
 

 

RADIX PLATYCODI 

 

Nome científico: Platycodon grandiflorus; Radix Platycodi 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Jie Geng (Medicina Chinesa). 

Família: Campanulaceae 

Parte Utilizada: Raiz 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

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

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

A raiz de Platycodon grandiflorus é conhecida na Medicina Tradicional Chinesa como 

Jie Geng. É tradicionalmente usada para tratar dores de garganta, rouquidão e tosse 

há milhares de anos na China, Japão e Coréia. Segundo a Medicina Tradicional 

Chinesa a raiz se encaixa na categoria de substâncias que transformam a fleuma e 

cessam a tosse, e subcategoria de substâncias que resolvem fleuma.  Suas 

propriedades são: amarga, pungente e neutra e o meridiano alvo é o pulmão. 

A raiz seca possui função de abrir o pulmão, promover a saída de pus, suavizar os 

abcessos e beneficiar a garganta. 

Na Medicina Tradicional Chinesa a raiz é indicada para tratar: 

- Patógenos exógenos invadindo o pulmão; 

- Fleuma obstruindo os pulmões com sintomas de dor de garganta, rouquidão, tosse e 

expectoração difícil; 



 

 

- Abscessos pulmonares com dor torácica, expectoração amarela, espessa ou 

purulenta e hemoptise; 

- Abscessos na garganta. 

Estudos modernos comprovam suas propriedades anti-alérgicas e antiinflamatórias. 

Os estudos encontrados relatam que ele inibe alergia causada por mediadores 

alérgicos. O extrato tem um efeito amplo na resposta celular inata, bem como 

inflamação alérgica. Consequentemente, considera-se que o tratamento oral do 

extrato possui uma propriedade inibidora sistêmica através da supressão das 

respostas pró-inflamatórias, bem como das respostas Th1 e Th2. Estes resultados 

sugerem que Platycodon grandiflorum pode ter um potencial efeito terapêutico para a 

dermatite atópica através da inibição da reação alérgica e inflamatória. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não foram encontradas nas literaturas consultadas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato concentrado (10:1): 300 a 900 mg ao dia. 
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