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Valeriana officinalis  

extrato seco (mín.0,8% de ácidos valerênicos) 
Ansiolítico – Calmante – Sedativo - Relaxante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princípio Ativo:  
É uma planta herbácea perene, pertencente à família Valerianaceae. Encontra-
se largamente distribuída por toda a Europa e Ásia, mas devido a seu uso 
medicinal, esta hoje difundida por toda a Europa. O período de colheita é entre 
o outono e a primavera. Logo após a colheita, os rizomas e raízes devem ser 
secos a temperatura de 40°C  para prevenir a degradação dos componentes 
ativos. 
Os principais componentes são: óleo essencial, hidrocarbonetos mono e 
sesquiterpênicos, ácidos valerênicos, ésteres terpênicos, alcalóides, cetonas 
aldeídos e álcoois triterpênicos, valepotriatos e taninos. 
Era recomendada por médicos árabes desde a Primeira Guerra Mundial, para 
tratar neuroses de guerra. Seus efeitos terapêuticos são conhecidos desde o 
tempo do Renascimento. 

Propriedades Farmacológicas: 
A atividade de Valeriana se dá calmante, sedativa, ansiolítica, 

espasmolítica, relaxante e anti-ulcerogênica. O principal efeito é reduzir o 
tempo de indução do sono.  

Os ácidos valerênicos (valerênico, acetóxi-valerênico e hidroxivalerênico)  
têm mostrado diminuir a degradação do ácido gama aminobutírico (GABA). O 
aumento da concentração de GABA na fenda sináptica é um fator responsável 
pelas propriedades sedativas. 

Outro mecanismo que pode contribuir para as propriedades sedativas de 
Valeriana são os altos níveis de glutamina no extrato. Diferentemente do GABA, 
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a glutamina atravessa a barreira hemato-encefálica mais eficazmente, onde 
podendo ser convertido a GABA nos terminais nervosos. 

Existem ainda outros componentes: os monoterpenos se decompõem na 
presença da enzima oxidase em ácido valerênico e metilcetona; o primeiro tem 
ação antiespasmódica e o segundo ligeiramente anestésico. 
 
Estudo clínico: 

Melhoras na taxa de qualidade do sono foram demonstradas num estudo 
randomizado, multicêntrico, que envolveu 121 pacientes. Estes utilizaram a 
dose adequada de Valeriana, uma hora antes de deitarem, por 28 dias. A 
porcentagem de satisfação no tratamento foi de 66%, quando comparado com o 
grupo controle. 

 
Efeitos colaterais: 
O uso prolongado do produto pode causar diarréia e irritação. 
 
Precauções: 
Evitar o uso prolongado. Procurar seguir corretamente a posologia, observando 
a duração do tratamento. 
 
Indicações: 

Valeriana é indicado para distúrbios do sono causados por condições, 
distúrbios mentais, problemas de concentração, excitabilidade, estresse, dores 
de cabeça, neurastenia, epilepsia, histeria, cardiopatia nervosa, estados de 
agitação inerentes ao período menstrual, neuralgia e outros estados de 
ansiedade. 
 
Interações: 

Embora não exista evidência de que haja uma potencialização do efeito 
no sistema nervoso normal, não é recomendado o uso concomitante de 
Valeriana  e bebidas alcoólicas. 
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Concentração usual e modo de administração: 
As doses usuais de Valeriana são de 100 a 500mg/dia, sempre após as 

refeições. Para situações de insônia, de 400 a 900mg de Valeriana, 30 minutos 
antes de dormir. 

Em casos de inquietação e ansiedade, 220mg do Valeriana, 3 vezes ao 
dia. 

Deve-se considerar que a faixa de dose pode variar, dependendo da 
necessidade do paciente. 
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