
 

 

ANEMARRHENA  

 

Nome científico: Anemarrhena asphodeloides Bunge.  

Sinonímia científica: N/A  

Nome popular: Zhi mu (Medicina Chinesa).  

Família: Liliaceae.  

Parte Utilizada: Rizoma.  

Composição Química: Saponinas (sarsasapogenina e timosaponina), neogitogenina 

e mangiferina. (Extrato padronizado 10:1).  

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A  

 

Anemarrhena asphodeloides é uma planta perene nativa da China, Coréia e Mongólia. 

Cresce de 0,5 a 1,0 m e prefere solos úmidos. Seu rizoma é colhido no outono e seco 

para uso posterior. Na China, o nome da planta é Zhi mu e seu rizoma é usado na 

medicina tradicional, com antipirético, anti-inflamatória, antidiabético, antidepressivo, 

diurético, sedativo e antiagregante plaquetário.  

 

Indicações e Ação Farmacológica  

 

Zhi mu é antifúngico, antisséptico, amargo, diurético, expectorante, antipirético, 

hipoglicemiante, laxante, sedativo e tônico. Tem uma ação antibacteriana, inibindo o 

crescimento de Bacillus dysenteriae, B. typhi, B. paratyphi, Proteus e Pseudomonas.  

É utilizado internamente no tratamento de febres altas em doenças infecciosas, 

tuberculose, bronquite crónica, diabetes e problemas urinário.  



 

 

Estudos vêm demonstrando seu efeito na inibição da atividade da lipase pancreática, 

que é uma enzima responsável pela digestão das gorduras. Portanto, ao inibir desta 

enzima, reduz a degradação dos lipídeos no intestino, permitindo a excreção de certa 

porção da gordura ingerida. Esta ação é eficaz na regulação da obesidade, podendo, 

portanto, ser considerado um potencial agente antiobesidade.  

 

Toxicidade/Contraindicações  

 

Não é indicado seu uso em casos em pessoas com problemas no estômago ou com 

diarreia. Pode interferir com medicamentos antidiabéticos.  

 

Dosagem e Modo de Usar  

 

- Extrato seco (10:1): 600 a 1.200 mg, divididos em até três tomadas ao dia.  
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