
 

 

TERMINALIA CHEBULA 

 

Nome científico: Terminalia chebula Retz.  
Sinonímia cientifica: Chebulae Fructus 

Nome popular: Mirabolano; Black Myroblans (Inglês). Haritaki, Myrobalan, Hardad 

Família: Combretaceae. 

Parte Utilizada: Frutos. 

Composição Química: Extrato padronizado em 39% taninos 

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

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Terminalia chebula é uma importante planta medicinal na medicina tradicional 

indiana, sendo esta, a erva mais frequentemente utilizada na Ayurveda. Trata-se de 

uma árvore de médio a grande porte distribuída ao longo da Ásia tropical e 

subtropical, incluindo a China e o Tibet. Esta árvore é encontrada nas florestas do 

norte da Índia, Uttar Pradesh e Bengala, e é comum em Tamil Nadu, Karnataka e 

Maharastra do Sul. O fruto de Terminalia chebula é considerado o “rei dos remédios” 

pelos Tibetanos, e inigualável pelos institutos Ayurvédicos, além disso, outros 

profissionais de medicina popular demonstram grande consideração pelo mesmo. 

Contém diversos fitoconstituintes, como taninos, flavonoides, esteróis, aminoácidos, 

frutose, resina, óleos fixos, triterpenóides, terpinenos, glicosídeos, entre outros. Entre 

os fitoconstituintes totais, 33% correspondem a taninos hidrolisáveis, sendo que os 

principais são o ácido chebulico, ácico chebulínico, ácido chebulágico, ácido gálico, 

corilagina e ácido ellagico. Estudos recentes mostram que T. chebula contém mais 

compostos fenólicos que qualquer outra planta. 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

A T. chebula possui propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivirais, 

antidiabéticas, antimutagênicas, antioxidantes, antiúlceras, analgésicas e 

cicatrizantes. Também previne danos cardíacos e é utilizado para o tratamento da 

doença renal.  

Seu uso principal se da pela capacidade de diminuir o processo inflamatório em casos 

de artrite e a proteção sobre o colágeno na articulação. Um dos mecanismos 

sugeridos é através do aumento do TGF (Fator de transformação do crescimento), o 

qual regula negativamente a produção de citocínas pró-inflamatórias, além de regular 

outros mediadores, como as ciclo-oxigenases e o TNF-α, que aliviam os sintomas da 

inflamação e da dor. Assim seu extrato pode ser utilizado no tratamento da artrite 

reumatoide, pois apresenta atividade antiartrítica devido seu efeito modulador na 

expressão de citocinas pró-inflamatórias. Estudos relatam sua ação inibitória no 

inchaço em articulações e da redução do nível sérico de TNF-α, que aliviam os 

sintomas da inflamação e dor. 

T. chebula possui ação analgésica comprovada por estudos. Em um estudo duplo 

cego controlado por placebo, sua atividade analgésica e segurança foram avaliadas, 

utilizando modelo de dor térmica com ar quente em 12 participantes humanos 

saudáveis. Os indivíduos foram divididos randomicamente em dois grupos, um dos 

grupos ingeriu duas cápsulas de 500mg em dose única de T. chebula, e o outro 

recebeu cápsulas de placebo idênticas. Os efeitos foram avaliados antes e após 180 

minutos da ingestão. T. chebula aumentou significativamente o limiar de dor e o tempo 

de tolerância à dor em comparação com o tempo basal e o grupo placebo, além disso, 

seu uso mostrou-se bem tolerado pelos indivíduos que a receberam, demonstrando 

sua segurança. 

Possui efeito antihiperglicêmico, atuando como antidiabético. Estudo feito em ratos 

diabéticos demonstrou que o extrato aquoso de Terminalia Chebula melhora a 

tolerância à glicose e reduz a glicose em jejum. 



 

 

Toxicidade/Contraindicações 

Não apresenta toxicidade nas dosagens indicadas. Contraindicada em casos de 

diarreias agudas. Crianças e gestantes. 

Dosagem e Modo de usar: 

A posologia indicada é de 250 a 500 mg, uma a duas vezes ao dia.  
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