RHIZOMA CYPERI ROTUNDUS
Nome científico: Rhizoma cyperi
Sinonímia cientifica: N/A
Nome popular: Xiang Fu (Medicina Chinesa)
Família: Cyperaceae
Parte Utilizada: Rizoma
Composição Química: Extrato Concentrado 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
extrato seco de Rhizoma Cyperi, também conhecido como Xiang Fu na medicina
chinesa é obtido através da extração aquosa. Apresenta em sua composição
sesquiterpenóides, norsesquiterpenes, óleos essenciais, flavonoides, glicosídeos
cardíacos, alcaloides e saponinas. Tem origem nas províncias chinesas de
Guangdong, Sichuan, Henan, Zhejiang, Anhui, Shandong e Hunan. É uma planta
multifuncional, amplamente utilizada na medicina tradicional em todo o mundo.

Indicações e Ação Farmacológica
Do ponto de vista da Medicina Tradicional Chinesa, abrange meridianos do fígado e
triplo aquecedor. Atua regulando o fluxo de qi e acalmando o meio, regulando a

menstruação e aliviando a dor, acalmando o fígado para resolver a depressão.
Segundo a MTC, é indicado para estagnação de qi de fígado caracterizada pela
distensão e dor no peito, hipocôndrio e epigástrio, indigestão, sensação de
dificuldade no peito e epigástrio, cólica abdominal, distensão nos seios, desordens
menstruais, amenorréia ou dismenorreia. Estagnação do qi do baço-estômago,
dificuldade e opressão no epigástrio e abdômen, dor, distensão e plenitude.
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.

Toxicidade/Contraindicações

Contra-indicado em metrorragias, gravidez e mioma uterino devido a ação
estrogênica.

Dosagem e Modo de usar:

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