

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

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 
As flores de Chrysanthemum morifolium são comumente utilizadas na China, no 

preparo de chá e como uma erva medicinal.  O extrato seco de Chrysanthemum 

morifolium, também conhecido como Flos Chrysanthemi ou ainda Ju Hua na 

medicina chinesa é obtido através da extração aquosa. Estudos relatam grande 

variedade de polifenóis encontrados no extrato da planta, além de flavonoides, 

alcaloides e lactonas sesquiterpênicas, que contribuem para as suas atividades 

farmacológicas. 

 
Indicações e Ação Farmacológica 
 

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

pulmão e do fígado. Atua liberando superfícies através da dispersão do vento-calor. É 

indicado para o estágio inicial de doenças febris com calafrios leves, febre e cefaleia, 

olhos avermelhados, inchados e doloridos com excesso de lágrimas por vento-calor 

ou fogo do fígado, além de cefaleia, tontura, sensação de cabeça cheia, tinido, 

moscas volantes por ascensão de yang de fígado. 



 

 

Estudos indicam que os polifenois encontrados no extrato da planta são responsáveis 

por sua forte ação antioxidante, neuroprotetora (é conhecida por seu potencial contra 

cefaleia), e um dos estudos indica que pode aliviar a hipertrofia cardíaca hipertensiva 

em ratos. Seus mecanismos podem estar relacionados à redução da pressão arterial 

e à melhora do metabolismo da energia miocárdica.  Os flavonoides encontrados no 

extrato de C. morifolium foram apontados em um estudo como protetores contra dano 

oxidativo induzido por chumbo no cérebro, fígado e rim de camundongos.  Além 

disso, os extratos forneceram proteção significativa contra isquemia cerebral e lesão 

de reperfusão em ratos através do efeito antioxidante. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Pessoas com diarreia, problemas gastrointestinais ou QI deficiente devem evitar 

Chrysanthemum morifolium. Longo período de uso ou alta dosagem podem levar a 

desordens no sistema digestivo. Em uma dosagem maior pode ocorrer casos de 

epigastralgia ou diarreia.  

 

Dosagem e Modo de usar: 

 

- Extrato concentrado (10:1): 450 a 1500mg ao dia. 
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