
 

 

LEONURUS SIBIRICUS 

 

 

Nome científico: Leonurus sibiricus 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Erva de Macaé, motherwort, rubim, erva das lavadeiras, serva de São 

Francisco, cordão de frase. 

Família: Lamiaceae  

Parte Utilizada: Partes aéreas.  

Composição Química: Alcalóides como leorunina, leonuridina, estaquidrina; 

polissacarídeo estaquiose; glicosídeos apolares; iridóides; ácido ursólico; saponinas 

triterpenicas; três diterpenos (leosibirina, isoleosibirina, leoribicina); flavonóides 

glicosídeos p-coumaril como a apigenina e a luteolina; rutina e seus derivados nos 

extratos polares e flavonas metoxiladas, as quais são consideradas marcadores 

taxonômicos. (Extrato concentrado 10:1) 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Leonurus sibiricus é uma planta herbácea perene, de cerca de um metro de altura, 

com caule e ramos quadrangulares, pubescentes, com as folhas e inflorescências; 

folhas opostas, simples, linear lanceoladas, flores pequenas.  

É originária da Ásia, onde tem sido usada medicinalmente para diversos fins 

terapêuticos.  No Brasil a espécie adaptou-se muito bem tanto ao solo como ao clima 

podendo considera-la brasileira, é considerada erva daninha por invadir terrenos, 

plantações e pastagens. 



 

 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

A utilização medicinal das folhas dessa espécie pode prevenir reumatismo crônico, 

apresenta atividade antibacteriana, evita dermatites e outros problemas 

dermatológicos, combate vômitos e diarreias, além de serem eficientes contra 

resfriados, e bronquites.  

Na medicina chinesa, as sementes são consideradas afrodisíacas, a planta seca é 

prescrita como tonificante e usada em disfunções menstruais, e as folhas são 

amplamente utilizadas para o pós-parto e hemorragias.  

Um estudo realizado por WADT e colaboradores confirmou a atividade antimicrobiana 

desta espécie contra o crescimento de Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa e Candida albicans. 

Já outro estudo concluiu que Leonurus sibiricus possui a atividade periférica 

diretamente no processo inflamatório, inibindo os mediadores através da presença dos 

seus constituintes. Os iridóides inibem a iNOS (óxido nítrico sintase) diminuindo assim 

a expressão de NO, um importante mediador inflamatório; o triterpeno ácido ursólico 

possui atividade anti-inflamatória e antinociceptiva devido a inibição da enzima 

ciclooxigenase, principal enzima na síntese de prostanóides. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

É contraindicado seu uso durante a gravidez. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (10:1): 100 a 200 mg até duas vezes ao dia. 

 



 

 

 

Referências Bibliográficas  

 

ALMEIDA, L.F.R.; POLLETO, R.S.; PINHO, S.Z.; DELACHIAVE, M.E.A. Metodologia 

para germinação de sementes de Leonurus sibiricus L. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu, 

v.13, n.2, p.190-196, 2011. 

 

GRANDO, Rogerio; LOPES, Luciane Cruz. Avaliação da Atividade Antinociceptiva de 

Frações Etanólicas e Diclorometano da Espécie Leonurus Sibiricus. 4ª Mostra 

Acadêmica – UNIMEP.  

 

SCREMIN, F.M; FABRO, P.R; DEBIASI, J.Z. Leonurus sibiricus L.: Farmacobotânica e 

fitoquímica. Rev. Pesq. Inov. Farm., vol. 4, n.1, p.31-39, 2012. 

 

WADT, N.S.Y; et al. Atividade antimicrobiana de Leonurus sibiricus L. Rev. Bras. De 

Farmacognosia, vol.5, n.2, p.167- 174, 1996. 

 

 


