
 

 

WILD YAN 

 

 

Nome científico: Dioscorea opposita Thunb 

Sinonímia científica: Dioscorea villosa L.; Dioscorea quinata J. F. Gmel.; Dioscorea 

sativa Hort. ex Lam.; Dioscorea waltheri Desf.; Merione villosa Salisb. 

Nome popular: Wild Yam, Yam Mexicano, Inhame Selvagem, Cará, em português; 

Dioscorea, Barbasco, Ñame Mexicano e Raiz del Cólico, em espanhol; Igname 

Sauvage, na França; China Root, Colic Root, Devil’s Bones, Rheumatism Root, Yuma 

e Wild Yam, em inglês. 

Família: Dioscoreaceae 

Parte Utilizada: Raiz. 

Composição Química: Saponinas: dioscina, cuja aglicona é a diogenina; alcalóides: 

dioscorina; Taninos; Amido; Mucilagens; Sais Minerais: ferro, cálcio e fósforo; 

Carboidratos; Vitaminas: tiamina, riboflavina, niacina e ácido ascórbico; Sódio e 

Potássio; β-caroteno; Hormônio: estrona. (Extrato concentrado 10:1) 

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

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

É uma trepadeira perene com rizoma tuberoso cilíndrico, retorcido marrom-pálido. O 

caule é fino, lanoso, marrom-avermelhado com até 12 metros de comprimento. As 

folhas são ovadas, geralmente alternadas, cordadas, com 6 a 14 cm de comprimento. 

A face superior é glabra e a inferior, pubescente. As flores pequenas amarelo-

esverdeadas, as femininas, racemos espigados pendentes e as masculinas em 

panículas curvadas pendentes. 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Estudos demonstram que Wild Yam possui efeitos antioxidantes e anti-hipertensivo. 

Além disso, regula o movimento intestinal isolado, ajuda na digestão, promove 

respostas imune, reduz o açúcar no sangue e inibe a oxidação.  

Vem sendo muito utilizado pelos seus benefícios na saúde da reprodução da mulher, 

incluindo a síndrome pré-menstrual, problemas da menopausa, menstruação irregular 

e dolorosa, desequilibro hormonal feminino e cólicas menstruais. Wild Yam contém 

diosgenina, um precursor parecido com a progesterona que é conhecido por ser útil 

para aliviar os sintomas da menopausa. 

Na medicina chinesa, Wild Yam se destaca pelos efeitos:  

- Sobre o baço e o estômago para ajudar a digestão. Contém amilase, polifenol 

oxidase, que a tornam um importante fator para ajudar a digestão e absorção.  

Além disso, atua sobre a perda do apetite, fadiga corporal, diarreia entre outras 

doenças gástricas;  

- Atua sobre o órgão reprodutor masculino, aumentando a contagem e qualidade de 

esperma. Portanto, é amplamente utilizado para a impotência, ejaculação noturna e 

micção frequente;  

- Atua como antitussígeno. Ele contém saponinas e mucilagem, que têm um efeito 

lubrificante e hidratante. Por isso, tem efeito benéfico sobre o pulmão, para tratar a 

tosse crônica devido à deficiência de pulmão e catarro;  

- Reduz açúcar no sangue. Contém proteína de muco que pode reduzir o açúcar no 

sangue. Portanto, ele pode ser utilizado no tratamento de diabetes; 

- Previne problemas cardiovasculares. Contém uma grande quantidade de proteína, 

vitaminas e oligoelementos, que podem eficazmente impedir a precipitação de líquidos 

na parede dos vasos sanguíneos, evitando assim problemas cardiovasculares.  

- Promove a longevidade, humor calmante e regulação do sono, as propriedades 

medicinais são bastante suave e lenta. E isso pode aliviar o humor e ajustar o sono. 



 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Utilizar dentro das dosagens recomendadas, contém alto teor de estrogênio e o 

excesso pode causar hiperplasia endometrial, distúrbio menstrual, menstruação 

prolongada. O uso fora das doses usuais pode acarretar em alguns efeitos adversos 

como náuseas, vômito e dor abdominal. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato concentrado (10:1): cápsulas de 750 mg, até 3 vezes ao dia. 
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