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Achillea millefolium L.
Sinonímia: Achillea alpicola (Rydb.) Rydb.
Nomes populares: Novalgina, aquiléia, milefólio e mil-em-rama.
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Uso tradicional: É usada a muito tempo como um fortalecedor ou tônica. Ajuda na
recuperação de resfriados e influenza e é benéfico contra febre. Também é útil para
problemas menstruais e desordens circulatórias. Antiespasmódica, tônica adstringente,
amarga, aumenta o suor, abaixa pressão sanguínea, reduz febre, diurético moderado e
urinário antisséptico. A infusão ou a decocção das folhas é usada contra febre, dor de
cabeça e dores gerais, gripes e distúrbios do estômago. A planta é amarga e aromática e
possui a propriedade de melhorar as condições gerais da circulação, agindo ainda como
aperiente, antidispéptico, anti-inflamatório, antiespasmódico, digestivo, sendo considerada
útil para deter hemorragias uterinas, hemorroidais e pulmonares, além de ser antihelmíntica.
Formas de uso: Infusão, partes aéreas secas 1 – 2 g em 150 mL água. Uso interno: acima
de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, 10 minutos após o preparo, três a quatro vezes ao dia,
entre as refeições.
Avisos: Não deve ser utilizado por indivíduos portadores de úlceras gastroduodenais ou
oclusão das vias biliares. O uso acima das doses recomendadas pode causar cefaleia e
inflamação. O uso prolongado pode provocar reações alérgicas. Caso ocorra um desses
sintomas, suspender o uso e consultar um especialista.
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Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Sinonímia: Achyrocline candicans (Kunth) DC.
Nomenclatura popular: Macela, marcela e marcela-do-campo.

Uso tradicional: Reguladora das funções intestinais, anti-inflamatório, antisséptico,
antimicrobiana, antiespasmódica, analgésica e sedativa. Acalma e favorece o sono. A sua
inflorescência na forma de infusão é utilizada como digestivo, antiespasmódico, carminativo,
colagogo,

eupéptico,

anti-diarréico,

anti-séptico,

antiinflamatório,

emenagogo

e

externamente é usado como antisséptico.
Forma de uso: infusão das sumidades floridas secas 1,5 g em 150 mL de água. Uso interno:
acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Em caso de ocorrência de alergia, suspender o uso.
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Aesculus hippocastanum
Sinonímia: Aesculus asplenifolia. Aesculus castanea. Aesculus memmingeri, Aesculus
procera.
Nomenclatura popular: Castanha-da-índia.

Uso tradicional: Analgésico; antiinflamatório; anti-reumático; adstringente; diurético;
expectorante; febrífugo; hemostático; narcótico; tônico; vasoconstritor;

vulnerário.

Fragilidade capilar, insuficiência venosa (hemorróidas e varizes). É adstringente e antiinflamatório que ajuda a tonificar as paredes da veia, que se ficarem flácidas podem se
tornar varicosas ou virar hemorroida. A planta é usada em doses pequenas internamente
para o tratamento de uma ampla gama de doenças venosas, incluindo o endurecimento das
artérias, veias varicosas, flebite, úlceras das pernas, hemorroidas e queimaduras. Também
é feito na forma de loção ou um gel para aplicação externa. O chá feito a partir da casca é
utilizado no tratamento de malária e disenteria, externamente para o tratamento de lúpus e
úlceras cutâneas. O chá feito a partir das folhas é tônico e é utilizado no tratamento de febre
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e tosse convulsiva. O pericarpo é usado como vasoconstritor. As sementes são usadas
como descongestionante, expectorante e tônica. Têm sido utilizados no tratamento de
reumatismo, neuralgia e hemorroidas. O óleo extraído das sementes é usado externamente
como um tratamento para o reumatismo. As raízes em pó são analgésicas e tem sido
utilizada para tratar dores no peito.
Forma de uso: Decocção: 1,5 g (½ colher de sopa) em 150 mL (xícara de chá). Utilizar 1
xícara de chá, 2 vezes ao dia, logo após as refeições
Aviso: Esta planta é potencialmente tóxica se ingerido e não deve ser usado internamente,
sem a supervisão de profissionais. Não utilizar na gravidez, lactação, insuficiência hepática
e renal, como também em casos de lesões da mucosa digestiva em atividade. Altas doses
podem causar irritação do trato digestivo, náusea e vômito. Não utilizar junto com
anticoagulantes.
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Ageratum conyzoides
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Mentrasto, Catinga de bode.

Uso tradicional: Dores articulares (artrite, artrose) e reumatismo. Toda a planta é antiinflamatória e antialérgica. O suco da planta fresca, ou um extrato da planta seca, é utilizado
no tratamento de rinite alérgica e sinusite. O suco da planta fresca é também útil no
tratamento de hemorragia pós-parto uterino. O suco da raiz é antilitica. As folhas secas
podem ser aplicadas na forma de pó em cortes, feridas e as rupturas causadas pela lepra,
o pó absorve a umidade da doença e forma uma camada que pode ser removida depois de
1 - 2 dias. As folhas são também utilizadas externamente no tratamento de malária. O suco
da planta é usado para tratar cortes, feridas e contusões. Uma pasta das folhas é usada
como um cataplasma para remover espinhos da pele. O suco das flores é usado
externamente para o tratamento de escabiose, enquanto uma pasta é utilizada no
tratamento do reumatismo.
Forma de uso: Partes aéreas sem as flores. Infusão: 2-3 g (2-3 colheres de chá) em 150 mL
(xícara de chá). Utilizar 1 xícara chá de 2 a 3 vezes ao dia.
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Aviso: Não deve ser utilizado por pessoas com problemas hepáticos. Nunca usar por mais
de três semanas consecutivas, o seu uso interno prolongado não é recomendado, pois
possui um alcaloide a pilirrizodina que pode causar câncer no fígado.
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Allium sativum
Sinonímia: Allium controversum. Allium longicuspis. Allium ophioscorodon. Porrum
ophioscorodon.
Nomenclatura popular: Alho.

Uso tradicional: Hipercolesterolemia (colesterol elevado). Atua como expectorante e
antisséptico,

anti-helmíntico;

antiespasmódico;

câncer;

antiasmático;

colagoga;

sudorífico;

anticolesterolêmicos;
diurético;

antisséptico;

expectorante;

febrífugo;

hipoglicemiante; estimulante; picadas; estomacal; tônico; vasodilatador. É útil em doenças
como micose, Candida e vaginite onde pela sua ação fungicida e possui propriedades
parasiticidas. A planta produz efeitos inibidores sobre germes gram-negativos do grupo tifoparatifóide-enterite. É usado como auxiliar em envenenamento crônico por chumbo. A
utilização diária de alho na dieta tem efeito benéfico sobre o organismo, em especial no
sangue e o coração. Uma pesquisa recente indicou também que o alho reduz o metabolismo
da glicose em diabéticos, retarda o desenvolvimento de arteriosclerose e reduz o risco de
novos ataques cardíacos em pacientes de enfarte do miocárdio. Externamente, o sumo é
um excelente antisséptico para tratar feridas.
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Forma de uso: Deixar o bulbo em maceração: 0,5 g (1 colher de café) em 30 mL (cálice).
Deixar a droga seca rasurada por cerca de uma hora em maceração. Utilizar 1 cálice 2 x ao
dia antes das refeições. Doses acima da recomendada podem causar desconforto
gastrointestinal. Descontinuar o uso 10 dias antes de qualquer cirurgia.
Aviso: Não deve ser utilizado por menores de três anos e pessoas com gastrite e úlcera
gástrica, hipotensão (pressão baixa) e hipoglicemia (concentração de açúcar baixo no
sangue). Não utilizar em caso de hemorragia e em tratamento com anticoagulantes.
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Anacardium occidentale
Sinonímia: Acajuba occidentalis, Anacardium microcarpum, Cassuvium pomiverum
Nomenclatura popular: Cajueiro.

Uso tradicional: elimina bactérias, controla a diarreia, mata os germes, secam secreções,
aumenta a urina. Reduz a inflamação, diminui a tosse, aumentar a libido, ajuda na digestão,
reduz a febre, reduz o açúcar no sangue, reduz a pressão arterial, reduz a temperatura do
corpo, diarreia não infecciosa. Lesões como anti-séptico e cicatrizante.
Forma de uso: Dosagem padrão, folha e casca em decocção: 1/2 xícara 2-3 vezes por dia.
Entrecasca, decocção: 4,5 g (1 ½ colher de sopa) em 150 mL (xícara chá). Uso oral, utilizar
1 xícara, 3 a 4 vezes ao dia. Uso tópico, aplicar compressa na região afetada 3 a 4 x dia
Aviso: Não deve ser utilizado por período superior ao recomendado. Deverá ser utilizado
com cautela na gravidez. Não utilizar junto com anticoagulantes, corticóides e
antiinflamatórios.
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Arctium lappa L.
Sinonímia: Arctium chaorum Klokov e Lappa major Gaernt.
Nomenclatura popular: Bardana.

Uso tradicional: Na forma de cataplasma contra a artrite, em decocção e depois a raiz
amassada é friccionada no couro cabeludo é ótimo contra queda de cabelos, cozidas com
um pouco de leite combate hemorróidas, é antidispéptico, diurético, anti-inflamatório e
depurativa, em forma de cataplasma cura furúnculos e úlceras.
Forma de uso: decocção das raízes secas 2,5 g em 150 mL de água. Uso interno: Acima de
12 anos: tomar 150 mL do decocto, logo após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Doses excessivas podem interferir na terapia com hipoglicemiantes. Deve ser evitado
o uso durante a gravidez e lactação.
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Arnica montana L.
Sinonímia: Não consta.
Nomenclatura popular: Arnica.

Uso tradicional: O uso de extratos de arnica e unguento reduz inflamação e dor de
contusões, torções, tendões, deslocações, distensões, nos casos de equimoses,
hematomas e áreas inchadas. Arnica melhora a circulação do sangue e acelera o
restabelecimento. É anti-inflamatória e aumenta a reconstituição de sangramento interno. O
uso interno de arnica é restringido a dosagens homeopáticas, pois é potencialmente tóxico,
germicida, inflamação muscular e dores musculares.
Forma de uso: infusão de 3 g de flores secas em 150 mL de água. Uso externo: Aplicar na
forma de compressa, duas a três vezes ao dia.
Avisos: Não utilizar por via oral e em lesões abertas. Em casos isolados pode provocar
reações alérgicas com formação de vesículas e necrose. Não utilizar por um período
superior a sete dias e em concentração acima da recomendada.
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Baccharis trimera (Less.) DC.
Sinonímia: Baccharis genistelloides var. trimera (Less.) Baker e Molina trimera Less.
Nomenclatura popular: Carqueja e carqueja-amarga.

Uso tradicional: Antidispéptico, age em casos de gastrite, azia, má digestão, doenças da
bexiga, rins e fígado, cálculos biliares, prisão de ventre, diarréia, gota, reumatismo. É
indicado contra vermes, diabetes e má circulação.
Forma de uso: infusão de 2,5 g das partes aéreas secas em 150 mL de água. Uso interno.
Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar em gestantes e lactantes. O uso pode causar hipotensão. Evitar o uso
concomitante com medicamentos para hipertensão e diabetes.
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Bidens pilosa
Sinonímia: Bidens adhaerescens, B. alausensis, B. chilensis, B. hirsuta, B. leucantha, B.
montaubani, B. reflexa, B. scandicina, B. sundaica, Coreopsis leucantha, Kerneria pilosa
Nomenclatura popular: Picão preto, carrapicho, amor seco.

Uso tradicional: Antimicrobiana, anti-inflamatória, hepatoprotetiva (protetor do fígado),
antiulcerosa, antidiabética. Principais usos: como um antimicrobiano de largo espectro para
várias infecções internas e externas (causadas por vírus, bactérias, leveduras, fungos);
proteger e desintoxicar o fígado; para a artrite, reumatismo, e outras condições inflamatórias;
para diabetes; para úlceras de estômago e distúrbios digestivos. Ações documentadas pela
16

pesquisa: anticandida, anti-inflamatória, antiulcerosa, antibacteriana, anticoagulante
(sangue mais fino), antifúngica, antihepatotoxica (desintoxicante do fígado), antileucêmica,
antimalárica, antioxidante, antitumoral, antiviral, cardiotônica (equilibra e fortalece o
coração), reduz a inflamação, gastroprotetiva (protege o trato gástrico), hepatoprotetiva
(protetor do fígado), hepatotonica (fortalece o fígado), hipoglicemia, hipotensão (baixa
pressão arterial), imunomodulador (equilibra as células de defesa do organismo),
estimulante uterino. Icterícia (coloração amarelada de pele e mucosas devido a uma
acumulação de bilirrubina no organismo.
Forma de uso: Folhas em infusão: 2 g (1 colher de sobremesa) em 150 mL (xícara de chá).
Utilizar 1 xícara de chá 4 vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar na gravidez. Pode potenciar os efeitos do antidiabético, afinamento do
sangue, e alta pressão arterial drogas.
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Calendula officinalis L.
Sinonímia: Calendula aurantiaca. Calendula eriocarpa. Calendula hydruntina. Caltha
officinalis.
Nomenclatura popular: Calêndula.

Uso tradicional: Calêndula é uma das melhores ervas para tratar problemas locais de pele.
Infusão ou decocção de pétalas de calêndula diminui a inflamação de torções, picadas,
varicose, veias e outras inchações e também acalma queimaduras do sol, erupções
cutâneas e irritações da pele. Essa planta é excelente para inflamações da pele causadas
por contusão, seu poder antisséptico e de restabelecimento ajudam a prevenir o
alastramento de infecções e acelera o restabelecimento. Serve também na limpeza e
desintoxicação, e a infusão e tintura são utilizadas para tratar infecções crônicas. Tomado
internamente, tem sido utilizado tradicionalmente para promover a drenagem de glândulas
linfáticas inchadas tal como amigdalite. Anti-inflamatório, adstringente, cura feridas,
cicatrizante, antisséptico, desintoxicante.
Forma de uso: infusão de 1 – 2 g das flores secas em 150 mL de água. Uso externo: Após
higienização, aplicar o infuso com auxílio de algodão sobre o local afetado, três vezes ao
dia. Fazer bochechos ou gargarejos três vezes ao dia.
Aviso: Contraindicado em casos de alergias causadas por plantas da família Asteraceae.
Em casos raros pode causar dermatite de contato.
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Caesalpinia ferrea
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Jucá, Pau-ferro.

Uso tradicional: É usada para o tratamento de lesões, como adstringente, hemostático,
cicatrizante e antisséptico. O chá da casca é utilizado para tratar diabetes mellitus. Os frutos
também têm sido tradicionalmente utilizados para o tratamento de tosses e ferimentos
externos devido às qualidades antibióticas dessa espécie. Dentro da literatura científica, C.
ferrea tem demonstrado que têm potencial para o tratamento de úlceras internas e como um
agente anti-inflamatória.
Forma de uso: Favas e a casca em decocção 7,5 g (2,5 colheres de sopa) em 150 mL de
água (xícara chá). Uso tópico, aplicar compressa na região afetada de 2 a 3 x ao dia
Aviso:
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Casearia sylvestris Sw.
Sinonímia: Samyda parviflora, Casearia parviflora, Anavinga samyda C. F. Gaernt., Casearia
affinis Gardner in Hooker e Casearia attenuata Rusby.
Nomenclatura popular: guaçatonga, café selvagem, café-bravo, congonhas-de-bugre, ervade-bugre, erva-de-pontada, erva-de-lagarto, pau-de-lagarto.

Uso tradicional: É antidispéptico, usado como um purificador do sangue, anti-inflamatória e
antiviral para tratar reumatismo, sífilis, herpes, úlceras no estômago e na pele, edema,
febres de todos os tipos, diarreia, e como um analgésico tópico. Também é empregue
topicamente para queimaduras, feridas, erupções cutâneas, e distúrbios da pele tais como
o eczema e
Forma de uso: infusão das folhas secas, 2 – 4 g em 150 mL de água. Acima de 12 anos:
tomar 150 mL do infuso, 5 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser usado por gestantes e lactantes.
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Cinnamomum verum J. Presl
Sinonímia: Camphora mauritiana Lukman., Cinnamomum zeylanicum Blume e Laurus
cinnamomum L.
Nomenclatura popular: Canela e canela-do-ceilão.

Uso tradicional: A infusão ou pó é utilizada para dores de estômago e câimbras.
Tradicionalmente, a erva foi tomada para calafrios, gripe e problemas digestivos, e ainda
está sendo utilizada para os mesmos problemas. Contra calafrios, estimulante, carminativo,
antiespasmódico,

anti-séptico,

anti-viral.

Antiespasmódico,

afrodisíaco,

analgésico,

carminativo, estimulante, tônico, antidepressivo, antiespasmódico, analgésico, antipirético,
estimulante do cérebro, gastroprotetor, aperiente, antidispéptico, antiflatulento e hipotensor.
Forma de uso: infusão das cascas secas 1 g em 150 mL de água. Como antidispético tomar
150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, após as refeições. Acima de 12 anos:
como aperiente tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, meia hora antes
das refeições.
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Aviso: Não usar em gestantes e lactantes e em pessoas com hipersensibilidade a canela e
bálsamo-do-peru. Podem ocorrer reações alérgicas de pele e mucosas.
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Citrus aurantium L.
Sinonímia: Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle e Citrus vulgaris Risso.
Nomenclatura popular: Laranja-amarga.

Uso tradicional: Ansiolítico e sedativo leve. Planta utilizada para tratar bronquite (folha,
espinho) na forma de chá e decocto, calmante, nascer dente de criança, coceira, diarréia, a
folha (broto) ou fruto são utilizados para tratar infecção na garganta.
Forma de uso: infusão das flores secas 1 – 2 g em 150 mL de água. Acima de 12 anos:
tomar 150 a 300 mL do infuso após 5 minutos do preparo, de preferência no início da noite.
Aviso: Não deve ser utilizado por cardiopatas. Respeitar rigorosamente as doses
recomendadas.
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Cordia verbenacea DC.
Sinonímia: Varronia curassavica Jacq., Cordia curassavica (Jacq.)
Nomenclatura popular: Erva-baleeira.

Uso tradicional: Roem & Schult. Planta usada para tontura. Possui ação antirreumática, antiinflamatória, agindo como tonificante geral do organismo. Deve ser tomada na forma de
infusão.
Forma de uso: uso externo, infusão de 3g das folhas secas em 150mL de água. Aplicar
compressa na região afetada, três vezes ao dia.
Aviso: Em caso de aparecimento de alergia, suspender o uso.
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Curcuma longa L.
Sinonímia: Amomum curcuma Jacq. e Curcuma domestica Valeton.
Nomenclatura popular: Curcuma, açafrão, açafroa e açafrão-da-terra.
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Uso tradicional: Usada como tempero e corante. Possui atividade hipoglicemiante,
antidispético e anti-inflamatório, estimula secreção da bílis, tratamento de cálculo biliar,
prisão de ventre, imune estimulante, antimicrobiana, atividade citotóxica para células de
linfomas, reduzindo o crescimento de tumores.
Forma de uso: infusão de 1,5 g dos rizomas secos em 150mL de água. Acima de 12 anos:
tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas vezes ao dia.
Aviso: O uso é contraindicado para pessoas com cálculos biliares, obstrução dos ductos
biliares e úlcera gastroduodenal. Não utilizar em caso de tratamento com anticoagulantes.
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Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Sinonímia: Andropogon cerifer Hack., Andropogon citratus DC. e Andropogon citriodorum
hort. ex Desf.
Nomenclatura popular: Capim-santo, capim-limão, capim-cidró, capim-cidreira e cidreira.

Uso tradicional: Antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve. Seu óleo é utilizado na
culinária, como incenso e na medicina. Capim Limão é principalmente tomado como um chá
para curar diarreia, problemas digestivos e dor de estômago. Relaxa os músculos do
estômago e intestino, dores do intestino, alívios e flatulência e é particularmente conveniente
para crianças. No Caribe, capim limão é considerada ótima erva para reduzir a febre. É
aplicada externamente como uma cataplasma ou como óleo essencial para alívio da dor e
artrite. Digestivo, antiespasmódico, analgésico.

27

Forma de uso: infusão de 1 – 3 g das folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12 anos:
tomar 150 mL do infuso, 5 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Pode potencializar o efeito de medicamentos sedativos.
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Cynara scolymus L.
Sinonímia: Cynara cardunculus L.
Nomenclatura popular: Alcachofra.

Uso tradicional: Antidispéptico. Em forma de decocção, 80g/litro de água pode ser usado
contra cálculos biliares, 20g/l de água fervido durante 5 min é ótimo como diurético. Estimula
as funções hepáticas e da vesícula biliar, abaixa o nível de colesterol, é laxante e auxilia nos
regimes de emagrecimento. Tenra e crua faz bem nos casos de anemia debilidade geral e
raquitismo. É também um antidiarreico eficaz.
Forma de uso: infusão de 1 g das folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12 anos:
tomar 150 mL do infuso, após 10 minutos do preparo, antes das refeições.
Aviso: O uso é contraindicado para pessoas com cálculos biliares e obstrução dos ductos
biliares. Não utilizar em caso de tratamento com anticoagulantes. Evitar o uso em pessoas
alérgicas ou com hipersensibilidade à alcachofra ou plantas da família Asteraceae.
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Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli
Sinonímia: Alisma macrophyllum Kunth e Echinodorus scaber Rataj.
Nomenclatura popular: Chapéu-de-couro.

Uso tradicional: Atua no intestino delgado produzindo um efeito laxativo, que está na
dependência de sua ação como estimulante da bílis. Por sua ação sobre os rins e fígado
age melhorando os quadros reumáticos. Pelo aumento no fluxo urinário e sua ação na
filtração glomerular estimula a eliminação de ácido úrico. Possui ainda ação energética,
diurética, depurativa, antirreumática, laxativa, hepática, colagoga, anti-inflamatória e
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adstringente. É indicado para reumatismo, afecções cutâneas, doenças renais e das vias
urinárias e problemas do fígado.
Forma de uso: infusão de 1 g das folhas secas em 150 mL de água. Uso interno. Acima de
12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, três vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizado por pessoas com insuficiências renal e cardíaca. Não utilizar
em caso de tratamento com anti-hipertensivos.
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Equisetum arvense
Sinonímia: Equisetum calderi. Equisetum saxicola.
Nomenclatura popular: Cavalinha.

Uso tradicional: Edemas (inchaços) por retenção de líquidos. É rica em sílica, contêm
diversos alcalóides (incluindo a nicotina) e vários minerais. É adstringente e é um agente de
coagulação, é usada para estancar feridas, parar hemorragias nasais e reduzir a tosse com
expectoração de sangue. Ajuda a acelerar a reparação do tecido conjuntivo danificado,
melhorando a sua força e elasticidade. A planta é anódina, anti-hemorrágica, antisséptica,
adstringente, carminativa, sudorífica, diurética, galactogoga, hemostática e vulneraria. A
planta é diurética, útil quando tomadas internamente e é usado no tratamento de problemas
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renais e da bexiga, cistite, uretrite, doença da próstata e hemorragia interna, quando há
sangramento no trato urinário. A decocção aplicada externamente ajuda a interromper a
hemorragia de feridas e promover a cicatrização. É especialmente eficaz em hemorragias
nasais. A decocção da erva ajuda a tratar entorses e fraturas, assim como certas doenças
da pele tais como o eczema irritável. A planta contém ácido equisetico, esta substância é
um sedativo potente para o coração e os nervos, mas é um veneno perigoso quando tomado
em doses elevadas. Esta planta contém substâncias irritantes e só deve ser usada por curtos
períodos de tempo.
Forma de uso: Partes aéreas em infusão: 3 g (1 colher de sopa) em 150 mL (xícara de chá),
utilizar 1 xícara de chá 2 a 4 vezes ao dia
Aviso: Não deve ser utilizado por pessoas com insuficiência renal e cardíaca. Uma alergia
rara pode ocorrer em pacientes sensíveis à nicotina. O uso por período superior ao
recomendando pode provocar dor de cabeça e anorexia. Altas doses podem provocar
irritação gástrica, reduzir os níveis de vitamina B1 e provocar irritação no sistema urinário.
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Erythrina verna
Sinonímia: Corallodendrum mulungu Kuntze, Erythrina flammea Herzog.
Nomenclatura popular: Mulungu

Uso tradicional: Quadros leves de ansiedade e insônia, como calmante suave.
Antidepressivo, anti-ansiedade, sedativo, calmante (saldos / acalma os nervos), hepatotonic
(tons, saldos, fortalece o fígado). Principais usos: para transtornos mentais (depressão,
ansiedade, estresse, histeria, distúrbios de pânico, distúrbios compulsivos, etc.); como um
sedativo para a insônia, inquietação e distúrbios do sono; para doenças do fígado (hepatite,
obstruções, os níveis das enzimas hepáticas elevadas, esclerose, etc.); para a pressão
arterial elevada e palpitações cardíacas; para a retirada de drogas e nicotina. Ações
documentadas pelas pesquisas: anti-ansiedade, antibacteriana, antidepressiva, antiinflamatórias, antimicobacterianas, antiespasmódicas, hepatotônica, hipotensora.
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Forma de uso: A casca é feita em tintura ou decocção: 4 a 6 g (2 a 3 colheres de sobremesa)
em 150 ml de água (xícara chá). Utilizar 1 xícara chá de 2 a 3 x ao dia
Aviso: Pode reduzir a pressão arterial e pode causar sonolência.
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Eucalyptus globulus
Sinonímia: Eucalyptus maidenii subsp. globulus (Labill.) J.B.Kirkp
Nomenclatura popular: Eucalipto

Uso tradicional: Gripes e resfriados para desobstrução das vias respiratórias, como
adjuvante no tratamento de bronquite e asma. Um remédio tradicional, eucalipto é um
utilizado como anti-séptico poderoso por toda a parte o mundo para aliviar tosses e calafrios,
dores de gargantas e outras infecções. As folhas frescas sobre o corpo baixam a febre.
Inalando os vapores dos óleos essenciais esquentados em água, limpa a sinusite e
congestões bronquiais. Eucaliptol, uma das substâncias encontradas no óleo essencial, é
um dos componentes principais das muitas fórmulas comerciais existentes em pomadas
para o tórax e calafrios. O óleo essencial tem também ação antibiótica, antiviral e antifúngica.
Eucalipto é um ingrediente comum em muitos remédios. Antisséptico, expectorante,
estimula fluxo de sangue local.
Forma de uso: Folhas em infusão: 2 g (colher de sobremesa) em 150 mL (xícara chá). Fazer
inalação de 2 a 3 vezes ao dia. Colocar a infusão em recipiente aberto, cobrir a cabeça com
um pano junto ao recipiente e inalar
Aviso: Não deve ser utilizado por pessoas com inflamação gastrointestinal e biliar, doença
hepática grave, gravidez, lactação e em menores de 12 anos. Em casos raros, pode
36

provocar náusea, vômito e diarréia. Evitar o uso associado com sedativos, anestésicos e
analgésicos, pois pode potencializarsuas ações. Pode interferir com tratamentos
hipoglicemiantes.
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Eugenia uniflora
Sinonímia: Eugenia arechavaletae Herter Eugenia costata Cambess. Eugenia dasyblasta
(O.Berg) Nied. Eugenia deci
Nomenclatura popular: Pitangueira

Uso tradicional: As folhas e frutos são excitantes, febrífugas, aromáticas, antirreumáticas e
antidisentericas. A folha é adstringente, febrífuga, estomacal e tônica. A infusão é usada
para remediar resfriados, gripe, tosses e febres. A infusão é usada como uma lavagem para
acalmar a pele irritada. Os frutos são usados para reduzir a pressão sanguínea. Eles são
feitos na forma de xarope que é utilizado para tratar a gripe. Compostos nos caules e folhas
mostram possível atividade antimicrobiana.
Forma de uso: Folhas em infusão: 3 g (1 colher de sopa) em 150 mL (xícara de chá), utilizar
1 cálice (30 ml) após a evacuação em no máximo 10 vezes ao dia
Aviso:
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Glycyrrhiza glabra
Sinonímia: Glycyrrhiza glandulífera, Glycyrrhiza hirsuta, Glycyrrhiza pallida, Glycyrrhiza
violacea.
Nomenclatura popular: Alcaçuz.

Uso tradicional: Tosses, gripes e resfriados Calmante que desintoxica e protege o fígado, é
anti-inflamatória, sendo utilizado em artrite e úlceras na boca. A raiz é alterativa,
antiespasmódica, emoliente, diurética, emoliente, expectorante, laxante e tônica. A raiz tem
um efeito hormonal semelhante ao hormônio do ovário. Raiz de alcaçuz é muito usado em
medicamentos para a tosse e também no tratamento de infecções catarrais do trato urinário.
É tomado internamente no tratamento da doença de Addison, asma, bronquite, tosse, úlcera
péptica, artrite e afecções alérgicas. Externamente, a raiz é usada no tratamento do herpes
e o eczema.
Forma de uso: Raiz em infusão: 4,5 g (1 ½ colher de sopa) em 150 ml (xícara de chá). Utilizar
1 xícara de chá 3-4 x ao dia.
Aviso: Deve ser usado com moderação e não deve ser prescrito para mulheres grávidas ou
pessoas com pressão arterial alta, doença renal, hiperestrogenismo e diabetes ou que estão
utilizando medicação à base de digoxina. Uso prolongado aumenta a pressão sanguínea e
provoca retenção de água. Possível quadro de pseudoaldosteronismo por ação
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mineralocorticóide (caracteriado por retenção de sódio, cloro e água, edema, hipertensão
arterial e ocasionalmente mioglobinúria). Deve haver cautela ao associar com
anticoagulantes, corticóides e antiinflamatórios.
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Hamamelis virginiana L.
Sinonímia: Hamamelis androgyna Walter, Hamamelis corylifolia Moench e Hamamelis dioica
Walter.
Nomenclatura popular: Hamamelis.

Uso tradicional: Uso tradicional: Hamamélis pode reduzir inflamações na pele, ajuda a tratar
a acne e manchas, alivia e cura as assaduras, acalma bolsas sob os olhos, acalmar e reduz
hemorroidas externas, também é um bom remédio para acabar com a coceira. Alivia veias
varicosas, reduz coceira e alivia o inchaço, é um dos melhores remédios para tratar
hemorroidas. Trata bolhas da catapora, ajuda a curar contusões mais rapidamente, trata e
acalma queimaduras solares, tratamento da pele seca. Ajuda a curar e aliviar cortes e
contusões, aplicando um pouco na área afetada irá limpar o corte, protege contra a infecção
e atua na rápida cicatrização da pele. Pode ser usada contra mordidas ou picadas de insetos
Forma de uso: Uso externo, preparar por decocção as cascas secas na proporção de 3 g –
6 g em 150 mL de água. Fazer banho de assento três vezes ao dia.
Aviso: Não ingerir, pois pode eventualmente provocar irritação gástrica e vômitos.
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Harpagophytum procumbens
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Garra do diabo

Uso tradicional: Anti-inflamatória, alivia a dor. É usado para aliviar a artrite, dor nas costas,
joelho e dor no quadril. É também usado para tratar um número de doenças, incluindo
osteoartrite, artrite reumatoide, gota, bursite, tendinite, perda de apetite e distúrbios
digestivos. Tratamento de doenças que incluem a perda de apetite, distúrbios digestivos, e
"desordens degenerativas do aparelho locomotor" (para tratar a dor e a inflamação nas
articulações).
Forma de uso: Raiz em infusão: 1 g (1 colher de chá) em 150 mL de agua (xícara de chá),
utilizar 1 xícara, 2 a 3 vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar em portadores de úlceras estomacais e duodenais.
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Illicium verum Hook F.
Sinonímia: Illicium san-ki Perr.
Nomenclatura popular: Anis-estrelado.

Uso tradicional: Possui ação antioxidante, expectorante e antiflatulento. É usado na
medicina tradicional chinesa como um estimulante e expectorante, para aliviar a flatulência,
para aumentar a libido e como um chá para curar reumatismo. É comumente utilizada para
tosse. As sementes são mastigadas para ajudar na digestão. Ele tem sido usado como uma
fonte de ácido chiquímico, um precursor primário na produção de medicamentos antiinfluenza, tais como Tamiflu. Possui o óleo volátil anetol, além do estragol, p-anisaldeído,
álcool anis, acetofenona, pineno e limoneno. O óleo da semente possui propriedades
estomacais como, antisséptico, antiespasmódico, carminativo, digestivo, expectorante,
estimulante e tônico. As sementes são uma excelente fonte de muitas vitaminas essenciais
do complexo B, tais como a piridoxina, niacina, riboflavina, tiamina e. Piridoxina (vitamina B6) ajuda a aumentar níveis neuroquímicos através do aumento de GABA no cérebro. As
sementes são importantes fonte de minerais como o cálcio, ferro, cobre, potássio,
manganês, zinco e magnésio. 100 g de sementes secas contêm 36,96 mg ou 462% os níveis
diários necessários de ferro. O potássio é um componente importante de fluidos corporais e
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de células que ajuda o controle da frequência cardíaca e a pressão arterial. O cobre é um
co-fator para muitas enzimas vitais, incluindo citocromo C-oxidase e superóxido dismutase.
O cobre também é necessário para a produção de células vermelhas do sangue. Também
contém boas quantidades de vitaminas anti-oxidantes tais como vitamina C e vitamina-A.
Forma de uso: Preparar por infusão os frutos secos na proporção de 3 g em 150 mL de
água. Acima de 12 anos: Uso interno, tomar 150 mL do infuso, após 10 minutos do preparo,
três a quatro vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar em gestantes e no hiperestrogenismo. O uso pode ocasionar reações de
hipersensibilidade cutânea, respiratória e gastrintestinal.

44

Justicia pectoralis Jacq.
Sinonímia: Dianthera pectoralis (Jacq.) J.F. Gmel., Ecbolium pectorale (Jacq.) Kuntze e
Justicia stuebelii Lindau.
Nomenclatura popular: Chambá, chachambá e trevo-cumaru.

Uso tradicional: Expectorante. Extratos da planta são utilizados isoladamente ou em
combinação com outras plantas para controlar os sintomas da menopausa e da
dismenorreia, têm efeitos estrogênicos, progestagênicos e anti-inflamatórios, explicando seu
uso tradicional para a menopausa e tensão pré-menstrual.
Forma de uso: Preparar por infusão as partes aéreas secas na proporção de 5 g em 150 mL
de água. Três a sete anos: tomar 35 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três vezes
ao dia. Acima de sete a 12 anos: tomar 75 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três
vezes ao dia. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três
vezes ao dia. Maiores de 70 anos: tomar 75 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três
vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizado em pessoas com distúrbios de coagulação e em caso de
tratamento com anticoagulantes e analgésicos.
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Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson
Sinonímia: Lantana alba Mill. e Lantana geminata (Kunth) Spreng.
Nomenclatura popular: Erva-cidreira de arbusto e lípia.

Uso tradicional: Ansiolítico, sedativo leve, antiespasmódico e antidispéptico. As folhas da
planta são usadas calmante, digestiva e contra cólicas. Utilizada para tratar dor de barriga,
má digestão, diarréia, para nascer dente, calmante, cólica intestinal, tosse, insônia, falta de
ar, dor de estômago, dor de cabeça, tratamento de pressão alta, flatulência, dores em geral,
mal-estar, gripe e infecções. O chá feito a partir das folhas é usado para perturbações
intestinais e respiratórias, incluindo a gripe. A infusão bem açucarada serve para trazer alívio
de problemas cardíacos e para acalmar a taquicardia. Externamente, as folhas aromáticas
são usadas em banhos de ervas, para curar febres e dor de estômago severa, e para limpar
a bexiga. A planta contém um óleo essencial composto principalmente de dihydrocarvona.
Outros compostos incluem limoneno, pineno, linalol, e a cânfora.
Forma de uso: Preparar por infusão das partes aéreas secas na proporção de 1 a 3 g em
150 mL de água. Uso interno, três a sete anos: tomar 35 mL do infuso, logo após o preparo,
três a quatro vezes ao dia. Acima de sete a 12 anos: tomar 75 mL do infuso, logo após o
preparo, três a quatro vezes ao dia. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após
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o preparo, três a quatro vezes ao dia. Maiores de 70 anos: tomar 75 mL do infuso, logo após
o preparo, três a quatro vezes ao dia.
Aviso: Deve ser utilizado com cuidado em pessoas com hipotensão. Doses acima das
recomendadas podem causar irritação gástrica, bradicardia e hipotensão.
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Lippia sidoides Cham.
Sinonímia: Lippia origanoides Kunth
Nomenclatura popular: Alecrim-pimenta.

Uso tradicional: Anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral. Usada contra rinite
alérgica, infecções na garganta, cáries, mau cheiro nas axilas e nos pés, aftas e corrimento
vaginal.
Forma de uso: Uso externo, fazer bochechos e/ou gargarejos três vezes ao dia. Preparar
por infusão das folhas secas na proporção de 2 a 3 g em 150 mL de água.
Aviso: Não deve ser usado em inalações devido à ação irritante dos componentes voláteis.
Não engolir o produto após o bochecho e gargarejo. Pode provocar uma suave sensação
de ardor na boca e alterações no paladar.
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Malva sylvestris L.
Sinonímia: Malva grossheimii Iljin.
Nomenclatura popular: Malva.
Uso tradicional: Uso interno: expectorante.: anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral.

Forma de uso: Uso interno: Preparar por infusão 2 g das folhas e flores secas em 150 mL
de água. Tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, quatro vezes ao dia.
Uso externo: Preparar por infusão 6 g das folhas e flores secas em 150 mL de água. Após
higienização, aplicar o infuso com auxílio de algodão sobre o local afetado, três vezes ao
dia. Fazer bochechos ou gargarejos três vezes ao dia.
Aviso: Em caso de aparecimento de reações alérgicas, suspender o uso imediatamente.
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Matricaria recutita L.
Sinonímia: Chamomilla recutita (L.) Rauschert e Matricaria chamomilla L.
Nomenclatura popular: Camomila.

Uso tradicional: Uso interno: antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve. Uso externo: antiinflamatório em afecções da cavidade oral. Suas flores ajudam na indigestão, nervosismo,
depressões e dores de cabeça, sendo ideal para problemas relacionados às emoções tais
como úlceras do estômago, colite, espasmos e indigestão nervosa. O óleo essencial da
camomila tem poder anti-inflamatório, antiespasmódico e atividade antimicrobiana. É uma
erva excelente para muitas desordens digestivas e para tensão nervosa e irritabilidade.
Externamente, é utilizada para pele dolorida e eczema.
Forma de uso: Uso interno, preparar por infusão 3 g das inflorescências secas em 150 mL
de água. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, cinco a 10 minutos após o preparo,
três a quatro vezes entre as refeições. Uso externo, preparar por infusão 6 – 9 g das
inflorescências secas em 100 mL de água. Fazer bochechos e/ou gargarejos, cinco a 10
minutos após o preparo três vezes ao dia.
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Aviso: Podem surgir reações alérgicas ocasionais. Em caso de superdosagens, podem
ocorrer náuseas, excitação nervosa e insônia. Evitar o uso em pessoas alérgicas ou com
hipersensibilidade à camomila ou plantas da família Asteraceae.
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Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch.
Sinonímia: Maytenus officinalis Mabb.
Nomenclatura popular: Espinheira-santa.

Uso tradicional: Antidispéptico, antiácido e protetor da mucosa gástrica. Possui propriedade
tonificante devido à reintegração das funções estomacais, é potente contra úlceras gástricas
e cicatriza lesões ulcerosas. Possui ação antisséptica o que impede fermentações
gastrintestinais. Corrige hepatopatias causadas pelo mal funcionamento intestinal. Possui
ação tonificante, anti-úlcera, carminativa, cicatrizante, antisséptica, diurética e laxativa.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, três a quatro vezes ao dia.
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Aviso: Não utilizar em gestantes e lactantes.
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Melissa officinalis L.
Sinonímia: Melissa bicornis Klokov.
Nomenclatura popular: Melissa e erva-cidreira.

Uso tradicional: Antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve. A melissa é recomendada para
problemas de coração. Sua ação principal é como um tranquilizador. Isto acalma espasmos
nervosos e cólicas. O chá quente é bom para calafrios, gripes e febres. Sua ação sedativa
tem sido utilizada para ajudar no tratamento de problemas psiquiátricos, incluindo distonia.
A sua ação é útil para tratar eczema e dores de cabeça. Hoje, esta erva é ainda amplamente
usada por suas propriedades calmantes, e novas pesquisas mostram que pode ajudar
significativamente no tratamento de resfriado. Relaxante, antiespasmódico, resfriado,
carminativo, antiviral e tônico dos nervos.
Forma de uso: Preparar por infusão as sumidades floridas secas na proporção de 1 – 4 g
para 150 mL de água. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o
preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizado nos casos de hipotireoidismo e utilizar cuidadosamente em
pessoas com hipotensão arterial.
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Mentha x piperita L.
Sinonímia: Mentha citrata Ehrh.
Nomenclatura popular: Hortelã-pimenta.

Uso tradicional: Antiespasmódico e antiflatulento. Anti-fungica, antiinflamatória, analgésica,
anestésica e antiespasmódica. Calmante e digestivo. Seu suco, puro ou com um dentinho
de alho, ajuda a combater os vermes intestinais.
Forma de uso: Preparar por infusão as folhas e sumidades floridas secas na proporção de
1,5g em 150mL de agua. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, 10 minutos após o
preparo, duas a quatro vezes ao dia.
Aviso: O uso é contraindicado para pessoas com cálculos biliares e obstrução dos ductos
biliares, danos hepáticos severos e durante a lactação.
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Mikania glomerata Sprengel
Sinonímia: Mikania hederaefolia DC., Mikania scansoria DC. e Cacalia trilobata Vell.
Nomenclatura popular: Guaco.

Uso tradicional: Expectorante, anti-inflamatório e age contra afecções do aparelho
respiratório, tosses, bronquites, asma, rouquidão, febre, e inflamação na garganta. Tomar
na forma e infusão ou xarope misturado com mel.
Forma de uso: Preparar por infusão as folhas secas na proporção de 3 g para 150 mL de
água. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroides. A utilização
pode interferir na coagulação sanguínea. Doses acima das recomendadas podem provocar
vômitos e diarreia.

56

Mikania laevigata Schultz Bip. ex Baker
Sinonímia: Não consta.
Nomenclatura popular: Guaco.

Uso tradicional: Expectorante. Planta usada para tratar dores no peito, bronquite,
expectorante, gripe, resfriado e tosse.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroides. A utilização
pode interferir na coagulação sanguínea. Doses acima das recomendadas podem provocar
vômitos e diarreia.
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Momordica charantia
Sinonímia: Momordica chinensis, M. elegans, M. indica, M. operculata, M. sinensis, Sicyos
fauriei
Nomenclatura popular: Melão-de-São-Caetano.

Uso tradicional: Uso da decocção das folhas ou caules: anticancerígeno, antiviral,
antibacteriana, estimulante digestivo, hipoglicemiantes. Principais usos: para o câncer; para
infecções virais (HIV, herpes, vírus de Epstein Barr, hepatite, gripe, sarampo e); por
infecções bacterianas (Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella); como uma ajuda
digestiva amarga (para a dispepsia e digestão lenta); para diabetes. Ações documentadas
por pesquisa: antibacteriano, anticancerígeno, anti-fertilidade, antileucêmica, protozoários,
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antitumoral, antiviral, hipoglicêmico, estimulante imunológico. Cuidados: Pode baixar os
níveis de açúcar no sangue.
Uso do suco do fruto: hipoglicemia, hipocolesterolêmico (reduz o colesterol), antibacteriano,
carminativo (expele gás), amargo. Principais usos: para diabetes; para o colesterol elevado
e os níveis de triglicerídeos; para úlceras H. pylori; como uma ajuda digestiva amargo para
o gás intestinal, inchaço, dor de estômago e digestão lenta; para parasitas intestinais. Ações
documentadas por pesquisas: abortiva, contraceptiva, antimicrobiana, hipocolesterolêmica
(reduz o colesterol), hipoglicemiantes. Cuidados: Ele reduz os níveis de açúcar no sangue
e tem efeitos abortivos e contraceptivos.
Forma de uso: Folhas, frutos e sementes, decocção: 5 g em 1L. Aplicar nos locais afetados
2 x dia ou banhar-se uma vez ao dia. Uso tópico em dermatites (irritação da pele) e
escabiose (sarna)
Aviso: Pode interagir com hipoglicemiantes. Não se recomenda utilizar por via oral no Brasil,
entretanto no mundo inteiro é utilizado dessa forma com os devidos cuidados, pois pode
causar coma hipoglicêmico (por diminuição de açúcar no sangue) e convulsões em crianças;
problemas hepáticos e dor de cabeça.
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Passiflora alata Curtis
Sinonímia: Passiflora latifolia DC. e Passiflora phoenicia Lindl.
Nomenclatura popular: Maracujá, maracujá-grande-do-mato.

Uso tradicional: Planta utilizada popularmente como ansiolítico e sedativo leve, no
tratamento de pressão alta e de açúcar no sangue, calmante, nervos, tranquilizante,
alimentação e doce.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. O uso por
indivíduos de três a 12 anos sob orientação médica. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do
infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas a quatro vezes ao dia.
Aviso: Seu uso pode causar sonolência. Não usar em casos de tratamento com sedativos e
depressores do sistema nervoso. Não utilizar cronicamente.
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Passiflora edulis Sims
Sinonímia: Passiflora diaden Vell. e Passiflora gratissima A. St. –Hil.
Nomenclatura popular: Maracujá-azedo.

Uso tradicional: Ansiolítico e sedativo leve, calmante dos nervos, calmante, dormir, nervos,
pressão alta, tranqüilizante, alimentação suco. O chá é utilizado na forma de infusão para
tratar dor de dente, calmante (nascer dente), têm uso como emenagogo (raiz em decocção)
e antigotoso (folhas em decocção).
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. O uso por
indivíduos de três a 12 anos sob orientação médica. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do
infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas a quatro vezes ao dia.
Aviso: Seu uso pode causar sonolência. Não usar em casos de tratamento com sedativos e
depressores do sistema nervoso. Não utilizar cronicamente.
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Passiflora incarnata L.
Sinonímia: Passiflora kerii Spreng.
Nomenclatura popular: Maracujá.

Uso tradicional: Ansiolítico e sedativo leve, antiespasmódico, sonífero, tonificante,
refrescante. Indicações: Combate ansiedade, nervosismo, stress, insônia, dores e
espasmos diversos. As folhas, em decocção, têm ação diurética e são úteis contra febres,
inflamações na pele e erisipelas. Tumores e hemorroidas podem ser aliviados com
compressas de folhas maceradas.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. O uso por
indivíduos de três a 12 anos sob orientação médica. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do
infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas a quatro vezes ao dia.
Aviso: Seu uso pode causar sonolência. Não usar em casos de tratamento com sedativos e
depressores do sistema nervoso. Não utilizar cronicamente.
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Paullinia cupana Kunth
Sinonímia: Paullinia sorbilis Mart., Paulinia cupana L. Var. sorbilis Mart.
Nomenclatura popular: Guaraná.

Uso tradicional: Estimulante, contém substâncias com efeito vasodilatador, bronco-dilatador
e digestivo. Acredita-se que seja um estimulante cardiovascular e excitante do sistema
nervoso central. É usado também como desinfetante dos intestinos e indicado como
diurético e febrífugo.
Forma de uso: Dispersar o pó em água, na proporção de 0,5 – 2 g das sementes na forma
de pó. Acima de 12 anos: tomar 0,5 a 2 g do pó puro ou disperso em água, uma vez ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizado por pessoas com ansiedade, hipertireoidismo, hipertensão,
arritmias, taquicardia paroxística e distúrbios gastrointestinais (gastrite e cólon irritável). Em
altas doses pode causar insônia, nervosismo e ansiedade. Não usar em caso de tratamento
com drogas que contenham bases xantínicas (café, noz-de-cola, mate) e anti-hipertensivos.
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Peumus boldus Molina
Sinonímia: Boldea boldus (Molina) Looser e Boldea fragrans Endl.
Nomenclatura popular: Boldo-do-chile.

Uso tradicional: Antidispéptico, colagogo e colerético. Planta utilizada para tratar problemas
no fígado e digestivos. Analgésico, antisséptico, colagogo, diurético, estimulante e tônico.
Forma de uso: Preparar por infusão, sem abafar, 1 – 2 g de folhas secas em 150 mL de
água. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas
vezes ao dia.
Aviso: O uso é contraindicado para pessoas com cálculos biliares e obstrução dos ductos
biliares, doenças hepáticas severas e gestantes. Não exceder a dosagem recomendada.
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Phyllanthus niruri L.
Sinonímia: Diasperus niruri (L.) Kuntze, Phyllanthus asperulatus Hutch. e Phyllanthus
filiformis Pavon ex Baillon
Nomenclatura popular: Quebra-pedra.

Uso tradicional: Planta usada para cálculo renal, cistite, corrimento, diurético, frio da bexiga,
inflamação na bexiga. Planta diurética, provoca urina, pedra nos rins, rins. Dissolve cálculos
biliares. O suco dos frutos é administrado na glicosúria. A decocção das raízes com xarope
de cascas de laranja é preconizada nas afecções hepáticas com icterícia. Cálculos renais,
problemas de fígado.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Não utilizar em gestantes. Concentrações acima das recomendadas podem causar
diarreia e hipotensão arterial. Litolítico nos casos de litíase urinária.
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Pimpinella anisum L.
Sinonímia: Anisum vulgare Gaertn., Apium anisum (L.) Crantz e Carum anisum (L.) Baill.
Nomenclatura popular: Anis e erva-doce.

Uso tradicional: Antidispéptico e antiespasmódico, para tratar problemas digestivos e para
aliviar dor de dente. Sementes do anis são conhecidas pela sua capacidade de reduzir
flatulência e cólica, e para melhorar a digestão. Eles são comumente dados aos bebês e
crianças para aliviar a cólica, e para pessoas de todas as idades que sentem náuseas com
facilidade e sofrem de indigestão. Também é usada como um expectorante e possui ação
antiespasmódica e é prestativa em dores que persistem em longos períodos, asma, chiados,
tosse e bronquite. A ação moderada sobre os hormônios que produzem leite, das sementes
podem explicar sua capacidade para aumentar a produção de leite e sua reputação ao aliviar
dores do parto e tratamento contra impotência e frigidez. O óleo essencial do anis é utilizado
externamente para tratar piolhos e sarna. Reduz cólica e flatulência, promove digestão e é
antiespasmódico.
Forma de uso: A droga vegetal deve ser amassada imediatamente antes do uso. Preparar
por infusão considerando a proporção indicada na fórmula. Deve-se usar frutos secos 1,5 g
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em 150 mL de água. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, 10 a 15 minutos após o
preparo, três vezes ao dia.
Aviso: Em caso de reações alérgicas, suspender o uso imediatamente.
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Plantago major L.
Sinonímia: Plantago borysthenica Wissjul., Plantago dregeana Decne. e Plantago latifolia
Salisb.
Nomenclatura popular: Tanchagem, tansagem e tranchagem.

Uso tradicional: É usada como anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral, e para
neutralizar toxinas. Como um chá moderado é usado para tratar problemas pulmonares em
crianças, e como um chá mais forte é usado para tratar úlceras de estômago. Também é
usado para diarréia, infecções de bexiga, e para tratar feridas.
Forma de uso: Preparar por infusão considerando a proporção indicada na fórmula. Devese usar 6 – 9 g das folhas secas em 150 mL de água. Uso externo, pós higienização, aplicar
o infuso com auxílio de algodão sobre o local afetado, três vezes ao dia. Fazer bochechos
ou gargarejos três vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizado em pacientes com hipotensão arterial, obstrução intestinal e
por gestantes. Não engolir o produto após o bochecho e gargarejo. Não utilizar a casca da
semente.
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Plectranthus barbatus Andrews
Sinonímia: Coleus barbatus (Andrews) Benth.
Nomenclatura popular: Boldo-africano, boldo-brasileiro e boldo-nacional.

Uso tradicional: Antidispéptico. Ativa a secreção de saliva e sucos gástricos. Boldina, um de
seus componentes, induzem o fluxo de bílis assim como a quantia total de sólidos que ela
excreta. Sua ação de proteção das células hepáticas têm sido demonstradas "in vitro" e "in
vivo". Boldo estimula atividades do fígado e bílis e é principalmente utilizado como um
remédio para cálculos biliares e fígado ou dor de vesícula biliar. Deve ser normalmente
tomado uma ou duas vezes por semana, uma ou outra como tintura ou infusão. Boldo
também tem indicações antissépticas que ajudam a combater a cistite. Bílis e estimulante
de atividade do fígado, digestivo. Toxicologia: o uso em doses elevadas pode provocar
irritação da mucosa do estômago.
Forma de uso: Preparar por infusão 1 - 3 g de folhas secas em 150 mL de água. Acima de
12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, crianças, hipertensos e portadores
de obstrução das vias biliares. Não usar no caso de tratamento com metronidazol ou
dissulfiram, medicamentos depressores do SNC e anti-hipertensivos. Doses acima das
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recomendadas e utilizadas por um período de maior do que os recomendados podem causar
irritação gástrica.
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Polygala senega L.
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Polígala.

Uso tradicional: Preparar por infusão 4,5 g de raizes secas em 150 mL de água. Acima de
12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Forma de uso: Expectorante, o efeito antitussígeno da raiz tem sido atribuída ao teor de
saponina da planta. Além disso, ela pode agir por irritação da mucosa gástrica, levando
como reflexo a um aumento na secreção da glândula mucosa brônquica.
Aviso: Altas doses podem causar vômitos e diarreia.
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Polygonum punctatum Elliot
Sinonímia: Persicaria punctata (Elliott) Small e Polygonum acre Kunth.
Nomenclatura popular: Erva-de-bicho, capiçoba, cataia e pimenteira-d’água.

Uso tradicional: Anti-hemorroidal, é usado para tratar uma diversidade de doenças, incluindo
hemorróidas, diarreia, constipações e gripe. É usado para tratar reumatismo, como um
abortivo, um diurético e um hemenagogo. Estudos farmacológicos mostraram atividades
anti-histamínica, anti-inflamatória, antipirética e hipotensora.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. Uso externo,
fazer banho de assento três vezes ao dia.
Aviso: Não usar em gestantes e lactantes.
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Psidium guajava
Sinonímia:
Nomenclatura popular:

Uso tradicional: Uso interno: Diarréias não infecciosas. Uso externo: Pele e mucosas
lesadas, como antisséptico. Antidisenterico, antisséptico, antibacteriano, antiespasmódico,
cardiotônicos (fortalece o coração). Principais usos: para a disenteria (bacteriana e
amebiana), diarreia, cólica, e enterite rotavírus infantil; como um antimicrobiano de largo
espectro para doenças internas e externas, de fungos, bacterias, candidíase, infecções e
amebianos; equilibra e protege o coração (para arritmias e algumas doenças de coração);
como supressor da tosse, analgésico e antipirético (reduz febre) para resfriados, gripe, dor
de garganta; como um remédio tópico para infecções de ouvido e olho. Ações
documentadas pela pesquisa: amebicida, analgésica, antibacteriana, anticandida,
antidisenterica, antifúngica, antimalárica, antioxidante, antiespasmódica, antiulcerosa,
cardiodepressora, cardiotônica, depressor do sistema nervoso central, supressor da tosse,
gastrototonica (fortalece o trato gástrico), hipotensora (reduz a pressão arterial), sedativa,
vasoconstritora.
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Forma de uso: Goiabeira Folhas jovens Infusão: 2 g (colher de sobremesa) em 150 mL
(xícara de chá). Utilizar 1 cálice (30 ml) após a evacuação em no máximo 10 vezes ao dia
Aviso: Tem um efeito depressor cardíaco e é contraindicado em algumas condições
cardíacas. Não utilizar continuamente.
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Punica granatum L.
Sinonímia: Punica florida Salisb., Punica grandiflora hort. ex Steud. e Punica nana L.
Nomenclatura popular: Romã.

Uso tradicional: Anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral. A casca do fruto é a parte
mais utilizada para eliminar parasitas internos, possui efeito anti-bacteriano, anti-diarréico,
anticoncepcional, hemostático e apresenta bons resultados contra amebíase intestinal. A
infusão das folhas é indicada para inflamações da boca e da garganta. O xarope da polpa é
diurético.
Forma de uso: Preparar por infusão 6 g das cascas do fruto (pericarpo) secas em 150 mL
de água. Uso externo, fazer bochechos ou gargarejos três vezes ao dia.
Aviso: Não ingerir o produto após o bochecho e gargarejo.
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Rhamnus purshiana
Sinonímia: Frangula purshiana. (DC.) Cooper., Rhamnus purshiana
Nomenclatura popular: Cáscara sagrada

Uso tradicional: É utilizado como um laxante, a casca também tem propriedades tônica,
favorecendo a digestão gástrica e apetite. É usada contra hemorroidas, problemas de fígado
digestivos e icterícia.
Forma de uso: Casca em decocção: 0,5 g (colher de café) em 150 mL (xícara de chá). Utilizar
de ½ a 1 xíc chá, antes de dormir.
Aviso: Não deve ser utilizado por pessoas com obstrução intestinal, refluxo, inflamação
intestinal aguda (doença de Crohn), colite, apendicite ou dor abdominal de origem
desconhecida, pacientes com histórico de polipose intestinal. Não utilizar durante lactação,
gravidez e em menores de 12 anos Pode ocorrer desconforto no trato gastrintestinal,
principalmente em pacientes com cólon irritável, além de mudança de coloração na urina.
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Não fazer uso crônico (mais de 1 semana). O uso contínuo pode promover diarréia, perda
de eletrólitos e dependência. Este remédio deve ser usado com cautela, pois em excesso
provoca vómitos e diarreia. Ele não deve ser prescrito para mulheres grávidas ou lactantes,
ou pacientes com obstrução intestinal.
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Rosmarinus officinalis L.
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Alecrim.

Uso tradicional: Antidispéptico e anti-inflamatório. Foi usado desde a antigüidade para
melhorar e fortalecer a memória. Alecrim aumenta a circulação, reduz dores de cabeça,
antibacteriana e anti-fúngica. Alecrim melhora a absorção de alimentos estimulando a
digestão, o fígado e a área intestinal. Também é usado em gargarejos como anti-séptico
para gargantas doloridas e úlceras bucais. Alecrim tem uma reputação como tônico. Tônico,
estimulante, adstringente, antiinflamatório, carminativo.
Forma de uso: Preparar por infusão 2 g de folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, 15 minutos após o preparo, três a quatro vezes entre as
refeições.
Aviso: Não usar em pessoas com gastroenterites e histórico de convulsões. Não utilizar em
gestantes. Doses acima das recomendadas podem causar nefrite e distúrbios
gastrintestinais. Não usar em pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade ao alecrim.
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Salix alba L.
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Salgueiro.

Uso tradicional: Anti-inflamatório e antitérmico. Usar em casos de gripe e resfriados. É a
fonte original do ácido salicílico (o precursor da aspirina), têm sido usado para aliviar a dor
nas articulações e controlar febres. A casca é anódina, anti-inflamatória, antiperiodica,
antisséptica, adstringente, sudorífica, diurética, febrífuga, hipnótica, sedativa e tônica. Tem
sido usado internamente para o tratamento de dispepsia relacionada com a debilidade dos
órgãos digestivos, reumatismo, artrite, gota, fases inflamatórias de doenças autoimunes,
doenças febris dor de cabeça e neuralgia. Suas propriedades tônicas e adstringentes são
úteis em convalescença de doenças agudas, em vermes tratamento, disenteria crônica e
diarreia. A casca fresca é amarga e adstringente. Contém salicina, que se decompõe em
ácido salicílico (relacionados com a aspirina) no corpo humano. As folhas podem ser
utilizadas internamente no tratamento de doenças febris brandas e cólica. A infusão das
folhas tem efeito calmante e é útil no tratamento da insônia nervosa. Adicionados à água de
banho, a infusão é benéfica no alívio do reumatismo.
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Forma de uso: Preparar por decocção 3 g das cascas do caule secas durante 5 minutos em
150 mL de água. Acima de 12 anos: tomar 150 mL do decocto, logo após o preparo, duas a
três vezes ao dia.
Aviso: Não usar em caso de tratamento com anticoagulantes, antiácidos, corticóides e antiinflamatórios não esteroides. Não usar em pessoas com distúrbios gastrintestinais e
sensibilidade ao ácido salicílico. Não usar em gestantes e crianças.
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Salvia officinalis L.
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Salvia.

Uso tradicional: Suas folhas são usadas como antidispéptico contra gripes e resfriados e é
um remédio excelente para gargantas doloridas e digestão ruim. Também é usado como
uma erva tônica suavemente estimulante. Tem um gosto ligeiramente amargo e
adstringente. Adstringente, anti-séptico, aromático, carminativo, estrogênico, reduz suor,
tônico. Uso externo: anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de folhas secas em 150 mL de água. Uso interno.
Acima de 12 anos: tomar 150 mL, 10 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia após
as refeições. Uso externo. Após higienização, aplicar o infuso com auxílio de algodão sobre
o local afetado, três vezes ao dia. Fazer bochechos ou gargarejos uma ou duas vezes ao
dia.
Aviso: Não usar em gestantes e lactantes. Não usar em pessoas com insuficiência renal,
hipertensão arterial e tumores mamários estrógeno dependentes. Não ingerir a preparação
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após o bochecho e gargarejo. Doses acima das recomendadas podem causar
neurotoxicidade e hepatotoxicidade.
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Sambucus nigra L.
Sinonímia: Sambucus graveolens Willd. e Sambucus peruviana Kunth.
Nomenclatura popular: Sabugueiro.

Uso tradicional: Diaforética, sudorífica, diurética, depurativa, antiinflamatória, tonificante e
laxante. Utilizado em resfriados e gripes para provocar sudação abundante e uma ação
depurativa e descongestionante. É muito utilizada em casos de sarampo, rubéola e
escarlatina. Combate também afecções da garganta e conjuntivites. Toxicologia: Não comer
grandes quantidades de bagas (frutos) de sabugueiro, pois podem provocar náuseas e
intolerância digestiva.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g de flores secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, 5 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia.
Aviso: Doses acima das recomendadas podem causar hipocalemia. Não usar folhas, pois
contem glicosídeos cianogênicos tóxicos.
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Schinus terebinthifolius Raddi
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Aroeira-da-praia, aroeira-vermelha.

Uso tradicional: Anti-inflamatório e cicatrizante ginecológico. É antisséptica, a infusão das
folhas é usada em perturbações da digestão, com gastralgia. Externamente, em banhos, é
antirreumática e depurativa. Usada em tratamento de lesões de pele. Uso externo, fazer
banho de assento três a quatro vezes ao dia.
Forma de uso: Preparar por decocção1 g das cascas do caule secas em 150 mL de água.
Aviso: Em caso de aparecimento de alergia, suspender o uso.
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Senna alexandrina
Sinonímia: Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia
M. Vahl, Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault,
Senna angustifolia (Vahl) Batka
Nomenclatura popular: Sene.

Uso tradicional: Possui propriedades laxativas, o que pode ajudar significativamente para as
pessoas que sofrem de grave constipação. Purgativo, este efeito desintoxicante, embora
bastante extremo, pode ser útil para limpar o estômago, enquanto os poderosos efeitos
laxantes pode limpar o cólon. Anti parasitária, efeitos anti-helmíntico, o que significa que
ajuda a eliminar quaisquer vermes ou parasitas no intestino. Anti-inflamatórias, ajuda a
aliviar a inflamação para as pessoas que sofrem de hemorroidas. Por amolecimento das
fezes, a tal ponto, que impede evacuações dolorosas, o que pode muitas vezes acontecer
para aqueles com fissuras anais ou hemorroidas graves. Perda de peso, alguns estudos
sugerem que esta planta é capaz de impedir a absorção de calorias pelo sangue, devido à
rapidez com que a comida passa pelo intestino. Embora esta não seja uma solução a longo
prazo saudável para perda de peso, mas pode resultar em perda de peso rápida durante um
curto período de tempo. Pode ser aplicado à pele para aliviar problemas de irritação da pele,
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como psoríase, acne, eczema e espinhas. Alguns dos compostos ligam-se a queratina do
cabelo, protegendo de radiação ultravioleta.
Forma de uso: Fruto e folíolos em decocção: 1 g (colher de café) em 150 mL (xícara de chá).
Utilizar de 1 xícara de chá, antes de dormir.
Aviso: Deve ser usado de forma limitada e pouco frequente. O uso prolongado pode causar
um desequilíbrio eletrolítico, o que pode ameaçar a muitos outros sistemas. Não deve ser
utilizado por pessoas portadoras de obstrução intestinal, inflamação intestinal aguda
(doença de Crohn), colite, apendicite ou dor abdominal de origem não diagnosticada,
constipação crônica. Não usar em crianças menores de 10 anos. Desconforto do trato
gastrintestinal, principalmente em pacientes com cólon irritável, mudança na coloração da
urina. Não fazer uso crônico (mais de 1 semana). O uso contínuo pode promover diarreia e
perda de eletrólitos.
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Solanum paniculatum
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Jurubeba, jubeba, juribeba, juripeba, jupela, juripeba.

Uso tradicional: Principais Ações: gastroprotetiva (protege o trato gástrico), estimulante
digestivo, antiulcerosa, carminativa (expele gás). Principais usos: acelerar a digestão e
estimular a função digestiva; fornece alívio para acidez no estômago, gases, flatulência e
dispepsia geral; úlceras de estômago, equilibra, fortalece e protege o fígado; tonifica,
equilibra e fortalece o coração Propriedades apoiadas por pesquisas: analgésico, antiácido,
antiulcerosa, cardiotônica (fortalece o coração), estimulante digestiva, gastrototonica
(fortalece o trato gástrico), gastroprotetiva, hepatotonica (fortalece o fígado), hipotensor
(reduz a pressão arterial)
Forma de uso: Infusão da planta inteira: 1 g (1 colher de chá) em 150 mL (xícara de chá).
Utilizar 1 xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia.
Aviso: Pode reduzir a fertilidade em homens. Tem um hipotensor leve (reduz a pressão
arterial) e efeito estimulante sobre o coração e deve ser usado com cuidado se você tiver
uma doença cardíaca. Doses acima da recomendada e por período de tempo acima do
87

recomendado podem causar intoxicação com náuseas, vômitos, diarreia, cólicas
abdominais, confusão mental, edema cerebral e morte.
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Stryphnodendrom adstrigens
Sinonímia:
Nomenclatura popular: Barbatimão

Uso tradicional: Os estudos farmacológicos com esta planta demonstraram que possui antiinflamatórios e protege as membranas da mucosa gástrica; tem ação cicatrizante,
antioxidante, antiviral, antiprotozoária e os efeitos antimicrobianos. O barbatimão é
amplamente utilizado como antisséptico, anti-inflamatório, hemostático, antiedematogênico,
antioxidante, antidiabético, adstringente, anti-hipertensivo, analgésico, cicatrizante e
antimicrobiano e no tratamento de várias infecções cutâneas. Seu uso tem sido relatado no
tratamento de gonorreia, leucorréia, hérnia, malária, afecções hepáticas, feridas
hemorrágicas, queimaduras, diarreias, gastrite, úlceras, reumatismo, problemas renais,
dores de garganta, hemorroidas e conjuntivite.
Forma de uso: A casca em decocção: 3 g (colher de sopa) em 1 L de água. Aplicar
compressas no local afetado 2 – 3 vezes ao dia; uso tópico em lesões como cicatrizante e
antisséptico tópico na pele e mucosas bucal e genital.
Aviso: Não deve ser utilizado em lesões com processo inflamatório intenso.
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Taraxacum officinale F. H. Wigg
Sinonímia: Leontodon taraxacum L., Leontodon vulgare Lam. e Taraxacum dens-leonis
Desf.
Nomenclatura popular: Dente-de-leão.

Uso tradicional: Antidispéptico, aperiente e diurético. Folhas: As folhas maduras e secas
podem ser usadas para se fazer um chá contra a indigestão. Ajuda a combater problemas
do fígado incluindo icterícia. O seu alto teor de vitamina e minerais é excelente contra
anemia. A seiva reduz verrugas. Pode ser utilizado como um café alternativo que é menos
danoso ao fígado e aos nervos, por causa dos seus óleos, que não possuem cafeína.
Raízes: O chá das raízes pode ser utilizado como laxante mediano, estimulante do apetite,
e para resolver problemas do estômago. Ativa o fígado na produção da bile e ajuda a eliminar
toxinas do corpo e auxilia na digestão. Deve ser usado após ingerir carne ou comidas
gordurosas. Por auxiliar o fígado a eliminar compostos inflamatórios como as histaminas, é
utilizada para ajudar a reduzir reações alérgicas causadas por alimentos. Para fazer um chá
amargo, use uma colher de sopa de raiz seca por xícara de água quente. Flores: As flores
têm uma maior concentração de lecitina que os grãos de soja e reduz cegueira noturna se
usado como vitamina A. As raízes são ricas em minerais e contêm Lecitina que emulsiona
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a gordura e abaixa o nível de colesterol e protege o sistema cardiovascular. O maior efeito
das folhas e raízes é manter um fígado saudável e ajudar a desintoxicar qualquer toxina e
substâncias estranhas no corpo. Também benéfico em ameaça de pressão sanguínea e
ajuda na digestão.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 – 4 g da planta inteira seca em 150 mL de água. Acima
de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, três vezes ao dia.
Aviso: O uso é contraindicado para pessoas com gastrite, úlcera gastroduodenal, cálculos
biliares, obstrução dos ductos biliares e do trato intestinal. O uso pode provocar hipotensão
arterial.
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Uncaria tomentosa
Sinonímia: Uncaria surinamensis, Nauclea aculeata, N. tomentosa, Ourouparia tomentosa
Nomenclatura popular: Unha-de-gato

Uso tradicional: estimulante imunológico, anti-inflamatória, antimutagenica (protetor celular),
anticancerígena, antiulcerosa. Principais usos: dores articulares (artrite e artrose) e
musculares agudas, como um estimulante imune e uma terapia adjuvante para o cancer
(para reduzir os efeitos secundários da quimioterapia e proteger as células); como um
produto de limpeza do intestino e anti-inflamatório para a Doença de Crohn, colite,
diverticulite, síndrome do intestino irritável (IBS), e outros problemas intestinais; antiinflamatório para a artrite (todos os tipos) e dores musculares; como um tônico diário geral
(ao tom, equilíbrio e fortalecer todas as funções do organismo); úlceras do estômago e colite
ulcerativa e como um preventivo para úlcera do estômago e protetor do intestino). Ações
documentadas

por

pesquisas:

anti-inflamatória,

antiulcerosa,

anticancerígena,

antidepressiva, antileucêmica, antimutagenica (protetor celular), antioxidante, antitumoral,
antiviral, contraceptivo, estimulante imunológico
Forma de uso: Entrecasca em decocção: 0,5 g (1 colher de café) em 150 mL (xícara de chá).
Utilizar 1 xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia.
Aviso: Não deve ser usada antes ou depois de um transplante de órgão ou de medula óssea,
uma vez que aumenta a função imunológica. Também podem ter um efeito de diluição do
sangue. Não é recomendado o uso antes e depois de quimioterapia, nem em pacientes
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hemofílicos. Não utilizar em menores de 3 anos. O uso pode provocar cansaço, febre,
diarréia, constipação. Altas doses podem causar sintomas pancreáticos e alterações do
nervo óptico.
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Vernonia condensata Baker
Sinonímia: Gymnamthemum amygdalinum (Delile) Sch. Bip. ex Walp.
Nomenclatura popular: Boldo-baiano, fel-de-índio

Uso tradicional: Antidispéptica, antidiarréica, aperiente, diurética, desintoxicante hepática,
colagoga, coletérica e analgésica. Utilizada par ergimes de emagrecimento, fastio, afecções
hepáticas, do estômago e do baço e para a ressaca alcoólica. Toxicologia: não se aconselha
o uso prolongado da planta.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g das folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, três vezes ao dia antes das principais
refeições.
Aviso: Em caso de ocorrência de alergia, suspender o uso.
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Vernonia polyanthes Less
Sinonímia: Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob.
Nomenclatura popular: Assa-peixe.
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Uso tradicional: Possui ação analgésica, anti-hemorrágica, expectorante, é eficiente contra
gripes, resfriados, bronquites e tosses. Deve ser tomada na forma de infusão.
Forma de uso: Preparar por infusão 3 g das folhas secas em 150 mL de água. Acima de 12
anos: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, uma vez ao dia.
Aviso: Não deve ser utilizada por gestantes e lactantes.
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Zingiber officinale Roscoe
Sinonímia: Amomum zingiber L e Zingiber aromaticum Noronha.
Nomenclatura popular: Gengibre.

Uso tradicional: Antiemético, antidispéptico, expectorante e nos casos de cinetose. Utilizado
como um tempero, gengibre é também uma das melhores ervas medicinas. O Chinês
considera gengibre como uma droga importante para tratar calafrio e provocar o suor.
Gengibre traz alívio para digestão, estimula circulação, reduz dores de cabeça e matam
parasitas do intestino. Diaforético, carminativo, estimulante do sistema circulatório, inibe a
tosse, anti-inflamatório, antisséptico.
Forma de uso: Preparar por infusão 0,5 – 1 g dos rizomas secos em 150 mL de água. Acima
de 12 anos: tomar 150 mL do infuso, 5 minutos após o preparo, duas a quatro vezes ao dia.
Aviso: O uso é contraindicado para pessoas com cálculos biliares, irritação gástrica e
hipertensão arterial. Não usar em caso de tratamento com anticoagulantes. Não usar em
crianças.
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