
 

 

SABUGUEIRO 

 

 

Nome científico: Sambucus nigra L. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Sabugueiro. 

Família: Caprifoliaceae. 

Parte Utilizada: Flor. 

Composição Química: As flores do sabugueiro contém óleo essencial, flavonoides 

(eldrina, isoquercetina, rutina), traços de glicosídeos cianogenéticos (sambunigrina), 

taninos, mucilagem e polifenóis (ácido clorogênico e caféico).  

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

O sabugueiro é um arbusto originário da Europa, Ásia e norte da África, de ampla 

distribuição no mundo. É perene, atinge 2-4 m de altura, troncos ramificados e eretos. 

As folhas são opostas, pinadas, com mau cheiro. Suas flores são miúdas e brancas, 

formando belos cachos, e o seu fruto é roliço, de um roxo quase negro, contendo 3 

sementes. É cultivada como ornamental, pelas suas flores vistosas. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

A rutina, presente nas folhas e frutos, atua sobre a permeabilidade capilar, tonificando 

os vasos capilares, estimula a circulação na área aplicada, agindo por irritação local. 

Combate o catarro das vias respiratórias superiores, desobstruindo as vias aéreas, 



 

 

reduzindo o excesso de muco. As mucilagens desenvolvem uma ação emoliente e 

demulcente, protegendo o tecido inflamado e irritado. 

As flores tem ação diaforética, antiespasmódica, emoliente, antirreumática. São muito 

usadas em aplicações cosméticas, tem ainda ação depurativa e galactogoga. Indicado 

seu uso em casos de gripe, febre, bronquite, asma, reumatismo e afecções renais. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Deve ser utilizada com precaução, pois podem causar espasmo e irritações 

estomacais e intestinais. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Infusão: 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Tomar de duas a três xícaras ao 

dia. 
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