
 

 

FRUCTUS FORSYTHIAE 

 

Nome científico: Forsythia suspensa; Fructus Forsythiae. 

Sinonímia científica: Weeping Forsythia Extract;  

Nome popular: Lian Qiao (Medicina Chinesa). 

Família: Oleaceae 

Parte Utilizada: Fruto 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

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

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Lian Qiao tem sido usada na Medicina Tradicional Chinesa ha mais de 4.000 anos e é 

considerada uma das 50 ervas fundamentais. É uma erva pungente de sabor amargo, 

com efeito, antisséptico tradicionalmente usada para tratar furúnculos, carbúnculos, 

caxumba e glândulas inflamadas. O fruto é colhido quando totalmente maduro e seco 

para uso em decocções, possui sabor amargo e adstringente e estimula o coração, o 

sistema nervoso e a vesícula biliar. Contém vitamina P, indicada para fortalecer os 

capilares. O fruto também é considerado antitussígeno, diurético, emenagogo, 

febrífugo, laxante e tônico. É utilizado internamente no tratamento de doenças 

infecciosas agudas, como caxumba, amigdalite e erupções cutâneas alérgicas.  

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa o fruto conhecido por Lian Qiao se encaixa 

na categoria de substâncias que limpam o calor, e subcategoria de substâncias que 



 

 

aliviam a toxicidade.  Suas propriedades são: amarga, levemente pungente e 

levemente fria e os meridianos alvo são o coração, pulmão e vesícula biliar. 

O extrato proveniente do fruto de Forsythia suspensa possui função de limpar o calor, 

aliviar a toxicidade, dispersar o vento-calor, aliviar a superfície, além de reduzir 

inchaço e dissolver nódulos. 

Na Medicina Tradicional Chinesa o fruto é indicado para tratar diversos tipos de 

infecções supurativas na superfície do corpo, como feridas quentes, carbúnculos, 

abscessos e escrófula; vento-calor de origem externa ou estágio inicial de doença 

febril com presença de febre; leve aversão a vento frio; cefaleia e garganta dolorida. 

Estudos recentes comprovam sua ação benéfica no tratamento de dermatites. O fruto 

pode auxiliar no tratamento de distúrbios inflamatórios da pele alérgica, já que atenua 

o estresse oxidativo e a inibição da resposta inflamatória mediada por NF-кB 

modulando a resposta antioxidante mediada por Nrf2 contra lesão inflamatória 

induzida por lipopolisacarídeos. Pode ainda, quando associado com outras ervas da 

medicina chinesa, apresentar ação contra acne. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Esta substância é contraindicada em casos de diarreia por deficiência de yang do 

baço e estômago. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato concentrado  (10:1): 600 a 1.500 mg ao dia. 
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