
 

 

HERBA MENTHAE 

 

Nome científico: Mentha Haplocalyx Briq 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Bo He (Medicina Chinesa). 

Família: Lamiaceae 

Parte Utilizada: Partes aéreas 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Trata-se do extrato seco da Mentha Haplocalyx, conhecida na medicina chinesa como 

Bo He. Popularmente é utilizada para o tratamento de resfriados e asma.  

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa a erva se encaixa na categoria de substâncias 

frias que liberam a superfície.  Suas propriedades são: pungente, aromática e fresca e 

os meridianos alvo são o pulmão e o fígado. 

Possui função de dispersar o vento-calor, liberar a superfície e aliviar a dor de garganta, 

além de movimentar o Qi do Fígado. 

Na Medicina Tradicional Chinesa é indicada para invasão de vento-calor ou estágio 

incial de doença febril epidêmica com cefaleia, febre, calafrios leves, tosse. Também 



 

 

pode ser utilizada para tratar dor de distensão no hipocôndrio por estagnação do Qi do 

Fígado.  

Estudos mostram que o extrato seco da Mentha Haplocalyx pode auxiliar no tratamento 

de problemas cutâneos, como a dermatite atópica. Os efeitos anti-inflamatórios podem 

estar relacionados à inibição da liberação de histamina e prostaglandinas.  

Outro estudo investigou os efeitos da Mentha Haplocalyx no tratamento da asma. Foi 

constatado que o extrato possui a capacidade de inibir a liberação de imunoglobulinas 

e citocinas inflamatórias, portanto pode ser útil no tratamento de doenças inflamatórias 

no trato respiratório. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Contraindicada em casos de deficiência de superfície com sudorese espontânea. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato (10:1): 300 a 600 mg ao dia, podendo ser dividos em até três tomadas. 
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