
 

 

SEMEN BIOTA 

Nome científico: Biota orientalis Endl. 

Sinonímia Científica: Thuya orientalis L.; Platycladus orientalis (L.) Franco. 

Nome popular: Bai Zi Ren (Medicina Chinesa); Platycladi Semen; Cipreste de 

cemitério; Tuia; Árvore da vida. 

Família: Cupressaceae. 

Parte Utilizada: Semente. 

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 

As sementes secas do Biota orientalis são conhecidas na Medicina Tradicional 

Chinesa como Bai Zi Ren. Segundo a Medicina Tradicional chinesa, essa erva se 

encaixa na categoria e subcategoria de substancias que aclamam o espírito e nutrem 

o coração. Suas propriedades são: doce, picante e neutra. Os órgãos alvos incluem o 

coração, fígado, baço, rim e o intestino grosso.  

Segundo a Medicina Chinesa, a principal função do Biota orientalis é nutrir o coração 

e acalmar a mente, em casos de nervosismo, insônia, palpitações, memória fraca, 

pesadelos e na deficiência do sangue do coração. Nutri o YIN e umedece os 

intestinos, indicada em casos de constipação por deficiência de líquidos ou por 

deficiência de sangue, com fezes ressecadas, em casos de constipação por 

deficiência do QI dos intestinos, com fezes pouco ressecadas. Também é usada para 

sudorese noturna por deficiência de YIN do rim.   



 

 

Um estudo realizado em 2011 comprovou a ação da Semen Biotae como um 

antioxidante e neuroprotetor. Os resultados apresentaram que o extrato foi capaz de 

prevenir a produção de oxigênio reativo (ROS) induzida por estimulação elétrica, 

diminuindo significativamente a morte celular. Além disso, as preparações com Semen 

Biotae mostraram atividade antibacteriana in vitro, além da ação antifúngica, 

analgésica e vasoconstritora a partir de seus óleos essenciais.  

Toxicidade/Contraindicações 

Contraindicado para pacientes com deficiência do baço, diarreia e em casos de 

fleuma. Pode causar acumulo de líquidos nos JIAOs, agravando o quadro de fleuma.  

Dosagem e Modo de Usar 

- Extrato concentrado (10:1): 300 a 900 mg ao dia, dividido em até três tomadas. 
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