
 

 

HERBA SCHIZONEPETAE 

 

Nome científico: Schizonepeta tenuifolia 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Jing Jie (Medicina Chinesa), keigai, Schizonepeta Stem, Cataire 

japonaise, Herba Schizonepetae, folha fina schizonepeta erva, Mint japonês, Erva de 

Fineleaf Schizonepeta, Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae, hyonggae, 

Tenuifolia. 

Família: Lamiaceae 

Parte Utilizada: Partes aéreas 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Schizonepeta tenuifolia é uma erva anual de aproximadamente 50 a 80 cm de 

comprimento e 2 a 4 mm de diâmetro. Sua superfície externa tem um tom roxo, 

coberto com cabelo curto branco-cinza. As folhas são opostas crescendo, com 

incisões profundas formando lóbulos esbeltos. O tempo de colheita preferível é no 

verão e no outono, quando flores estão florescendo totalmente e pico estão ficando 

verdes. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Trata-se do extrato seco de Schizonepeta tenuifolia, conhecido na medicina chinesa 

como Jing Jie. Popularmente é usado para resfriados. Segundo a Medicina Tradicional 



 

 

Chinesa a erva se encaixa na categoria de substâncias que liberam a superfície, e 

subcategoria de substâncias mornas que liberam a superfície.  Suas propriedades 

são: pungente e levemente morna e os meridianos alvo são o pulmão e o fígado. 

Possui função de expulsar o vento-frio, aliviar a superfície, além de promover erupção 

de sarampo, aliviar prurido e cessar hemorragia. 

Na Medicina Tradicional Chinesa é indicada para tratar invasão externa com presença 

de calafrios e febre, cefaleia; estágio inicial de sarampo, erupções prurídicas, 

infecções cutâneas, principalmente as que acompanham sintomas de invasão externa; 

metrorragia, hematêmese e epistaxe.  

Estudos mostram que o extrato seco da Schizonepeta tenuifolia pode auxiliar no 

tratamento de problemas cutâneos. Os estudos encontrados indicam que a planta 

demonstrou ser um tratamento efetivo para eczema atópico crônico em ensaios 

controlados com placebo. Outros estudos mostram que os efeitos anti-inflamatórios 

podem estar relacionados à supressão do fator de necrose tumoral a (TNF-α), e 

associada à redução da peroxidação lipídica e ao aumento das atividades enzimáticas 

antioxidantes, incluindo catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase em 

vivo, ou seja, o extrato do Schizonepeta tenuifolia poderia servir como um inibidor 

natural da oxidação e inflamação.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Indivíduos com pele sensível e problemas de fígado, devem evitar uso, pois pode 

causar inchaço, reações alérgicas e agravamento da doença hepática. Em termos de 

amamentação e gravidez, até agora o impacto ainda permanece desconhecido. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato (10:1): 450 a 900 mg ao dia. 
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