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CURSO 16 - PLANTAS MEDICINAIS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A fitoterapia e o uso de plantas medicinais representam uma forma eficaz de atendimento 

à saúde, especialmente no campo da Atenção Básica. O uso seguro das plantas está vinculado ao 

conhecimento prévio sobre a terapêutica com fitoterápicos ou plantas medicinais. A orientação 

para uma utilização adequada, sem perda da efetividade dos princípios ativos localizados nas 

plantas e sem riscos de intoxicações por uso inadequado é fundamental e indispensável. 

A implantação da fitoterapia no SUS tem às vezes gerado contradições com os modelos de 

atenção à saúde com tradição na biomedicina, já que os discípulos desta doutrina se esforçam 

para eliminar as concepções curativas não baseadas em evidências científicas. O fortalecimento e 

difusão do trabalho desenvolvido com planta medicinal e fitoterápico se apresentam como 

alternativa à referência do uso excessivo e abusivo de medicamentos. 

Nos últimos anos vem crescendo o interesse pelas plantas medicinais. Dois fatores 

poderiam explicar essa tendência. Primeiro, seriam os avanços ocorridos na área científica, que 

permitiram o desenvolvimento de fitoterápicos reconhecidamente seguros e eficazes, e segundo, é 

a crescente tendência de busca, pela população, por terapias menos agressivas destinadas ao 

atendimento primário à saúde. 

O uso de plantas medicinais vem desde a antiguidade. As primeiras civilizações usavam as 

plantas medicinais para tratar seus males. Foi o conhecimento comum que deu origem às 

pesquisas científicas a respeito das plantas. Atualmente, sabe-se que mais da metade dos 

medicamentos vendidos nas farmácias é proveniente de plantas.  

Nós precisamos reaprender a valorizar e aprender a usar a planta medicinal. Para usá-la 

com fins terapêuticos, antes tem que ser feito o diagnóstico da doença, escolher a planta certa, 

conhecer a sua adequada preparação e forma de uso. Não é porque se trata de planta, podemos 

usá-la indiscriminadamente. As plantas também podem provocar reações adversas e efeitos 

tóxicos prejudiciais à saúde. 
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Na preparação da planta deve-se ter o cuidado de observar a dose e a forma de uso. Os 

dois fatores são importantes na evolução da doença. 

O uso contínuo e prolongado de uma mesma planta sob a forma de chá deve ser evitado. 

Recomenda-se o período máximo de três a quatro semanas o uso medicinal de determinada 

planta. Depois do intervalo de uma semana pode-se recomeçar a usar a erva novamente. Durante 

os três primeiros meses de gravidez deve-se evitar o uso de plantas medicinais. 

 
 

OS PRINCÍPIOS ATIVOS DAS PLANTAS 
 

Princípios ativos são componentes químicos que conferem às 

Plantas Medicinais atividade terapêutica. Distribuem-se pelos 

diferentes órgãos das plantas de forma desigual, em função da 

especialização das células. Essa distribuição, em alguns casos, pode 

ocorrer em todas as partes das plantas (em algumas espécies) e em 

outras não.  

Segundo suas naturezas químicas, classificam-se em vários grupos: 

Glicídios, Lipídios, Proteínas, Vitaminas, Minerais, Alcalóides, 

Flavonóides, Glicosídeos, Essências e Resinas, Ácidos Orgânicos, 

Taninos e outros.  

ÁCIDOS ORGÂNICOS: 

Encontra-se nas plantas uma grande quantidade, concentrados 

principalmente nos frutos. São eles: Cítrico, Málico e Tartárico, 

Salicílico, Oxálico e Ácidos Graxos. Os ácidos Cítrico, Málico e 

Tartárico são abundantes nos frutos e bagas, embora sua 

concentração diminua à medida que amadurecem. Eles diminuem o 

número de bactérias causadoras das cáries e infeção bucal porque 

fazem aumentar a produção de saliva limpando a cavidade bucal. 

Ácido Salicílico - é um ácido tipo fenólico que exerce três funções 

principais: antiinflamatória, analgésica e antipirética. Como exemplo, 
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temos o Amor-perfeito, a Calêndula, a Macieira, o Morangueiro dentre 

outras plantas. Ácido Oxálico - Normalmente está associado ao 

potássio e ao cálcio, com os quais forma sais minerais. É abundante 

nas folhas verdes. Ácidos Graxos - São, juntamente com a glicerina, 

os principais componente das gorduras vegetais. Dentre eles podemos 

citar: Ácidos Linoleico e Linolênico - chamados de essenciais, visto 

que o nosso organismo não é capaz de produzir por si mesmo. São 

encontrados no abacate, na espirulina e na nogueira, dentre outros. 

Ácido Oleico - é um ácido monoinsaturado, principal componente do 

azeite de oliva, que contribui para regular o nível de colesterol. Muito 

saudável. 

 

HIDRATOS DE CARBONO (Glicosídeos)  

                FRAÇÃO AÇÚCAR E OUTRA NÃO AÇÚCAR (GENINA ou 
outros) 
            
Também conhecidos como glicosídeos, são substâncias compostas de 
hidrogênio, oxigênio e carbono. São muito abundantes nos vegetais. 
Os mais importantes são:  
Açúcares - São hidratos de carbono simples, solúveis em água e de 
sabor doce. Os mais comuns são a glicose, a frutose 
(monossacarídeos) e a sacarose (dissacarídeo). São encontrados 
principalmente nos frutos. Os mais ricos em açúcares aqui descritos 
são: arandos, caimito, cerejas, framboesas, morangos, graviola, figos, 
ananás, uvas e amoras. Os caules da cana-de-açúcar são muito ricos 
em sacarose.  
 
Amidos - É o mais representativo dentre os glicídeos. A maior parte 
das plantas produz amidos como substância de reserva nas raízes e 
sementes. São: Energéticos - as enzimas digestivas rompem as 
moléculas de amido para liberar a glicose, que é o combustível mais 
importante para nossas células. Emolientes - tem ação suavizante e 
antiinflamatória sobre a pele e as mucosas.  

javascript:openWindow('glicosideos.html')
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Celulose - é uma fibra vegetal insolúvel. É o hidrato de carbono mais 
abundante nos vegetais. 
Inulina - É formada por cadeias de moléculas de frutose, ao invés de 
glicose como o amido. Encontra-se, sobretudo nas raízes, como 
material de reserva (alcachofra, bardana, chicória, confrei, dente-de-
leão, equinácia). A inulina transforma-se em frutose durante a 
digestão.  
Mucilagens - de consistência gelatinosa, tem a propriedade de reter 
água, inchando e aumentando de volume. As mucilagens lubrificam 
e protegem a camada mucosa de todo o tubo digestivo, que 
reveste o seu interior desde a boca até o ânus. São emolientes, 
antiinflamatórios e ligeiramente laxantes. São úteis em todas as 
afecções inflamatórias do aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera 
gastroduodenal, colite, proctite, fissuras anais e hemorróida. Combate 
a obesidade visto que ao ingerir mucilagens com água, estas 
aumentam o volume do bolo alimentar no estômago produzindo 
sensação de saciedade. São Emolientes e antiinflamatórias, quando 
aplicadas sobre a pele. Antitussígenas em caso de laringite ou 
traqueíte suavizam as mucosas acalmando a tosse. Encontramos 
mucilagem na linhaça, na chia e no inhame. 
Pectina - É um glicídeo que não é absorvido no intestino, mas que 
atua localmente como lubrificante e suavizante para a passagem das 
fezes, da mesma forma que fazem as mucilagens ou fibras vegetais. 
Tomate, batata, beterraba e ervilha contém pectina. 
 

ALCALÓIDES 
 
São substancias nitrogenadas muito complexas, de reação alcalina e 
que mesmo em pequenas doses produzem grandes efeitos sobre todo 
o organismo. São substâncias muito ativas que podem curar doenças 
graves, mas que podem também intoxicar caso não sejam usadas 
corretamente. Seus nomes comuns e que estamos mais habituados a 
ver, geralmente terminam com o sufixo ina: cafeína (do café, que é 
chamada de pseudoalcalóide por ser, na verdade, uma xantina), 
cocaína (da coca), pilocarpina (do jaborandi), papaverina/morfina 
/heroína/codeína (da papoula), psilocibina do cogumelo psilocybe 
cubensis, almíscar que é extraído de uma glândula do cervo-
almiscarado, etc. São geralmente sólidos brancos (com exceção da 
nicotina). Nas plantas podem existir no estado livre, como sais ou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilocarpina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papaverina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Code%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papoula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psilocibina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psilocybe_cubensis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psilocybe_cubensis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADscar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cervo-almiscarado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cervo-almiscarado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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como óxidos. Eles também correspondem aos principais terapêuticos 
naturais com ação: anestésica, analgésica, psico-estimulantes, 
neuro-depressores, etc. 

CUMARINA 

Cumarinas são lactonas do ácido o-hidroxi-cinâmico. São amplamente 
distribuídos nos vegetais, mas também podem ser encontradas em 
fungos e bactérias. Possuem odor característico e por isso foram 
amplamente utilizadas em aromatizantes de produtos industrializados. 
Anos depois passou a ser considerada uma substância tóxica, porém 
não o suficiente para matar, e assim passou a ser utilizada em 
produtos de limpeza e cosméticos. Possui atividade anticoagulante, 
vasodilatadora, espasmolítica e antitrombótica. Um exemplo é a 
Castanha da Índia, muito utilizada contra varizes. 

FLAVONÓIDES 

Flavonóides são um grupo de compostos químicos encontrados 
naturalmente em certas frutas, vegetais, chás, vinhos, nozes, 
sementes e raízes. Embora não sejam considerados vitaminas, os 
flavonóides têm várias funções nutricionais que têm sido descritas 
como modificadores de resposta biológica; a maioria atua como 
antioxidantes, e alguns têm propriedades antiinflamatórias. Têm sido 
demonstrados que flavonóides previnem ou retardam o 
desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Dão coloridos às flores e 
frutos. Foi descoberto que o cacau tem quase duas vezes mais 
antioxidante do que o vinho tinto e até três vezes mais que os 
encontrados no chá verde. Flavonóides são usualmente subdivididos 
em 5 subgrupos: flavonóis, flavonas, flavanonas, flavan-3-ols e 
antocianidinas 

 
LIPÍDEOS OU GORDURAS: 
 
São substâncias cujas moléculas formam-se pela união da glicerina ou 
outros álcoois com diferentes ácidos graxos. As plantas os produzem 
a partir dos hidratos de carbono, como substâncias de reserva 
energética. São usados por suas propriedades nutritiva e energética e 
também por sua ação suavizante e emoliente. São ricos em lipídios: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lactona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anticoagulante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vasodilatador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espasmol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha_da_%C3%ADndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varize
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abacate, aveia, avelãs, azeitonas, cacau, espirulina, gérmen de trigo, 
sementes de girassol, as nozes.  
 
MINERAIS: 
 
Cálcio, enxofre, cobre, zinco, manganês, etc. são minerais que se 
encontram nas plantas e também no nosso organismo em pequenas 
quantidades. Atuam como biocatalisadores de determinadas reações 
químicas que ocorrem nos seres vivos. É o que sobra após a queima 
de uma planta seca. Os minerais mais importantes para o ser humano 
e que se encontram nas plantas são:  
1. CALCIO  
É indispensável para a formação dos ossos, intervindo nas funções do 
coração e do sistema nervoso. Ex.: alfafa, aveia, cebola, gergelim, 
goiaba, maçã, nozes, sete-sangrias, dentre outras. 
2. FÓSFORO - também intervém no sistema nervoso e na composição 
dos ossos. É encontrado na alfafa, aveia, cebola, cenoura, gergelim, 
goiaba, maçã, nozes. 
3. FERRO - é imprescindível para a produção de sangue. Presente no 
abacate, agrião (e em todas as folhas verdes escuras comestíveis), 
cereja, espirulina, gergelim, goiaba, maçã, uva.  
4. MAGNÉSIO - cumpre importante função no sangue e nos ossos. É 
encontrado em cebola, couve, gergelim, maçã, tilia. 
5. POTÁSSIO - é um diurético muito seguro. Encontra-se na 
alcachofra, cardo-penteador, cavalinha, cebola, cenoura, cereja, limão, 
parietária, uva. 
6. SILÍCIO - contribui para a elasticidade e a beleza da pele e para a 
força do cabelo e das unhas. Encontra-se na cavalinha, no cardo-
penteador, na grama, na sete-sangrias.  
7. IODO - o iodo é imprescindível para o desenvolvimento do sistema 
nervoso e para o funcionamento da glândula tireóide.  
 
 
ÓLEOS - São substancias gordurosas que se extraem dos frutos e 
sementes das plantas por pressão a frio e decantação. Apresentam 
como propriedade a redução do colesterol no sangue. Por suas 
propriedades podem ser laxantes ou purgantes, hipolipemiantes 
(redutores do colesterol) e emolientes.  
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RESINAS 
Resina é uma secreção formada especialmente em canais de resina 
de algumas plantas como, por exemplo, árvores coníferas. Numa 
ferida na casca da árvore, a resina escoa lentamente, endurecendo 
por exposição ao ar. De outra forma pode ser obtida fazendo talhos na 
casca ou madeira da planta separadamente. As plantas produzem 
resinas por várias razões cujas importâncias relativas são debatidas. 
Sabe-se que as resinas cicatrizam as feridas da planta, matam insetos 
e fungos, e permitem que a planta elimine acetatos desnecessários. 

SAPONINA 

As saponinas ou saponosídeos são heterosídeos do metabolismo 
secundário vegetal, caracterizados pela formação de espuma, tendo 
propriedades detergentes e surfactantes. São compostos formados 
por uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica. Na identificação 
laboratorial de presença saponinas podem ser realizados os testes de 
hemólise sanguínea (in vitro). 

TANINOS: 
São compostos fenólicos, que coagulam a queratina e outras 
proteínas, formando sobre a pele e mucosas uma camada seca e 
resistente à putrefação. Possuem propriedades adstringentes, 
hemostáticas, anti-sépticas e tonificantes. Quando ingeridos em doses 
elevadas, os taninos podem impedir a absorção de certos minerais 
como o cálcio e o ferro, da mesma forma que das vitaminas. As 
plantas mais ricas são: agrimônia, amieiro, avenca, bistorta, carvalho, 
castanheiro, chá-preto, faia, guaco, hamamélis, morangueiro (folhas), 
nogueira, romã, salgueirinha, ulmeiro, etc.  

 
VITAMINAS: 
São substâncias de natureza química muito variada que atuam como 
biocatalisadores de numerosas reações químicas e não podem ser 
produzidas pelo nosso organismo, consequentemente, têm de ser 
ingeridas com regularidade. As principais são:  

Provitamina 
A 

agrião, alfafa, cacau, cenoura, cereja, framboesa, 
sementes de girassol, goiaba, maçã, mamão; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Secre%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_resina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casca
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_%28material%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inseto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acetato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato#Holos.C3.ADdeos_e_heteros.C3.ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espuma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%B3lise
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(caroteno) 

Vitaminas 
do grupo B 

abacate, aipo, aveia, cacau, cereja, dente-de-leão, 
espirulina, gergelim, ginseng, sementes de girassol, 
morango;  

Vitamina C  
beldroega, couve, framboesa, goiaba, laranja, limão são 
boas fontes de vitamina C.  

Vitamina E agrião, espirulina, girassol, milho, gergelim.  

Vitamina P alfafa, aspargo, laranja etc.  
 

 
 

AS PLANTAS MEDICINAIS 
 
 

PLANTAS PARA O SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 
1. GUACO 
 
NOME BOTÂNICO: Mikania glomerata 
 
É um vegetal de cultivo doméstico, grande produtor de matéria orgânica, que enriquece o solo em 
húmus. É largamente empregado na zona rural, no tratamento de lesões provocadas pela 
mordedura da jararaca. 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Saponinas, taninos, mucilagem, resinas, cumarinas e glicosídeo. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Broncodilatador, antiinflamatório, expectorante, antitérmico, diurético e cicatrizante.  
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
É um fluidificante da secreção brônquica; provoca o relaxamento da musculatura das vias aéreas, 
dos intestinos e uterina. É um diaforético, portanto, atua nos quadros febris.  
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicação 

Observação 

Folhas Infusão / 
cocção 

1 xic. Chá 3 
X ao dia 

oral Gripe, resfriado 
e bronquite. 

gravidez Interage com 
AINH 

  
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Apresenta sabor amargo/doce, característica neutra. Penetra nos meridianos do Pulmão e 
Baço/Pâncreas. Dispersa o Vento, a Umidade e a Secura e faz o Qi rebelde descer. Possui 
propriedades de nutrir o Qi do Pulmão e acalmar a tosse provocada por Vento-Frio. Clinicamente é 
utilizado na tuberculose dos idosos, como vermífugo e no tratamento de doenças de pele como 
eritema e eczema. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Asma, bronquite, gripe, resfriado, tosse e outras patologias respiratórias. Atua nos quadros de 
gota, reumatismo, febris, lesões de pele, ferimentos, além de ser utilizado como tônico geral. 
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PRECAUÇÕES 
Seu uso prolongado pode provocar distúrbios de coagulação do sangue. Não se recomenda o uso 
durante a gravidez, por provocar o relaxamento da musculatura uterina. 
 
 
2. MENTA (HORTELÃ) 
 
NOME BOTÂNICO: Mentha piperita 
 
A Hortelã foi introduzida no Brasil logo após o descobrimento; evidências foram fornecidas em 
1587 quando Gabriel Soares de Souza escreveu em seu Tratado “a Hortelã tem na Bahia por 
praga das hortas”. Na história ainda encontramos dois episódios sobre a menta: o primeiro na 
mitologia grega, refletindo a figura da bela ninfa MENTHE que lhe cedeu o nome; o segundo na 
atitude ecológica de Carlos Magno, baixando decretos para proteger a erva nativa. 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Esta erva possui como princípios ativos resinas, taninos, flavonóides, princípio amargo, vitaminas 
C e D, nicotinamida, terpenos, cetonas, óleos essenciais (mentol, mentona, mento-furano, 
metilacelato, pulegona, cineol, limoneno, jasmone, piperitone, pinene, isomentone, acetato 
menthyl, mentenone, mentoside, isoroifolina, p-cumarinico, ferulico, clorogênico, rosmarínico, 
cariofileno, bisabolol, D-nelmentol, pulegone). 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
É um tônico geral, estimulante, diaforética, carminativa, eupéptica, colagoga, estomáquica, 
antiemética, antespasmódica, analgésica, anestésica local fugaz (para mucosas) e ação viricida 
(para o vírus ECHO) e bactericida (para a Salmonela) in vitro. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Nas vias respiratórias, apresenta ação expectorante, impede a formação de muco e é um 
anti-séptico. Quanto a sua atividade analgésica e anestésica, são atribuídas ao Mentol. 
No Sistema Digestório estimula a secreção gástrica e o peristaltismo intestinal, estimulando as 
funções digestivas; reduz o tônus da cárdia dificultando o acúmulo de gases, provavelmente por 
ação do Óleo Essencial nas terminações nervosas da parede gástrica, e a ação antioxidante do 
ácido rosmarínico, que favorece a bio transformação dos alimentos. Quanto às vias biliares, há 
estímulo do fluxo e secreção de bile atribuídos aos Flavonóides e à excreção de mentol na bile, 
que propicia a ação anti-séptica no trato digestivo. 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Folhas infusão 1 xic. 
Chá 2 a 4 
X dia  

oral Mucolítico, Cólica, gases 
intestinais, hepatopatias 
leves 

Lactação e 
doença grave do 
fígado 

  
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Possui sabor picante, característica fresca e fria. Penetra nos meridianos do Pulmão e Fígado. 
Dispersa Calor, Limpa o Vento, clareia a cabeça e os olhos, elimina estagnação do Qi do Fígado e 
beneficia a garganta.  
 
INDICAÇÕES CLINICAS 
Nas afecções da via respiratória superior é útil nos processos gripais, resfriado, asma, bronquite 
catarral, sinusites, etc. 
Fadiga, por ser um tônico; distúrbios digestivos tais como: flatulência, cólicas, má digestão, 
intoxicação alimentar, afecções hepáticas leves, verminoses, etc. Podemos utilizar esta erva em 
várias patologias, tais como: odontalgias, cólicas uterinas, inflamações da mucosa oral, 
palpitações, lesões de pele, etc. 
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PRECAUÇÕES 
Não devemos prescrever esta erva para lactantes, pois, reduz a Secreção Láctea; pode provocar 
irritabilidade e insônia em pacientes sensíveis a erva.   
 
 
3. DENTE DE LEÃO 
 
NOME BOTÂNICO: Taraxacum officinalis 
 
Originária de Portugal, hoje está presente da zona glacial ao equador, apresentando alta 
capacidade de adaptação e renovação; seu nome advém da aparência das bordas de sua folha, 
que lembram o serrilhado dos dentes do leão. 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Alcalóides, pectina, terpênicos, mucilagens, gomas, resinas, flavonóides, ácido fólico, inulina, 
taraxacina, aminoácidos, taninos, saponinas, ácidos graxos, ácido cafeínico, ácido cítrico, ácido 
feniloxiacético, estigmasterol, potássio, cobalto, níquel, vitaminas (A, B, C, D), taraxasterol, 
taraxerol, etc.  
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Sintomas respiratórios, digestivo, colagogo, colerético, diurético, antireumático, bacteriostático (in 
vitro), etc. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Dispersa o Calor e a Congestão, age como antídoto. Harmoniza o Estômago e seda o Fogo, 
tonifica o Baço/Pâncreas, limpa o Pulmão e alivia a tosse, esfria o Sangue, alivia os tendões e 
fortalece os dentes. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Apresenta ação antiespasmódica sobre as vias biliares, principalmente em quadros crônicos; é 
considerado um grande diurético (ação conjunta dos flavonóides com altos teores de potássio); 
tem apresentado ação “in vitro” contra pneumococo, meningococo, bacilo diftérico e virus Echo. 
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Apresenta característica fria, sabor amargo e doce. Penetra nos meridianos do Baço/Pâncreas, 
Estômago e Fígado.  
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
É utilizado nos estados gripais, amigdalites, bronquites, inflamações da Vesícula Biliar, hepatite, 
gastrite, infecções do trato genito-urinário, mastite, furunculose, picadas de insetos e em nutrizes 
com deficiência na lactação. 
 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações  

Folhas / 
raízes 

Infusão / 
cocção 

1 xic. 
Chá 2 a 3 X dia  

oral IVAS, fraqueza, 
hepatopatias leves 

 

  
 
 
4. ALCAÇUZ 
 
NOME BOTÂNICO: Glycyrrhiza glabra 
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Muitas pessoas, desde os tempos do Egito antigo, acostumaram-se a mastigar o  amarelo - fibroso, 
açucarado e com propriedade calmante, obtido do alcaçuz. Este fabuloso vegetal, também 
conhecido como raiz doce (da palavra grega glukurrhidza), possui grande uso terapêutico. 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Glicosídeos, flavonóides, taninos, glicirrizina, estrogênio, ácido glicirrízico, manitol, glucose, etc. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Expectorante, acalma a tosse, tônica, antipirética, analgésica, anti-espasmódica e harmonizante. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Harmoniza a Energia Central, tonifica o Baço/Pâncreas, beneficia o Qi e o Sangue, umedece o 
Pulmão, dispersa o Calor. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Apresenta efeito mineralocorticóide, resultando na redução do sódio excretado e do cálcio sérico e 
no aumento da excreção de potássio. Apresenta também efeito glicocorticóide, incrementando 
o efeito da cortisona. Reduz a atividade da tiróide e do metabolismo basal.  
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Tem sabor doce, característica neutra. Penetra nos meridianos do Baço/Pâncreas, Estômago e 
Pulmão, embora tenha influência nos 12 meridianos principais. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
É um tônico geral e um eficiente harmonizante. Utilizado em quadros de asma, tosse, faringite, 
abcesso, úlceras pépticas, hepatite, taquicardia, intoxicação por outras ervas e na forma de moxa 
fortalece o Baço-Pâncreas e Estômago, aumentando a energia de nutrição. 
 
PRECAUÇÕES 
Nos quadros de hipertensão devemos evitar o seu uso porque ele retém o sódio e pode aumentar 
a pressão, assim como devemos evitar seu uso nos casos de hipotireoidismo e de diabetes 
melitus. 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Raiz e 
rizoma (pó) 

Cocção, 2 
colheres 
sopa / 1Lt. 

1 xicara 
Chá 2 a 4 
X dia  

Oral Gripe, resfriado, 
asma, dispepsia. 

Gravidez, HAS, 
Diabetes, 
hipotireodismo. 

 
 

PLANTAS PARA O SISTEMA DIGESTÓRIO 
 
 
1. MENTA  
2. DENTE DE LEÃO 
3. ALCAÇUZ  
 
4. ESPINHEIRA SANTA 
 
NOME BOTÂNICO: Maytenus ilicifolia 
  
A espinheira santa recebeu atenção da medicina por intermédio do médico Aluízio França, 
professor da Faculdade de Medicina do Paraná em 1922, quando divulgou os resultados obtidos 
no tratamento de pacientes com câncer de estômago. Esta erva já era utilizada por indígenas 
brasileiros, do Paraguai e da Argentina.   
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PRINCÍPIO ATIVO 
Taninos, terpenos (friedelina, friedelanol), resinas, sais minerais, saponinas, flavonoides 
(quecetina, caempferol), mucilagens, antocianos e açúcares. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Cicatrizante, anti-úlcera, antisséptica, carminativa, diurética e laxativa. Extrato desta erva inibe o 
poder ulcerogênico da aspirina, reserpina e indometacina, de tal forma a comparar-se aos 
bloqueadores H2. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Descongestiona o Qi, harmoniza o Triplo Aquecedor Médio, seca Energia Umidade e dispersa 
Mucosidade, descongestiona empachamento gástrico e torácico. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Fortalece as funções do estômago e cicatriza úlceras (aumenta o pH gástrico). 
    
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Apresenta característica amornante e neutra, sabor doce e picante. Penetra nos meridianos do 
Baço/Pâncreas, Estômago e Intestino Grosso. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
É de grande valia em pacientes com doença ulcerosa, regulador do estômago, analgésico para 
epigastralgia e pirose, espasmo do estômago, indigestão e enjôo, diarréia por friagem.    
 
PRECAUÇÕES 
Pode reduzir a secreção láctea e provocar contrações uterinas. 
 
 

Parte 
utilizada 

Uso, leve cocção Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Folhas 
picadas 

Infusão, 1 colher 
de sobremesa 
em 1 xicara chá 

1 xic. chá 
antes 
refeições 

Oral Síndromes 
dispépticas 

Grávidas e 
lactantes. 

 
 
 
5. CARQUEJA 
 
NOME BOTÂNICO: Baccharis trimera/genistelloides 
 
Originária da América do Sul é muito utilizada para doenças digestivas, chegando a ser misturada 
com o mate no chimarrão dos sulinos. Vegetal de fácil adaptação às condições de clima e solo 
sobrevive desde os charcos aos terrenos arenosos. Na Argentina é, popularmente, utilizada para 
impotência no homem e esterilidade na mulher; as cabras são obrigadas a tomar a infusão de 
carqueja para reproduzirem prontamente.    
  
PRINCÍPIO ATIVO 
Óleos essenciais (acetato de carquejila, carquejol, sesquiterpenos, álcoois, nopineno, cardineno, 
eudemol), flavonoides (hispidolina, aspigenina, nepetina, quercetina, luteolina), resinas, saponinas, 
vitaminas, etc. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Tônica, normalizadora das funções digestivas, antirreumática, reduz a secreção gástrica e eleva o 
pH do estômago, hipoglicemiante, depurativa, febrífuga, diurética, hepatoprotetor, etc. 
  
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
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Afasta a Friagem e o Vento, aquece os órgãos, facilita o trânsito e a circulação de Energia 
congestionada, evitando Mucosidade. 
 
PROPRIEDADE FARMACOLÓGICA 
Tônico, digestivo, anti-reumático, hipoglicemiante, etc. 
 
PROPRIEDADE ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Apresenta característica amornante, sabor amargo e picante. Penetra nos meridianos do Fígado e 
Baço/Pâncreas.  
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Pirose, azia, gastrite, doença ulcerosa, dispepsias, doenças das vias biliares, doenças reumáticas, 
anorexia, etc. 
 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra indicações 

Partes 
aéreas 

Infusão, 2 col. 
chá em 1 xic. 
de chá de 
H2O 

1 xícara 
Chá 2 a 3 
X dia  

Oral Dispepsia           Gravidez (contrações). 
Pode provocar 
hipotensão, Diabetes 
Melitus  

  
 
 
6. BOLDO 
 
NOME BOTÂNICO: Plectrantus bartatus 
 
Planta subarbustiva, aromática, perene, que pode chegar até 1,5 m de altura. Folhas ovaladas de 
bordos denteados, pilosas, medindo de 5 a 8 cm de comprimento e de sabor muito amargo. O 
Boldo é originário da Índia, trazido para o Brasil provavelmente no período colonial. 
 
PRINCÍPIO ATIVO 
Óleo essencial (guaieno e fenchona), terpenos (barbatusina e outros). 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Ação hipossecretora gástrica, diminuindo o volume e a acidez do suco gástrico. Pode ser usada 
para o tratamento de gastrite, azia, síndromes dispépticas e ressaca. Colagogo. 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Folha seca Infusão 3-4 
folhas / 1 
xícara chá 

1 xícara de 
chá  
3 X ao dia 

oral Doenças do fígado 
e dispepsias 

Doenças 
graves do 
fígado 

  
 
7. FUNCHO (ERVA DOCE) – vide abaixo 
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PLANTAS PARA O SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO  
 
1. QUEBRA-PEDRA 
 
NOME BOTÂNICO: Phyllantus niruri 
 
Planta nativa das Américas, encontrada desde o Texas (EUA) até o Brasil e a Argentina; muito 
comum em períodos chuvosos. Largamente empregada pela população nos casos de afecções 
urinárias. 
 
PRINCÍPIO ATIVO 
Ácidos graxos (ácido linolêico, ácido ricinolêico), vitamina C, proteínas, lignanas (filantina, 
lintetralina, nirantina), flavonóides (quercitina, astragalina, nirurina, triacontanal, lupeol, estradiol), 
alcalóides (metoxisecurinina, norsecurinina), etc. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Diurético, lipolítica, eupétpica, hepatoprotetor, antihiperglicemiante, antibacteriano, 
anticancerígeno, etc. 
 
PROPRIEDADE FARMACOLÓGICA 
Tem ação antiespasmódica sobre os vasos deferentes e útero, promovida por alcalóides e 
flavonóides; promove a elevação da filtração glomerular e excreção urinária de ácido úrico. 
Sua ação hepatoprotetora foi demonstrada em culturas de hepatócitos de ratos expostas à 
filantina, hipofilantina, triacontanal e triacontanol. 

USOS  
Estudos demonstram que sua administração promove relaxamento dos ureteres, que aliado a uma 
ação analgésica, facilita a descida dos cálculos, geralmente sem dor e nem sangramento, 
aumentando também a filtração glomerular e a excreção de ácido úrico. Esses resultados justificam 
seu uso popular para tratamento das pedras nos rins (litíase renal) e, provavelmente, no 
reumatismo gotoso e outras afecções caracterizadas por taxas elevadas de ácido úrico. 
 
Não se sabe se a atividade da planta resulta de um único princípio ativo ou do conjunto de várias 
substâncias ativas (complexo fitoterápico). 

Forma de uso / dosagem indicada: Prepara-se o chá por fervura durante 5 a 10 minutos, de 30 
a 40 g da planta fresca, ou 10 a 20 g da planta seca para 1 litro de água. Toma-se uma xícara de 
cada vez, 3 vezes ao dia.  

Observação: Devido ao potencial tóxico dos alcalóides, não devemos ultrapassar as dosagens 
recomendadas. É conveniente, no uso prolongado, interrompermos por uma semana o uso do chá 
a cada três semanas. 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Observações 

Partes 
aéreas 

Cocção 
Uma colher 
Sopa p/ uma 
 Xícara Chá 

1 xicara 
Chá 3 X 
ao dia 

Oral Cálculos 
renais 
pequenos 

Cálculos 
renais 
grandes 

Pode provocar 
diarréia. 
Não usar mais que 
três semanas 

  
PROPRIEDADE ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Apresenta sabor doce/amargo, característica gelar/frio. Penetra nos meridianos do Pulmão e 
Fígado. Acalma o Fígado, limpa o Calor, transita a Via das Águas, afasta o Fogo, harmoniza o Qi. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
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Infecções urinárias, edema por nefrite, calculose urinária, insuficiência renal, elevação do ácido 
úrico, diabetes melitus, hepatite por vírus B, icterícia, conjuntivite, afta, etc. 
 
 
2. CAPIM CIDREIRA 
 
NOME BOTÂNICO: Cymbopogon citratus 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 

Óleos essenciais (Citral)  
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Usado em quadros leves de insônia e ansiedade, como calmante suave. Cólicas intestinal e 
uterina. 
 

Parte 
utilizada 

Preparo Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Observações 

Folhas 
 

Infusão 1 a 3 c. 
chá / 1 xicara 
chá de água 

1 xicara 
chá 2 a 
3 x / dia 

Oral Cólicas,  
Calmante 

Não usar em 
hipotensos 

Pode causar 
azia 

  
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Usado em quadros leves de insônia e ansiedade, como calmante suave. Cólicas intestinal e 
uterina. 
 
PRECAUÇÕES 
Pode causar gastrite e azia em pessoas sensíveis. Uso não recomendado em hipotensos. Pode 
aumentar o efeito de calmantes. 
 
OBSERVAÇÃO: 
Não confundir capim cidreira com erva-cidreira, pois são plantas diferentes.  
Erva-cidreira ou Melissa é a mesma planta. 
 
  
3. FUNCHO (ERVA DOCE) 
 
NOME BOTÂNICO: Foniculum vulgare 
 
Vegetal originário da Europa adaptou-se muito bem no Brasil; prefere o clima temperado e exige 
muita luz solar. Embora sua fisionomia aparentemente confunda-se com o Endro, seus frutos 
(ovalados, oblongos, constituídos de cápsula contendo pequenas sementes ovais) e flores 
(amarelas), são bem diferenciados; é de grande valor comercial não só por seu uso na fitoterapia, 
mas também por ser empregado na fabricação de aromáticos licores.      
 
PRINCÍPIO ATIVO 
Óleo essencial, anetol, funchona (18 a 20%), pinina, felantrenina, canfenine, aniso aldeído, ácido 
anisicico, estragonina, cis-anetina, gordura vegetal, ácido petrocelinico, estgmasterol, 7-
hidroxicumarine, mucilagens, pectina, taninos, flavonoides, ácidos (oléico, linoléico, palmítico, 
clorogênico, caféico, málico, cítrico, cumárico, cinâmico, ferrúlico, quínino), açúcares, sais minerais, 
compostos fenólicos, hidrocarbonetos terpenicos, etc. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
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Tônico, estimulante, estomáquico, antiespasmódico, carminativo, expectorante, emenagogo, 
antiinflamatório, refrescante e favorece a secreção láctea. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Aquece o Rim, dispersa Friagem sobre o Rim, harmoniza o Qi do Estômago.  
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Estimula a circulação capilar, favorece o relaxamento da musculatura do estômago, aumenta o 
peristaltismo intestinal, reduz os gases do aparelho digestivo, previne espasmos, atua na secreção 
brônquica favorecendo a expectoração, incrementa a lactação e estimula o fluxo menstrual. 
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Apresenta sabor picante, característica morna. Penetra nos meridianos do Rim, Bexiga e 
Estômago.  
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Dispepsia, epigastralgia, gastrite, azia, pirose, flatulências, diarréia, dismenorréia, asma, 
bronquites crônicas e quadros brônquicos com dificuldade de expectoração, distúrbios urinários, 
anorexia, dores reumáticas e deficiência de secreção láctea. Age nas dores inguinais por friagem, 
cólica no abdome inferior, lombalgia, gastralgias e vômitos. 
 
 

Parte 
utilizada 

Preparo Dose Indicações Observações 

Sementes 
 

Infusão, 1 colher de 
chá para 1 xicara de 
chá de água 

1 xic chá 2 
a 3 x / dia 

Cólica, dismenorreia, 
afecções urinárias, dor no 
baixo ventre. Dispepsias.  

Em excesso pode 
causar convulsão 

  
PRECAUÇÕES 
Em doses elevadas pode levar a alucinações e convulsões (anetol). 
 
Observações: 
O termo erva-doce pode gerar muita confusão, pois chamamos, no mínimo, duas espécies por este 
nome: Pimpinella anisum e Foeniculum vulgare. Isto porque ambas possuem sabor 
anisado, característico do princípio ativo anetol. Esta substância é percebida pelo nosso paladar 
como um sabor doce, sendo 13 vezes mais adoçante que a própria sacarose. 
A espécie Pimpinella anisum é aquela que usamos as sementes para fazer o típico bolo de fubá 
com erva-doce e aquelas que compramos como chá. Suas folhas lembram as do coentro, fazem 
parte da mesma família (Apiaceae), e possuem sabor de anis. Por isto, em inglês é chamada 
de anise (não confundir com o anis-estrelado – Illicium verum). As folhas também podem ser 
consumidas. 
Já a espécie Foeniculum vulgare nós rotineiramente chamamos de erva-doce-de-cabeça ou 
funcho. Nomeamos de erva-doce o bulbo da planta e funcho as folhas. Ambas as partes também 
possuem o sabor anisado e podem ser consumidas em chá, saladas e como tempero. Suas 
sementes também são usadas como especiaria, porém possuem um sabor bem diferente, não tão 
anisado, quanto à espécie acima. 
 
 
 
4. CAVALINHA 
 
NOME BOTÂNICO: Equisetum hiemale 
 
Esta erva tem origem européia, habitat natural e próximo a coleções de água; não possui flores e 
sementes, reproduzindo-se por intermédio de esporos. 
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O nome popular origina-se de sua semelhança com a calda de um cavalo: “EQUI”-CAVALO e 
“SETUM”-CAUDA. 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
 
Taninos, saponinas, flavonoides, alcalóides, óleos, oligoelementos, etc. (ácido sílico, equisetonina, 
isoquercentina, canferol, galutenonina, fitosterol, nicotina, Ca, Mg, Na, Mn, Cl, K, ácido gálico, 
ácido oleico, linoleico, etc). 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Diurética, hipoglicemiante, hemostática, antiinflamatória, cicatrizante, adstringente e tônica. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Dispersa Vento Calor, promove a circulação de Qi e Sangue, combate a deficiência de Tin Ye e Qi. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
O ácido gálico juntamente com o ácido sílico e oligoelementos presentes na Cavalinha são 
responsáveis por capacidade diurética e remineralizante. Os taninos caracterizam a erva como 
adstringente, colaborando com a função hemostática; já os flavonóides, colaboram com a ação 
antibacteriana. 
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Tem sabor Doce/Amargo, característica neutra. Penetra nos meridianos do Rim, Fígado e Pulmão. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
 
Desobstrução nasal, infecção urinária, uretrites, disúria, oligúria, patologias das vias respiratórias, 
arteriosclerose, hipertensão arterial, hemorragia tipo epistaxe e menstrual, edema, inflamações, 
deficiências de oligoelementos, etc. 
 

Parte 
utilizada 

Preparo Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Partes aéreas 
(hastes) 

Cocção, 1 c. 
sopa em 1 xic. 
de chá de água 

1 xicara 
Chá 2 a 4 
X dia  

Oral Inchaço por 
retenção de 
líquidos 

Insuficiência renal 
crônica e 
cardíaca. 

  
 
 

PLANTAS PARA DISTÚRBIO DO METABOLISMO 
 
 
1. AÇAFRÃO 
 
NOME BOTÂNICO: Curcuma longa 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Açúcares, lipídeos, protídeo, enzimas, vitamina C, cartamina (corante), rutina, riboflavina, 
cartalimina, dihidroxipregnona, glicosídeos (tipolutelina). 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Digestivo, laxativo, antiinflamatória. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Atua sobre a contratura do útero, melhorando a hipermetrorragia; age como hipotensora no 
sistema circulatório e reduz os níveis de colesterol e bilirrubina no sangue. Cúrcuma restringe a 
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formação de coágulos, aumentando o risco de hemorragia. Isso pode ser prejudicial em pessoas 
com distúrbio de coagulação do sangue ou as pessoas que aguardam uma cirurgia.  
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra- 
indicações 

Observações 

Rizoma 
 

Cocção 3 colheres 
Café / 1 xic. 
Chá de água 

Oral Dispepsia, Anti-
inflamatório 

Doenças da 
Vesícula Biliar 
Úlcera G/D 

Não usar c/ 
anti- 
coagulantes 

  
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Apresenta característica morna e sabor picante. Penetra nos meridianos do Coração e Fígado. 
Harmoniza o Qi e o Sangue, limpa a congestão, aumenta trânsito (a circulação do Qi). 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Dispepsia, Antiinflamatório. Amenorréia, aborto, aborto retido, contusões. 
 
PRECAUÇÕES 
Na gestação não recomendar o uso. 
 
2. GENGIBRE 
 

NOME BOTÂNICO: Zingiger officinalis 
 
Rizoma de origem asiática (mais precisamente no Arquipélago de Malaio) conhecida na Europa há 
cerca de 2.000 anos. O gengibre só se tornou popular no mundo ocidental após o descobrimento 
do caminho marítimo para Índia, realizado por Vasco da Gama em 1490.  
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Zingiberene, felandrene, canfene, gingerol, zingiberone, zingiberol, borneol,citral, etc. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Estimula as funções digestivas, possui efeito tônico e estimulante, combate artralgia e dores 
reumáticas. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Tônico, digestivo, diaforético, anti-reumático, afrodisíaco e descongestionante das vias aéreas 
superiores. 
 

Parte 
utilizada 

Preparo Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Rizoma 
 

Decocção 1-2 col. 
Café / 1 
xíc. Chá 
de água 

oral Enjôo, náusea vômito, 
dispepsia, flatulência, 
resfriado, gripe, 
reumatismo, dor de cabeça.   

HAS, junto com 
anticoagulante, 
Calculose biliar. 

  
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Tem sabor picante, característica quente e penetra nos meridianos do Pulmão, Estômago e 
Baço/Pâncreas. Aquece o triplo aquecedor médio, elimina frio e aquece os meridianos. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
É indicado na dispepsia, flatulência, gripes, obstrução nasal, letargias, doenças reumáticas e 
cefaléias. 
 
PRECAUÇÕES 
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3. ERVA BALEEIRA 
 
NOME BOTÂNICO: Cordia verbenacea 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Extrato etanólico, artemetina, flavonóides, triterpenos 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Combate inflamações e contusões. Indicado para artrite, artrose e dores lombares. Combate as 
deformidades das extremidades. Tem ação antisséptica e cicatrizante. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
Antiinflamatório 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Observa- 
ções 

Folhas 
 

Infusão: 
1c. sopa/ 
1xic. chá 

1   xic 
chá 3x / 
dia 

Oral e 
tópico 

Inflamações e 
contusões 

.................. ............. 

Outras apresentações: cremes, pomadas, cápsulas (pó da erva). 
 
 
4. GARRA DO DIABO 

 
NOME BOTÂNICO 

Harpagophytum procumbens  

 

INDICAÇÕES CLÍNICAS 

Ação antinflamatória, analgésica, depurativa, estimulante digestiva, reumatismo, cólicas intestinais, 

diminui a concentração de ácido úrico no sangue, gota, artralgia.    

 

AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Combate dores nas articulações. 
 
PARTES UTILIZADAS 

Bulbos ou rizomas 

DOSES 

Decocção, 20 g / litro, tomar 3 a 4 copos por dia. Tintura 30 gotas 2 vezes ao dia. 

OBSERVAÇÕES 

Contra indicada na gravidez provoca contrações uterinas. 

 

 

PLANTAS PARA TRANSTORNOS MENTAIS 
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1. VALERIANA 
 
NOME BOTÂNICO: Valeriana officinalis 
 
PRINCÍPIO ATIVO  
Óleo essencial, hidrocarbonetos monoterpênicos (alfa-pineno, fenchona), álcoois terpênicos, 
hidrocarbonetos sesquiterpênicos (beta bisabolol), cetonas terpênicas (valeranona), esteres 
terpênicos, isovalerianato de borneol, aldeídos (valerina, chatinina), valepotriatos; ácidos 
valeriânicos, propiônico, málico, tânico, acético, fórmico. Enzimas como: oxidases e lipases. 
Taninos e matérias resinosas. Ácidos graxos: palmítico, oléico, linoléico, linolênico. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA  
Antiespasmódica, anticonvulsivante, hipotensora (sedativa nos estágios de agitação e estimulante 
na fadiga).  
 
AÇÃO ENERGÉTICA 
Aumenta a circulação do Qi, dispersa o Frio e a congestão, harmoniza o Sangue, tonifica o 
Baço/Pâncreas. 
 
PROPRIEDADE FARMACOLÓGICA  
Os monoterpenos se decompõem na presença da enzima Oxidase, em ácido valeriânico e 
metilcetona, com ação antiespasmódica e anestésica respectivamente. A atividade sedativa é 
devida ao valeriotriato (óleo essencial). Atua como depressora do sistema nervoso central, 
atenuando a excitabilidade psíquica e sensorial. Melhora a coordenação e reduz a ansiedade. 
É eliminada do organismo animal pelos rins e pele, de modo que a urina e o suor podem adquirir 
cheiro característico.  
 
PROPRIEDADE ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Possui sabor picante/amargo e característica morna. Penetra nos meridianos do Coração, Fígado e 
Pulmão.  
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS  
Insônia, ansiedade, taquicardia, cefaléia de origem nervosa, depressão nervosa, fadiga intelectual, 
neurose, histeria, espasmos gastrointestinais, diarréia, colite, edema, resfriado, dismenorréia, 
indigestão, neurastenia, artralgia, mialgia, cólicas.   
 
PRECAUÇÕES  
Cefaléia, vertigens, alterações visuais e auditivas, agitação. 
 
Parte utilizada: rizoma e raízes.  
 
Contraindicações / cuidados: contra indicada para gestantes.  
 
Modo de usar:  
Decocção:  
- 5 a 15 g de raiz fresca (ou 5 g de raiz seca) por litro de água. Tomar 50 a 200 ml por dia.  
 
 
2. MULUNGU 
 
NOME BOTÂNICO: Erythrina mulungu 
 
PRINCÍPIO ATIVO  
Alcalóides. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA  
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Usada para controlar a ansiedade, agitação psicomotora e insônia.  
 
MODO DE USAR 
Uma xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia: adicionar água fervente em uma xícara de chá contendo 
uma colher das de sobremesa do pó feito de sua casca e ramos bem secos. Quando usar casca, 
fazer decocção.  
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Precaução 

Casca Decocto, 2 a 
3 colheres 
Sobrem. 1 
xícara chá 

1 xicara 
Chá 2 a 3 
X dia  

Oral Insônia e quadros leves 
de ansiedade. 

Não utilizar por 
mais de três 
semanas 
seguidas. 

  
 
 
3. ERVA DE SÃO JOÃO (HIPÉRICO) 
 
NOME BOTÂNICO: Hypericum perfuratum 
 
PRINCÍPIO ATIVO  
Hipericina (um pigmento vermelho com ação antidepressiva), flavonóides, rutina, ácido clorogênico, 
procianidina. Óleos essenciais (mono e sesquiterpenos, cetona e álcoois alifáticos).  
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA  
Antidepressiva para casos leves de depressão, antisséptica, analgésica, redutora de inflamações e 
promotora da cicatrização. É usada também para asma, bronquite, cefaléia e dores de origem 
reumática. 
 
MODO DE USAR 
Todas as partes da planta podem ser usadas, sob a forma de decocto ou infusão.   
 
PRECAUÇÕES  
Não usar juntamente com inibidores da recaptação de serotonina.  
 
Parte utilizada no chá: flores, folhas e raízes. 
 
Modo de usar: Infusão de 1 a 2 colheres de erva seca em 1 xícara de água fervente, 3 vezes ao 
dia. Ou usar as raízes sob a forma de decocto.  
 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Flores, 
folhas e 
raízes.  

Infusão (ou 
cocção), 1- 2 
colhs de chá / 1 
xic. de água 

1 xicara 
Chá 2 a 3 X 
dia  

Oral Antidepressiva, 
analgésica, 
antinflamatória. 

Não usar com 
inibidores de 
receptação de 
serotonina  

 
 
 
4. MELISSA ou ERVA CIDREIRA 
 
NOME BOTÂNICO: Melissa officinalis 
 
PRINCÍPIO ATIVO  
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Óleo essencial (citral, citronelal, citronelol, limoneno, linalol e geraniol), taninos, ácidos 
triterpenóides, flavonóides, mucilagens, resinas e substâncias amargas. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA  
Usada como calmante nos casos de ansiedade e insônia. 
 
MODO DE USAR 
Chá por infusão, com adição de “água fervente” em uma xícara de chá contendo uma colher 
(sobremesa) de folhas e ramos frescos. Uma xícara pela manhã e outra a noite.  
 
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Sumidades 
floridas 

Infusão, 2 
colheres 
de chá 

1 xicara 
Chá 2 a 3 
X dia  

oral Insônia, ansiedade, 
cólica 

Hipotireodismo  

 
 
 
5. PAEONIA 
 
NOME BOTÂNICO: Paeonia officinales 
 
Vegetal natural dos Alpes é cultivado em canteiros de jardins por sua rara beleza, produzindo 
paisagismo colorido e vivo através de suas flores grandes, torneadas com dobraduras. 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Alcalóides, amido, óleos essenciais, taninos, vitaminas, paeonina. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Antiespasmódica, antinevrálgica, anticonvulsivante, emética, purgativa, sedativa, etc. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA 
Limpa o Calor interno, harmoniza o Sangue, recompõe o desgaste de Energia, ajuda a circulação 
na pelve e fortalece a Energia dos Rins. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Ação da paeonina tem efeito sobre o sistema nervoso central, com propriedade sedativa, hipnótica 
e analgésica e ação antipirética; estudo clínico do chá da casca da paeonia possui efeito 
hipotensor significativo; apresenta também efeito bactericida e antialérgico. 
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS (Medicina Chinesa) 
Possui sabor picante e amargo, característica refrescante. Penetra nos meridianos do Coração, 
Fígado, Rim e Pulmão.  
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Distúrbios menstruais, fraquezas, cólicas, quadros convulsivos, ansiedade, obstipação, rinite e 
sinusite, hipertensão arterial. 
 
USO 
Usar a raiz sob a forma de decocção 
 
PRECAUÇÕES 
 
 

OUTRAS ERVAS 
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6. CÁLAMO 
 
NOME BOTÂNICO: Acorus calamus 
 
PRINCÍPIOS ATIVOS 
Vitamina C, óleo essencial, taninos, carbohidratos, eugenol, calamendiol, calacone, acorina, 
acolamina, curcumina, etc. 
 
AÇÃO FARMACOLÓGICA 
Tranqüilizante, analgésica, relaxante, antiespasmódica, clareia a voz, diurética, digestiva, 
expectorante e antitussígena. 
 
AÇÃO ENERGÉTICA (Medicina Chinesa) 
Dispersão de Mucosidade e Umidade; fortalece o Baço/Pâncreas e o Shen. Auxilia a circulação de 
Qi e Sangue, impedindo congestão por friagem. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Ação no sistema nervoso central como tranqüilizante e antiespasmódico; tem ação antagonista de 
anfetamina; no sistema circulatório atua como diurético, influenciando sobre o sistema 
parassimpático e supra renal; auxilia na digestão, ocorrendo aumento da secreção gástrica. 
Estimula secreção gástrica; a acorina prolonga o efeito hipnótico e sedativo dos barbitúricos, e é 
anticonvulsivo. 
 
PROPRIEDADES ENERGÉTICAS 
Sabor amargo, picante e morna; dispersa congestão. Penetra nos meridianos do Coração, Pulmão 
e Baço/Pâncreas. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 
Ansiedade, memória fraca, hipertensão arterial, bronquite asmática, digestão difícil, artralgia de 
origem reumática. 
 
 
7. MARACUJÁ  
 

Parte 
utilizada 

Uso Dose Via Indicações Contra 
indicações 

Partes aéreas Infusão, 1 
colher de 
Sopa 

1 xicara 
Chá 2 a 3 
X dia  

oral Insônia, ansiedade, 
cólicas 

Não usar com 
sedativos ou 
depressores  

 
 
8. SÁLVIA 
 
- Nome botânico: Salvia officinalis L. - Lamiaceae 
- Nome popular: Sálvia 
- Parte utilizada: Folhas secas¹,² 
- Formas de uso: Bochecho e gargarejo¹; Chá² 
- Uso: Adulto e infantil¹. Uso externo: anti-inflamatório e antisséptico bucal². Uso interno: má 
digestão e transpiração excessiva¹,² 
- Cuidado: Não deve ser utilizado durante o período de gravidez e amamentação, em pessoas 
com insuficiência renal, hipertensão arterial e tumores na mama¹,² 
- Efeitos adversos: Doses maiores do que o recomendado podem causar convulsões 
(neurotoxicidade) e danos no fígado (hepatotoxicidade). A ingestão do gargarejo pode causar 
vômitos, náusea, dor abdominal, tontura e agitação. Pacientes hipertensos podem ter a pressão 
elevada¹,² 
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- Informações adicionais: Não engolir a preparação para bochechos e gargarejos, pois pode 
causar náuseas, vômitos, dores abdominais, tonturas e 
agitação¹,². Doses mais altas que o recomendado podem causar convulsões e danos ao fígado¹,². 
Pacientes hipertensos podem ter a pressão elevada¹,² 
 
VOCÊ SABIA? 

Que a Sálvia é usada na culinária? 

As partes utilizadas são as folhas e flores. O sabor é fresco, intenso e 

ligeiramente amargo se adicionado em excesso. 

Pode ser usada em combinações: 

Preparações doces: utilizado na confeitaria e como aromatizador de vinhos. 

Preparações salgadas: Tempera peixes, molhos e cremes de queijo (preparo de patês 

à base de queijo), polenta, tomates, batatas, vegetais, carnes picantes e recheio de 

aves. 

 

Dicas para utilização: 

Como suas folhas são muito aromáticas, a Sálvia pode substituir o louro no preparo de 

carnes e cozidos. 
 
Usar como antidepressivo, sob a forma de infusão, uma colher de chá para xícara de chá de água. 
Tomar de 1 a 3 xícaras ao dia.  
 
 
 

GLOSSÁRIO 
 

A 

ANTIOXIDANTE: que inibe a formação de radicais livres. 

ABORTIVAS: plantas e ervas que podem provocar aborto. 

ADSTRINGENTE: que contrai, estreita, reduz, produz constrição, união, ligação; que contrai os 
tecidos e vasos sanguíneos, diminuindo a secreção das mucosas; contrai ou recobre os tecidos 
orgânicos, diminuindo as secreções ou formando camada protetora; contraem os tecidos, 
combatendo diversas moléstias inflamatórias da boca, garganta, intestinos, órgãos genitais; 
provoca contração das mucosas, dos vasos e dos tecidos. 

AFRODISÍACO: estimula o desejo sexual. Conserva ou restaura as forças geradoras; que 
excita os desejos sexuais; medicamento ou substância que excita o apetite sexual. 

ALCALÓIDES: classe de substâncias muito encontrada nos vegetais, de propriedades básicas, 
e de grande interesse medicinal. São substancia químicas presentes numa variedade de 
plantas medicinais; possuem uma estrutura nitrogenada, de reação alcalina, com um ou mais 
átomos de carbono, normalmente em estrutura cíclica. Apresentam atividades farmacológicas 
marcantes e muito diversificadas. 

Androgenização: masculinização. 

ANALGÉSICAS: acalmam o sofrimento, a dor. 

ANTICATÁRTICO: combate a diarréia; abóbora, Alcachofra, goiaba, manga, maçã, Carvão 
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Vegetal. 

Anticolinérgico: Que ou o que se opõe ou bloqueia a ação fisiológica da acetilcolina. 
 

B 

BÉQUICO: combate a tosse; agrião, alecrim, alfavaca, alfazema, avenca, cambará, cravo-da-
índia, douradinha-do-campo, xarope de guaco, erva-cidreira, hortelã, jaca, jatobá, limão, língua-
de-vaca, maçã, madressilva, malva, manjerona, margarida, gervão, poejo, rabo-de-arara, 
rainha-da-noite, saudades, tuna, umbaúba, vassourinha, verônica, violeta, mel puro. 

BOCHECHO: líquido que se coloca na boca e agita entre as bochechas. 

BRONCOESPASMO: Constrição reversível de vias aéreas pequenas do trato respiratório 
distal. 

C 

CALMANTE: que acalma e seda as dores e irritações da pele; lenitivo; que exerce a função de 
acalmar os nervos; camomila, capim-santo, capim-cidreira, erva-cidreira, cidrão, erva-cidreira-
de-arbusto, morcela, erva-doce, acariroba, agrimônia, malva-cheirosa, Maracujá, valeriana; 
açafrão, alface, alcaçuz, anil, arruda, beijo-de-moça, beladona, chorão, cipó-mil-homens, 
coentro, cordão-de-frade (cachopa), corticeira, gerânio, mulungu, mandioca (brotos), malva, 
margarida, papoula, sálvia, tília, timbó.  

CARCINOGENICIDADE: Processo de transformação das células normais em células malignas. 

CARMINATIVO: que promove a eliminação dos gases desenvolvidos no canal digestivo, 
acalmando as dores que eles causam, e estimulando o estômago e os intestinos; combate as 
flatulências (gases) estomacais ou intestinais; abacate, alecrim, Óleo de Alho, alfazema, 
alfavaca, ananás, angélica, anis, Artemísia, bambu, baunilha, Boldo-do-chile, camomila, capim-
cidreira, cambará, canela, sassafrás, casca-de-anta, cidra, coentro, cominho, dorme-dorme, 
endro, erva-doce, erva-cidreira, erva-de-são-joão, Espinheira-Santa, funcho, Gengibre, 
Guaraná, hortelã, losna, louro-preto, louro, manjerona, manjericão, erva-de-são-joão, mil-em-
rama, pacová, paracari, pau-amargo, pariparoba, picão, pimenta, poejo, quebra-pedra, quitoco, 
quássia, amora, salsa, salva, erva-dos-gatos, anis-estrelado, Boldo-do-chile, carubá, cipó-
cravo, criptocária, fel-da-terra, fruto de bicuiba, guaraná, laranjeira-da-terra, laranjeirinha-do-
mato, Maytenus, noz-moscada, tinguaciba, uva-do-mato. Receita boa: flor da margarida mais 
da zínia e camomila (chá), Carvão Vegetal. 
  

CATÁRTICO: medicamento que apressa e aumenta a evacuação intestinal e provoca 
purgação. 

CATAMÊNIO: fluxo sanguíneo periódico; mênstruo. 
 
CATAPLASMA: emplastro; o material é esmagado cru ou fervido, ainda morno e colocado 
sobre a parte doente. 

Cera: substância gordurosa extraída de diversos vegetais da família das Palmeiras ou da das 
Miricáceas. 
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CITOTÓXICO: que tem ação tóxica sobre determinadas células. 

CHÁ: denominação popular para infusos e decoctos para administração por via oral. 

COLAGOGO: estimula o fluxo biliar; estimula a secreção da bile pela vesícula biliar; Boldo-do-
chile, cascara-sagrada, Alcachofra, acelga, Berinjela, agrião, melão, mamão. 

COLERÉTICO: medicamento que aumenta a secreção da bile. Estimula a produção da bile 
pelo fígado. Promove o esvaziamento da vesícula biliar; Boldo-do-chile. 

CITOTOXIDADE (Citotóxico): tóxico para as células; que mata as células. 
  

D 

DECOCÇÃO: decocto, o material é colocado em água fria, levado ao fogo até a fervura. A 
maioria dos chás é feita assim. 

DEPURATIVO DO SANGUE: retira substâncias tóxicas através da urina; limpa as toxinas do 
sangue; Livra o sangue de impurezas; Libera o organismo e o sangue de substâncias tóxicas. 
  

DERIVADO DE DROGA VEGETAL: produtos de extração da matéria prima vegetal: extrato, 
tintura, óleo, cera, exsudato, suco e outros. (ANVISA, RDC nº 48, de 16 de março de 2004) 

DESOPILANTE: capaz de desobstruir, de livrar de uma obstrução. 

DESTILAÇÃO: processo químico e farmacêutico na qual, através de equipamentos específicos 
e através de aquecimento, se vaporiza um líquido (neste caso, um extrato), para que seja 
condensado e recolhido em um outro recipiente. Este processo normalmente é utilizado 
quando se deseja separar substâncias que necessitam de calor para que sejam isoladas. 

DIAFORÉTICO: sudorífera, estimula a transpiração, provoca o suor. Óleo de alho, salsa, 
cebola, figo, maracujá (chá quente das folhas de ambas as frutas), alfavaca, angelicó, cálamo-
aromático, camomila-da-alemanha, cana-do-brejo, caroba, guaco, jurubeba, pariparoba, pau-
ferro, pipi, sabugueiro, salsaparrilha, sassafrás, violeta. Banhos quentes de vapor. 

DIGESTIVA: ajuda e facilita a digestão: açafrão, agrião, alecrim, alfavaca, anis, azedinha, 
bardana, camboatá, camomila, capim-cidreira, carqueja, carrapicho-rasteiro, casca-de-anta, 
cebola, cipó-mil-homens, fel-da-terra, gervão, corticeira, Boldo-do-chile, endro, erva-cidreira, 
Espinheira-Santa, funcho, jurubeba, laranjeira-do-mato, louro, macela, mamão, manjerona, 
Maracujá, maria-mole, paratudo, picão, pita, quássia, quina, salsa, salva, Sene, laranjeira-
brava, urtiga-vermelha, anis estrelado, artemisia (Artemisia annua), bálsamo, Boldo-do-chile, 
erva-mate, estragão, louro, Alcachofra, tanaceto, Levedo de Cerveja. 

DISPNÉIA: Respiração laboriosa ou curta. Respiração com dificuldade ou com esforço. 

DIURÉTICO: estimula a secção de urina; aumentam a urinação; favorece a produção e 
eliminação da urina; provoca a secreção abundante de urina; abacateiro, abacaxi, abútua, 
acariroba, Alcachofra, alcaçuz, algodoeiro, anil, aperta-ruão, agrião, alfavaca, alfazema, amor-
do-campo, angélica, bananeira-do-mato, bardana, beldroega, begônia, bromil, cabelo-de-milho, 
cainca, cálamo-aromático, cana-de-macaco, capeba, capim-santo, carnaúba, Castanha da 
Índia, cipó-chumbo, coração-de-jesus, cana-do-brejo, chá-mineiro, capim-cidreira, caité, 
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caroba, carqueja, carrapicho, Cavalinha, chapéu-de-couro, cipó-prata, cípó-cabeludo, cipó-
cravo, coentro, cominho, congonha-de-bugre, congonha-do-campo, cordão-de-frade, dente-de-
leão, douradinha-do-campo, embaúba, erva-de-bicho, erva-de-bugre, erva-de-cobra, erva-
mate, erva-pombinha, erva-tostão, Espinheira-Santa, estigmas-de-milho, fedegoso, funcho, 
Panax ginseng, Ginseng-Brasileiro, Garra-do-Diabo, guaiaco, hera-terrestre, imbiri, jatobá, 
jurubeba, lágrimas-de-nossa-senhora, Jasminium arabicum, louro, louro-prêto, lúpulo, manacá, 
Maracujá, maravilha, óleo de borragem, Óleo de Alho, oregano, paracari, parietária, pariparoba, 
parreira-brava, pata-de-vaca, perna-de-saracura, picão, panacéia, picão-da-praia, pipi, picão-
da-flor-grande, porangaba, quebra-pedra, sabugueiro, salsa, salsaparrilha, sapé, sete-sangria, 
tarumã, tília, trapoeraba, trevo-cheiroso, rabanete, rabo-de-arara, Unha-de-Gato, urtiga, 
umbaúba, ulmária, urinária, uva-do-mato, uva-ursina, tribulus terrestris, velame-do-mato, 
verônica, vinagreira, (diurético suave). 

DROGA VEGETAL: planta medicinal ou suas partes, após processos de coleta, estabilização e 
secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. (ANVISA, RDC nº 48, de 16 
de março de 2004) 

E 

ELIXIR: preparação líquida hidralcoólica, açucarada ou glicerinada, destinada a uso oral e 
contendo substâncias aromáticas e medicamentosas. Deve conter, no mínimo, 20% de álcool 
e, quando açucarada, no mínimo 20% de açúcar. 
  

EMENAGOGO: diz-se do medicamento que provoca a menstruação. Que têm a propriedade 
de restabelecer o fluxo menstrual, quando por qualquer causa tenha sido suprimido.  
 
EMÉTICA: provoca vômitos; caruru-bravo, ipecacuanha; Combatem: camomila, cedro, cipó-
suma, douradinha-do-campo, sabugueiro, paratudo, acácia, salsa.  
 
EMÉTICO: que provoca vômitos; acariçoba, sabugueiro.  
 
EMOLIENTE: demulcente; que amolece e abranda uma inflamação dos tecidos; que amolece 
os tecidos inflamados aliviando a dor; amolece e abranda as inflamações das mucosas; 
abranda o tecido endurecido por abscessos, úlceras, inflamações, contusões, em qualquer 
parte do corpo, etc.; altéia, camomila, óleo de linhaça, malva, vassoura, vassourinha, violeta, 
araticum (folhas), bananeira-do-mato, batata-doce (as folhas e batata ralada), bolsa-de-pastor, 
caruru-do-reino (folhas), caqui, cardo-santo, cevada, coerana (folhas), confrei, cambuí, 
camomila, carrapicho, caruru, celidônia, douradinha, figo, grama (chá), erva-de-santa-maria, 
erva-grossa, erva-moura, gervão, guaxuma, orapro-nobís, Maracujá, margarida, pariparoba 
(folhas), pepino, taioba, timbó, trapoeraba, tuna, verbasco, vinagreira.  
 
EMPLASTRO: material esmagado cru ou fervido, ainda morno e colocado sobre a parte 
doente; cataplasma. Destinado à aplicação externa em uma parte do corpo, proporcionando 
contato prolongado com o local. 
 
EMULSIFICANTE: estabiliza uma emulsão (substância de consistência leitosa). 

EMULSÃO: é uma mistura de dois ou mais líquidos imiscíveis (água e óleo) que, para que 
sejam misturadas e tornem-se uma substância única (de uma única fase) são adicionadas de 
um agente emulsificante em condições adequadas. As emulsões podem ter sua fase interna 
oleosa e fase externa aquosa (óleo em água) e podem ter sua fase interna aquosa e fase 
externa oleosa (água em óleo). 
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ENEMA: solução destinada à administração via retal. 

ESPASMÓDICO: espasmolítico, provoca contração muscular involuntária.  
 
ESPASMOLÍTICO: que ou o que tem capacidade ou tendência para aliviar espasmos; 
antiespasmódico; Óleo de Alho, açafrão 

ESSÊNCIA: é o óleo essencial diluído em óleo vegetal ou mineral. 

ESTOMACAL: combate o mal estar do estômago; almeirão, alteia, angélica, angico, aroeira, 
artemísia, babosa, bardana, Boldo-do-chile, camomila, carqueja, capim-cidreira, cardo-santo, 
casca-de-anta, celidônea, cipó-mil-homens, cominho, dente-de-belo, erva-levante, Espinheira-
Santa, fedegoso, gervào, hortelà-das-hortas, losna, louro, louro-preto, mamica-de-cadela, 
macela, melissa, malva, manjerona, pau-para-tudo, pita, poejo, pau-amargo, pariparoba, quina-
do-mato, salva, sálvia, cidreira. 

ESTOMÁQUICO: facilita as atividades do estômago; estimula a atividade secretora do 
estômago; que faz bem ao estômago; que estimula e fortalece as funções do estômago; que é 
benéfico ao estômago; cáscara-sagrada, dente de leão, carqueja. 

EUPÉPTICO: concernente a eupepsia ou que a auxilia. 
 
 
EXPRESSÃO: preparação na qual se extrai o suco fresco da planta. 

EXPECTORANTE: peitoral; exerce ação especial sobre as vias respiratórias; promove a 
liberação das secreções das vias respiratórias; que facilita a saída de matéria proveniente dos 
pulmões, brônquios e traquéia; quando exercem ação especial sobre as vias respiratórias, 
ajudando a expulsar o catarro dos canais bronquiais; alcaçuz, alfavaca, Óleo de Alho, angico, 
assa-peixe, avenca, buchinha-do-norte, cabriúva, cambuí, caraguatá, cebola-cecén, cuieira, 
guaxuma, hortelã, mastruço, salva, sempre-viva, urucu, verônica, violeta, rábano das-hortas; 
combatem catarros: agrião, agoniada, alecrim, algodoeiro, artemísia, begônia, cambará, 
camará, cambucá, cardo-santo, casca-de-anta, óleo de eucalipto, fumo-do-mato, guabirobeira, 
Gengibre, imburana, jatobá (seiva), mil-em-rama, pé-de-galinha, poejo, tomilho, trevo-cheiroso, 
verbasco, cedro, coqueiro (casca), erva-macaé, perpétua, bromil, cragiru, hisopo/rubim, 
levante, malva, malva-cheirosa, perpétua-roxa (xarope), assa-peixe, tanchagem, óleo de 
eucalipto, imburana, seiva de jatobá, verbasco. 

EXTRATO FLUIDO: são preparações líquidas, também extraídas através de soluções 
hidroalcóolicas, no entanto, diferem das tinturas na concentração de ativos. Cada 1mL do 
extrato deve conter os constituintes ativos correspondentes a 1g da droga seca. São, portanto, 
preparações mais concentradas e devem ser utilizadas com cuidado. 

EXTRATO SECO: são extratos na qual é retirado todo o conteúdo líquido de sua composição 
através de processos de secagem. Os extratos secos devem conter, em seu rótulo, a 
concentração de seu principal ativo (marcador). São utilizados no preparo de cápsulas e 
comprimidos. 

F 

FEBRÍFUGO: antipirética; antitérmico; que reduz ou alivia a febre. 
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FETOTOXINAS: aquilo que é tóxico ao feto.  

FITOCOMPLEXO: consite no conjunto de substâncias existentes nas partes da planta, que são 
responsáveis pelo efeito terapêutico mais suave e pela redução dos efeitos colaterais. 

FITOCOSMETICO: nome dado aos cosméticos que contém, em sua composição, matérias-
primas vegetais com a finalidade de embelezamento. 

FITOPLÂNCTON: conjunto de seres fotossintetizantes que compõem o plâncton; são os 
principais produtores do bioma aquático. 

FITOFARMACO: "é a substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais ou mesmo, mistura 
de substâncias ativas de origem vegetal". (VEIGA JUNIOR, Valdir F., PINTO, Angelo C. and 
MACIEL, Maria Aparecida M. Medicinal plants: safe cure?. Quím. Nova. [online]. 2005, vol. 28, 
no. 3 [cited 2006-12-13],  

FLAVONÓIDE: classe de substância muito encontrada nos vegetais, e muitas vezes 
relacionadas com as flores, frutos, etc. Grupamento químico muito comum nas plantas 
medicinais; possuem estrutura fenólica e ações farmacológicas diversas relacionadas com a 
sua estrutura. 

FLUIDIFICANTE: que dilui algo, tornando fluído. 

FORTIFICANTE: que dá energia, força, convalescença, esgotamento, fraqueza geral, período 
de crescimento, raquitismo; abóbora-d’anta, agrião, cainca, calumba, carapiá, casca-d´anta, 
catinga-de-bode, catuaba, Chlorella, cipó-almecega, cipó-cravo, Coffea cruda, confrey, 
criptocária, fedegoso, fel-da-terra, fruto de bicuíba, Guaraná, imburana, jaborandi, marapuama, 
mastruço, nogueira, otônia, paratudo, poranqaba, quassia, quina-cruzeiro, quina-do-mato, raiz 
de caixeta, seiva de jatobá, simaruba, sucupira, taperibá, trianosperma, bardana, cragiru, 
gravatá. 

FUNGICIDA: que combate os fungos; que destrói os fungos; Óleo de Alho, óleo de cravo-da-
índia. 

G 

GLICOSÍDEOS: substâncias constituídas de um resíduo de açúcar ligado a outra substância 
que contém açúcar (tais como flavonóide, cumarina, alcalóide, etc.). 

H 

 
HEPATOTOXICO: tóxico ao fígado.  

I 

IN VITRO: experimentação laboratorial realizada com estruturas ou órgãos isolados de seres 
vivos, microorganismos ou sistemas biológicos com condições que procuram reproduzir 
aquelas observadas no meio fisiológico do organismo íntegro. 

INFUSÃO: despeja-se água fervendo sobre o material triturado, tampar por 10 minutos. 
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L 

LACTAÇÃO: formação, secreção e excreção do leite; anis, beldroega, óleo de borragem, 
cerefólio, funcho, hortelã. 

LAXANTE: laxativo; provoca a evacuação; azeitona preta; batata-de-purga, cáscar-sagrada, 
óleo de rícemo, Espinheira-Santa, gergelim, hibisco, mertiolate, Alcachofra, Sene, Cáscara-
Sagrada, agar-agar, açafrão, óleo de linhaça, Fibras de trigo, clorofila, óleo de germe de trigo, 
granola, mel puro, cereais, fucus, altéia, anil, bardana, babosa, cainca, camomila-da-alemanha, 
capuchinha grande, caruru-bravo, fedegoso, guapeva, manacá, marinheiro, pinhão-do-
paraguai, sensitiva. Compressas frias termógenas. alcaçuz, anis-verde, ameixa (comê-la ou 
tomar chá dela seca), banana madura com leite de manhã, canjerana, casca-de-anta, chicória, 
cinamomo (folhas), corticeira (folhas), dente-de-leão, dorme-dorme, esfregão, gervão, mãe-de-
família, pepino (um copo de suco sem casca), pessegueiro (folha), ruibarbo, sabugueiro, sopa 
de aveia com leite quente, seguir regime de frutas e verduras, tomar mais água cedo e durante 
o dia, taiuiá. Evitar as plantas adstringentes. 

LENITIVO: calmante; que acalma e seda as dores e irritações da pele. 

M 

MACERAR (fito): submeter uma planta á um solvente com a finalidade de extrair seus ativos. 

MACERAÇÃO: o material é esmagado ou triturado e deixado em água fria (ou outro líquido 
especificado, normalmente alcólico, tipo vinho, cachaça, álcool de cereais, etc.), de 6 a 12 
horas, se for tenro, se for duro pode durar mais tempo.   

MATÉRIA PRIMA VEGETAL: planta medicinal fresca, droga vegetal ou derivados de droga 
vegetal. (ANVISA, RDC nº 48, de 16 de março de 2004) 

MEDICAMENTO: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos. (ANVISA, RDC nº 48, de 16 de 
março de 2004) 

MUCILAGEM: substância gelatinosa de estrutura complexa, que reage com a água, 
aumentando de volume e formando uma solução viscosa, presente em diversas plantas, 
especialmente nos tecidos das suculentas e no invólucro de muitas sementes, com a função de 
reter a água. 

N 

NARCÓTICA: induz ao sono ou à inconsciência. 
  

O 

ÓLEO: nome dado a substâncias gordurosas, líquidas sob temperatura normal, de origem 
mineral, animal ou vegetal. 
  

ÓLEO ESSENCIAL: óleos essenciais são compostos orgânicos voláteis das plantas, extraídos 
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por destilação a vapor ou extração por solventes, das folhas, flores, cascas, madeiras e raízes.  

P 

PARASITICIDA: que combate os parasitas; que destrói parasitas  

PLANTA MEDICINAL: “Todo vegetal que contêm em um ou mais de seus órgãos substâncias 
que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sirvam para semi-síntese químico-
farmacêutica” (DPM/79.1/OMS) 

PÓ: é uma mistura de fármacos, substâncias químicas ou vegetais, finamente divididas na 
forma seca. 

POMADA: é preparação semi-sólida cujo veículo geralmente é uma substância gordurosa, 
para uso externo. 

PRINCIPIO ATIVO (de medicamento fitoterápico): substância, ou classes químicas (ex: 
alcalóides, flavonóides, ácidos graxos, etc.), quimicamente caracterizada, cuja ação 
farmacológica é conhecida e responsável, total ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos do 
medicamento fitoterápico. (ANVISA, RDC nº 48, de 16 de março de 2004) 

PRINCIPIO ATIVO: substância responsável pelo efeito farmacológico de um medicamento. 

PURGATIVO: substância que provoca contrações intestinais, que levam o indivíduo a defecar. 
Alcaçuz, acelga, anis, azedinha, babosa, bardana, batata-doce (folhas), batata-purga, bucha, 
cabaça-amargosa, caincá, camboatá, camomila, capuchinho, caruru, canafístula, chapéu-de-
couro, cinamomo, cipó-de-água, cipó-mil-homens, cipó-imbé, cipó-suma, cravo-de-defunto, 
douradinha, Espinheira-Santa, fedegoso, figos, jalapa, jasmin, jaracatiá, linho, lúpulo, 
malvaisco, mamona, manacá, maravilha, margarida, mata-pasto, melão-de-são-caetano, pata-
de-vaca, pés, segueiro, rabo-de-bugio, ruibarbo, sabugueiro, sarandi branco, Sene, não-me-
toque, taiuiá, umbu, fruta-do-conde (chá da raiz), ruibarbo-do-campo, Cáscara-Sagrada. 

Q 

QUERATOLÍTICA: impede a formação da queratina 

R 

RADICAIS LIVRES: átomos ou moléculas que provocam destruição celular, causando diversas 
doenças. Ginkgo biloba, Panax ginseng, Ginseng-Brasileiro, óleo de germe de trigo, Acerola, 
Betacaroteno, vitaminas lipossolúveis, combatem radicais livres.  

RESINA: substância viscosa, odorífera, insolúvel na água, solúvel no álcool, combustível, 
produzida por certos vegetais. 

S 

SAIS MINERAIS: Produto para repor sais minerais 

SAPONINA: glicosídeo de triterpenos ou esteróides com a propriedade de formar espuma 
abundante em água; são substâncias presentes na composição de algumas plantas 
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medicinais. 

SEDATIVO: que acalma, tranqüiliza. Quando exerce função calmante sobre o sistema nervoso. 
Ex.: sedativa da tosse; sedativo de dores nos nervos: Garra-do-Diabo. 

SIALAGOGO: ptialagogo; que provoca ou excita a salivação. 

SOLVENTE: substância que tem a capacidade de extrair ou dissolver outra substância que 
tenha a mesma característica química. 

SONÍFERO: que tem a propriedade de fazer dormir: alface (raiz), alfafa, beladona, beijo-de-
moça, choro, dente-de-leão, endro, corticeira, limão, língua-de-vaca, lúpulo, malva, mandioca 
(brotos), Maracujá, mil-em-rama, mulungu, poejo, urtiga, vassoura (semente), manjerona, erva-
de-bicho, erva-doce, macieira (folhas), papoula. 

SUCO: é a substância líquida do tecido vegetal, na qual residem os elementos mais nutritivos e 
substanciais, extraído por espremedura. 

SUDORÍFERO: sudorifíco; diaforético; suadouro; estimula a transpiração; provoca sudorese; 
substância que faz suar, propiciando um decréscimo na temperatura corporal; que provoca 
sudorese; quando provocam a transpiração; alfavaca, angelicó, alfazema, avenca, cálamo-
aromático, beladona, bardana, borragem, calêndula, camomila-da-alemanha, cana-do-brejo, 
caroba, cana-do-reino, cravo-dos-jardins, chá-preto, cipó-mil-homens, coentro, embira, 
guaiaco, Gengibre, gerânio, gervão, guiné, jurubeba, jaborandi, juá, laranjeira (folhas), limão, 
macela, malva, manjerona, mostarda, maria-mole (flor), pariparoba, pau-ferro, pipi, pimenta, 
quina, sabugueiro, salsaparrilha, sassafrás (casca), salva, samambaia, sete-sangrias, suçuaiá, 
tuia, violeta. Banhos quentes de vapor. 

SUPURATIVO: estimula a eliminação de pus. 

T 

TANINO: classe de substâncias, muito encontrada em vegetais, de propriedades 
adstringentes, usada inclusive no curtume de peles de animais. São polifenóis que possuem a 
propriedade de precipitar proteínas; presentes na composição de algumas plantas medicinais. 

TENSOATIVA: que estica. 

TERATOGÊNICO: que provoca formação e desenvolvimento no útero de anomalias que levam 
a malformações. 

TINTURA: preparação realizada em temperatura ambiente, onde é adicionada uma solução 
hidroalcoólica a uma erva seca ou fresca. O álcool tem a finalidade de extrair os ativos desta 
planta e deve ser deixado por um período pré-determinado até que estas substâncias passem 
para esta solução. 

TÔNICO GERAL: que dá energia ao corpo; acariçoba, cana-do-brejo, eucalipto, Guaraná, 
hortelã, jurubeba, marapuama, murta-cultivada, tatuaba, Artemisia vulgares, gervão, Wedelia 
minor, ruibarbo, serralha, Panax ginseng, Ginseng-Brasileiro. 

TÓXICO: que ou o que produz efeitos nocivos no organismo. 
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U 

UMECTANTE: que molha, umedece.  
 
UNGÜENTO: substância de consistência gordurosa para uso externo 

V 

VERMÍFUGO: antelmíntico; vermicida; que combate os vermes intestinais; que expulsa ou 
destrói os vermes; que afugenta os vermes. 

VULNERÁRIO: que cura feridas; cicratizante de feridas; alecrim-de-jardim, algodoeiro, angico, 
aperta-ruão, açoita-cavalo (lavar e tomar chá), andiroba (banhos), aroeira (lavar, tomar), 
arruda, barbatimão, bardana (tomar e banhar), beldroega (aplicar), bolsa-de-pastor (chá), buva 
(chá), calêndula, camomola-da-alemanha, carqueja, Cavalinha, celidônia, centáurea-menor, 
confrei, cana-do-reino (chá), canforeira (lavar), caroba (banhos e tomar), caruru-da-índia 
(aplicar as folhas), cedro-rosa (lavar), cipreste (chá), cinamomo (banhos com casca ou folhas), 
erva-de-santa-luzia, erva-moura, erva-de-lagarto (chá), erva-passarinho, Espinheira-Santa, 
fenogrego (banhos), gervão (chá), girassol (chá e banhos), guandu (tomar e banhar), hortelã 
(banhos), imbiri (banhos), ingá (chá), jaracatiá (folhas aplicar), jurema-preta (banhos), juciri, 
limão, manjerona, margarida (aplicar, tomar), mil-em-rama, óleo-de-copaíba (óleo aplicar e 
tomar), óleo de eucalipto (lavar), pacová, parietária, perna-de-saracura (lavar, aplicar), pinhão-
do-paraguai, pitasaião, quina (lavar), salva, serpão, serralha-brava (aplicar) timo, tinhorão, 
trevo-cheiroso, pita (chá). 

X 

XAROPE: são preparações aquosas concentradas de um açúcar ou de uma outra substância 
que o substitua (sorbitol, glicerina, propilenoglicol), com ou sem o acréscimo de flavorizantes e 
princípios ativos. 
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