
 

 

PHELODENDRON 

 

Nome científico: Phellodendron amurense. 

Sinonímia Científica: N/A 

Nome popular: Phellodendron, Huang Bai, Cork tree, Amur Cork Bark, Amur Cork 

Tree e Amur. 

Família: Rutaceae. 

Parte Utilizada: Casca. 

Composição Química: alcaloide isoquinolínico berberina. Extrato padronizado em 

97% de berberina). 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Alguns compostos químicos presentes no Phelodendron reduzem a vermelhidão e a 

inflamação, a berberina, tem a capacidade de reduzir o açúcar no sangue e o 

colesterol ruim “LDL” protegendo também o fígado contra compostos tóxicos. 

Berberina também age sobre o efeito ansiolítico, antidepressivo e melhora no humor. 

Na medicina tradicional é utilizado no tratamento da diarreia de diferentes origens, 

graças aos efeitos biológicos significativos no trato gastrointestinal.  

Em outro estudo verificou – se que a espécie atua sobre enzimas no músculo do 

fígado que estão envolvidas na melhoria da sensibilidade à insulina, que por sua vez 

ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, e pode ajudar também a reduzir o peso 

corporal. As pesquisas mostram que pode ser um novo tratamento útil para diabetes 



 

 

do tipo 2. Também foram observados em pacientes que receberam doses do 

Phelodendron, redução significativa no colesterol total e LDL. Além de reduções sobre 

a pressão arterial. Pesquisas recentes afirmam que possui efeito anti-inflamatório para 

doenças como lombalgia e reumatismo. Além disso, apresenta atividades antitumorais 

em alguns sistemas in vitro, por meio de inibição da proliferação celular e morte 

celular induzida de forma dependente da dose e tempo – dependente. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Em doses elevadas pode causar hiperemia ocular, visão turva, pupilas dilatadas, 

cefaléia, náuseas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (97%): 300 mg, duas vezes ao dia. 
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