
 

 

CORYDALIS RHIZOMA 

 

 

Nome científico: Corydalis rhizoma  

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Yan Hu Suo; Corydalis rhizoma (Medicina Chinesa). 

Família: Papaveraceae. 

Parte Utilizada: Rizoma. 

Composição Química: Alcalóides: coridalina, coribulbina, apomorfica, berberina, 

tetrahidropalmatina, protopina, tetrahidrocoptisina, tetrahidrocolumbamina, 

alocriptopina, coptisina, coridalmina, dehidrocoridalmina, glaucina, dehidrocoridalina, 

tetrahidroberberina, palmatina, columbamina, lauroscolzina, dehidroglaucina, 

leotocina. (Extrato concentrado 10:1) 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Yan Hu So é um importante medicamento chinês utilizado desde o século VII para 

ajudar a "energizar o sangue" e aliviar qualquer condição dolorosa. Ele é usado 

principalmente para cólicas menstruais e dores abdominais e torácicas. Na China foi 

confirmado a validade do seu uso tradicional, revelando que contém alcalóides 

responsáveis pelo seu efeito analgésico. Originalmente da Sibéria, norte da China e 

do Japão, é comumente cultivada em áreas da China. Suas sementes são espalhadas 

entre a primavera e outono, e seu rizoma é colhido entre primavera e verão, quando 

as partes aéreas estão murchas.  

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

O alcaloide analgésico mais potente é o coridalina. Outro alcaloide, a 

tetrahidropalmatina (THP) é analgésico, sedante e tem demonstrado ser capaz, de 

pelo menos em parte, bloquear os receptores de dopamina no sistema nervoso 

central, e, por isso, está sendo usado como auxilio nos tratamentos contra vício em 

drogas. O THP também estimula a secreção de ACTH no lóbulo inferior da hipófise, 

que controla aspectos de estresse. 

Na china, provas clínicas demonstraram que esta erva é muito efetiva para acalmar 

dores menstruais. 

É muito usado para tratar dores abdominais e qualquer tipo de dor. É usado também 

para tratar feridas, por ser capaz de melhorar o fluxo sanguíneo. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, e embora não 

existam contraindicações relativas a faixas etárias, é recomendado a utilização para 

pacientes de idade adulta. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato (10:1): 300 a 900 mg, divididos em até três tomadas ao dia. 
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