
 

 

EQUINÁCEA PURPÚREA 

 

 

Nome científico: Echinacea purpúrea (L.) Moench. 

Sinonímia Científica: Rudbeckia purpúrea L. 

Nome popular: Flor-roxa-cônica,cometa-roxo,equinacea, coneflower. 

Família: Asteracae ou Compositae. 

Parte Utilizada. Raiz e rizoma. 

Composição Química: Compostos terpenoides: óleo essencial: borneol, 

bornilacelato, germacreno, cariofileno epocido, D-cariofileno e ácido palmítico; 

compostos fenólicos: fenilpropanoides derivados do ácido cafeico, ácido chicórico, 

ácido caftárico e ácido clorogénico; Flavonoides: nicotiflorina (campferol-3-O-rutósido) 

e rutina, quercetina, kaempferol, glicósidos; polissacáridos: 4-O-

metilglucuroarabioxilano, ramnoarabinogalactano acídico, xiloglucano; e compostos 

azotados.   

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

O género Echinacea pertence à família das Asteracae ou Compositae, um grupo de 

plantas pratenses, silvestres e perenes, nativas da América do Norte, cujas principais 

características são as raízes aprumadas, cilíndricas, estriadas longitudinalmente, que 

desprendem odor aromático e sabor adocicado provocando um discreto 

adormecimento na língua. A planta apresenta uma altura aproximada de 100 cm, 

folhas ásperas, lanceoladas, de cor verde intenso e escapo com inflorescência 

solitária em capítulo, com sensivelmente 20 flores liguladas na periferia e tubulosas ao 



 

 

centro, formado um disco cónico, que aparenta um “ouriço-do-mar”, em grego 

“echinos”, do qual deriva o nome botânico Echinacea. Florescem desde meados do 

verão até ao princípio do outono. As flores são de diversas cores, variando de rosa a 

um púrpura denso, e os frutos são aquénios tetragonais. A planta apresenta diversos 

compostos ativos e o sinergismo destes são os responsáveis por sua atividade 

farmacológica. 

 

Indicações e Ação Farmacológica: 

  

Está indicada principalmente nas infecções do trato respiratório, urinário, abcessos, 

ulceras, furúnculos, carbúnculos e gripes; por apresentar atividades tais como: 

Antifúngica, antibacteriana, antiviral, antioxidante, anti-inflamatória anticancerígena, 

antigripal. 

 

Ação imunomoduladora: Uma das formas de imunomodulação pela EP ocorre 

através da estimulação de células “natural killer” componentes do sistema 

complemento e macrófagos, que desempenham um papel fundamental na defesa do 

organismo, através da fagocitose, geração de radicais livres, mediação de processos 

inflamatórios e secreção de uma variedade de substâncias bioquimicamente 

diferentes, como enzimas, citoquinas anti e pro-inflamatórias, tais como o fator de 

necrose tumoral α (TNF-α), e outras substâncias como o óxido nítrico e espécies 

reativas do oxigénio, o que aumenta a capacidade para diminuir tumores e eliminar 

bactérias e fungos, em condições in vitro. 

 

Ação antiviral: Estudos in vivo demonstrou-se que os extratos aquosos e etanólicos 

de EP, apresentam atividade antiviral potente contra o vírus Influeza A, Herpes 

simplex e coronavírus, tendo manifestado ser menos eficaz contra vírus intracelulares, 

pois a própria célula funciona como barreira. No entanto, atua sobre as partículas 



 

 

virais que se distribuem pelos fluidos extracelulares, alterando o percurso da infeção 

por modulação das citoquinas e não por atuação diretamente sobre o vírus. Numa 

outra investigação com EP em concentrações recomendadas para administração oral, 

apresentou-se um grande potencial na interrupção da propagação das diferentes 

estirpes do vírus influenza, incluindo as estirpes sazonais, as estirpes aviarias 

altamente patogénicas, bem como, a estirpe pandémica de origem suína. Estudos in 

vitro as culturas celulares infetadas com Influenza A, na presença de EP, resultaram 

em culturas não resistentes ao composto, deste modo pensa-se que o uso continuado 

da EP irá originar muito menos resistências que qualquer outro medicamento antiviral. 

 

Ação antioxidante: Estudos sugerem que, a tintura de Equinácea apresenta um 

maior poder antioxidante relativo às tinturas de Ginkgo e Ginseng. O ácido chicórico o 

fenol em maior quantidade presente em equinácea apresenta uma grande capacidade 

captadora de radicais livres, embora se considere que todos os compostos atuem em 

sinergia. Segundo uma investigação realizada em 2014, sobre um modelo de colite 

induzido por ácido acético, a EP tinha efeito protetor da mucosa, devido ao poder 

antioxidante do ácido cafeico e equinacósido. Neste estudo é reportado o sucesso da 

administração de EP em crianças com mucosite, como efeito adverso da 

quimioterapia. 

 

Ação antibacteriana: Estudos comprovaram que a EP inativou as bactérias: 

Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae e Legionella pneumophila e inverteu 

completamente a suas respostas pró-inflamatórias celulares. São bactérias 

responsáveis por infecções pulmonares graves, dor de garganta, otites, bronquites e 

pneumonias. 

 

Ação anti-inflamatória e anticancerígena: Esta planta também apresenta 

características antitumorais. O extrato etanólico 50 % obtido a partir das flores e o 



 

 

composto ativo, ácido chicórico, induz citotoxicidade em linhas de células tumorais do 

cólon HCT-116 e Caco-2. Demonstrou também aumentar os níveis da enzima 

properdina, no organismo, cuja atividade está diretamente relacionada com a ação 

anticancerígena.  

 

Toxicidade/Contraindicações  

 

Está contraindicado para pacientes portadores de doenças crônicas como 

tuberculose, leucose, colagenose, esclerose múltipla, pacientes com vírus HIV 

positivo, e pacientes em tratamento com imunossupressores. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Rasura/Infusão: 1 g para cada 150 ml de agua, 3 vezes ao dia; 

- Rasura/Decocção: 1 g para cada 150 ml de agua, 3 vezes ao dia; 

- Extrato Fluido: 6 a 9 ml ao dia; 

- Extrato seco 4%: 200 mg, até três vezes ao dia 

- Pó: 1500mg a 3000mg ao dia; 

-Tintura: 0,5 a 1,5ml ao dia 

- TM: 1 ml a 3 ml ao dia.   
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