
 

 

SEMEN TRITICUM  

 

Nome científico: Triticum aestivum L. 

Sinonímia cientifica: Triticum sativum Lam.; Triticum vulgare Vill. 

Nome popular: Fu Xiao Mai (Medicina Chinesa); Trigo (Brasil). 

Família: Poaceae 

Parte Utilizada: Grão 

Composição Química: Extrato Seco Concentrado 10:1. 

Formula molecular:  Peso molecular:  

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Acredita-se que o trigo (Triticum aestivum L.), como é conhecido hoje, seja originário 

de gramíneas silvestres que se desenvolviam nas proximidades dos rios Tigre e 

Eufrates (Ásia), por volta dos anos 10.000 e 15.000 a. C. A espécie Triticum aestivum 

L. é hexaploide, estruturada em raízes, colmo, folhas e inflorescência. As plantas de 

trigo têm, no final, 5 a 6 folhas, correspondendo ao número de nós. Contudo, 

variações de 3 a 8 são frequentes. Cada folha é composta pela bainha, lâmina, lígula 

e um par de aurículas, normalmente pilosas, na base da lâmina. A disposição das 

folhas é alternada, formando ângulos de 1800 entre uma folha e outra, até a última. 

Seu grão, chamado cariopse, é pequeno, medindo em média 6-7 mm, seco e 

indeiscente. Forma-se apenas um grão a partir de cada flor. O formato dos grãos é 

muito variável, desde grãos curtos e arredondados até grãos estreitos e compridos, o 

que causa diferenças significativas no seu peso específico. 

 

 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 
 
 
Do ponto de vista da Medicina Tradicional Chinesa, abrange o meridiano do coração. 

Atua tonificando o qi, cessa sudorese excessiva e espontânea por deficiência de qi e 

de yang, ou sudorese noturna por deficiência de yin. Limpa calor por deficiência, 

sendo indicado em casos de febrícula crônica e febre consumptiva por deficiência de 

yin. Nutre o coração e acalma o espírito, indicado para palpitação, insônia, 

irritabilidade, instabilidade emocional e desorientação. 

Borah, Sarma e Das (2014), realizaram um estudo em ratos albinos e obtiveram 

como resultado que os grupos tratados com extrato de Triticum aestivum 

apresentaram atividade locomotora melhorada (P <0,05), menor nível de ansiedade, 

níveis elevados de catalase e redução de malondialdeído. A planta ainda demonstrou 

atividade antiúlcerosa, atividade antioxidante e atividade antiartrítica. Considera-se 

ainda que o trigo seja possuidor da propriedade de otimizar o nível de açúcar no 

sangue. 

Em estudo realizado por IM, J. Y. et al (2015), os efeitos antiobesidade do extrato de 

Triticum aestivum foram avaliados em ratos obesos induzidos por dieta com alto teor 

de gordura. A administração do extrato durante seis semanas diminuiu 

significativamente o peso corporal, o colesterol total no soro e os níveis de colesterol 

em lipoproteínas de baixa densidade, o acúmulo de lipídios no tecido adiposo e no 

fígado, as concentrações séricas de leptina e adiponectina, a expressão do receptor 

y (PPAPy) e de ácido graxo sintase. Além disso, aumentou os níveis de proteína 

PPARα no fígado, mostrando que a suplementação com este extrato pode ser 

benéfica para o tratamento e prevenção de obesidade e doenças relacionadas. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Contraindicada em casos de síndromes de origem externa. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Im%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25925980


 

 

 

Dosagem e Modo de usar: 

 

- Extrato concentrado (10:1): 1500 a 3000mg ao dia, dividido em até três tomadas. 
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