
Endopleura uchi – Uxi Amarelo 

Parte utilizada: Casca. 

Composição química: O fruto (que possui importantes qualidades nutricionais sendo 

provavelmente um tônico de sangue e Yin) possui mineiras (Fe, B, Cu, Mn, Z, Ca, Mg), ácidos 

graxos, vitaminas C e E, fitoesteróides, carboidratos, carotenoides, fibras, lipídeos entre outras 

substâncias. Já a casca possui fenóis, bergenina, carotenoides, taninos e outras substâncias 

que precisam ser mais estudadas. 

Ações e indicações clássicas: Utilizada tradicionalmente para colesterol alto, diabetes, 

artrite, mas principalmente tratar miomas uterinos. 

Interações: Nada relatado. 

Efeitos colaterais: Nada relatado. 

Dose: A dose comum varia entre 10 e 40mg/Kg/dia do pó da planta. Essa dosagem esta 

sujeita a variações conforme necessidade do paciente e associações com outras 

plantas. 

Propriedades: Amarga, refrescante. 

Medicina chinesa: Lembramos que os chineses construíram sua farmacopeia energética 

durante milhares de anos, portanto, o resultado apresentado nesta obra não é definitivo. 

 Rompe o sangue estagnado – Essa atividade de circular o sangue acumulado fica bem 

evidente devido sua utilização e eficácia para tratar miomas (podendo apresentar sintomas 

como irregularidades menstruais, massas abdominais, dismenorréia, menstruação prolongada 

e coágulos na menstruação).  Particularmente indicado quando existe suspeita da presença de 

calor umidade no útero. 

Contra indicações energéticas: Utilizar com cuidado em pacientes que apresentam 

estagnação de sangue por frio. Nesses casos associar a ervas amornantes que circulem o Qi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitex agnus-castus - Vitex 

Parte utilizada: Frutos. 

Composição química: Flavonóides, glucosídeos iridoideo (agnosídeo), óleos essenciais, 

diterpenos, isovitexina, taninos entre outras substâncias. 

Ações e indicações clássicas: Regulador menstrual útil em amenorreia, hipermenorreia, 

polimenorreia, oligomenorreia e dismenorreia, cistos ovarianos, mastalgia, mastodínia, 

hiperprolactinemia suave, TPM, fibromas uterinos, infertilidade feminina, insuficiência do 

corpo lúteo, enxaqueca menstrual, endometriose, e acnes em adolescentes por variações 

hormonais. 

Interações: Pode interferir com anticoncepcionais e outras terapias hormonais. O uso 

concomitante com antagonistas dos receptores de dopamina pode diminuir o efeito do vitex. 

Efeitos colaterais: Não utiliza em pacientes grávidas, lactantes e com hiperprogesteronemia. 

Altas doses podem provocar aumento do fluxo menstrual, cefaleia, coceira e urticária 

exantemática. 

Dose: Comumente se utiliza 300 a 2000mg ao dia do pó da planta. Lembrando que essa dose 

está sujeita a variações dependendo da necessidade do paciente e associações. 

Propriedades: Picante, amargo, refrescante. Atua nos canais do fígado, vesícula biliar e 

pulmão. 

Medicina chinesa: Planta já foi catalogada pela medicina chinesa. 

 Circula o Qi do fígado e útero e contém o calor – Utilizada para circula o Qi do fígado que 

interfere no útero e no vaso concepção, sua natureza amarga e refrescante auxilia a controla a 

agitação e ascensão do calor do fígado. Essa única característica do vitex garante sua utilização 

em todas as indicações citadas anteriormente, muitas delas estão relacionadas a calor 

umidade ou fleuma, e seria necessário associar a plantas que drenassem o calor umidade e 

desfizessem nódulos para melhores resultados. Essa planta pode ser utilizada como auxiliar 

para movimentar o Qi do fígado em casos de estaitamínica, gnação que não afete somente o 

útero e o vaso concepção. 

 Elimina vento calor do canal do fígado e beneficia a visão – Classicamente é utilizada para 

tratar calor e vento no canal do fígado principalmente de origem externa apresentando 

sintomas como olhos vermelhos, ardência ocular, cefaleia pulsátil, agitação, nervosismo, 

conjuntivite entre outros sintomas. 

Contra indicações energéticas: Utilizar com cuidado nas deficiências de sangue do fígado 

pois pode gerar sintomas de vento. 

 

 



Lepidium peruvianum – Maca peruana 

Parte utilizada: Tubérculo. 

Composição química: Sitosterol, campesterol, ergosterol, aminoácidos, ácidos graxos, 

vitaminas (do complexo B e E), minerais (Ca, Fe, P, K, Mg), alcaloides, flavonóides, 

antocianinas, cumarinas, taninos, saponinas, cextrinas, glicosinolatos entre outras substâncias. 

Ações e indicações clássicas: Regulador hormonal utilizado inclusive para menopausa, 

estimula a maturação dos óvulos e estimula a espermatogênese melhorando a fertilidade, 

melhora quadros de astenia sexual, adaptógena útil no estresse crônico, melhora 

concentração e memória, imunomodulador útil principalmente em imunodeficiências, melhora 

disposição física e mental, anabolizante natural, aumenta a resistência de atletas, antitumoral, 

antianêmica, afrodisíaca, e útil nas convalescenças. 

Interações: Utilizado frequentemente associado a outras planta adaptógenas e afrodisíacas 

com o objetivo de obter resultados melhores para problemas sexuais. 

Efeitos colaterais: Existe a contra indicação relativa para homens com PSA elevado. 

Dose: A dose comum varia entre 20 e 100mg/Kg/dia do pó da planta. Apresenta grande 

segurança no uso, sendo inclusive utilizada como alimento tradicionalmente, oferecendo 

poucos riscos em doses altas. Lembramos que essa dosagem está sujeita a variações conforme 

o paciente em que for utilizada. Cada pessoa possui necessidades únicas a qual devem ser 

compreendidas antes da administração do fitoterápico. 

Propriedades: Doce, neutra. 

Medicina chinesa: Lembramos que os chineses construíram sua farmacopeia energética 

durante milhares de anos, portanto, o resultado apresentado nesta obra não é definitivo. 

 Tonifica o sangue – Pode ser utilizada para tonificar o sangue que pode apresentar sintomas 

clássicos como vertigens, memória debilitada, entorpecimento dos membros, problemas de 

visão, insônia, menstruação escassa, ansiedade leve ou depressão, palidez na língua, lábios ou 

face. 

 Tonifica o Qi do Rim e restaura a essência – Pode ser utilizado para restaurar deficiências de 

rim, principalmente de Yang, além de restaurar a essência do rim (inclusive muito indicada no 

pós parto) que se apresenta classicamente em crianças com desenvolvimento físico e mental 

deficiente, e em adultos osteopenia ou osteoporose, fraqueza dos joelhos, queda e 

embranquecimento dos cabelos, fraqueza da atividade sexual, problemas na coluna entre 

outros. 

 Tonifica o Qi do Baço – Auxilia a tonificar o baço em deficiências de Qi que apresenta 

sintomas clássicos como pouco apetite, fezes amolecidas, distensão abdominal, lassidão, 

vontade de deitar, fraqueza nos membros entre outros. 



Contra indicações energéticas: A utilização da planta é muito segura, e até o momento não 

foi observada contra indicações, porém por ser tônica, deve ser utilizada com cuidado em 

pacientes com doenças por excesso. 

 

 

Linum usitatissimum - Linhaça 

Parte utilizada: Sementes e óleo concentrado das sementes. 

Composição química: ácidos graxos insaturados (ácido linolênico, linoleico e oleico), 

mucilagens solúveis, linamarina, linustatina, nicolenustatina, glicosídeos cianogênicos, ômegas 

3 e 6, proteínas, vitaminas, minerais, lignanas entre outras substâncias. 

Ações e indicações clássicas: As sementes são fontes de mucilagens útil em enterites, 

síndrome do cólon irritável e diverticulite. O óleo contido na semente pode auxiliar em 

obstipações e abuso de purgantes, auxilia na hipercolesterolemia e aterosclerose, é 

coadjuvante em distúrbios hormonais como a menopausa, TPM, hiper ou hipoestrogenismo, 

além de inchaço devido algum desequilíbrio hormonal. Outras indicações incluem o uso para 

câncer com tumores hormônio dependentes, e doenças autoimunes como o Lúpus. 

Interações: A ingestão concomitante com outras drogas pode reduzir a absorção destas.  

Efeitos colaterais: O uso em altas dosagens pode causar diarreia, náuseas e flatulência. 

Deve-se evitar o uso na gravidez por risco de aborto espontâneo e teratogenicidade. A casca 

das sementes imaturas contem componentes cianogênicos o que pode causar intoxicação. 

Deve-se evitar também nos casos de câncer de próstata, obstrução intestinal e íleo paralítico. 

Dose: A dose varia conforme a utilização. O uso do óleo pode chegar a até 30 gramas ao dia 

para obstipações. Essa mesma dosagem em sementes ou farinha pode ser usada para 

diverticulite e inflamações nos intestinos. Para problemas como aterosclerose, 

hipercolesterolemia, lúpus e distúrbios hormonais, cerca de 3 gramas do óleo ao dia são 

suficientes, podendo ser ingerido em capsulas. 

Propriedades: Doce, neutra. Atua no pulmão, fígado e intestino grosso. 

Medicina chinesa: Lembramos que os chineses construíram sua farmacopeia energética 

durante milhares de anos, portanto, o resultado apresentado nesta obra não é definitivo. 

 Tonifica o sangue do fígado e controla o vento – Utilizada para tonificar o sangue do fígado 

e seus sintomas clássicos como enfraquecimento da visão, menstruações diminuídas, face e 

língua pálidas, tontura, formigamento dos membros, unhas e cabelos fracos, depressão, 

nervosismo entre outros. Útil nos casos em que a deficiência de sangue gera vento 

comprometendo a nutrição dos tendões causando dor e fraqueza muscular, parestesias 

migratórias, fasciculações musculares e déficit da coordenação motora. 



 Umedece as fezes – Utilizada para constipação por deficiência de Yin ou sangue 

apresentando fezes ressecadas com desconforto nos flancos que alivia com a pressão.  

 Tonifica os fluidos – Utilizado para repor o Jing Ye do corpo danificado por doenças de 

origem interna, principalmente indicado para ressecamento do estômago e intestino com 

sintomas como sede intensa, epigastralgia em queimação, boca seca, constipação com fezes 

secas, dor e sangramento na evacuação. Existe a possibilidade de tratar deficiência de Yin do 

pulmão, porém esta afirmação precisa de mais estudos e comprovações clínicas.  

Contra indicações energéticas: Contra indicado em casos de secura proveniente do 

exterior, pois apesar da erva ser significativa para umedecer a secura, ela pode aprofundar o 

fator patogênico por atuar no nível do sangue, então recomenda-se primeiro expelir o fator 

patógeno e depois utiliza-la se necessário. A erva é consideravelmente “densa” para digerir, 

portanto utilize com cuidado em pacientes com deficiência de Qi e/ou Yang do baço, ou em 

pacientes com Fleuma, umidade no corpo. 

 


