
 

 

ALISMASTIS 

 

 

Nome científico: Alisma orientale. 

Sinonímia Científica: Ze Xie (Nome chinês). 

Nome popular: Alismastis. 

Família: Alismataceae. 

Parte Utilizada: Raiz/Rizoma . 

Composição Química: diterpeno, echinodol, ácido echinóico e diterpeno, chamado 

de "echinodol" (ácido echinóico).Extrato concentrado 10:1. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Alisma é uma planta perene que cresce de forma agressiva em pontos de água 

pantanosos rasos em algumas partes da Europa, América do Norte, e no norte da 

China. Suas folhas assumem diferentes formas dependendo as folhas crescem acima 

ou na água. A planta raramente atinge uma altura de mais de 30 cm. Existem várias 

subespécies de Alisma encontradas em todo o mundo. 

 

Indicações e Ação Farmacológica  

 

Está indicado como diurético antiurolitiatico, antinefrítico, antiaterosclerótico, 

imunomodulador, antialérgico, hepatoprotetor. 



 

 

Em estudo pré-clínico usando ratos, constatou-se atividade antialérgicas dos extratos 

de alisma em doses orais de 50 a 200 mg/kg, os extratos demostrou um efeito 

inibitório sobre a reação passiva direta. Os resultados indicaram que não só inibem as 

reações alérgicas mediadas por anticorpos, mas também influencia as reações 

celulares e deve ser reconhecida como material para o tratamento de reações 

alérgicas. 

Estudos demonstraram que Alismastis atenuou significativamente a esteatose 

intracelular induzida. 

Alisma é um diurético e é usado para libertar o corpo de excesso de água. Ele tem 

qualidades tônicas suaves e seguras, que afetam principalmente o rim e bexiga. 

Muitas vezes combinada com outras ervas em fórmulas gerais tônicas. É usado para 

tratar pedras nos rins, infecções pélvicas, nefrite, e outras infecções do trato urinário, 

bem como corrimentos amarelados a partir da vagina. Alisma também possui ação 

antibacteriana que ajuda a controlar a infecção. 

Na China, Alisma também é utilizada para ajudar atenuar o catarro, para reduzir a 

sensação de distensão abdominal. 

 

Toxicidade/Contraindicações  

 

O uso prolongado pode trazer irritação ao intestino. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato Seco (10:1): 1 a 3g até três vezes ao dia. 
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