
 

 

PERILLA FRUTESCENS 

Sua barriga em boa forma 

 

 

Informações técnicas 

 

Nome científico: Perilla frutescens 

Sinonímia científica: Perilla frutescens var.acuta; Perilla frutescens var. crispa  

Nome Popular: Perilla 

Família: Lamiaceae 

Parte Utilizada: Casca 

Padronização: 3% de flavonoides 

 

 

Considerações iniciais 

 

Perilla frutescens, comumente chamada de perilla coreana é uma espécie pertencente à 

família botânica Lamiaceae, de crescimento anual e nativo do sudeste asiático.  A espécie 

é ainda utilizada popularmente em diferentes modalidades culinárias na Ásia, por 

apresentar um rico apelo nutricional, entre variedades de fibras, vitaminas e minerais. 

Sendo ainda, utilizada pela milenar medicina tradicional chinesa como uma planta com 

propriedades diaforéticas, laxativas e antipiréticas. O extrato da espécie é particularmente 

rico em compostos flavonoides de reconhecida atividade antioxidante, somando-se as 

atividades particularmente descritas pelos estudos farmacobotânicos da vicentina, ácido 

rosmarínico e da perillaketone – Um componente monoterpenoide, particularmente 



 

 

presente no óleo essencial desta espécie, e com reconhecida capacidade procinética 

(KOEZUKA, Y. et al 1985). 

Manter a saúde do sistema digestivo é especialmente importante para a vitalidade e bem 

estar durante todas as fases da vida. Esse fator repercute sobre a capacidade energética, 

nutricional e saúde geral do indivíduo. Sintomas típicos como inchaço, dor, alteração do 

trânsito e mobilidade intestinal, muitas vezes se combinam levando a falta de concentração 

e energia, problemas sociais, sono e no trabalho. Os desconfortos gastrointestinais são 

comumente desencadeados por contrações exacerbadas e desreguladas da porção ilíaca 

do intestino por diversos fatores: estresse diário, sensibilidade a comidas e alérgenos, 

infecções, predisposição genética e microbiota alterada. A cronicidade destes eventos pode 

ter participação no desenvolvimento de comorbidades como dispepsias e irritações 

semelhantes à síndrome do intestino irritável (VERSPOHLA, E. J. et al. 2013).  

 

 

 

 Reduz inchaço e constipação 

 Regulariza o movimento intestinal e sua inflamação 

 

 

Indicações e ações farmacológicas 

 

Perilla frutescens demonstra promover a saúde digestiva. Reduzindo de maneira multialvo 

desconfortos intestinais responsáveis por inchaço e constipação (WERNER, S. B. et al. 

2014). Dentre seus mecanismos, demonstrou possuir uma combinação adjuvante 

terapêutica, com promoção das atividades antiespasmódicas (WERNER, S. B. & FUJII, H. 

2012; VERSPOHLA, E. J. et al 2013), procinéticas (KOEZUKA, Y. et al 1985; ASIF, M. & 



 

 

KUMAR, A. 2010) e anti-inflamatória (URUSHIMA, H. et al. 2015 ). Somadas, são capazes 

de justificar a terapêutica observada de regulação e suporte digestivo.  

Em investigação pré-clínica de tais efeitos, evidenciou-se a capacidade do extrato da 

espécie de Perilla frutescens em acelerar a motilidade intestinal e consequente excreção. 

Investigadores em meados da década de 80 (KOEZUKA, Y. et al 1985) atribuíram a este 

efeito, principalmente a atividade do constituinte monoterpenoíde desta espécie, em 

conjunção sinérgica com mais 4 fitoconstituintes – considerados por esses mesmos autores 

como potenciais inovadores substâncias laxativas, estimulando o peristaltismo dos 

músculos circulares da porção duodenal, enquanto relaxa os músculos longitudinais. Estes 

dados foram corroborados mais tarde em novo modelo pré-clínico por FANG T. e 

colaboradores (2009), complementando que tal mecanismo procinético é intermediado pela 

influência dos fitoconstituintes sobre os canais transportadores de cálcio, encontrados nos 

miócitos do tecido muscular liso do intestino.  

Ademais, apresenta ações anti-inflamatórias através da diminuição de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α, (IL)-1b, IL-6) além de menor liberação de histamina e 

imunoglobulinas do tipo IgE.. Este tipo de atividade avaliada em diferentes modelos 

(URUSHIMA, H. et al. 2015; Oh, H. et al. 2011) sublinham as propriedades anti-

inflamatórias e imunomoduladoras que podem possuir benefícios em diferentes indicações, 

como por exemplo, a síndrome do intestino irritável, além de reações alérgicas-

inflamatórias (WERNER, S. B. et al. 2012).  

O extrato da P. frutescens também foi capaz de mitigar o efeito espasmódico da 

acetilcolina e do Ba++ em modelo pré-clínico. O sistema colinérgico parece se envolver 

intimamente com afecções intestinais e outras doenças. A serotonina amplamente 

encontrada no trato gastrointestinal é capaz de estimular neurônios colinérgicos 

responsáveis pela liberação de acetilcolina, resultando em contração do músculo liso 

enteral. De modo que uma relação desequilibrada entre o sistema neuronal e o intestino, 

somados a presença de compostos citotóxicos como o Ba++, podem influenciar na 

manifestação de sintomas pela contração da musculatura intestinal e consequentes 



 

 

desconfortos sobre o órgão.  Os resultados assinalados por VERSPOHLA, E. J. e 

colaboradores em 2013, são interessantes por justamente simular os principais efeitos 

neurotróficos (acetilcolina) e miotróficos (toxinas, Ba++) responsáveis por este desconforto, 

corroborando o potencial adjuvante e inovador desta espécie sobre este tipo de distúrbio 

orgânico.  

 

 

 

Diferenciais de Perilla frutescens 
 

 Atividade antiespasmódica e anti-inflamatórias. 

 Alívio desconforto gastrointestinal. 

 Promoção da saúde intestinal.  

 Redução do inchaço e auxiliar para uma barriga lisa. 

  

 

 

Toxicidade/Contraindicações 
 

A administração oral de Perilla frutescens nas doses recomendadas apresenta boa 

tolerabilidade. Não recomendável seu uso por gravidades e lactantes.  

 

 

 

Dosagem e modo de usar 
 

Posologia: Utilizar uma dose de 300 mg de Perilla frutescens, duas vezes ao dia. 
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