
 

 

ASPARGO 

 

Nome científico: Asparagus officinalis L. 

Sinonímia Científica: N/A 

Nome popular: Aspargo espargo, melindre, aspargo-hortense SHATAWARI. 

Família: Liliaceae. 

Parte Utilizada: Raíz 

Composição Química: Ácido ascórbico, ácido aspártico, ácido glutâmico, ácido 

linoleico, alanina, asparagina, asparagosídeo, asparasaponinas, cholina, coniferina, 

diosgenina, fenol, fitosterol, jamogenina, kaempferol, prolina, quercetina, rutina, 

sarsapogenina, tiamina, tocoferol, folato, riboflavina, zeaxantina, cálcio, ferro, fósforo, 

potássio, sódio, cobre, enxofre, iodo, magnésio, manganês e zinco. Extrato seco 

padronizado em 5% asparosides. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

É uma planta vivaz de rizoma horizontal escamos, cilindráceo e carnoso, emitindo 

numerosas raízes adventícias fasciculadas, filiformes, cilíndricas, carnosas, brancas, 

de onde partem vários caules eretos, também cilíndricos, até glabros e ligeiramente 

glaucos. 

A raiz é amarga, aperitiva, diurética, entrando ainda na composição do famoso 

xarope das cinco raízes. 

 

 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

O Asparagus officinalis possui diversas indicações, as principais são: adaptogênico, 

antitussígeno, antioxidante, imunomodulador, antibacteriano, digestivo, citoprotetor e 

tônico sexual. 

O folato encontrado no aspargo é importante para a prevenção de defeitos no tubo 

neural em mulheres grávidas, tais como espinha bífida no feto. Também diminui os 

níveis de homocisteína no sangue, um componente vinculado a doenças cardíacas, 

infartos e demência. 

Um estudo indicou a redução de riscos de degeneração macular na presença de 

dietas ricas em luteína. Esse estudo também sugere que os frutos oligossacarídeos 

são altamente benéficos, podem ajudar a diminuir a concentração de lipídios no 

sangue, tais como colesterol e triglicerídeos e também pode atuar como probiótico, 

uma substância que promove o crescimento de bactérias saudáveis nos intestinos. 

Estudos mostram que o Aspargo possui também atividade antioxidante, e atua 

inibindo a peroxidação e a oxidação das proteínas. Os antioxidantes podem proteger 

contra moléstias cardiovasculares e câncer. 

Foi demonstrada também atividade antibacteriana in vitro, a qual pode ser 

comparada a atividade antibacteriana do cloranfenicol. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Inflamação das vias urinaria, e irritante das mucosas. 

 

Modo de Usar 

 

Extrato seco 5%: 250mg a 500mg ao dia, podendo ser dividido em duas tomadas.  

Não é necessário aplicar fator de correção. 
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