
 

 

        
 

   FENO GREGO EXTRATO SECO 
 
 

 
 
 
 

 

 
     Descrição 

Fenugreek (trigonella foenum-graecum), em tradução livre feno-grego, é uma erva nativa do 

sul da Europa e da Ásia, mais conhecido como alfarva. Uma das mais antigas plantas medicinais 

cultivadas, seu uso é terapêutico desde a antiguidade. O Feno Grego, hoje, está presente na 

agricultura dos países do Mediterrâneo, Argentina, França, Índia, norte da África e nos Estados Unidos. 

Neste, é vendido sob inúmeras utilidades: como uma comida, condimento, planta medicinal e 

forrageira. 

Fenugreek 
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 O Feno Grego pode chegar de 0,3m a 0,8m de altura e possui flores brancas, que surgem no 

começo do verão e desenvolvem-se em uma longa, delgada e amarelo/marrom espécie de casca que 

abriga sementes de feno-grego, as quais são utilizadas no comércio. 

 

 

     Propriedades 

O Feno Grego possui diversos benefícios. É considerado anticancerígeno, redutor dos níveis 

de glicose para diabéticos e possui funções antioxidantes, que impedem danos causados por radicais 

livres. O Feno Grego possui, em suas sementes, proteína, Vitamina C, niacina, potássio, diosgenina 

(composto que tem propriedades similares ao estrógeno), alcaloides, lisina e L-triptofano, assim como 

saponinas esteroides (diosgenina, yamogenin, tigogenin e neotigogegin). 

Essa erva é considerada uma planta digestiva, 

associada ao melhor funcionamento do sistema digestório. 

Pode ser consumida com o intuito da perda de peso, pois é 

também um laxante natural e inibidor do apetite. Além 

disso, o Feno Grego também diminui o desconforto do 

período menstrual e minimiza sintomas da menopausa. 

Pode ser utilizada para tratar anemia, anorexia, celulite, 

problemas de desenvolvimento infantil, gastrite, 

inflamações, intestino preso, furúnculos, caspa, queda de 

cabelo etc. 

Um dos principais usos e benefícios do feno-grego, 

no entanto, é na estimulação da produção de leite em 

mulheres que amamentam, utilizado para esse fim há séculos. As mães já costumam sentir o aumento 

de produção de leite 24-72 horas após a primeira dose de Feno Grego. 

Devido às propriedades estrógenas do Feno Grego, suas sementes podem ser utilizadas para 

aumentar a libido e diminuir os efeitos de ondas de calor e de oscilações de humor, muito comuns na 

menopausa e na TPM.  
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   Estudos 

Aumento dos níveis de testosterona 

Esse estudo examinou os efeitos do Extrato de Feno Grego nos sintomas de deficiência 

andrógena, função sexual e concentrações de sérum andrógeno em homens adultos saudáveis. O 

estudo foi duplo-cego, aleatório, e por placebo controlado envolvendo 120 homens saudáveis de 

idades entre 43 a 70 anos. O tratamento ativo foi padronizado com 600 mg por dia por 12 semanas. 

O primeiro resultado foi a mudança no questionário de Sintoma de Envelhecimento Masculino (AMS, 

em inglês), uma medida de possível sintomas de deficiência andrógena; a segunda medida foi em 

relação da função sexual e testosterona. Melhoramento da função sexual, incluindo o número de 

ereções matinais e a frequência de atividade sexual. Ambos, sérum de testosterona e testosterona 

livre aumentaram comparados ao placebo após 12 semanas de tratamento. O Extrato de Feno Grego 

é um tratamento seguro e efetivo para reduzir os sintomas de uma possível síndrome andrógena, 

melhora o desempenho sexual e aumenta o nível de testosterona em homens saudáveis de meia-

idade e idosos. 

 

Efeito na diabetes tipo II 

 Muitos ensaios em humanos reportam a habilidade do Feno Grego em diminuir os níveis de 

glicemia, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Os resultados de um teste pequeno, aleatório, 

controlado, duplo-cego, avaliou os efeitos do Feno Grego em 25 pessoas recentemente 

diagnosticadas com diabetes tipo II. Os sujeitos foram separados em dois grupos: um grupo tinha que  

tomar 1 g por dia do extrato da semente do Feno Grego e o outro fazer dieta e praticar exercícios. 

Após 2 meses, os níveis médios da glicose foram diminuídos: 148,3 para 119,9 no grupo do Feno Grego 

e 137,5 para 113 no grupo da dieta e exercícios. No final dos 2 meses, o teste de tolerância da glicose 

era similar em ambos os grupos. Enquanto esses parâmetros não eram estatisticamente significantes, 

a medição da resistência da insulina foi melhor com o grupo do Feno Grego e houve uma diminuição 

significativa nos níveis de triglicérides e aumento de lipoproteínas de alta densidade. 

 

Aumento da lactação 

 O Feno Grego é considerado ser a planta galactagoga mais utilizada e popular no mundo. Não 

é claramente conhecido como o Feno Grego aumenta o fluxo de leite mas é provável que tenha ligação 



 

 

com os fitoestrogênios e diosgeninas constituintes. Embora haja muitos relatos da eficácia do Feno 

Grego como um galactagogo , um estudo publicado informou sobre chá do Feno Grego. Sessenta e 

seis pares mãe-filho foram designados aleatoriamente para um dos 3 grupos, onde cada um recebeu 

3 xícaras por dia de chá do Feno Grego, chá de maçã como placebo e sem recomendações especiais 

para a mãe do bebê. O volume médio de leite materno no grupo do chá de Feno Grego foi 

significativamente mais alto do que o grupo do placebo ou grupo de controle. Os bebês do grupo do 

chá de Feno Grego também ganharam peso antes dos bebês dos outros dois grupos.  

 
 

     Indicações 

 • Aumento de níveis de testosterona; 

 • Diabetes; 

 • Períodos menstruais; 

 • Azia; 

 • Colesterol alto; 

 • Produção de leite materno; 

 • Infertilidade masculina; 

 • Constipação; 

 • Calvície. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

• Medicamentos para diabetes interagem com o Feno Grego: 

O Feno Grego pode diminuir o açúcar do sangue. Medicamentos diabéticos também são 

usados para diminuir o açúcar do sangue. Tomar o Feno Grego com medicamentos para diabetes pode 

diminuir muito o nível glicêmico do sangue. Monitorar os níveis sanguíneos rigorosamente. A dose do 

medicamento para diabetes pode precisar que mudar. 

 

• Medicamentos que retardam a coagulação sanguínea: 



 

 

Podem causar hematomas e sangramentos. Exemplos: aspirina, clopidogrel, diclofenaco, 

ibuprofeno, naproxeno, dalteparina, enoxaparina, heparina, varfarina e outros. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Até 2,5 g duas vezes ao dia. 
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