
 

 

RADIX SAPOSHNIKOVIAE 

 

Nome científico: Saposhnikovia divaricate (Turxz.) schischk 

Sinonímia científica: Radix Saposhinkoviae  (Saposhnikovia Divaricata) 

Nome popular: Fang Feng (Medicina Chinesa). 

Família: Umbelliferae 

Parte Utilizada: Raiz 

Composição Química: A raiz contém diversas substâncias bioativas, tais como 

cromonas, cumarinas, poliacetilenos e polissacarídeos. (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 

 

A raiz seca de Saposhnikovia divaricata, uma erva perene da família de cenoura, 

também é conhecida como Fang Feng na medicina herbal tradicional chinesa. 

Radix Saposhnikoviae é comumente usada para tratar febrilidade, reumatismo, dor de 

cabeça, vertigem, dor generalizada, convulsão, artralgia e sintomas inflamatórios há 

milhares de anos na China, Japão e Coréia. Experimentos científicos modernos 

também confirmaram os efeitos benéficos de Radix Saposhnikoviae usando seus 

extratos. 

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa a raiz se encaixa na categoria de 

substâncias que liberam a superfície, e subcategoria de substâncias que liberam 

vento-frio.  Suas propriedades são: pungente, doce, levemente morna e os meridianos 

alvo são a bexiga, o fígado e o baço. 



 

 

A raiz seca de Saposhnikovia divaricata, conhecida como Fang Feng, possui função 

de expulsar o vento-frio, liberar o exterior; expulsar o vento-frio-umidade para aliviar a 

dor e eliminar vento para aliviar espasmos. 

Na Medicina Tradicional Chinesa a raiz é indicada para tratar: 

- Calafrios, febre, cefaleia e dores no corpo por invasão de vento-frio. 

- Sarampo, prurido e outras condições dermatológicas. 

- Artralgia por invasão de vento-frio-umidade com espasmos musculares, 

principalmente quando a dor articular é migratória. 

- Tremor das extremidades, tétano com opistótono, trismo e convulsões. 

- Vento intestinal que se manifesta com diarreia recorrente e dolorosa com sangue 

vivo nas fezes. 

Nos estudos encontrados, mostrou atividade anti-inflamatória inibindo a produção de 

óxido nítrico (NO), prostaglandina E2 (PGE2), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e 

interleucina-6 (IL-6). Além disso, o extrato promoveu a recuperação do peso de 

membros posteriores, inibiu a produção de citocinas e mediadores pró-inflamatórios, e 

cartilagem protegida e tecido ósseo subcondral no modelo de osteoartrite do rato. 

Portanto, é um potencial agente terapêutico para osteoartrite e/ou sintomas 

associados. Apresentou ainda efeito analgésico, antioxidante e anti-inflamatório.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Esta substância é utilizada principalmente para vento externo. Cautela é necessária 

quando houver vento interno. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

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