
 

 

        

 

YAM MEXICANO EXTRATO SECO 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

     Descrição 

 O Yam Mexicano é um fitoterápico obtido do rizoma seco de Dioscorea villosa 

(Dioscoreaceae), que contém diosgenina, um fitoestrógeno precursor na biossíntese de 

estrógenos e de progesterona. Tem a capacidade de estimular os osteoblastos e aumentar a 

sensibilidade dos receptores de estrógenos.  

Yam Mexicano é um regulador natural dos hormônios femininos. 

O extrato seco deve apresentar no mínimo 6% de Diosgenina. 

  

 

Yam Mexicano Extrato 

 

Nome científico: Dioscorea villosa L.  

Família botânica: Dioscoraeaceae. 

Parte utilizada: Rizoma 

 

Uso: Interno 

 

Fator de Correção: Não se aplica 

 



 

 

 

 

     Propriedades 

 Ainda hoje não existem artigos científicos que confirmem as qualidades terapêuticas 

conhecidas pelo uso popular do Yam Mexicano. Entretanto, existem pesquisadores 

interessados em comprová-las devido à vasta utilização por muitos povos do mundo.  

O Yam Mexicano tem como principal ativo a diosgenina, considerada um precursor hormonal natural. 

Alguns afirmam que ele auxilia o organismo na produção de hormônios. Por sua semelhança de ação com a 

progesterona, estudos médicos tem descoberto os benefícios do Yam Mexicano relacionados à TPM, 

menopausa e osteoporose. Ele regula a produção dos hormônios femininos no corpo e não contém DHEA dentre 

seus ativos.  

O Yam Mexicano é tradicionalmente utilizado para amenizar as cólicas menstruais, e prevenir o aborto, 

agindo como tônico uterino em mulheres grávidas. Pequenas doses de Yam Mexicano, em administrações 

frequentes, podem ajudar a aliviar as conhecidas náuseas durante a gravidez. Seu efeito espasmódico é benéfico 

no alívio às cólicas e flatulência causadas por espasmos musculares.  

Yam Mexicano é ainda utilizado em casos de deficiência circulatória e nas nevralgias. É é adjuvante no 

estágio inflamatório da artrite reumatoide, nas câimbras abdominais e intestinais. Em indivíduos nervosos, 

inquietos ou sob outras condições nervosas, o Yam Mexicano também é usado. 

Como colagogo e colerético, o Yam Mexicano ajuda a aliviar congestão hepática, cólicas e cálculos 

biliares. 

 

 

     Indicações 

 Yam Mexicano é utilizado para o tratamento da menopausa, TPM, osteoporose. 

Regula a produção de hormônios femininos. Alivia congestão hepática, cólicas e cálculos 

biliares.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Concentração recomendada 

 A dose usada na prática médica do Brasil é, atualmente, de 100 a 500mg, 1 a 2 vezes 

ao dia do extrato seco, com abundante ingestão de água. 

NOTA: Não é necessário fazer conversão. 

 

 

     Contraindicação 

 Deve ser administrado com cautela a pacientes sob terapia de medicações esteroidais. 

Deve ser administrado com cuidado a pacientes submetidos à TRH, que fazem uso de 

contraceptivos orais e com histórico de doenças trombolíticas e derrame. É contraindicado 

para pacientes com histórico de tumor estrógeno dependente ou câncer endometrial. 

 

 

     Reações Adversas 

 Baixo índice de efeitos adversos. Pode ocorrer sonolência e vertigens.  

Em doses elevadas, pode provocar náusea e diarreia. 
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