
 

 

NOTOGINSENG 

 

 

Nome científico: Panax notoginseng (Burk). 

Sinonímia Científica: Notoginseng radix. 

Nome popular: Ginseng chinês (Nome chinês: San Qi e Tien Chi). 

Família: Araliaceae. 

Parte Utilizada: Raiz. 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1. Contém saponinas, flavonóides, 

poliacetilenos, polissacarídeos, aminoácidos, ácidos gordos, e péptidos. Ginsenósidos 

e polissacarideos são componentes notáveis em P. notoginseng. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Panax notoginseng (Burk), também chamado de Sanqi em chinês, é uma das ervas 

medicinais chinesas mais valiososa. É uma planta perene, cultivada principalmente 

nas áreas montanhosas do sudoeste da China. A planta possui folhas verdes escuras, 

ramificação de uma haste com um conjunto vermelho de bagas no meio. É cultivada e 

recolhida a partir de florestas selvagens, como planta selvagem, sendo a mais valiosa. 

Os chineses se referem a ela como "3-7 root" porque a planta tem três ramos com 

sete folhas cada, suas raízes são colhidas após 3-5 anos de crescimento. 

Notoginseng é classificada na medicina chinesa como quente na natureza, doce e 

ligeiramente amarga no paladar, e não tóxico. P. notoginseng tem numerosos efeitos 

hematológicos e farmacológicos. 



 

 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

É usada para tratar doenças cardiovasculares, dor, inflamação, trauma, bem como 

hemorragia interna e externa devido à lesão. A planta tem efeitos farmacológicos 

sobre o sistema cardiovascular, sistema imunológico, bem como as atividades anti-

inflamatórias, anti-ateroscleróticas, hemostático e antitumoral.  

Estudos demonstram as propriedades do extrato etanólico de Panax notoginseng 

como antimetastáticos. O extrato etanólico desta planta afeta as células através da 

inibição da migração celular, invasão, adesão e regulação da expressão de moléculas 

de sinalização associadas a metástases. 

Em estudo, in vitro, várias partes de Panax notoginseng foram usadas para preparar 

extratos, e a partir destes foram analisados seu efeito antioxidante, o resultado 

mostrou que o extrato de Panax notoginseng inibiu a atividade enzimática da xantina 

oxidase protegendo as células PC12 neuronais contra a peroxidase induzida por 

citotoxicidade. O estudo demonstrou que o Panax notoginseng tem efeito 

neuroprotetor em neurônios cultivados e o mecanismo de proteção subjacente pode 

envolver a ação antioxidante. 

Estudos pré-clínicos, avaliaram os efeitos de P. notoginseng em inflamação do colón 

retal utilizando um modelo de rato experimental. Este estudo mostrou que P. 

notoginseng inibe a colite experimental, de uma maneira dose-dependente, resultando 

em atenuação global de inflamação (índice de atividade da doença), incluindo o 

comprimento do cólon e alterações de peso corporal. A avaliação histológica da colite 

e dados de imuno-histoquímica relacionados a inflamatórios também apoia as 

observações farmacológicas. No estudo, P. notoginseng foi administrado por via oral, 

que é uma forma mais segura e prática para proporcionar o tratamento. 

Em estudos randomizados o extrato de Notoginseng mostrou-se eficaz em aliviar a 

angina de peito (incluindo a recorrência, frequência e duração da angina de peito, 



 

 

apresentação ECG- Eletrocardiograma e dosagem de nitroglicerina) com reação 

adversa baixa. 

Em 24 ensaios clínicos randomizados incluindo 984 pacientes com hemorragia 

intracraniana foram comparados pacientes com tratamentos atuais e pacientes 

tratados com Panax notoginseng. Os pacientes tratados com P. notoginseng 

apresentaram melhores resultados na taxa de eficácia, no Índice déficit neurológico, 

no volume do hematoma intracraniano, volume de edema intracerebral e a incidência 

de eventos adversos. Os estudos mostram que P. notosinseng pode exercer múltiplos 

mecanismos de proteção contra danos cerebrais induzidos pela hemorragia 

intracranial incluindo hemostasia, anti-coagulação, anti-tromboembolismo, 

vasodilatação cerebral, a dinâmica do sangue revigorado, anti-inflamatório, 

antioxidante e efeitos anti-hiperglicêmicos. 

P. notoginseng é usado associado com a raiz da erva Yerbadetajo rehmannia para 

hemorragia acompanhada de suores noturnos, irritabilidade, palmas das mãos e 

plantas dos pés quentes, bochechas vermelhas e sede; são indicados para limpar o 

calor virtual.  

P. notoginseng é usado associado com a folha de Artemísia chinesa e gengibre 

processado para sangramento acompanhado de fraqueza e frieza; aquece o sangue. 

Sangramento acompanhado com fadiga e falta de respiração notoginseng é usado 

com raiz de astrágalo e asiabell raiz pilosa são indicados para reposição de qi (energia 

vital). Hemorragia grave Isso leva a inconsciência, notoginseng é usado com ginseng 

e raiz de acônito para a emergência.  

                    

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não recomendado para mulheres grávidas, na deficiência de Yin e aqueles que 

tendem a desenvolver inchaço da gengiva e feridas orais. 



 

 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

-Extrato seco (10:1): 1 a 1,5 g, divididos em até três tomadas ao dia. 
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