
 

 

UNCARIAE RAMULUS 

 

 

Nome científico: Uncaria rhynchophylla (miq.) Jacks. 

Sinonímia científica: Uncaria macrophylla; Uncaria hirsuta; Uncaria sinensis; Uncaria 

sessilifructus. 

Nome popular: Gou Teng; Uncariae ramulus cum uncis (Medicina Chinesa). 

Família: Rubiaceae. 

Parte Utilizada: Ramos. 

Composição Química: Alcalóides (rincofilina), taninos, flavonas. (Extrato concentrado 

10:1) 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Esta planta tem origem na China, Japão, Ásia, África e Madagascar. A parte medicinal 

são os ramos, que são colhidos durante o outono e inverno, removido das folhas, 

cortado em seção e secado ao sol. Gou Teng tem um sabor doce e uma propriedade 

fria, agindo sobre o fígado e canais de pericárdio. Tem as funções de remover o calor 

e subjugar hiperatividade do fígado, usado na dor de cabeça e tonturas, para aliviar o 

espasmo, usado em convulsão, eclampsia e hipertensão. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

É indicado seu uso em casos de hipertensão, arritmia, dores de cabeça, náusea, 

hepatites, tonturas, derrame, febre, paralesia facial, hemorragia nasal. 



 

 

Uncariae rhynchophylla reduz a pressão arterial e possui efeitos anti-inflamatórios, 

sendo receitado tradicionalmente para tratar acidente vascular cerebral e demência 

vascular. Também tem efeito neuroprotetor por resistir a oxidação, eliminar radicais 

livres, modulando neurotransmissores e seus receptores, regulando fatores 

inflamatórios e suas vias, atenuando neurônio apoptose, reduzindo sobrecargas 

intracelulares de Ca2+ e atenuando a neurodegerenação. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Utilizar em crianças, grávidas ou lactantes, apenas com orientação de especialista. 

Pacientes hipertensos podem ter reações adversas como bradicardia, tonturas e 

diminuição do fluxo menstrual, porém estes sintomas desaparecem rapidamente. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco (10:1): 600 a 1500 mg ao dia, divididos em até três tomadas diárias. 
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