
Aspargo e câncer
Hernani Pinto de Lemos JúniorI, André Luis Alves de LemosII

Pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica e Medicina Baseada em Evidências da  
Universidade Federal de São Paulo — Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), Centro Cochrane do Brasil

INTRODUÇÃO

Fundamentos 
Aspargo é uma planta da família Asparagaceae, gênero 

Asparagus. É um alimento muito apreciado na culinária eu-
ropeia. O aspargo é nutritivo por conter diversas vitaminas e 
minerais. Também é fonte de um antioxidante, a glutationa.1 
O  seu uso na alimentação remonta a séculos e expandiu-se 
para outros continentes em um uso menos rotineiro. Na evo-
lução do tempo de seu uso, o aspargo foi colocado em um pata-
mar além do nutricional, galgando propriedades anticancero-
sas, propagadas na literatura apócrifa. Os leigos que acessam 
a internet impressionam-se com a quantidade de opiniões que 
levam a crer em propriedades miraculosas, principalmente 
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RESUMO
Introdução: O aspargo é tido popularmente como suplemento alimentar eficaz no tratamento do câncer.  Objetivo: Avaliar a eficiência da suplementa-
ção de aspargo no  tratamento ou na prevenção de câncer. Métodos: Por meio de uma revisão sistematizada da literatura (Lilacs, Medline, Colaboração 
Cochrane, PubMed), procurou-se evidência, em artigos científicos, da ação do aspargo no tratamento do câncer. Não houve restrição a idade, idioma 
ou tipo de câncer, assim como o tipo de publicação não ficou restrito aos de melhores qualidades metodológicas. Resultados: Não foram encontrados 
estudos. Conclusão: Não há evidência, na literatura mundial, da eficácia da suplementação de aspargo no tratamento ou prevenção do câncer.

PALAVRAS-CHAVE: Aspargo, câncer, medicamentos fitoterápicos, alopatia, medicina baseada em evidências

contra o câncer. Acontece que esses artigos na realidade pro-
vêm de opiniões mal alicerçadas através do tempo.

OBJETIVO

Avaliar a eficiência da suplementação de aspargo no trata-
mento ou na prevenção de câncer.

MÉTODOS

Foi realizada busca sistematizada nos sites científicos na 
área da saúde listados na Tabela 1. Não houve restrição a 
idade, idioma ou tipo de câncer, assim como o tipo de publi-
cação não ficou restrito aos artigos de melhores qualidades 
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metodológicas. As bases de dados pesquisadas e as estratégias 
de busca estão mostradas na Tabela 1.

RESULTADOS

Não houve análise de resultados em virtude da falta de 
estudos.

DISCUSSÃO

É bastante conhecido na história da saúde que muitos ve-
getais têm propriedades específicas comprovadas na saúde 
humana.2-30 Muitos deles foram industrializados e transfor-
mados em cápsulas para consumo como fitoterápicos.7,16,22  De 
outros foi extraído o princípio ativo e eles foram industrializa-
dos e incorporados à alopatia.10 

Sabemos que todos os seres vivos vegetais têm, em meno-
res ou maiores quantidades e proporções, vitaminas, minerais e 

Tabela 1. Resultados da busca na literatura

Base de dados Pesquisa
Referências 
encontradas

Lilacs (Literatura 
Latino-Americana 
e do Caribe em 
Ciências da Saúde)

“ASPARGO” or “ASPARGO/” or “ASPARGO/GE” or “ASPARGO/PH” or “ASPARGUS” 
or “ASPARGUS/” or “ASPARGUS/GE” or “ASPARGUS/PH” [Palavras] and “CANCER/TH” 
[Descritor de assunto] and “ENSAIO CLÍNICO” or “ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO” or 
“ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATÓRIO” or “ESTUDO COMPARATIVO” or “ESTUDO 
MULTICÊNTRICO” or “METANÁLISE” [Tipo de publicação]

0

Medline (Medical 
Literature Analysis 
and Retrieval 
System Online)

“ASPARAGUS” [Words] and “CANCER” or “CANCER/DH” or “CANCER/TH” or “THERAPY-
RELATED CANCER/” or “THERAPY-RELATED CANCER/TH” [Subject descriptor] and “CLINICAL 
TRIAL” or “CONTROLLED CLINICAL TRIAL” or “META-ANALYSIS” or “MULTICENTER STUDY” or 
“RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL” [Publication type]

0

The Cochrane 
Collaboration

((((“asparagus plant/drug effects”[MeSH Terms] OR “asparagus plant/therapeutic use”[MeSH 
Terms]))) AND ((“cancer” OR “cancer/diet in”))) AND ((“clinical trial”[Publication Type] OR 
“comparative study” [Publication Type] OR “controlled clinical trial” [Publication Type] OR “meta 
analysis” [Publication Type] OR “multicenter study” [Publication Type] OR “randomized controlled 
trial” [Publication Type]))

0

outras substâncias importantes para o organismo humano. 
Entretanto, estamos na era da ciência comprovada, distan-
te da “opinologia”, e não podemos aceitar indicações não 
comprovadas de tratamento, muitas delas distantes das 
condições tecnológicas atuais. O uso inadequado de trata-
mentos alardeados por ignorância ou interesses comerciais 
pode atrasar ou inviabilizar um tratamento efetivo já con-
tabilizado, principalmente no câncer.  

Por essa razão, embora não tendo encontrado estudos a res-
peito do aspargo, encontramos relevância na publicação deste 
artigo. Aos que apregoam a suplementação de aspargo no cân-
cer, sugerimos a realização de estudos comparativos com boa 
qualidade metodológica que comprovem sua eficácia.

CONCLUSÃO

Não existem evidências na literatura científica que justifi-
quem o uso do aspargo no tratamento do câncer.
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