
 

 

RHIZOMA RHEI 

 

Nome científico: Rheum officinalis. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Ruibarbo, Da Huang (Medicina Chinesa). 

Família: Polygonaceae 

Parte Utilizada: Raiz e rizoma. 

Composição Química: As raízes e as hastes são ricas em antraquinonas. Os 

rizomas contém compostos stilbenoides. O ruibarbo também contém os glucósidos de 

flavanol e moléculas de quinona à base de carbono. (Extrato concentrado 10:1) 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Rheum rhabarbarum, conhecido pelo nome comum de Ruibarbo, é uma planta 

comestível mais utilizada como fitoterápico. O nome é uma combinação do grego rha 

e de barbarum; rha refere-se tanto à planta como ao rio Volga, de onde supostamente 

é originária. Caracterizada por apresentar um caule grosso, folhas grandes (30–40 cm 

de comprimento), dispostas em grupos basais, cordadas e palmadamente bilobulares. 

As flores têm tonalidades que variam entre o vermelho amarelado e o verde-

esbranquiçado, agrupadas ao tamanho de um talo alto, e que aparecem durante o 

verão. Originária da Ásia tem sido usado como planta medicinal há milhares de anos, 

principalmente na medicina chinesa. Como alimento começou a ser utilizado por volta 

do século XIII, quando chegou à Grã-Bretanha.  

Só os talos são comestíveis. As folhas não devem ser consumidas, pois têm forte 

concentração de ácido oxálico, nefrotóxico e corrosivo. 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa se encaixa na categoria de substâncias que 

drenam por baixo, e subcategoria de substâncias purgativas frias.  Suas propriedades 

são: amarga, fria e os meridianos alvo são a coração, o intestino grosso, o fígado e o 

estômago. 

A raiz e o rizoma do Ruibarbo, conhecidos como Da Huang, possuem função de 

movimentar os intestinos, purgar calor, aliviar a toxicidade, limpar o calor do sangue, 

circular o sangue e dissipar estase, drenar o calor-umidade e tratar icterícia.  

Na Medicina Tradicional Chinesa a raiz é indicada para tratar: 

- Constipação, dor abdominal que piora com a pressão. 

- Feridas, carbúnculos, furúnculos e outras infecções piogênicas por calor tóxico e 

queimaduras, bolhas e abscessos intestinais. 

- Hemorragia por calor no sangue com hematêmese ou epistaxe. 

- Massas abdominais, dismenorreia, ferimentos por trauma. 

- Icterícia do tipo yang ou estrangúria. 

Os estudos encontrados relatam sua ação benéfica sobre a nefropatia diabética 

experimental, pois o crescimento renal compensatório foi suprimido e o extrato foi 

muito adequado à função renal dos ratos diabéticos. Outro estudo mostra ainda a 

mistura de três extratos da mesma espécie, cujo resultado mostra a melhora da 

insuficiência renal crônica, que foi associada ao desenvolvimento tardio e/ou a 

reversão dos transtornos nos principais metabolitos associados à insuficiência renal 

crônica induzida por adenina. Além disso, quando o extrato dessa espécie botânica é 

associado à outras ervas da medicina chinesa seu uso pode ser efetivo na prevenção 

de colesterol alto induzido por dieta hiperlipidemia, regulando os genes envolvidos no 

colesterol e metabolismo lipídico, e respostas inflamatórias.  

 

Toxicidade/Contraindicações 



 

 

 

Contraindicada na gestação, durante a menstruação, pós-parto e lactação. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato (10:1): 300 a 1.500 mg ao dia. 
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