
 

 

FRUCTUS MELIA 

Nome científico: Melia toosendan Sieb. et Zucc.  

Sinonímia Científica: Melia azedarach L. 

Nome popular: Chuan Lian Zi (Medicina Chinesa), Toosendan Fructus, Cinamomo 

da China, Chinaberry, Azedarache da China. 

Família: Meliaceae. 

Parte Utilizada: Frutos. 

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 secos do Melia toosendan são conhecidos na Medicina Tradicional Chinesa 

como Chuan Lian Zi. Segundo a Medicina Tradicional chinesa, essa erva se encaixam 

na categoria e subcategoria de substancias que regulam o QI. Suas propriedades são: 

amargo, frio e tóxico. Os órgãos alvos incluem o fígado, estomago e o intestino 

delgado.  

Segundo a Medicina Chinesa, a principal função do Melia toosendan é promover a 

circulação de QI nas vísceras, combatendo a estagnação de QI túrbido e calor nas 

vísceras, incluindo dor abdominal, plenitude abdominal, constipação com fezes 

ressecadas e dificuldade para evacuar. Resolve calor, umidade e desobstrui o QI, 

utilizado em casos de estagnação de QI associada a calor e umidade, para queimação 

epigástrica, episódios diarreicos, dor nos flancos e nas fossas ilíacas, e em cólicas 

provocadas por diarreias agudas com pus e sangue. Age também eliminando 

parasitos do tubo digestivo (ascaridíase e enterobíase).  



 

 

Estudos realizados com os extratos dos frutos de Melia toosendan provaram que esta 

erva apresenta atividades anti-inflamatórias, analgésicas, ação anti-helmíntica 

(causando descontrole muscular dos parasitos), ação antibacteriana contra gram 

negativos e apresenta polissacarídeos com potenciais antioxidantes. Além disso, se 

mostrou eficaz contra o câncer de colón, diminuindo o volume tumoral e induzindo 

efeitos apoptóticos, sem efeitos colaterais.  

Toxicidade/Contraindicações 

Contraindicado em casos de deficiência do baço com diarreia. Em doses excessivas 

pode causar vômitos, diarreia, dispneia e arritmias cardíacas.  

Dosagem e Modo de Usar 

- Extrato concentrado (10:1): 300 a 900 mg ao dia, dividido em até três tomadas. 
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