
 

 

TREE PEONY 

 

 

Nome científico: Paeonia suffruticosa Andr. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Tree peony, Peônia de árvore. 

Família: Paeoniaceae. 

Parte Utilizada: Casca. 

Composição Química: fenol, paeonoside, paeonolide, apiopaeonoside, paeoniflorin, 

oxypaeoniflorin, benzoíla-paeoniflorin, benzoíla-oxypaeoniflorin, ácido gálico, etc. Além 

disso, também contém óleo volátil, fitosteróis, ácido benzóico, sacarose, glicose. 

(Extrato concentrado 10:1) 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

É uma espécie de peônia nativa da China, difere das peônias de jardim. É conhecida 

como mudan em chinês e é um símbolo importante na cultura chinesa. São arbustos 

de 1 a 1,5 metros de altura. As flores são exóticas, excepcionalmente coloridas, 

perfumadas e muitas vezes são produzidas no final da primavera. Um arbusto pode 

ter dezenas de flores, cada uma delas medindo 15 a 20 centímetros. Habitats são 

lugares ensolarados e férteis, e muitas vezes são cultivadas em jardins. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Possui inúmeras atividades relatadas através de estudos científicos evidenciados.  



 

 

Pode ter efeitos benéficos sobre a função imunológica, o que podem ajudar a diminuir 

a inflamação associada com reações alérgicas na pele. Muitas pesquisas mostram o 

potencial antioxidante da Paeonia suffruticosa Andr. Além disso, pode ter efeitos 

positivos sobre a circulação sanguínea e o tônus do músculo cardíaco e pode ajudar a 

prevenir doenças cardíacas.  

Estudos em humanos têm utilizado a espécie para o tratamento de pressão arterial 

elevada. Pesquisas em mulheres pós-menopáusicas sugerem ter efeitos benéficos 

sobre os níveis de colesterol no sangue. Tradicionalmente, foi usada para tratar 

problemas menstruais e da falta de um período menstrual. Estudos preliminares 

sugerem que pode ter efeitos hormonais. Efeitos anti-inflamatórios podem beneficiar 

pacientes com artrite reumatoide. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Os efeitos colaterais relatados incluem náuseas, vômitos, urticária, erupção cutânea, 

problemas respiratórios e dor no peito.  

Pode aumentar o risco de hemorragia, portanto aconselha-se precaução em doentes 

com distúrbios hemorrágicos ou tomar medicamentos que podem aumentar o risco de 

hemorragia. Ajustamentos de dosagem podem ser necessários.  

Por apresentar atividade hormonal, deve-se utilizar com precaução em mulheres com 

cânceres sensíveis ao estrogênio ou em quem faz o uso de agentes hormonais, como 

pílulas anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (10:1): 0,5 a 1,5 g ao dia. 
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