
 

 

FRUCTUS CRATAEGI 

 

Nome científico: Fructus crataegi; Crataegus pinnatifida 

Sinonímia cientifica: Crataegus cuneata 

Nome popular: Shan Zha (Medicina Chinesa). 

Família: Rosaceae 

Parte Utilizada: Fruto 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

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

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 
Indicações e Ação Farmacológica 

 

Os frutos de Crataegus pinnatifida são conhecidos na Medicina Tradicional Chinesa 

como Shan Zha. É tradicionalmente usada para aumentar a digestão. Segundo a 

Medicina Tradicional Chinesa esses frutos se encaixam na categoria e subcategoria 

de substâncias que aliviam a estagnação alimentar. Suas propriedades são: azeda, 

doce e levemente morna. Os meridianos alvos são o fígado, o baço e o estômago.   

Seu extrato concentrado auxilia na digestão e alivia a estagnação de alimentos. 

Melhora a circulação sanguínea, diminuindo a estase e a pressão arterial. Além disso, 

atua reduzindo o colesterol sérico.  

Na Medicina Tradicional Chinesa é indicada para em casos de indigestão e na 

retenção alimentar pelo excesso do consumo de proteínas e gorduras. Combate os 

sintomas de distensão, dor abdominal, diarreia, anorexia, dor abdominal pós-parto, e 

lóquios por estase sanguínea. Também é indicada para o tratamento da hipertensão, 

doenças coronarianas e em casos de colesterol alto.  



 

 

Estudos com Crataegus pinnatifida confirmam sua atividade antioxidante, efeito 

inibitório sobre a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), efeito 

cardiovascular promovendo a vasodilatação e diminuição da colesterolemia. 

Experimentos mostram o efeito deste erva na prevenção da deposição de placas de 

ateroma nos vasos sanguíneos. Além disso, apresenta efeitos antibacterianos sobre 

Shigella sp. e Pseudomonas aeruginosa. Pode ter efeito no útero, contraindo a 

musculatura lisa.  

Toxicidade/Contraindicações 

Seu uso é contraindicado em casos de regurgitação ácida. Deve ser usado 

cuidadosamente em casos de deficiência da função do baço, de queimação ou pirose. 

Em casos de gravidez consultar um médico.  

Dosagem e Modo de usar: 

- Extrato concentrado (10:1): 900 a 1200 mg ao dia. 
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