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GYNOSTEMA 

Nome científico: Gynostema pentaphylus 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Jiaogulan, cipó-doce, erva-da-imortalidade, ervamilagrosa, ginseng do sul, 

amacha-zuru (Japão), penta chá, dungkulcha (Coréia)  

Família: Cucurbitaceae.  

Parte Utilizada: Toda planta. 

Composição Química: Extrato padronizado 98% gipenosideo. Magnésio, zinco, cálcio, ferro, 

potássio, fósforo, polissacarídeos, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, caroteno, proteínas, 

fibras, sucrose.  

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

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

É uma trepadeira herbácea proveniente do sul da China, Coreia do Sul e sul do Japão e norte 

da Tailândia. É uma pequena planta de cinco folhas de videira da mesma família das plantas 

de pepino e uma variedade de plantas dos gêneros Lagenaria e Cucurbita.  Tem sido muito 

utilizada pelos povos das montanhas no sul da China e norte de Vietnã como erva para a 

longevidade e, sendo consumida regularmente a sua infusão em forma de chá. Um 

pesquisador japonês constatou que o chá tomado por longos períodos, apresenta um efeito 

antienvelhecimento no corpo humano. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

As substâncias vegetais especiais que geram o efeito adaptógeno presentes na Gynostemma 

pentaphyllum auxiliam na manutenção da homeostase corporal, no balanço de hormônios 

endócrinos, dos sistemas imunológico e nervoso e também em outras funções biológicas, 

como por exemplo, aumento da resistência do organismo ao estresse, trauma, ansiedade e 

fadiga. 
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Todavia, seu mecanismo de ação primário se baseia na ativação de AMPK – proteína quinase 

ativada por AMP, que auxilia na manutenção do balanço energético. Desta forma, atua 

auxiliando a redução da gordura corporal, principalmente visceral, e ajuda a promover a 

redução do peso corporal. 

Estudos têm comprovado a propriedade de promover a presença da enzima superóxido 

mutase, a qual permite a defesa antioxidante endógena na maioria das células expostas ao 

oxigênio. Também tem sido demostrado a redução nos níveis de colesterol no sangue, 

particularmente o nível de LDL, assim como o dos triglicerídeos, entretanto, eleva o nível de 

HDL. Pesquisas indicaram a capacidade de aumentar a atividade dos linfócitos T e atuar 

como inibidor tumoral. 

Indicado para tratamento da hipertensão arterial, pois estimula a liberação de óxido nítrico, 

causando o relaxamento dos vasos sanguíneos, induzindo a redução de pressão arterial. Tem 

sido investigado também o seu uso no tratamento da diabetes. 

Também pode auxiliar o sistema cardiovascular de outras maneiras, como por exemplo, 

fortalecer o coração e promover aumento de batimentos cardíacos com o mínimo esforço. Um 

estudo chinês com 220 atletas descobriu que a erva ajudou a aumentar a eficiência cardíaca 

sem um concomitante aumento na frequência cardíaca ou pressão arterial. Atletas 

participantes foram capazes de produzir mais fluxo sanguíneo e enviar mais oxigênio para os 

músculos, sem forçar o coração a trabalhar mais, aumentando sua resistência. 

Portanto, Gynostema pentaphylus pode ser indicada como antioxidante para aumento da 

longevidade; aumento de resistência (desempenho atlético); redução de fadiga; ação 

adaptógena; coadjuvante no tratamento para gerenciamento de peso; tratamento de 

dislipidemias; e auxiliar para diabetes tipo 2. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não deve ser utilizado por pessoas que façam o uso de anticoagulantes e outros 

medicamentos que contenham Heparina e Varfarina, pois dilui a densidade do sangue. 
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Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (98%): 50 a 150mg ao dia. 
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