
 

 

GOJI BERRY 

 

 

Nome científico: Lycium barbarum. 

Sinonímia Científica: N/A 

Nome popular: Goji, Bagas-de-goji, Goji berry, Lício da Barbária, Wolfberry. 

Família: Solanaceae. 

Parte Utilizada: Fruto. 

Composição Química: polissacarídeos, proteoglicanos, uma série de açúcares como 

arabiose e a xilose, ácido galacturônico, zeaxantina, carotenoides, vitaminas, 

agliconas e ácidos graxos. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

A fruta, sensação da indústria de alimentos saudáveis no Brasil e outros países, é um 

dos ingredientes mais conhecidos da tradicional medicina chinesa, onde é apreciado 

por ser a fruta da longevidade, sendo indicada para a visão, para o fígado, para 

estimular o sistema imunológico, o sistema vaso circulatório, o desempenho sexual, 

além de inúmeras outras indicações. Goji Berry são as populares bagas de Goji, 

pequenas frutas vermelhas nativas de regiões da China, do Tibete e da Mongólia, 

onde são cultivadas e consumidas há alguns milhares de anos. 

Submetida a inúmeras pesquisas para analisar suas propriedades, os cientistas se 

surpreenderam ao constatar que a Goji berry é um dos alimentos mais nutritivos que 

se tem conhecimento em todo o planeta, com um grande número de aminoácidos, 

vitaminas, minerais, ácidos graxos insaturados, antioxidantes e sendo especialmente 
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rica em polissacarídeos Os antioxidantes presentes na fruta têm uma importância 

fundamental no combate ao envelhecimento da pele, estimulando a renovação das 

células. As bagas de Goji também são responsáveis pelo emagrecimento de seus 

usuários, e os resultados podem ser percebidos em poucos meses. A Goji berry é 

uma fruta seca, vermelha, de aspecto semelhante as uvas passas que conhecemos e 

de sabor adocicado. Podem ser consumidas naturalmente, puras ou misturadas com 

iogurte, cereais, etc. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Estudos pré-clinicos mostraram que a Goji berry reduziu significativamente o edema 

inflamatório da reação de queimadura solar através do consumo do suco por ratos de 

laboratório. Os resultados sugerem que o consumo do sumo poderia proporcionar 

fotoproteção adicional para os seres humanos suscetíveis. 

Pesquisa publicada em maio de 2008, no Journal of Alternative and Complementary 

Medicine, comprovou que o consumo regular da fruta asiática resulta no aumento no 

nível de energia, desempenho atlético, qualidade do sono, facilidade de despertar e a 

capacidade de se concentrar em atividades. Além disso, pode ajudar na redução da 

fadiga e do estresse. 

Potente antioxidante e com efeito imunoestimulante adicional, adjuvante nos 

tratamentos do câncer e nas doenças do fígado e dos testículos. Atua como um 

forte aliado na prevenção do envelhecimento e auxilia no emagrecimento. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Dois casos relatados sugerem importante interação entre Goji Berry e warfarina. A 

razão normalizada internacional (RNI) para a warfarina pode aumentar quando 

associada ao Goji Berry. 



 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

-Fruto desidratado: 1 à 2 colheres de sopa ao dia. Pode ser consumido com 

iogurtes, leite, vitaminas ou sucos. 

 

Armazenamento 

 

Conservar em local seco e arejado. 

 

Informação nutricional 

 

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 10 g (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 40 kcal 2% 

Carboidratos 7 g 2% 

Proteínas 1 g 5% 

Gorduras totais 0,8 g 1,4% 

Fibra Alimentar 1 g 4% 

Vitamina B1 0,01 mg 1% 

Vitamina C 3 mg 7% 

Cálcio 11 mg 2% 

Ferro 01 mg 7% 

Fósforo 11 mg 1,5% 

Magnésio 11 mg 0,4% 

Sódio 15 mg 1% 

Zinco 0,2 mg 3% 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal 

ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
**Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas 

e gorduras trans. 
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