
 

 

CYPERUS ROTUNDUS EXTRACT 

Nome científico: Cyperus rotundus L.  

Sinonímia Científica: N/A 

Nome popular: Xiang Fu (Medicina Chinesa); Rhizoma cyperi; Tiririca, junça.  

Família: Cyperaceae. 

Parte Utilizada: Tubérculos e rizoma. 

Composição Química: Extrato seco padronizado em 10:1.  

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

CAS: 85085-54-7 

DCB: N/A 

DCI: N/A 

 

Rhizoma Cyperi é o rizoma seco de Cyperus rotundus L. (Cyperaceae). O rizoma é 

coletado no outono, as raízes fibrosas são queimadas, e estes secam sob o sol, ou 

as raízes fibrosas são queimadas e estes são fervidos brevemente ou cozinhados 

completamente, e então secos sob o sol, para obtenção de Rhizoma Cyperi. O 

Cyperus rotundus é uma erva tradicionalmente utilizada tanto na medicina tradicional 

chinesa (conhecido como Xiang Fu), como na medicina indiana Ayurvedica. Em 

composição são encontrados sesquiterpenóides, norsesquiterpenes, óleos 

essenciais, flavonoides, glicosídeos cardíacos, alcaloides e saponinas. Seu rizoma 

seco apresenta propriedades adstringentes, sudoríferas, diuréticas, analgésicas, 

antiespasmódicas, aromáticas, carminativas, antitússicas, emenagogas (aumenta o 

fluxo menstrual), sedativas, estimulantes, estomacais, vermífugas, tônicas e 

antibacterianas. É uma planta multifuncional, amplamente utilizada na medicina 

tradicional em todo o mundo. 
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Indicações e Ação Farmacológica 

O rizoma seco do Cyperus rotundus é conhecido na Medicina Tradicional Chinesa 

como Xiang Fu. Segundo a Medicina Tradicional chinesa, essa erva se encaixa na 

categoria e subcategoria de substancias que regulam o QI e acalmam o meio, 

regulando a menstruação e aliviando a dor, acalmando o fígado para resolver a 

depressão. Suas propriedades são: picante, discretamente amarga, doce, aromática e 

amornante. Os órgãos alvos incluem o fígado, triplo aquecedor e o estomago.  

Segundo a Medicina Chinesa, a principal função do Cyperus rotundus é promover a 

circulação de QI e desobstruir o QI do fígado, indicado em casos de irritabilidade, 

gosto amargo na boca, dor e plenitude no epigástrico e hipocôndrios, constipação e 

pulso em corda. Regula o fígado e o baço, harmoniza o JIAO médio, promove a 

circulação do QI no canal do fígado (em casos de dor abdominal e inguinal, hérnia 

inguinal, constipação e ritmo intestinal irregular), além de regular as regras 

(irregularidades menstruais e dismenorreia) e aliviar a dor.  

A fração de hexano do rizoma de Cyperus rotundus pode ser uma nova alternativa 

terapêutica para a doença hepática gordurosa através da inibição seletiva da via 

lipogênica. A parte do tubérculo de C. rotundus é uma das plantas medicinais 

conhecidas mais antigas utilizadas para o tratamento de irregularidades 

dismenorreicas e menstruais. Possui ação relaxante da musculatura uterina e 

estrogênica. É amplamente utilizada na medicina tradicional em todo o mundo para 

tratar desordens digestivas, vômitos, feridas, furúnculos e bolhas, menstruação 

irregular, sangramento interno, perda auditiva aguda, otite média, enxaqueca e 

depressão.  

Estudos comprovam a ação do Cyperus rotundus como anti-inflamatório, protetor 

intestinal, atividade antipirética (semelhante ao ácido acetilsalicílico), ação analgésica, 

tranquilizante, antiepilético, relaxante da musculatura lisa, protetor gástrico e hepático 

e antilipêmico. Além disso, esta erva apresenta atividade antibacteriana, 



 

 

principalmente contra bactérias gram-positivas, como a Staphylococcus aureus e 

Enterococus faecalis.  

Em 2006, um estudo realizado em ratos diabéticos demonstrou a eficácia do Cyperus 

rotundus como anti-hiperglicêmico, ação eficaz contra o diabetes. Esse efeito foi 

explicado por conta da ação antioxidante do extrato, eficaz na eliminação dos radicais 

de DPPH.  

Toxicidade/Contraindicações 

Contraindicado em casos de gravidez, para pacientes com dor abdominal por 

deficiência de QI, em casos de deficiência severa de YIN, em casos de sangramento 

ativo e calor no sangue, metrorragias e mioma uterino devido a ação estrogênica. 

Pode agravar o sangramento. Não apresenta toxicidade.  

Dosagem e Modo de Usar 

- Extrato concentrado (10:1): 600 a 1200 mg ao dia. 
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