
 

 

COENTRO 

 

Nome científico: Coriandrum sativum L. 

Sinonímia cientifica: Selinum coriandrum Krause 

Nome popular: coendro, coentro-das-hortas, coandro, caopunga, coriandro, xendro. 

Família: Apiaceae (Umbelliferae) 

Parte Utilizada: Erva inteira 

Composição Química: concentração de 5% de polifenóis 

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

CAS: N/A 

DCB: N/A 

DCI: N/A 

 

O coentro é uma herbácea ramificada e aromática, de 30-50 cm de altura,  nativa da 

região Mediterrânea.  

Suas folhas são compostas bipinadas, de segmentos irregulares, as inferiores menos 

divididas. As flores são pequenas, brancas, dispostas em umbelas terminais acima da 

folhagem. Os frutos são aquênios estriados. Multiplica-se apenas por sementes. 

As folhas são popularmente usadas na culinária brasileira como condimento e 

aromatizante. Suas sementes são principalmente usadas, pois apresentam até 1% de 

óleo essencial, tendo diversos polifenóis como componentes principais.  

Considerado digestivo, carminativo e antiespasmódico, hipolipemiante, antioxidante e 

antimicrobiano. 



 

 

 

Figura 1: Coentro (Coriandrum sativum L.). Fonte: 

https://gobotany.newenglandwild.org/species/coriandrum/sativum/. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

O extrato de Coriandrum sativum possui propriedades diuréticas, ação lipolítica e anti-

inflamatória, essenciais na prevenção e tratamento da celulite, diminuindo o inchaço, 

promovendo a quebra de gordura e reduzindo o aspecto “casca de laranja”. O óleo 

essencial do coentro apresenta também ações antibacterianas, antioxidantes, 

anticancerígenas, antidiabéticas e antimutagênicas. Os polifenóis estão muito 

presentes em seu extrato, apresentam potentes efeitos antioxidantes e anti-

inflamatórios que protegem nosso organismo; ação antinociceptiva, por conta da 

redução da liberação ou produção de óxido nítrico; efeito anestésico local, pela inibição 

dos neurônios do SNC e sensorial, diminuição do impulso nervoso e da liberação de 

acetilcolina; ação antileishmaniose e antihelmíntica para Ascaris lumbricoides e 

Pheretima posthuma; atividade antimicrobiana, utilizado na prevenção da infecção 

hospitalar; modulação dos níveis de cortisol; efeito ansiolítico, combatendo e aliviando 

o estresse; ação sedativa e calmante; e atua como um aliado do sistema 

cardiovascular, pois reduz a pressão arterial e apresenta ação vasorrelaxante. Além 



 

 

dos benefícios originados pelos polifenóis, o coentro também apresenta propriedades 

digestivas, hipoglicemiantes, hipolipemiante, diuréticas, é um potente anti-inflamatório 

e seus efeitos analgésicos são indicados para combater as dores articulares.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Contraindicado para pacientes com alergia ao coentro. É necessário informar o médico 

sobre o uso do coentro em casos de gravidez e períodos de amamentação.  

 

Dosagem e Modo de usar 

 

- Extrato seco 5%: 150 mg, duas vezes ao dia. 

- Pó: 200 a 300 mg duas vezes ao dia. 

- Tintura: 25 gotas, três vezes ao dia. 

- TM: 20 gotas com água duas vezes ao dia. 
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