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O objetivo desta publicação é de contribuir com o 
conhecimento e estudos na área de plantas 
medicinais. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico Etnobotânico em artigos do Brasil e 
do exterior e as plantas foram organizadas em 
famílias e por nome cientifico para facilitar a 
consulta além do seu nome comum para o inicio 
da pesquisa. Algumas plantas exóticas mesmo não 
sendo utilizadas no continente Sul Americano 
foram incluídas baseadas em evidencias de que as 
famílias ou gêneros possuem semelhança química 
mesmo a milhares de quilômetros de distância, 
isso reforça a hipótese de que uma espécie 
conhecida no continente africano, por exemplo, 
que tenha gênero não conhecido no Cerrado 
possa ser alvo de investigações sobre a sua 
farmacologia.  
 

Marcelo Rigotti 
Engenheiro Agrônomo 
rigottims@gmail.com 
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ACANTHACEAE  

Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees Andrografis. Usado 
contra o câncer e para aumentar a imunidade das células. Usado 
como um tônico amargo e febrifugo. 

Dicliptera cf. imminuta Rizzini Dicliptera. A planta é usada contra 
hemorróidas. 

Justicia pectoralis Jacq. Chambá-falso. Possui ação contra 
reumatismo, cefaléia, febre, cólicas abdominais, inflamações 
pulmonares, tosse e afrodisíaca.  

 

Justicia pectoralis var. stenophylla Melhoral. Analgésica, 
antiinflamatória, broncodilatadora, sedante nervoso, peitoral, 
expectorante, febrífuga, béquica, cicatrizante, afrodisíaca, anti-
reumática, catamenial, adstringente, anti-hemorrágica das vias 
urinárias e tranqüilizante. Relaxante da musculatura lisa e atividade 
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antibacteriana. Indicada para gastralgias, cortes e catarros 
brônquicos, gota, enfermidades do fígado, infecções das vias 
respiratórias, dermatites, feridas, aftas, insônia e afecções nervosas. 
Toxicologia: em altas doses é alucinógeno. 

 

Justicia plectrantus Abre caminho. As folhas na forma de banho são 
utilizadas para tratar dor de cabeça. 

Ruellia geminiflora H.B.K. Ipecacuanha-de-flor-roxa. A raiz tem 
propriedade vomitiva. 

Ruellia tuberosa L. Falsa-ipeca. A raiz é purgativa e emética, as 
folhas são sudoríferas e febrífugas. 
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AGAVACEAE  

Agave americana L. Agave É depurativa, diurética, vulnerária, 
cicatrizante e estomáquica, o suco é empregado em feridas e 
inchaços das pernas, na forma de pó é usada contra doenças do 
fígado e rins, icterícia e anemia. As folhas em decocção são 
utilizadas para doenças dos olhos em geral. As flores em infusão 
combatem a sífilis e lepra. Edemas, retenção de líquidos, hepatite e 
externamente é usado como cicatrizante (usa-se em compressas 
sobre lesões e feridas da pele). 
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AIZOACEAE 

Sesuvium portulacastrum L. Beldroega-da-praia. Planta comestível e 
antiescorbútica . 

Tetragonia tetragonoides Kuntze (Pall.) Espinafre. Diabete, colesterol, 
tônico, diurético, laxante, oxidante, cardiotônico, remineralizante, 
calmante e emoliente. Indicada para casos de anemias e pressão 
arterial alta. Decocto  é bom fortificante para os convalescentes, 
também auxilia bastante a digestão. 

 

ALISMATACEAE  

Alisma plantago-aquatica L. Alisma. As folhas secas podem ser 
usadas como diurética e diaforetica. Têm sido usados para ajudar a 
tratar cálculos renais, cistite, disenteria e epilepsia. As raízes tem 
sido usados para curar hidrofobia. 

Echinodorus grandiflorus Micheli (Cham. & Schltdl.) Chapéu-de-
couro.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, anti-reumática, laxativa, hepática, 
colagoga, antiinflamatória e adstringente. É indicado para 
reumatismo, afecções cutâneas, doenças renais e das vias urinárias 
e problemas do fígado.  
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Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mich. Chapéu-de-couro. O 
rizoma é prescrito contra hidrofobia, a parte aérea é adstringente, 
usada para tratar artrite, reumatismo, sífilis, dermatoses e 
problemas do fígado, dor de garganta e ulceras crônicas. 

 

AMARANTHACEAE  

Achyranthes ficoidea Lam. Corrente. A infusão das folhas é utilizada 
como diurética. 

Achyranthes indica L. Carrapicho. É recomendada, em banhos, 
contra menstruação excessiva. 



 Plantas Medicinais Nativas e Exóticas

11 
 

Alternanthera brasiliana (L.) O. Kunt. Penicilina. As flores são 
béquicas é utilizada no tratamento de diversas doenças, incluindo 
inflamações, dor e processos infecciosos e, tendo também efeito 
analgésico e anti-viral. 

Alternanthera cf. tenella Colla. Melhoral. Planta usada para tratar 
dor de cabeça. 
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Alternanthera philoxeroides Mart. Griseb. Erva-de-bicho. Planta 
usada para tratar alergia e coceira. 

Alternanthera pungens (L.). Periquitinho. Sin. Alternanthera 
achyrantha R. Br. A planta é indicada para problemas gástricos, 
hepáticos e intestinais, é diurético e emoliente, o suco fresco é 
tônico, a infusão é eupépticas, descongestionantes, diuréticas, 
antiflogísticas, hepáticas e indicadas para distúrbios renais, diarréia 
infantil e problemas de dentição em crianças. 

Amaranthus caudatus. Kiwicha. As sementes são utilizadas pelas 
comunidades tradicionais do Peru, Bolívia e Argentina. Ricas em 
proteínas, fibras, minerais, lipídios, vitaminas como: riboflavina, 
niacina, ácido ascórbico, tianina, caroteno, aminoácidos e 
carboidratos.  Substitui até 20% da farinha de trigo usada na 
panificação.  
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Amaranthus deflexus L. Caruru. É o tipo mais comum, desenvolve-
se prostrado; é rico em proteínas ferro, potássio, fósforo e cálcio; é 
preciso cozinhá-lo para eliminar o ácido nítrico. 

Amaranthus hybridus var. paniculatus L. Caruru híbrido. As folhas 
são béquicas, as raízes são emolientes e é laxativa. 

 

Amaranthus spinosus L. Caruru espinhoso. As folhas são diuréticas. 
A planta é indicada contra catarro da bexiga hidropisia e retenção 
da urina. 

Amaranthus viridis L. Caruru pigmentado. A planta é diurética, 
mucilaginosa, emoliente, anti-blenorragica, desobstruente. É 
indicada contra hidropisia e catarro da bexiga. 
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Celosia cristata. Crista de galo. As sementes possuem efeito anti-
hipertensivo, anti-bacteriano, regula o fígado, regula o intestino 
combatendo diarréia, doença nos olhos, e as flores possuem efeito 
hemostático em sangramento digestivo. 

Froelichia procera. Raiz-de-perdiz.  Decocção da raiz é usada como 
analgésico. 

Gomphrena arborescens L.f. Perpétua do mato. As raízes são usadas 
em garrafadas no combate à febre, asma e bronquite. De acordo 
com pesquisas a raiz da espécie é amarga, aromática, excitante, 
tônica e febrífuga, útil na debilidade geral. Além disso, suas folhas 
são utilizadas contra dismenorréia. 

 

Gomphrena globosa (L.). Perpétua. Expectotante, febrífuga, béquica, 
antiespasmódica, tranquilizante, oftálmica, diurética, adstringente, 
emenagoga, tônica, amarga, aromática e eupéptica. Usada para 
ifecções do sistema respiratório, distúrbios gastrointestinais e 
hepáticos, otites e estados nervosos do coração. 
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Iresine celosioides  L. Escancel. Problemas do pulmão, catarros, 
febre. 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen. Fáfia. Antitumoral, afrodisíaca, 
antidiabética, tônica geral, aperiente, antiinflamatória, 
imunoestimulante, leucocitogênica, cicatrizante interno e externo, 
tranquilizante, anti-reumática, hipocolesterolêmica, vulnerária, 
miorrelaxante, ansiolítica e anticancerígena. Estimula a oxigenação 
celular e a circulação coronaria, favorece a produção do estrogênio, 
estimula a força muscular, ativa a memória, atua sobre moléstias 
do aparelho digestivo, estrias, flacidez da pele, leucemia, labirintite, 
artrite e artrose e diminui os tremores em pessoas idosas. 
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Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze. Ginseg-brasileiro. Planta usada 
como tônica, afrodisíaca, calmante e contra úlceras. Usada para 
restaurar funções nervosas e glandulares, balancear sistema 
endócrino e fortalecer o sistema imunológico. 

 

 AMARYLLIDACEAE

Eucharis cyanaeosperma Meerow. Cebola-brava. O bulbo é usado na 
forma de infusão para tratar asma, catarro e doenças venéreas. 

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze. Açucena. Os bulbos são 
empregados com propriedades eméticas, purgativas, anti-asmática 
e para dor de ouvido. Planta potencialmente tóxica. 
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ANACARDIACEAE  

Anacardium humile A. St. Hil. Cajuzinho. A raiz na forma de chá 
frio ou decocto é usado contra dor de dente. 

Anacardium occidentale L. Caju. A casca, em decocção, age contra 
frieiras e alivia o cansaço dos pés, a casca e as folhas são 
adstringentes, tônicas e antidiabeticas. É também anti-hemorrágica 
e antiulcerosa. 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-brava. Planta com 
propriedades diurética e excitante. 

Mangifera indica L. Manga. O caule produz uma resina empregada 
contra disenteria. 

Myracrodruom urundeuva (Engler) Fr. Allem. Aroeira. A casca da 
planta é usada para tratar inflamações, rins, estômago, aparelho 
urinário e como cicatrizante. 



 Marcelo Rigotti

18 
 

Schinus lentiscifolius March. Aroeira-do-campo. Planta depurativa e 
antireumática. 

Schinus molle L. Aroeira. Estimulante e diurética. Depurativa e 
febrífuga (casca), é antiinflamatória, combate alergias, bronquite e 
reumatismo. Sua casca é usada contra feridas, tumores e 
inflamações em geral. Toxicologia: É espécie altamente tóxica, 
podendo seu óleo produzir edema e eritrema em contato com a 
pele. 

Schinus polygamus (Cav.). Cabrera. Planta depurativa e 
antireumática. 

Schinus terebinthifolius Raddi. Aroeira-vermelha. É anti séptica, a 
infusào das folhas é usada em perturbações da digestão, com 
gastralgia. Externamente, em banhos, é anti-reumática e 
depurativa. Usada em tratamento de lesões de pele. 

Spondias lutea L. Cajá-mirim, cajá, cajazeiro. Possui 
propriedades antibiótica, antifúngica, antiviral, estimulnate uterino, 
relaxante da musculatura lisa. 

Spondias macrocarpa Engl. Cajá-manga. Usada contra inflamações 
na boca, é antibacteriana e age sobre o vírus da Herpes. 

Spondias mombin L. Cajá-manga. As raízes e a casca da planta são 
calmantes e antidiarréica. As flores, em infusão, são usadas contra 
afecções da laringe. 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo. Usada na forma de banhos 
para peles ressecadas. 
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ANNONACEAE  

Annona coriaceae L. Araticum. Usada externamente em úlceras e 
furúnculos, enxaquecas e para provocar o sono, parasitas externos, 
possui ação antimalárica e antimicrobiana. 

Annona crassiflora. Araticum-do-cerrado. As sementes raladas, em 
infusão ou decocção, antireumática, antiinflamatória, adstringente 
e antiespamódica, diarréia e ferimentos. 

Annona muricata L. Gravioleira. Adstringente, colagoga, digestiva e 
vermífuga, anti-diarréicas e antiinflamatórias. Em cataplasma são 
antiinflamatórias. Suas flores são peitorais e febrífugas. É 
recomendada aos hipertensos, obesos, cardíacos e diabéticos. Os 
frutos moídos com óleo de oliva servem para fricções contra 
nevralgia e reumatismo. 
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Annona montana Macfad. & R. F. Fr. Araticum. Possui ação anti-
diarreica, anti-espasmódica e anti-diabética. 

Annona squamosa L. Fruta-do-conde. As folhas são usadas como 
sudorífica, carminativa, estomáquica, anti-reumática e anti-
helmíntica. 

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.). Beladona. Planta calmante, contra 
infecções renais. 

Rollinia salicifolia Schlecht. Araticum-folha-de-salgueiro. O 
decocto da casca é usado internamente como tônico. Também é 
usado sob a forma de clísteres (enemas). 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco. As sementes 
são carminativas, eupépticas e afrodisíacas. 
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APIACEAE  

Anethum graveolens L. Endro. Usada para evitar a acumulação de 
gases no corpo, calmante para os nervos aumentar a produção de 
leite. 

Angelica archangelica L. Angélica. Angélica tem sido utilizada para 
reduzir espasmos musculares, asma e bronquite. Também tem sido 
utilizado com muita eficiência para inflamações reumáticas, para 
regular fluxo menstrual e como um estimulante do apetite. Os 
talos são adoçados para uso culinário. Antiespasmódico promove 
fluxo menstrual. 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerefólio. Fervido e tomado pela 
manhã em jejum é depurativo e diurético, e na forma de 
compressa pode ser usado em olhos cansados. 

Apium graveolens L. Aipo. Uso no tratamento para reumatismo, 
artrite e gota, as sementes são também utilizadas como um anti-
séptico urinário. É bom para a limpeza do intestino, é diurético, e 
as sementes são utilizadas especificamente para problemas de 
artrite. As sementes também têm uma reputação como um 
carminativo e como um tranqüilizante de efeito moderado. Os 
talos são menos significantes medicinalmente. Anti-reumático, 
antiespasmódico, diurético, anti-séptico das vias urinárias. 

Apium sellowianum Wolff. Aipo-bravo. O decocto da planta em uso 
interno é diurético. Internamente e externamente trata as feridas 
provocadas por armas de fogo. 

Centella asiatica (L.) Urban. Centelha. A planta possui propriedades 
amargas, diuréticas, aperitivas e tônicas. Usada tanbém em 
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moléstias sifilíticas, lepra e outras dermopatias. Foi experimentada 
por analogia, na elefantíase dos gregos. 

Coriandrum sativum L. Coentro. Possui ação antioxidante, coloca 
em ordem as funções gástricas e hepáticas. Para o fígado e o 
estômago pode ser feita uma infusão com 5 g do fruto descascado 
em uma xícara de água quente. Filtrado e adoçado deve ser bebido 
logo após as refeições. 

 

Cuminum cyminum L. Cominho. Aperitivo, digestivo e carminativo, 
gastrite, digestão difícil, flatulência e inapetência. Toxicologia: A 
essência pode provocar convulsões. 

Daucus carota L. Cenoura. Os frutos servem para eliminar parasita 
das vísceras e problemas de dores causadas por parasitas, tais 
como dor abdominal, tiques nervosos, convulsões. Possui efeito 
hipoglicemiante, anti-bacteriano, anti-fúngico, hepatoprotetor e 
antiinflamatório. 
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Eryngium campestre L. Cardo-corredor. Diurético, útil em casos de 
edemas, e excesso de ácido úrico no organismo. Toxicologia: É 
desaconsélhável seu uso por mais de 3 dias consecutivos. 

Eryngium elegans Cham. et Schlecht. Gravatá-falso. A raiz tem ação 
diurética. 

Eryngium foetidum L. Chicória. A folha e raiz da planta é usada, na 
forma de chá, contra infecções e dores menstruais.  

Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht. Gravatá-do-
banhado. As raízes tem propriedades diuréticas. 

Eryngium panniculatum Cav. et Domb. ex Delar. Caraguatá. Planta 
com propriedade diurética. 

Eryngium pristis Cham. et Schlecht. Caraguatá. Raiz amarga e 
diurética, preconizada ainda contra as úlceras da boca e garganta. 
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Foeniculum vulgare Mill. Funcho. Tem sido utilizado como comida, 
tempero e na medicina. O uso de sementes do funcho serve para 
aliviar flatulência, cólica, estimula o apetite e a digestão. Funcho é 
também antiinflamatório e diurético. É muito parecido com o anis 
(Pimpinella anisum), tem um poder calmante na bronquite e tosses. 
Em infusão as sementes podem ser tomadas como um gargarejo 
para dores de garganta e como um expectorante moderado. 
Funcho aumenta a produção de leite no peito e a erva é ainda 
utilizada para lavar os olhos contra dor e conjuntivite. O óleo 
essencial da variedade doce é utilizado por suas propriedades 
digestiva e relaxante. Digestivo, antiespasmódico, antiinflamatório. 

 

Hidrocotyle bonariensis L. Acariçoba. Anti-reumática, emética, 
diurética, desobstruente do fígado e dos rins, purgativa, aperiente, 
anti-hidrópica. O suco da planta combate sardas e manchas 
dérmicas, erisipelas, escrófulas, sífilis e afecções tuberculosas. 
Calmante, diurético, tônico cerebral, hipertensão arterial. 
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Toxicologia: não deve ser usada por gestantes, as folhas em altas 
doses são tóxicas. 

 

Hydrocotyle leucocephala Cham. et Schlecht. Acariçoba-miuda. As 
raízes são diuréticas, usadas em obstrução hepática, como 
aperientes, amargas e tônicas. Em altas doses são eméticas. 
Externamente podem tirar manchas da pele. 

Petroselinum crispum. Salsa. É conhecida como uma erva diurética, 
tônica digestiva e estimulante do fluxo menstrual e também muito 
utilizada na salada. Folhas de salsa, sementes e caldo da raíz 
combatem infecções das vias urinárias e ajuda a eliminar pedras do 
rim. Também estimula o apetite e o fluxo de sangue de órgãos 
digestivos, e também reduz febres. Salsa tem a habilidade 
incomum de mascarar odores fortes como o alho em particular. 
Raíz de salsa é mais comumente prescrita do que as sementes ou 
folhas em medicamentos herbários. É usada no tratamento para 
flatulência, cistites e problemas reumáticos. Também é usada 
como um promotor de menstruação, enquanto é útil em estimular 
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um período atrasado e alivio da dor menstrual. Digestivo, 
diurético. 

Pimpinella anisum L. Anis. Desde a antigüidade ela tem sido 
utilizada como um tempero saboreado em receitas e como 
diurética, 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. 
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APOCYNACEAE  

Allamanda cathartica L. Alamanda. O látex é usado contra 
ectoparasitas, as folhas são anti-helmínticas e purgativas. É tóxica 
em altas doses. 

Aspidosperma excelsum Benth. Carapanauba.  A casca das raízes é 
usada para a malária e os outros tipos de febres. As hastes do 
tronco ou da folha são usadas para aliviar dor de dente. 
Carminativo (expele o gás intestinal) e digestivo, é usado também 
para bronquite, inflamação, o diabetes e o cancer. A casca da raiz é 
considerada afrodisiaca, vasodilatora, antiseptica, antimicrobiana, 
cicatrizante e a pressão elevada do sangue. 

Catharanthus roseus (L.) Don. Boa-noite. Na Índia, picadas de 
vespas são tratadas com o sumo das folhas. No Havaí o extrato da 
planta fervida é usada para evitar hemorragia. Na América Central 
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e partes da América do Sul, se faz um gargarejo para tratar a 
laringite. As folhas são usadas para menorragia e reumatismo, 
diabetes, asma e flatulência, tuberculose, dispepsia e indigestão, 
malária, pressão arterial elevada, dismenorréia. O principal 
alcalóide é vinblastina, ou vincaleukoblastine (vinblastina sulfato), 
vendidas como Velban. O alcalóide tem provocado efeitos de 
inibição do crescimento em certos tumores humanos. Vinblastina 
é usada experimentalmente para tratamento de neoplasias e é 
recomendada para doença de Hodgkin. Outro importante alcalóide 
é a vincristina sulfato ou vincristina, vendido como Oncovin. 
Vincristina é usado no tratamento de leucemia em crianças. 

Geissospermum sericeum (Sagot) Benth. Quina-quina, Pau-pereira. 
A casca na forma de decocção é utilizada popularmente contra 
malária e febre. 

Hancornia speciosa Gómez. Mangaba. Planta utilizada na medicina 
popular contra cólica menstrual, luxações e hipertensão. 

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel. Janaúba. O látex é usado para 
curar feridas, bicheiras e também na cura do câncer. 
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Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müell.Arg) Woodson. Sucuúba. O 
chá da casca da planta é usado no tratamento de inflamações, 
câncer, diarréia e ameba. 

Macrosiphonia longiflora (Desf.) Muell. Arg. Velame. A infusão das 
folhas é empregada no tratamento das febres pútridas do gado. A 
raiz utilizada como chá frio serve para inflamações, inflamação de 
dente, cicatrizante, febres, intestino, coluna, depurativo, anti-
sifilítico. 

Mandevilla illustris (Vell.) Woods. Sin. Echites illustris Vell. Jalapa-
do-campo. O latex é usado em assepsias de ulcerações e contra 
verrugas. O xilopodio é purgativo. 

Nerium oleander L. Espirradeira. Possui atividade 
espasmolitica.Planta considerada muito tóxica, pode causar 
aborto e problemas no coração. 

Plumeria lancifolia Muller Arg. Agoniada. Febrífuga, 
balsâmica.  Combate cólicas menstruais, febre, asma brônquica e 
ansiedade. A sua casca é utilizada contra asma e sífilis. Toxicologia: 
Em doses elevadas pode causar até a morte por ser venenoso. 

Rauwolfia selowii Müll. Arg.  Casca-de-anta. Planta com 
propriedades hipotensora, tônica e digestiva. 

Thevetia peruviana Pers. Castanha-eletrica. A semente é usada com 
inseticida. 

Vinca minor. Vinca. Toda a planta pode ser usada como analgésica, 
amebicida, antibiótica, antibacteriana, cardiotônica, colagoga, 
digestiva, emenagoga, febrífuga, hipotensiva, laxativa, pectoral, 
estomaquica, vermífuga. 
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AQUIFOLIACEAE  

Ilex paraguaiensis Erva-mate É tomado como uma bebida 
fortificante e até mesmo como chá. Tem propriedades parecidas 
com a do café (Coffea arabica). Estimula o sistema nervoso, é 
analgésico suave e diurético. Como uma erva medicinal, é utilizada 
para tratar dores de cabeça, enxaqueca e dores reumáticas, fadiga e 
depressão moderada. Tem também sido utilizado no tratamento de 
diabetes. Estimulante, diurético, analgésico. 

 

 

ARACEAE  

Acorus calamus L. Cálamo aromático. Abortivo, anódino, 
afrodisíaco, aromático, carminativo, diaforetico, emenagogo, 
febrífugo, alucinogenico, usado na homeopatia, odontalgico, 
sedativo, estimulante, estomaquico, tônico e vermifugo. É 
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empregado na medicina moderna como um estimulante leve e 
tónico, rejuvenescedor para o cérebro e o sistema nervoso e como 
um remédio para doenças digestivas. No entanto, alguns cuidados 
devem ser tomados na sua utilização desde algumas formas da 
planta pode ser cancerígena. É usado internamente no tratamento 
de problemas digestivos, bronquite e sinusite. Em pequenas doses 
reduz a acidez do estômago, enquanto grandes doses aumenta 
secreções do estômago, é recomendado no tratamento da anorexia 
nervosa. No entanto, se a dose for muito grande poderá causar 
náuseas e vômitos, é também usado externamente no tratamento 
de erupções cutâneas, dores reumáticas e neuralgia. A infusão da 
raiz pode provocar o aborto, enquanto mastigar a raiz alivia dor de 
dente. É um remédio para artrite, câncer, convulsões, diarreia, 
dispepsia, epilepsia. Aconselha-se precaução na utilização desta 
raiz, especialmente sob a forma de óleo essencial, uma vez que 
grandes doses pode causar alucinações leves. 

Caladium bicolor (Aiton) Vent. Mão aberta. As folhas na forma de 
banho são usadas para tratar dores de cabeça. Toxicologia: 
Planta altamente tóxica se ingerida. 

Colocasia esculenta (L.) Schott. Taioba, taro, inhame. Depurativa, 
emoliente e cicatrizante. Promove cicatrização de úlceras. Sua raiz 
é, conforme alguns autores e pesquisadores, utilizada para atenuar 
casos de lepra. Usada contra anemia e frieira.  As folhas são ricas 
em vitaminas e minerais, é uma boa fonte de tiamina, riboflavina, 
ferro, fósforo e zinco, e uma boa fonte de vitamina B6, vitamina 
C, niacina, potássio, cobre e manganês. As raízes são ricas em 
amido e é uma boa fonte de fibra dietética. O ácido oxálico pode 
estar presente especialmente na folha, esses alimentos devem ser 
ingeridos com leite ou outros alimentos ricos em cálcio, de modo a 
eliminar os riscos em ingerir o íon oxalato, especialmente para as 
pessoas com perturbações renais, gota ou artrite 
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reumatóide.Toxicologia: Na sua forma crua a planta é tóxica 
devido à presença oxalato de cálcio, a toxina pode ser 
destruída por cozimento ou pode ser removida por deixar as 
raízes de molho em água fria durante a noite. 

Dieffenbachia amoena Hort. ex. Gentil. Comigo-ninguém-pode. As 
folhas na forma de banho são usadas para tratar dores de cabeça e 
dores no corpo. Toxicologia: Planta altamente tóxica se 
ingerida. 

Dracontium asperum K. Koch. Jararaca. Usada externamente em 
ferimentos de cobras e outros insetos. Planta tóxica se usada em 
altas doses. 

Dracontium longipes Engl. Erva-jararaca. Os tubérculos são usados 
contra asma, tosse, sarna, anemia, tônica e antiinflamatória. Planta 
tóxica se usada em altas doses. 

Montrichardia vinifera Schott. Aninga. Toda planta é utilizada contra 
ferrada de arraia, hemorragia, ingerido com café amargo ou leite. 

Philodendron cf. bipinnatifidum Schott.  Goimbe. Planta usada 
externamente contra dor muscular. 
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Philodendron martianum Engl. Babosa-de-arvore. Usada 
popularmente como tonificante do bulbo capilar, hidratante e 
condicionador do cabelo, é indicado para calvície. 

Pistia stratiotes L. Alface d’agua. Diurética, antiartrítica, anti-
herpética, anti-diabética, de erisipela, hérnias infantis, enfermidades 
da bexiga e rins, hematúria e expectorante. 

 

ARALIACEAE  

Didymopanax macrocarpum (C. & S.) Seem. Cinco-folhas, 
mandioqueira-do-cerrado. As folhas possuem propriedades 
analgésicas. 

Hedera helix L. Hera. É eficaz contra calvície, celulite e 
menstruação difícil. Na forma de cataplasma pode ser aplicado 
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sobre calosidades e furúnculos, também pode ser aplicada sobre 
queimaduras após resfriamento. 

Oreopanax mucronulatus Harms. Pumamaqui. Usada em banhos 
quentes para recuperar do pós-parto. 

Panax ginseng L. Ginseng. Ginseng aumenta eficiência física e 
mental e resistência para combater as doenças. Pode ser utilizado 
tanto como um sedativo quanto um estimulante do sistema 
nervoso central segundo a condição da pessoa. Tônico, 
estimulante, revitalizador mental e físico. 

 

ARAUCARIACEAE 

Araucaria araucana (Molina.)K.Koch. Araucária. A resina obtida do 
tronco da arvore é usada no tratamento de ulceras e feridas. 

 

ARECACEAE  

Astrocaryum murumuru Mart. Murmuru. O fruto é usado em 
decocção contr hemorragia. 

Cocos nucifera L. Coco-da-Bahia. O mesocarpo do fruto é usado na 
forma de emplastro contra hemorragia. 
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Euterpe edulis Mart. Palmito. Usado contra dor de estômago em 
decocção. 

Euterpe oleracea Mart. Açaí. A raiz e a semente na forma de chá é 
usada contra diarréia, dor de barriga e infecção intestinal. 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pavon. Paxiuba. A casca é utilizada na 
forma de emplastro contra pereba, leishmaniose e tétano. 

Oenocarpus bacaba Mart. Bacaba. A polpa dos frutos e o óleo são 
usados como emoliente, também é usada contra hipertensão. O 
palmito é usado externamente como cicatrizante, os frutos são 
usados ainda contra tuberculose e suas raízes adventícias são 
usadas contra vermes, diarréia, dor de cabeça e males do estômago. 

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pavon. Jarina. A folha nova é 
utilizada para ajudar no parto e contra picada de cobra. 
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Scheelea phalerata (Mart. Ex Spreng.) Burret. Bacuri. O óleo da 
amêndoa é útil no tratamento de eczemas, herpes e outras doenças 
da pele. 

 

ARISTOLOCHIACEAE  

Aristolochia cymbifera Mart. & Zucc. Cipó-mil-homem. A raiz 
triturada é cicatrizante para eczemas e para feridas. Toxicologia: 
não deve ser usada internamente, pode causar câncer de fígado. 

Aristolochia esperanzae O. Kuntze. Papo-de-peru, milhome. Possui 
propriedade antiseptica e sedativa, usada para tratar inapetência, 
dispepsia, clorose, orquite, febres e picadas de cobra. É diurética e 
emenagoga, atua contra hipertensão arterial e reumatismo. 

Aristolochia gilbertti Hook. Papo-de-peru, milhome. Possui 
propriedade antiseptica e sedativa, usada para tratar inapetência, 
dispepsia, clorose, orquite, febres e picadas de cobra. É diurética e 
emenagoga, atua contra hipertensão arterial e reumatismo. 

Aristolochia melastoma Manso. Capitãozinho. Usada como 
antifebril, anti séptica, sedativa e emenagoga. 
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ASCLEPIADACEAE 

Asclepias curassavica L. Paina-de-sapo. As folhas em uso externo 
são cicatrizantes e combatem ulceras e bernes. Toxicologia: O 
látex da planta é caustico. 

Calotropis procera (Aiton) W. T. Aiton. Paininha-de-seda. As 
folhas possuem propriedades anti-reumática e tranquilizante. As 
raízes são tônicas e estimulantes, o látex de possui atividade 
antiinflamatória e analgésica. al., 2000). Além disso, o látex ajuda 
no processo de cura de feridas e apresenta atividade antipirética, 
analgésica e bloqueadora neuromuscular. 

Marsdenia cundurango Rchb.f. Condurango. Usada contra o câncer, 
afecções estomacais, vômito,  hemorragias, dolores. 

 

ASTERACEAE 

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze. Carrapichinho. A planta é 
tônica, diaforética, antu-blenorrágica, anti-diarréica, mucilaginosa e 
aromática. É usada também contra febre palustre e erisipela. 
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Acanthospermum hispidum DC. Carrapicho-de-carneiro. A planta é 
béquica, anti-febril, aromática, amargotônica, diaforética, peitoral, 
e mucilaginosa. As raízes são usadas contra tosse, bronquite, 
problemas do fígado e diarréia. 

 

Achillea millefolium L. Mil folhas. É usada a muito tempo como um 
fortalecedor ou tônica. Ajuda na recuperação de resfriados e 
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influenza e é benéfico contra febre. Também é útil para problemas 
menstruais e desordens circulatórias. Antiespasmódica, tônica 
adstringente, amarga, aumenta o suor, abaixa pressão sangüínea, 
reduz febre, diurético moderado e urinário anti-séptico. 

Achyrocline satureioides Lam (DC). Macela. Reguladora das funções 
intestinais, antiinflamatório, anti-séptico, 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 anti-séptico. 
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Ageratum conyzoides L. Mentrasto. Ocorre em quase todo o mundo, 
possui alcalóides e pode ser usado contra a artrite ou artrose (alivia 
a dor). Também é usado em contusões e inchaços. Toxicologia: o 
seu uso interno não é recomendado, pois possui um alcalóide a 
pilirrizodina que pode causar câncer no fígado. 
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Ambrosia tenuifolia L. Ambrósia. Planta indicada para hemoptise, 
hemorragia nasal, erupções na pele, urticária, náuseas, indigestão, 
câimbras no intestino, infecções nos dedos e afecções hepáticas. 

Anthemis cotula L. Marcelinha-rasteira. Tratamento de má 
digestão. 

Anthemis nobilis L. Macelinha. Planta usada popularmente para dor 
de barriga e dor de estômago. 

Arctium lapa L. Bardana. 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 diurética, depurativa, em forma de 
cataplasma cura furúnculos e úlceras. 
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Arctium minus (Hill) Bernh. Bardana. Toda a planta é utilizada na 
medicina popular com propriedades depurativa, diurética, 
antiseptica e estomaquica. É usada contra afecções da pele, gota, 
reumatismo, diabétes afecções gástricas e hepáticas. 

Arnica montana L. Arnica. O uso de extratos de arnica e ungüento 
reduz inflamação e dor de contusões, torções, tendões, 
deslocações e áreas inchadas. Arnica melhora a circulação do 
sangue e acelera o restabelecimento. É antiinflamatório 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. 

Artemisia annua L. Artemísia-chinesa. Possui atividade antimalárica 
e antifúngica. 
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Artemisia abrotanum. Abrótano. Estimulante, tônica, anti-helmíntica 
e carminativa, é recomendado em casos de enfermidades nervosas, 
indicada para estomatites, como loção capilar e para menstruação 
difícil e dolorosa. 

Artemisia absinthium L. Losna. Erva dos vermes tem um efeito 
tônico marcante para o estômago, a vesícula biliar e em ajustar 
problemas digestivos fracos. É utilizado para expelir lombrigas e 
outros vermes. Por melhorar as funções do sistema digestivo ajuda 
em muitas condições, incluindo a anemia. Também serve para 
relaxar os músculos e é ocasionalmente utilizado para tratar o 
reumatismo. As folhas são antissépticas que derivam dos alcalóides 
que a planta contém.  Amargo, carminativo, relaxante dos 
músculos, anti-séptico. 
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Artemisia camphorata Vill. Canfrinho. Anti-reumática, antiepilética, 
calmante e antinevrálgica. Utilizada no álcool para dores 
musculares, picadas de insetos, distúrios neurológicos e cardíacos, 
feridas, contusões e hemorragia uterina. 
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Artemísia dracunculus L. Estragão. É aperitiva digestiva, 
carminativa, antisséptica do tubo digestivo, vermífuga e 
emenagoga. É indicada em casos de inapetência, digestão lenta ou 
difícil, flatulência, fermentação e parasitas intestinais. É tempero 
muito usado na culinária. 

Artemisia maritima L. Santônico. Vermífugo, combate os Ascaris 
lumbricoides (lombriga). Toxicologia: Seu uso excessivo provoca 
excitação nervosa. 

Artemisia vulgaris L. Artemísia. Emenagoga, aperitiva, colagoga, 
vermífuga, analgésica, antiespasmódica e anti-convulsivante. É 
muito conhecida e usada nos problemas menstruais, em casos de 
dispepsia, astenia, epilepsia. Toxicologia: Não recomendável a 
lactantes e gestantes. Não ultrapassar as doses indicadas. 

 

Aster montevidensis (Spreng.) Gris. Mal-me-quer. Sin. Leucopsis 
diffusa Baker. Possui propriedades excitantes do aparelho digestivo. 
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Aster squamatus Spreng. Hieron. Canelinha-de-veado. Planta 
usada para tratar colite, diarréia e infecção interna. 

Atractylodes macrocephala. Atractilodes. O rizoma é utilizado e 
possui ações: estimulante do apetite, diurética, diaforetica, 
estomaquica, planta rica em minerais como o ferro, magnésio, 
manganês, potássio, sódio e zinco. 

Ayapana triplinervis (Vahl) R. M. King & H. Rob. Aipana. Usa-se a 
folha e a haste da planta internamente para cólica, dor do 
estômago, edema, e como um depurativo. Uma pasta das folhas 
pode ser usada externamente em feridas e em hemorragias. A 
planta é ainda sudorífera, cicatrizante, adstringente, estomáquica, 
estimulante, febrífuga, antidiarréica e anti-tumor. O suco da folha é 
usado externamente como um adstringente e emoliente e é rico na 
vitamina C. Ayapana é usado também para problemas de angina, 
cólera e ulceras gástricas. 

Baccharidastrum triplinervium (Less.). Grandiúva-de-cavalo. Lavar 
feridas e abortivo. 

Baccharis articulata (Lam.) Pers. Carquejinha-do-carmo. O 
decocto e o extrato da planta são usados como tônico e antifebril. 

Baccharis dracunculifolia DC. Alecrim-do-campo. A forma de 
infusão de suas folhas é empregada para problemas hepáticos, 
disfunções estomacais e como antiinflamatório. As folhas são 
utilizadas para feridas e o uso dos ramos, em decocto, como 
antifebril. Esta planta é principal fonte vegetal da própolis verde. 
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Baccharis gaudichaudiana DC. Carqueja-doce. O decocto e o extrato 
da planta são usados como tônico e antifebril. 

Baccharis lymanii G. M. Bar. Alecrim grande, alecrim brilhante. 
Usada para tratar contusões, pancadas, torções e reumatismo. 

Baccharis trimera (Less.) DC. Carqueja. 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. 
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Bidens alba L. Picão-branco. É utilizado como cicatrizante, para 
lesões, inchaços, hipertensão, icterícia, diabetes possui 
propriedades anticancerígenas humanas contra cancro coloretal. 

Bidens brasiliensis Sherf. Picão-grande. Atua como desobstruente 
do fígado, hepatite, icterícia e febre. 

Bidens gardeni. Picão vermelho. É diurético, usado contra icterícia, 
úlceras crônicas, é acre e mucilaginosa. 

Bidens pilosa. Picão-preto. É conhecida como planta daninha e 
muito comum no Brasil. É utilizado contra hepatite e malária, e 
possui efeito anti-cancerígeno. É tomado na forma de infusão. 
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Brichelia brasiliensis (Spreng.) Robinson. Arnica-da-serra. Planta 
usada contra inflamação de dente e machucadura. 

Calea pinatifida Less. Jasminzinho. Usada no tratamento de lesões 
de pele e tratamento de má digestão. 

Calendula officinalis L. Calêndula. 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 anti-séptico 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, 
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tem sido utilizado tradicionalmente para promover a drenagem de 
glândulas linfáticas inchadas tal como amigdalite. Antiinflamatório, 
adstringente, cura feridas, anti-séptico, desintoxicante. 

Chaptalia nutans. Língua-de-vaca. Diurética, emenagoga, béquica, 
tônica, desobstruente, anti-herpética, antiblenorrágica, antigripal e 
sedativa. A decocção das folhas é utilizada como vulnerária. É 
usada no tratamento de catarro pulmonar, dermatoses e cefalalgia, 
erupções cutâneas de origem sifilítica, insônia, afecções das vias 
urinárias, tumores linfáticos e obstipação intestinal. Indicada para 
dores musculares, golpes e torceduras. As raízes são usadas para 
combater lombrigas intestinais. As raízes e as folhas são úteis 
contra úlceras. 
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Chicorium intybus. Chicória. Como chá ou extrato, a raiz da chicória 
é tônica, digestiva, amarga que também aumenta o fluxo da bílis e 
diminui inflamação. Sua raiz torrada é comumente utilizada como 
um substituto do café. Chicória é um excelente tônico amargo para 
o fígado e trato digestivo. A raiz é terapeuticamente parecida com 
a raiz do dente-de-leão agindo sobre o estômago e fígado e 
limpando o trato urinário. Chicória é também tomada para 
reumatismo e gota, e como um laxante moderado, é 
particularmente apropriado às crianças. Infusão das folhas é 
utilizada para melhorar a digestão. Digestivo, fígado anti-
reumático, tônico, laxativo. 
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Chrysathemum morifolium. Crisântemo. É utilizada contra febre alta, 
face vermelha, sudorese e cefaléia pulsátil. Alivia problemas no 
fígado, e é indicada para glaucoma, conjuntivite aguda e alérgica. 
Possui efeito bactericida e anti-viral e apresenta bons resultados no 
tratamento da hipertensão. 

Chrysantemum cinerariaefolium (Trev.) Vis. Piretro. Possui a piretrina 
que tem ação inseticida. 

Chrysantemum parthenium Bernhadi. Camomila-branca. Planta 
usada como calmante, para nascer o dente, para febres provocadas 
por dentição e dor de dente. 

Cnicus benedictus. L. Cardo-santo. É tônico estomacal, digestivo e 
aperitivo. Antisséptica, muito usado para uso externo, para lavar 
feridas e inflamações da pele. Favorece as funções do fígado e do 
pâncreas. Toxicologia: Doses altas podem provocar queimaduras 
na boca e esôfago e diarréias violentas. 
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Conyza bonariensis. Voadeira. É diurética, contra vermes, diarréia e 
hemorróidas. 

Cynara scolymus L. Alcachofra. 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 antidiarréico eficaz. 
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Echinacea purpurea. Equinacea. Atua como imunomodulador do 
organismo combatendo infecções. A ação dos seus constituintes 
quimicos ainda não são bem conhecidos. Como a maioria das 
drogas de origem vegetal, o constituinte básico é complexo e 
algumas podem atuar diretamente como antimicrobianas enquanto 
outras atuam estimulando diferentes partes do sistema imunitário. 
Todas as espécies possuem compostos químicos chamados fenóis, 
que são comuns a muitas outras plantas. Tanto o fenol Cichoric 
caftárico e estão presentes em E. purpurea, outros fenóis como 
echinacosídeo, que se encontra em maiores concentrações nas 
raízes das espéciesE. angustifolia e E. pallida. Outros constituintes 
químicos que podem ser importantes incluem alkilamidas e 
polissacarídeos. 
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Eclipta alba L. Hassk. Erva botão. Adstringente, cicatrizante, 
antiofídica, anti-asmática, depurativa do sangue, laxativa, 
pilogênica, eczemas, litíase, e icterícia. É usada para ferimentos 
cortantes. 
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Egletes viscosa Less. Marcela. As flores são obtidas para uso no 
tratamento caseiro de problemas digestivos e intestinais, cólicas, 
gases, azia, má digestão, diarréia e enxaqueca, bem como nos casos 
de irregularidades. 

Elephantopus mollis H.B.K. Fumo-bravo. Sin. Elephantopus tomentosus 
L. Raízes e folhas, em uso interno, são indicadas como tônicas, 
antifebris e sudoríficas. O infuso das folhas é empregado com 
resultados positivos na coqueluche. Usada no tratamento de dor 
de urina e dor de bexiga, contusão na forma de cataplasma. 

Emilia sonchifolia (L.) DC. Emilia. Possui propriedade adstringente, 
depurativa, diaforetica, diurética, expectorante, febrífuga, 
odontalgica e oftálmicas. O chá feito das folhas é usado no 
tratamento da disenteria. O sumo das folhas é usado no 
tratamento de inflamações dos olhos, cegueira noturna, cortes e 
feridas. É utilizada no tratamento de timpanite infantil e problemas 
no intestino. O suco da raiz é usado no tratamento da diarreia. As 
flores são mastigadas e mantidas em contato com a boca durante 
cerca de 10 minutos para proteger queda dos dentes. 
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Erigeron bonariensis L. Buva. Diurética, vermífuga, vulnerária, anti-
hemorróida, antidiarréica e anti-sifilítica. Afecções urinárias, 
feridas, úlceras, inflamação da próstata e testículos, corrimento, 
hidropisia e distúrbios hepáticos. 

Eupatorium ayapana Vent. Japana branca. Sin. 
Eupatorium triplinerveVahl. Planta usada contra gripe e asma, nervos, 
falta de ar, expelir catarro. Toxicologia: Existem relatos de 
óbito pela ingestão desta planta.Planta usada contra gripe e 
asma. 
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Eupatorium oblongifolium (Spreng.) Baker. Erva-de-lagarto. O 
infuso das folhas é usado nas moléstias do aparelho respiratório e 
nos ataques de histeria. 

Eupatorium maximilianii Schrad. Picão-roxo. As folhas em 
compressa são usadas na cura de feridas. 

Eupatorium squalidum DC. Cambará falso. a planta é usada como 
emoliente, contra febres malignas, febres intermitentes e 
infecciosas. 

Eupatorium subhastatum Hook. et Arn. Charrua. Sin. Eupatorium 
barstsiaefolium DC. Usa-se externamente o infuso das folhas em 
certas oftalmites, e em gargarejos nos casos de angina superficial. 

Eupatorium tremulum Hook. et Arn. Chilca. Sin. Eupatorium 
dendroidesSpreng. Planta com propriedades tônica, alexifármaca, 
estomáquica, aromática e adstringente. 

Galinsoga parviflora. Picão-branco. Vulnerária e antiescorbútica. 
Abortivo, inflamação que dá coceira nas meninas e senhoras. 
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Gochnatia barrosii Cabrera. Assa-peixe-falso. Usada contra 
debilidade em geral e tosse. 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Cambará. Sin. Moquinia 
polymorpha DC. Espécie preconizada contra moléstias do aparelho 
respiratório. 

Gochnatia velutina (Bong.) Cabrera. Assa-peixe-branco. Usada 
contra debilidade em geral e tosse. 

Grindelia buphtalmoides DC. Mal-me-quer. A planta macerada em 
aguardente é usada para tratar a asma e bronquites. 

 

Grindelia puberula Hook. et Arn. Mal-me-quer. O infuso da raiz é 
antimetrorrágico; externamente é vulnerário. 

Grindelia scorzonerifolia Hook. et Arn. Mal-me-quer. Planta 
excitante e difusiva do aparelho digestivo, vulneraria e talvez 
emenagoga. 
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Helenium alternifolium Spreng et Cabrera. Camomila-
rauliveira.Planta com propriedade estomaquica, febrífuga e 
hepática. 

Helianthus annuus L. Girassol. Está somente agora sendo 
introduzida como cultura no Brasil, mas já é conhecida a muito 
tempo, é eficaz contra hemigrânia, distúrbios nervosos, doenças do 
estômago e resfriado. Em infusão colocam-se as sementes de 
girassol torradas e moídas e coa-se como o café. 

 

Heterothalamus alienus (Spreng.) O.K. Alecrim-do-
campo. Sin.Heterothalamus brunioides Less. Planta com as mesmas 
propriedades de Rosmarinus officinalis L., podendo ser usado como 
tal. Externamente, em decocção, é usada nas moléstias adinâmicas. 

Hypochaeris chillensis Kunth Hieron. Picão. Planta usada para tartar 
infecções na garganta. 
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Lactuca sativa. Alface. Laxante, eupéptica, mineralizante, 
desintoxicante, diurético, antiácido, anti-reumático e sonífero. É 
utilizada como calmante e como base para produtos de beleza 
(rejuvenescedores). É útil também contra a insônia, excitação 
nervosa, palpitações, reumatismo, hipocondria e conjuntivites. O 
suco dos talos e folhas frescos é bom para os nervos. Cataplasmas 
quentes funcionam contra inchaços e inflamações. O chá ajuda 
curar azias, dores intestinais, tosse e bronquite. 

Lychnophora ericoides Less. Arnica. Planta usada para tratar 
inflamações e contusões. 
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Lychnophora pinaster Mart. Arnica mineira. Contusões, 
traumatismo, varizes, contusões,  pancadas, torções,  hematomas, 
desinfecção de machucados e picadas de insetos. 

Matricaria chamomilla L. Camomila. 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 antiinflamatório, antiespasmódica 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. 
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Mikania cordifolia (L.F.) Wild. Guaco. Planta usada como 
alexifármaca. 

 

Mikania glomerata Spreng. Guaco. Antiinflamatório e age contra 
afecções do aparelho respiratório, tosses, bronquites, asma, 
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rouquidão, febre, e inflamação na garganta. Tomar na forma e 
infusão ou xarope misturado com mel. 

 

Mikania hirsutissima DC. Cipó-cabeludo. Usada como calmante de 
dores lombares, para tratar hipertensão, paralisias, nefrites, 
nevralgias e diarréias crônicas, diurética e anti reumática. 

Mikania laevigata Sch. Bip. ex Baker. Guaco. Planta usada para 
tratar dores no peito, bronquite, expectorante, gripe, resfriado e 
tosse. 

Mikania lindleyana DC. Sucuriju. Planta usada para tratar 
problemas do fígado, estômago, inflamações, anemia. 

Mikania scandens Willd. Cipó-peludo. O infuso e a tintura das 
folhas são usados nas moléstias do aparelho bronco-pulmonar. 
Tratamento de dor de urina e dor de bexiga. 
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Mikania sessilifolia DC. Orelha-de-onça. Possui propriedade 
antifebril e tonica, atua contra tosses e resfriados. 

Mikania smilacina DC. Guaco, sete sangrias. Usada no tratamento 
da febre, paludismo, gota, reumatismo, sífilis, tosses rebeldes, 
bronquite e coqueluche. 

Pluchea sagittalis (Cham.). Quitoco. As folhas em infusão são 
carminativas e antihistéricas. Toda a planta, em banhos, é 
excitante. As folhas são usadas para tratar feridas. 

Porophylum ruderale. (Jacq.) Cass. Arnica do 
campo. Antiinflamatória, cicatrizante, antibacteriana, antiartrítica, 
antimicótica, antidiabética, diaforética, emenagoga e calmante. É 
usada para tratamento de corrimentos, afecções do fígado, 
hepatite, inflamações da garganta, amigdalite e má digestão. 

 

Pterocaulon lanatum Kuntze. Verbasco. Digestiva, emenagoga, 
inseticida e agente contra picadas de cobras, repelente de pulgas e 
moscas e em casos de insolação. Atividade contra a larva do 
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mosquito Aedes aegypti. Resfriados, infecções respiratórias,  pele 
sensível e irritações oculares. 

Pterocaulon virgatum. Quitoco. As raízes são carminativas, 
resolutivas e digestivas. Em banho atua como estimulante, a 
infusão das raízes é diurética. A planta é anti-reumática e béquica. 
Indicada para bronquite, afecções hepáticas, metrite, resfriado e 
dores no corpo. 

Ruta graveolens L. Arruda. Planta utilizada com propriedade 
vermífuga, anti-reumática, nevralgica e anti-conjuntivite. São 
usadas as folhas, flores, na forma de chá ou banho na dose de 10 
g/l (4 vezes ao dia). Doses excessivas podem causar 
intoxicações. 

Saussurea lappa. Saussurea. As raízes da planta possuem 
propriedades: antiespasmodica, anodina, afrodisíaca, adstringente, 
bronco dilatadora, carminativa, estimulante, estomáquica. 
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Senecio brasiliensis Spreng. Less. Maria-mole. Usada para combater 
piolhos, estancar o sangue de cortes e dores no 
estômago.Toxicologia: Planta altamente tóxica. 

Siegesbeckia orientalis pubescens - Makino. Botão-de-ouro. A planta é 
anodina, cardíaca, febrífuga e estimula a circulação sanguínea. O 
sumo da planta é usado externamente no tratamento de parasitas e 
infecções parasitárias e como protetora para feridas. A decocção 
da planta também é usada no tratamento da artrite reumatóide e 
dores nas pernas, hemiplegia, hipertensão, ciática e mastite. A raiz 
é utilizada no tratamento de indigestão, o suco da raiz é aplicada 
em feridas. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. Cardo-santo. Usado no tratamento 
de problemas urinários, biliares e uterinos. 

Smallanthus sonchifolius. Yacon. É usada pelas comunidades andinas 
contra a diabetes, melhora a assimilação de cálcio, reduz o 
colesterol e os trigliceridios, estimula a síntese do complexo B e 
vitaminas e combate a constipação. 
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Solidago microglossa DC. Arnica brasileira. Amarga, vulnerária, 
estomáquica, antiespasmódica, anti-hemorrágica, anti-reumática, 
béquica e odontálgica. É usada em contusões, traumatismos, 
feridas, varizes, frieiras, pruridos, paralisia e fraqueza das 
articulações. 
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Sonchus oleraceus. Serralha. Antiinflamatório e diurético. Combate 
dores de origem reumática, anemia carencial, afecções hepáticas, 
astenia e também tem ação cicatrizante. 
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Sphagneticola trilobata L. Pruski. Arnica. Usada no tratamento da 
diabete, feridas, machucados, machucado por dentro e como 
aromatizante do chimarrão. 

Spilanthes acmella L. Jambuaçú. Analgésica tópica, sialogoga, 
estomáquica, béquica, excitante, carminativa, emenagoga, digestiva, 
febrífuga, cicatrizante, antigripal, antiespasmódica, narcótica, 
antiasmática, desinfetantes, antianêmica, antidispéptica, 
antiinflamatória, odontálgica, estimulante e antiescorbútica. 
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Indicada para problemas hepáticos, afecções bucais e da garganta e 
cálculos da bexiga, coqueluche, bronquite e tuberculose. 
Toxicologia: o uso em grande quantidade é tóxico. 

 

Spilanthes uliginosa SW. Jambu-pequeno. Usada como anestésica 
para dores de dente. 

Stevia rebaudiana Bertoni. Estévia. É antidiabética, antiobésica, 
tônico estimulante das funções cerebrais, anticárie, regulador da 
pressão aretrial nos hipertensos, contraceptiva, cardiotônica, 
atenuadora da fadiga e da depressão, estomáquica, calmante, 
diurética e refrigerante. Indicada para a insônia. 
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Tagetes minuta L. Cravo-de-defunto. A planta é anti-helmíntica, 
emenagoga, aperiente, laxativa e sudorífica. É usado contra tosse, 
reumatismo articular, cólica intestinal, dispepsia, resfriado, defluxo, 
bronquite e afecções uterinas. 

Tanacetum parthenium L. Schulz-Bip. Artemísia 
romana.Estomáquica, antileucorréica, emenagoga, 
antiespasmodica e febrífuga. Atua contra cefalalgia, enxaqueca, 
pertubações gástricas, insônia, males do coração e dos nervos. 
Toxicologia: pode causar o aborto. 
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Tanacetum vulgare L. Tanaceto. Vermífuga e emenagoga. Indicado 
no combate a lombrigas e oxiúros. Provoca e regulariza a 
menstruação. 

 

Taraxacum officinalis Weber. Dente-de-leão. Folhas: As folhas 
maduras e secas podem ser usadas para se fazer um chá contra a 
indigestão. Ajuda a combater problemas do fígado incluindo 
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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 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 sangüínea e ajuda 
na digestão.  
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Tithonia diversifolia (HEMSL) Gray. Margaridão-amarelo. As 
folhas são utilizadas no tratamento de distúrbios hepáticos e 
gástricos. 

 

Trixis divaricata (H. B. K.) Spreng. Solidonia. Usada no tratamento 
da conjuntivite, lavagem ocular e oftalmia. 

Vernonia barbata Less. Orelha-de-onça. Usada para tratar gripe, 
resfriado e bronquite. 

Vernonia condensata Baker. Fel-de-índio. 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. 
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Vernonia ferruginea Less. Assa-peixe. Planta usada para tratar a 
tosse (coceira da garganta), bronquite, asma, machucados, como 
depurativo e cicatrizante. 

Vernonia missionis Gardn. Assa-peixe-preto. Planta usada para tratar 
torções, contusões e luxações. 

Vernonia nudiflora Less. Alecrim-do-campo. Planta usada contra 
reumatismo e tendinite. 

Vernonia polyanthes Less. Assa-peixe. Possui ação analgésica, anti-
hemorrágica, expectorante, é eficiente contra gripes, resfriados, 
bronquites e tosses. Deve ser tomada na forma de infusão. 
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Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. Assa-peixe. Planta usada 
popularmente para tratar bronquite e gripe. 

Wedelia paludosa DC. Arnica do mato. Anti-reumática, 
antiinflamatória, febrífuga, antidisúrica, antinevrálgica e 
antianemica. Indicada para traumatismos, golpes, ferimentos, 
machucaduras, coqueluche, trombose e hematomas, também é 
tripanossomicida, antioceptiva e antiálgica. 
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Xanthium cavanillesii Schouw. Carrapicho bravo. Adstringente, 
emoliente, anti-escrófula, resolutiva, amarga, doença de pele, 
tumores, gangrena, câncer. 

 

Zinnia elegans Jacquin. Benedita. A flor e folha são usadas em 
decocção contra hemorragia. 
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BALSAMINACEAE  

Impatiens sultani Hook. f. Sin. I. walleriana. Maria-sem-
vergonha. Planta com efeito calmante, relaxante muscular, 
tranqüilizante. 

Impatiens balsamina L. Balsamina, bálsamo-do-jardim.Planta 
indicada para tratamento da disfagia, amenorréia e fraqueza em 
geral. 

 

BERBERIDACEAE  

Berberis laurina Billb. Espinho-de-são-joão. O decocto das folhas 
é usado em gargarejos, em certas estomatites,infecção do aparelho 
urinário, distúrbio do fígado, dispepsia e queimaduras leves. Possui 
propriedades anti-reumática, antiinfecciosa, antilítica, 
antimicrobiana, depurativa, hepática, sedativa. 

 

BETULACEAE  

Corylus avellana L. Avelã. Tanto as folhas secas quanto o óleo são 
usados nas inflamações do intestino e detergente nas feridas. 
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BIGNONIACEAE  

Adenocalyma alliaceum Miers. Sin. Mansoa alliacea(Lam.) A.H. 
Gentry. Alho da amazonia, cipó-de-alho. São usadas a casca, 
folhas e raízes. Aliviam a dor, abaixa o colesterol, reduz a 
inflamação, atua contra os radicais livres. As folhas da planta na 
forma de garrafada ou banho podem ser usados contra dor de 
cabeça e para expelir catarro. 

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellf. Catuaba. Planta usada como 
estimulante sexual e tônico do sistema nervoso. 

 

Arrabidaea chica. Crajiru. Possui propriedade adstringente e anti-
séptica obtidas, além de atuar como fotoprotetor e tonalizante. É 
indicado para peles sensíveis e acnêicas, e também em 
fotoprotetores. Extratos fitoterápicos à base de Arrabidaea chica são 
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empregados como antifúngico e antibacteriano. Profilaxia e 
tratamento de infecções e/ou lesões superficiais causadas por 
microorganismos como fungos filamentosos, bactérias e leveduras. 

Crescentia cujete L. Cuieira. A casca é usada contra hidropisia e 
enterite membranosa. O fruto verde na forma de xarope é usado 
como purgativo, expectorante e antipirético. Usado no tratamento 
de problemas respiratórios. O fruto maduro é abortivo. 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart ex DC. Cinco-em-folhas.  A 
casca em decocção tem propriedades anti-sifilíticas, especialmente 
na terceira fase da infecção. Usado também como analgésico e 
para dor de cabeça. 

Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith. Carobinha.Planta usada 
no tratamento de coceira no corpo. 

Jacaranda puberula Cham. Carobinha. Usada no tratamento de 
pressão alta, tratamento de dor de urina e dor de bexiga e 
tratamento de lesões de pele. 
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Macfadyena unguis-cati (L.) Gent.). Unha-de-gato. São usadas a 
folha, raiz e casca, possuem propriedades como analgésica, 
antiinflamatória, antimutagênica, antioxidante, antiproliferativa, 
antitumoral, antiviral, citoprotetora, citostática, citotóxica, 
depurativa, diurética, hipotensiva, imuno-estimulante, 
imunomodulatória. É indicada para artrite, intestino, problemas 
digestivos. 

Martinella obovata (H.B.K.) Bureau & K. Schum.Inhuquilia. A raiz 
da planta é usada popularmente para tratar dor no olho. 

Menora nodosa Miers. Carobinha. Planta usada popularmente no 
tratamento de sarnas. 

Parkia glomerata (Spr.) Pederson.  Corrente branca. As folhas na 
forma de chá são usadas contra diarréia. 

Pyrostegia venusta (Ker-Gawler) Miers. Cipó-de-são-joão.As folhas 
possuem um glicosídeo a pyrustegina que é tônica e antidiarréica. 

Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. Ipê amarelo.Possui 
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a carobina, a casca é utilizada para males do fígado, estômago, 
amrelão, vermes, diabetes, febre, malária; a aseiva é usada contra 
frieira; a folha tostada é estimulante e substitui o mate, além disso, 
pode ser usada contra anemia, hepatite, é diurética e combate a 
gripe. 

Tabebuia barbata (E.Mey.) Sand. Pau-d’arco. A casca na forma de 
infusão é utilizada contra inflamações. 

Tabebuia heptaphylla Vell. Ipê rosa. Também possui o lapachol, 
combate o câncer, é depurativo do sangue, controla males 
estomacais e é bactericida. 

Tabebuia impetiginosa. Ipê roxo. Sin. Tabebuia avellanedae Lorentz ex 
Gris. Possui o lapachol e ipeína, indicado para o combate do câncer, 
adstringente, mucilaginosa, inflamação, possui tanino (5%), em 
forma de chá ou pomada pode ser utilizada contra impetigo, é 
abortiva e pode deformar o feto. Ipê é uma erva poderosa como 
antibiótico e antiviral. Dá ao corpo a energia precisa para se 
defender e ajuda a resistir a doenças. É usado na América do Sul 
contra o câncer e a leucemia. É útil auxiliando a recuperação em 
doenças crônicas. A casca interna, próximo ao lenho, é usada em 
decocção, em gargarejos nas estomatites e úlceras da garganta. As 
folhas em infusão são usadas em oftalmites blenorrágicas e 
impigens. 
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Tabebuia insignis. Ipê branco-roseado. É indicado para problemas 
estomacais, do fígado, contra diarréia e vermes. 

Tabebuia ochracea. Ipê amarelo. Sin. Tabebuia hypodidiction 
Tabebuia neochrysantha A.H.Gentry, Tecoma heterotricha DC., Tecoma 
ochracea Cham. Possui olapachol e ipeína, é utilizado para combater 
doenças venéreas e problemas nos rins. 

Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bur. & K. Schum.Cipó-
curimbó. A folha na forma de emplastro é usada como analgésico 
e para tratar dor de cabeça. 

Tynanthus panurensis. Cipó cravo. São usadas as folhas e o extrato 
da madeira, é empregado como um afrodisíaco natural para 
homens e mulheres (pre-menopausal), analgésico, anti-reumatico, 
carminativo (expele gases), estimulante digestivo, relaxante 
muscular. 

Zeyheria montana Mart. Bolsa-de-pastor. Indicada para afecções da 
pele, apresenta atividade antibacteriana e significativa ação 
antinflamatória. Parece ter atividade anti-tumoral. 
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BIXACEAE  

Bixa orellana. Urucum. Fonte de beta-caroteno previne o 
aparecimento de lesões cutâneas causadas pelo Sol, também é 
utilizada para doenças do coração. Partes da planta pode ser usada 
como medicamento para queimaduras, hanseníase, desconforto 
retal e dor de cabeça. A seiva dos frutos também são utilizados 
para tratar a diabetes tipo 2 e infecções fúngicas. 
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BORAGINACEAE  

Borrago officinalis. Borragem. As folhas podem usadas como 
saladas, é depurativa do sangue na forma de infusão e tomado duas 
a quatro vezes ao dia, contra gota na forma de cataplasma, em 
decocção contra o reumatismo e a tosse adoçado com mel. 
Toxicologia: todas as formas de preparo do chá devem ser filtradas 
para eliminar os pelos da planta. 

Cordia ecalyculata Vell. Café-de-bugre. Planta rica em cafeína, 
possui ação: diurética, estimulante, cardiotonica, antiviral. Usada 
para perda de peso (supressor de apetite), diurético leve, contra a 
celulite, reforçar a função cardíaca, herpes simples e reduz a febre. 

Cordia leucocephala Moric. Bamburral. As folhas são usadas contra 
reumatismo, indigestão, raquitismo infantil, artrite, tônico geral. 
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Cordia monosperma (Jacq.) R. & S. Baleeira. Planta possui frutos 
ligeiramente laxativos. 

Cordia verbenacea DC. Erva-baleeira, maria-
milagrosa.Sin. Cordia curassavica (Jacq.) Roem & Schult. Planta 
usada para tontura. Possui ação anti-reumática, anti-iflamatória, 
agindo como tonificante geral do organismo. Deve ser tomada na 
forma de infusão. 

 

Heliotropium curassavicum L. var argentinum Johnston.Crista-de-
galo. Planta com princípios mucilaginosos. 

Heliotropium europaeum L. Heliotrópio. Anti-séptico, cicatrizante, 
febrífugo e emenagogo. Desinfeta e cicatriza as feridas. Ativa a 
menstruação e estimula o funcionamento da vesícula biliar. A 
planta é inseticida, é usada como laxante, diurético, contra tosse, 
hemorróidas, feridas, úlceras, queimaduras e aftas. 
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Heliotropium indicum Linn. Crista-de-galo. Planta para curar 
hematomas nos olhos, recaída de parto. 

 

Patagonula americana L. Guajuvira. Planta adstringente, 
mucilaginosa. Usada no tratamento de sífilis das mucosas e úlceras. 

Symphytum officinalis. Confrei. Folhas do confrei e raízes contêm 
alantoína, um agente de multiplicação de célula que aumenta o 
restabelecimento de feridas. Externamente é utilizado para 
erupções cutâneas, feridas, inflamações e problemas de pele. 
Toxicologia: Internamente não é indicado, pois pode provocar 
úlceras gástricas e na garganta. 
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BRASSICACEAE  

Brassica nigra Kock. Mostarda-negra. Na medicina popular suas 
sementes ativam a circulação e eliminam os inchaços das pernas. 

Brassica oleracea var. acephala. Couve. Diurética, depurativa, 
vermífuga, anti-anêmica, anti-ulcerosa, anti-cancerígena, vulnerária 
e cicatrizante. É usada contra anemia, úlcera gástrica, bronquite e 
reumatismo, sendo para isso, ingerida em forma de suco. É 
também desinfetante do intestino, vermífugo e bom para acidez e 
úlceras gástricas. O decocto e o xarope fazem bem contra a tosse, 
rouquidão e asma. Toxicologia: O uso prolongado pode exercer 
efeito anti-tireóideo. 
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Brassica oleracea var. Botrytis. Couve-flor. Rico em cálcio e fortalece 
os ossos. 

Brassica oleracea var Italica. Brócolis. Anti-anêmico, flores e folhas 
tem efeito laxativo. As folhas são também calmantes. O caldo das 
flores combate as inflamações do tubo digestivo. 

Brassica rapa L. Nabo. A raiz é tônica e faz bem para os pulmões. 
Cozida, é boa para curar frieiras e feridas na pele. 

Capsella bursa-pastoris (L.). Panacéia. Planta com propriedade 
adstringente, usada para tratar disenteria com sangue e 
hemorragias. 

Coronopus didymus. Mastruço. Estimulante da digestão, vermífuga, 
expectorante, anti-hemorróidas, usada no tratamento de febres 
intermitentes e palustres, é estomáquica e estimulante das 
glândulas salivares, vesicatória dérmica, anti-hidrópica, diurética, 
excitante, peitoral e antiescorbútica. É indicada par afecções 
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respiratórias, dores musculares, bronquite, afecções renais e do 
estômago, raquitismo, contusões, hipertrofia do coração e ciática. 

Lepidium meyenii Walp. Maca. Os seguintes beneficios são 
apontados pela medicina tradicional dos Andes: reestabelece o 
equilíbrio corporal e intelectual, é revigorante, restaurador e 
rejuvenescedor, reduz o estresse, mellhora a fertilidade em ambos 
os sexos, é usado como suplemento em atividades esportivas, 
aumenta a capacidade imune do organismo, alivia síndromes pré-
menstruais e regulariza o ciclo, alivia as síndromes pré e pós 
menopausa, auxilia nos estágios de crescimento e 
desenvolvimento. 

Lepidium ruderale. Mastruço-bravo. Antisséptica, depurativa, 
estomáquica e diurética. É indicada contra impigem, bronquite, 
tosse, afecções das vias respiratórias, fraqueza pulmonar, laringite, 
escrófula, escorbuto, dermatose, engorgitamento ganglionar e 
sífilis. 
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Nasturtium officinalis. Agrião. Estimulante, depurativo, tonificante, 
vermífugo, cicatrizante e balsâmico. Combate o escorbuto, 
cálculos renais, gota, artrite, reumatismo e gases intestinais. O chá 
das folhas é diurético e indicado como emplasto no pescoço, junto 
com a argila, para curar a glândula tireóide. Toxicologia: Quando 
usado em excesso provoca irritação no estômago e vias urinárias. 

Nasturtium sifolium R. Br. Agrião-do-brejo. Possui propriedades 
béquica, peitoral e antiseptica das vias respiratórias. 

Raphanus sativus. Rabanete. Estimula o apetite e a digestão. É 
bebido como suco para controlar indigestão gasosa e constipação. 
Suco de rabanete preto tem uma ação tônica e laxativa nos 
intestinos, e indiretamente estimula o fluxo de bílis. Rabanete 
consumindo geralmente resulta em digestão melhorada, mas 
algumas pessoas são sensíveis a seu sabor e ação forte. Pode ser 
comido para aliviar distensão abdominal. Laxante digestivo, 
moderado. 

Rorippa bonariensis (Poir.) Mackloskie. Agrião-do-brejo.Planta com 
propriedade antiescorbútica e antituberculosa. 
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Wassabia japonica. Raiz forte. Alguns de seus componentes 
químicos podem matar micróbios, contém compostos eficazes 
contra o câncer, é eficaz contra células do câncer gástrico. Outros 
tipos de câncer, incluindo mama, estomago e cólon, também 
podem ser tratados por compostos em Wasabi. Os isotiocianatos 
inibiram a agregação plaquetária, que funciona como um eficaz 
anticoagulante, alguns compostos podem ser eficazes contra 
diarréia, asma e tratamento de ataques cardíacos. 

 

BROMELIACEAE  

Ananas comosus (L.) Merril. Abacaxi. O fruto é delicioso, 
estomáquico, antiinflamatório, carminativo, contra azia e litíase, 
solvente do catarro mucoso das vias respiratórias. O suco em 
jejum é indicado contra a neurastenia. 
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Bromelia antiacantha Bertol. Banana-do-mato. O suco dos frutos 
tem propriedades emolientes e béquicas. 

Tillandsia aeranthos (Loiseleur) L. B. Smith. Cravo-do-mato. O 
decocto de toda a planta, em uso interno, é empregado como 
diurético e na blenorragia. 

Tillandsia usneoides L. Barba-de-pau. O suco, obtido por contusão 
de toda a planta, é adstringente. Misturado à gordura, como 
manteiga-de-cacau, é usado como supositório nas hemorróidas. 

 

BUDDLEJACEAE  

Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng. Verbasco. A planta tem 
princípios amargos e mucilaginosos. As flores são usadas como 
anódinas, emolientes, anticatarrais, antiartríticas e anti-
hemorroidais. Emoliente, sudorífica, anti-reumática, anti-
hemorroidária, hemostática, antiartrítica, antiofídica, depurativa, 
adstringente, diurética, expectorante peitoral, sedativa, béquica, 
antigripal, anódina, antiálgica, antiasmática e calmante. Útil no 
tratamento de bronquite, doenças pulmonares, hemoptises, catarro 
e contusões. Toxicologia: o uso em excesso é tóxica. 



 Plantas Medicinais Nativas e Exóticas

95 
 

 

Buddleja davidii Franch. Cambará. Planta usada contra tosse e 
gripe. 

BURSERACEAE  

Boswelia thurifera. Incenso. Seu principal uso é na fabricação de 
incenso e Pastilhas. Também é usado em emplastros e a inalação 
do vapor pode aliviar a bronquite e laringite. 

Commiphora molmol. Mirra. Sin. C. myrrha. Mirra tem sido utilizada 
em perfumes, incenso e embalsamento. Suas propriedades como 
adstringente, anti-microbial e antissépticas têm sido utilizadas para 
tratar acne assim como condições inflamatórias. Tem uso 
específico no tratamento de infecções na boca tal como úlceras, 
gengivite, assim como problemas de catarro associados com 
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faringite e sinusite. Estimulante, anti-séptico, antiinflamatório, 
adstringente, expectorante, antiespasmódico, carminativo. 

Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Almécega. Possui atividade 
gastroprotetora e antiinflamatória. Produz uma resina oleosa (breu 
branco),é usada na medicina popular, como analgésico, cicatrizante 
e expectorante. 

Protium rhynchophyllum (Rusby). Breu. A resina na forma defumada 
é utilizada para tratar dor de dente. 

Tetragastris cerradicola Daly. Breu vermelho. A resina é utilizada 
para tratar dor de dente. 

 

BUXACEAE 

Buxus sempervirens L. Buxo. Indicada no combate à amebas e 
giárdias, micções noturnas involuntárias e para evitar a queda de 
cabelo. Toxicologia: Planta altamente tóxica. 

 

CACTACEAE  

Cereus jamacaru DC. Mandacaru-de-boi. Usado para tratar 
doenças renais e o xarope para o tratamento de tosses, bronquites 
e úlceras. 
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Cereus peruvianus (L.) Mill. Cacto. O suco é usado em queimaduras 
e, na forma de cataplasma, é aplicado nas úlceras crônicas e feridas, 
atuando como cicatrizante. 

Notocactus ottonis (Lehm.) Berger. Cardo-melão. O fruto tem 
propriedades diuréticas. 

Opuntia ficus-indica L. (Mill). Figo da índia. Estudos mostram que 
além de ser capaz de curar pequenos cortes e feridas, pode 
proteger o sistema imunológico e prevenir o estresse oxidativo, 
agindo como um seqüestrador de radicais livres. Sua ação 
antioxidante protege as células e órgãos, e, hipoteticamente, 
retarda o envelhecimento e preveni o organismo contra lesões e 
doenças. Além disso, ele pode ajudar a abaixar os níveis do 
colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade), e isso vai ajudar 
a baixar a pressão arterial e a carga de trabalho colocado sobre o 
coração. Os seus efeitos anti-inflamatórios também são bem 
conhecidos, a ciência descobriu que o cacto é útil no tratamento da 
artrite e inflamação dos olhos, músculos e articulações. Os atletas 
usam o figo-da-índia para obter mais energia, para reduzir dores 
pós exercício musculares, para acelerar a recuperação e reduzir as 
dores musculares. Além de seus efeitos sobre o exercício e a 
recuperação, tem se mostrado promissor no  tratamento do 
diabetes. Os ensaios clínicos mostraram que ele ajuda a estabilizar 
os níveis de açúcar no sangue e é eficaz para o tratamento do 
diabetes tipo 2 (idade adulta).Pesquisas mostraram que pode ajudar 
a reduzir os efeitos do consumo excessivo de álcool, se usado 
antes de beber. As flores e talos são antiespasmódicas, diuréticas e 
emolientes. As flores são adstringentes e são utilizadas para reduzir 
sangramento e tratar problemas do trato gastro-intestinal, 
especialmente diarréia e colite. As flores também são usadas no 
tratamento de problemas da próstata. Cardiotônico, estimulante 
medular e anti-reumático. O fruto é digestivo, diurético e 
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antiescorbútico. Os cladódios, na forma de cataplasma, são 
maturativos, emolientes e hidratantes. As flores são adstringentes, 
mucilaginosas a antidiarréicas. A planta é utilizada em outros países 
para o tratamento prventivo de prostatite ou de tumores benignos 
da próstata. Os frutos são indicados para o tratamento de febres 
gástricas biliosas e úlceras de malignas. As flores são utilizadas no 
tratamento de doenças cardíacas, angina e má circulação, também 
é utilizada como tônica para pele seca e para a limpeza de pele. 

Opuntia vulgaris Mill. Arumbéva. O suco da planta tem 
propriedades sedativas. 

Pereskia cf. grandifolia Haworth. Ora-pro-nobis. È mucilaginosa, 
hidratante, cicatrizante e nutritiva. Utilizada no tratamento de 
queimaduras, ferimentos e úlceras internas e externas. 

Peireskia aculeata Mill. Ora-pro-nobis-miuda. Alivia inflamações e 
queimaduras de pele. 
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Rhypsalis capilliformis Weber. Canambaia. Indicada para o 
tratamento de ulceras, escorbuto, febres gástricas e biliosas. 

Rhipsalis myosurus Foerst. Rabo-de-rato. Planta com propriedades 
sedativas. 

Rhipsalis teres Vell. Steud. Erva-de-passarinho. Planta utilizada 
popularmente para o coração e pneumonia. 
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CAESALPINACEAE  

Apuleia leiocarpa (Vog.) Mc. Bride. Grápia-punha. A casca cinzenta 
parece possuir propriedades antisifilíticas. 

Bauhinia cheillantha (Bong.) Steud. Mororó. As folhas e cascas são 
indicadas para reduzir açúcar e colesterol do sangue, doenças 
pulmonares e tem ação adstringente. 

Bauhinia forficata L. Pata de vaca. É diurética e expectorante, 
empregada nos tratamentos da diabete e as folhas como diurético. 
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Bauhinia guianensis Aubl. Escada-de-jabuti. O chá do cipó é 
utilizado como amebicida. 

Caesalpinia ferrea Mart. Pau-ferro. As folhas da planta são usadas 
contra males do fígado e estômago. As sementes são usadas para 
diabete, como analgésico, antiinflamatório e para ferimentos. 
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Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira. Toda planta é utilizada no 
tratamento de infecções catarrais e desenterias. 

Campsiandra angustifolia Spruce ex Bentham.Acapurana. A casca é 
usada para a doença de Lyme além de ser febrífuga, tônica, 
antiartritica, vulneraria, antiulcerosa. Usos principais: para febres 
(malária) para artrite e reumatismo para feridas para ulceras. 

Cassia alata (L.) Irw. Et. Barn. Mata pasto. A folha e a casca 
possuem ação inseticida, nematicida e carrapaticida. Na medicina 
caseira é usada para combater piolho, doenças venéreas, a raíz é 
purgante, usada contra menstruação e para o fígado, possui tanino e 
ácido crisofânico que é usado para problemas de pele. 

Cassia angustifolia. Sene. Possui efeito fortemente laxativo, é a 
principal planta utilizada para este fim. 
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Cassia corymbosa Lam. Fedegoso. Sin. Senna corymbosa(Lam.) 
H.Irwin & Barneby. A infusão das folhas produz efeito purgativo 
brando. As sementes, torradas e moídas, têm propriedades 
depurativas. 

Cassia fistula L. Canafístula. A polpa do fruto tem ação laxante, 

Cassia ocidentalis. L. Fedegoso. Combate problemas do fígado, rim 
e intestino grosso. Para problemas do fígado com sintomas de 
febre, sudorese, cefaléia, olhos vermelhos, fotofobia, boca seca e 
amarga, constipação. Decoctos de sementes diminuem a pressão 
arterial e reduzem o colesterol. Possuem efeito antiparasitário 
principalmente contra a amebíase intestinal e a malária. Podem ser 
usados contra dermatoses causados por fungos. Em animais 
previne viroses. Externamente são usadas contra abcessos, 
furúnculos e erisipelas. As folhas são utilizadas como diurética, 
depurativa e para doenças de pele. 
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Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene.  Quebra-pedra-do-
cerrado. Possui propriedade diurética, usada no tratamento dos 
rins. 

Copaifera langsdorfii Desf. Copaíba. O óleo tem atividade 
antimicrobiana, atua contra doenças de pele e proteção contra 
picadas de insetos. Atua como cicatrizante e antiinflamatório local, 
internamente é usado como diurético, expectorante, 
antimicrobiano das inflamações urinárias de da garganta. 

Copaifera officinalis L. Copaíba. O óleo tem ação anti-séptica e 
antiinflamatória e tem ação balsâmica. É eficaz contra a 
blenorragia e também em casos de bronquite. Toxicologia: Não 
ultrapassar as doses indicadas e nem utilizar por mais de 10 dias 
seguidos. 
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Dimorphandra gardneriana Tul. Faveira. Da planta se extrai a rutina, 
as folhas tem ação antiespasmodica e antioxidante. 

Dimorphandra mollis Benth. Fava-danta. Planta cicatrizante, 
provoca contrações uterinas, adstringente, tóxico em altas doses. 
Infecção geral, útero, ferida. 

Hymenaea courbaril L. Jatobá. A casca ou a resina do tronco, em 
decocção, combatem vermes e são adstringentes. 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne. Jatobá do cerrado. Planta 
com propriedades depurativa, antiinflamatória, estimulante de 
apetite, fortificante rico em ferro, o chá da casca é usado em 
decocto contra inflamação de dente. 

Melanoxylon brauna Schott. Braúna. Planta usada popularmente 
para tratar diarréias e hemorragias uterinas. 

Parkinsonia aculeata L.Turco. As folhas são usadas como 
antipirética e sudorífera, indicadas contra epilepsia e malária. 

Pterogyne nitens Tull. Bálsamo amendoim. Árvore de porte médio, 
possui ação cicatrizante, a casca é amarga e contém tanino. 

Sclerolobium aureum. Tartarema. A planta em infusão é usada como 
hepatoprotetor. 

Senna cathartica (L.) H. Irwin et Barneby. Sene. Planta usada como 
depurativa do sangue e laxante, para tratar blenorragia. 

Senna multijuga. Sene, caquera. Possui propriedade diurética e 
laxativa. 
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Senna rugosa (G. Don.) Irwin et Barneby. Raiz-preta. A raiz tem 
propriedade vermífuga. 

Senna spectabilis var. excelsa (Schrad.). Mata-pasto. As folhas são 
usadas como purgativo e laxante. O caule é indicado contra gripes 
e resfriados. Possui propriedades antialérgicas e antiinflamatórias. 

Senna splendida (Vogel.) H. S. Irwin et Barneby.Fedegoso grande. 
Planta com propriedade emenagoga, diurética, usada para tratar 
problemas no fígado, vermes, febres e resfriados. 

Senna uniflora (P. Miller) Irwin & Barneby. Fedegoso. As folhas 
são emenagogas, purgativas e cicatrizantes. 

Tamarindus indica. Tamarindo. Laxante, colerético e colagogo 
suave. Refrescante e tonificante. Anti-helmíntico e vermífugo. 
Indicado nas funções biliares e hepáticas. O chá da polpa é 
calmante e age contra a febre. Em decocção, a polpa é boa para 
prisão de ventre. 
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 CAMPANULACEAE

Siphocampylus duplosserratus Cham. Bico-de-passarinho, bico-de-
beija-flor. Possui propriedade antiinflamatória é usada em seios de 
lactantes. 

 

CANNABIDACEAE  

Humulus lupulus L. Lúpulo. Sedativa, digestiva e aperitiva. Muito 
conhecido o chá de lúpulo para favorecer o sono. É útil (uso 
interno) em casos de enxaqueca. Aplica-setambém em casos de 
digestão difíceis, infusão e/ou compressas. As flores femininas da 
plantas são utilizadas na fabricação da cerveja. 

 

CAPARACEAE  

Capparis spinosa. Alcaparras. São usadas para reduzir flatulência e 
como anti-reumática. Na medicina ayurvedica são usadas como 
estimulantes e protetores hepáticos, assim como melhorar  função 
hepática. São utilizadas ainda para arteriosclerose, como diuréticos, 
desinfetantes dos rins, vermífugos e tônicos. Infusões e decocções 
da casca da raiz têm sido tradicionalmente utilizadas para anemia, 
artrite e gota. Contem quantidades consideráveis do bioflavinoide 
anti-oxidante rutina. O extrato e a polpa são usados em 
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cosméticos. Na medicina popular grega, o chá feito à base de 
plantas (raiz e brotos jovens) são benéficas contra o reumatismo. 

Crataeva tapia L. Tapiá. Na medicina popular as cascas são usadas 
como tônico, estomáquico, antidisentérico, febrífugo e o fruto no 
combate as infecções do trato respiratório. 

Crataeva benthamii Eichler. Tapiá. A planta é cicatrizante, as folhas 
são estomaquicas, as raízes e folhas são tônicas, antireumaticas. 

 

 CAPPARIDACEAE

Cleome spinosa Jacq. Mussambê. As folhas e flores são tônicas e a 
raiz é béquica. As folhas são estimualntes, antiblenorrágicas e 
antileucorréicas. As folhas aplicadas sobre a pele são rubefacientes, 
a planta imteira é excitante do aparelho digestivo e vulnerária. A 
raiz é indicada contra bronquite e o sumo das folhas serve para 
otites supuradas e lavagem de feridas. 
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CAPRIFOLIACEAE  

Lonicera japonica Thunb. ex Murray. Madressilva. O caule e os 
botões florais são alterativos, antibacterianos, anti-inflamatórios, 
antiespasmódicos, depurativo, diurético e febrifugo. A planta é 
utilizada para reduzir a pressão arterial, no tratamento da artrite 
reumatóide grave, caxumba e hepatite. Os caules e flores são 
utilizados em como infusão no tratamento de infecções do trato 
respiratório (pneumonia) e disenteria. 

Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugueiro. As flores secas 
são estimulantes e sudoríferas. A parte interna da casca e as folhas 
são purgativas. A raiz tem suco purgativo e hidragogo, usado no 
tratamento da ascite. As folhas, em infusão, são empregadas como 
inseticida, regando-se as plantas atacadas por insetos. Planta 
incluída na Farmacopéia Brasileira, primeira edição (1926). Usada 
contra catapora, como cicatrizante, para problemas de circulação, 
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doença de criança, febre, feridas, gripe, inchaço nas juntas, 
reumatismo, sarampo, varicela, dor de ouvido, tosse, dor de 
garganta e erisipela. 

Sambucus canadensis Burm. f. Sabugueiro. O chá feito da casca e 
raiz é diurético, emético e um forte laxante, no tratamento de 
dores de cabeça, problemas renais e de congestionamento das 
mucosas. A casca é também usada como um cataplasma para 
cortes, feridas ou pernas inchadas, a fim de aliviar dores e inchaço. 

Sambucus nigra. Sabugueiro. 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. 
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CARICACEAE  

Carica papaya L. Mamoeiro. Vermífugo. É recomendado para 
quem sofre de insuficiência de sucos digestivos. Indicado também 
para colite, cólon irritável e prisão de ventre crônica. O fruto, 
ativador cardíaco, é recomendado contra as doenças da velhice. 

Carica quercifolia Solm. Mamãozinho-do-mato. Planta com 
propriedade anti-hidrópica, purgativa, anti-helmíntica e digestiva. 

Jaracatia digitata (P. & E.) Solms Laubach. Jaracatiá. O látex é 
usado no combate de vermes. 

Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC. Mamãozinho-do-mato.Os frutos 
possui propriedades antihelmínticas e antiinflamatórias., 

 

CARYOCARACEAE  

Caryocar brasiliense. Pequi. A casca, em infusão, é diurética e age 
contra a febre, xarope peitoral. Usa-se o fruto, flores e folhas. 
Fruta rica em vitamina A e E. 

 

 CARYOPHYLLACEAE

Saponaria officinalis L. Erva-sabão.  A raiz é alterativa, 
antiescrofulatica, colagoga, depurativa, diaforetica, levemente 
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diurética, expectorante e purgativa. Possui efeito irritante sobre 
o sistema digestivo. 

 

  

CECROPIACEAE  

Cecropia hololeuca Miq. Imbaúba-branca. A folha da planta é usada 
contra bronquite na forma de decocção e xarope. 

Cecropia glaziovi Snethlage. Embaúba. Possui propriedade 
broncodilatadora, protetora do estômago, antidepressiva e 
antihipertensiva. 

Cecropia pachystachya Trécul. Embaúba. As folhas são adstringentes, 
as folhas cozidas atuam contra asma, hidropisia, tosse nervosa, Mal 
de Parkinson, serve para aumentar a energia de contração do 
músculo cardíaco e o látex é usado para cauterizar verrugas. É 
forrageira, possui alta concentração de cálcio (1,33%), alta 
concentração de magnésio (0,38%), média concentração de 
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fósforo (0,22%), é composto ainda de cobre (10 ppm), zinco (19 
ppm) e proteína bruta (14%). Possui também alcalóides, resinas e 
ácido gálico. As folhas são usadas para combater males do coração; 
a flor serve contra bronquite; o broto contra tosse; a folha e a 
casca são utilizadas contra tosse e asma; o fruto e a folha e o broto 
serve para feridas, erisipela, doenças dos olhos, diabetes, diarréia e 
corrimento. 

 

 

  CELASTRACEAE

Austroplenkia populnea (Reiss.) Lundell. 
Sin. Plenckiapopulnea Reissek. Marmelinho-do-campo. Planta 
usada para tratar alergias e feridas. Possui propriedades analgésica, 
antiulcerogenica, antiinflamatória e antinfertilidade masculina. 



 Marcelo Rigotti

114 
 

Maytenus aquifolium Mart. Espinheira-santa. Possui 
propriedades antiulcerogênica, analgésica, antiinflamatória e 
antioxidante. 

Maytenus ilicifolia Reissek. Espinheira-santa. 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. 

Maytenus salicifolia Reiss. Cafezinho. Usada para tratar alegia, 
feridas e ulceras. 
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 CEPHALOTAXACEAE

Cephalotaxus fortunei Hook. Cephalotaxus. Substâncias da planta 
têm mostrado atividade anticancerígenas. 

 

  CHENOPODIACEAE

Beta vulgaris. Beterraba. Anti-anêmico, tônico cardíaco, diurético e 
anti-reumático.  Combate inflamações, estresse, a anemia, facilita a 
digestão, regula os intestinos e controla a cor do sangue. O chá das 
folhas é ótimo para anemia. O tubérculo é alimentício. 

Beta vulgaris var. cicla. Acelga. Laxante, emoliente, tônico estomacal, 
expectorante, anti-reumática, estimulante das funções cerebrais. 
São usadas contra cálculos da vesícula e suas folhas como 
cataplasma em furúnculos e feridas, as folhas em cataplasma 
apressam cicatrização de feridas. Quando misturada em partes 
iguais com o suco do agrião, combate os cálculos biliares. O suco é 
diurético, adstringente e vermífugo, usados também nas dermatites 
e para combater a má digestão. Fricção diária das folhas evita 
queda de cabelo. O suco das folhas é usado nos casos de nefrite, 
gota, reumatismo, febres debilidade geral, icterícia. As folhas 
amassadas e misturadas com sal e vinagre combatem a sarna. 

Chenopodium ambrosioides L. Erva-de-santa-maria.Planta muito 
comum em casas e campos podem ser usadas como tônica, 
diurética, calmante e vermífuga. Para os brônquios e catarros 
bronquiais pode ser usada como infusão. No combate a vermes 8 
g de pó podem ser diluídos em uma xícara de água quente. 
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 CHRYSOBALANACEAE

Chrysobalanus icaco. Abajeru. Possui ação antitumoral. Usado 
popularmente no tratamento da diabetes e AIDS. Possui ação 
antifungica. 

Licania licaniaeflora.  Oiti. A possui flavonóides com atividade 
antioxidante. 

Licania rigida Benth. Oiticia. É usada para tratamento da diabetes, 
com seus efeitos hipoglicemiante e diurético comprovados 
farmacologicamente. 
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Licania tomentosa. Oiti. O extrato inibe a atividade do vírus herpes-
simples e os triterpenos isolados mostram-se citotóxicos. 

Parinari capensis. Parinari. Têm potencialidade para o tratamento da 
SIDA e ação antifúngica e antimalárica. 

 

CLUSIACEAE  

Calophyllum brasiliense Cambess. Guanandi, jacareúba.Sin. 
Calophyllum chiapense Standley,   C. rekoiStandley, C. 
antillanum Brit. Standley. É usado contra processos dolorosos e 
inflamatórios no tratamento de úlceras. Possui ação bactericida e 
as cumarinas presentes na plantas são ativas contra tumores. 

Garcinia mangostana L. Mangostão. O suco e o infuso das folhas 
têm propriedades adstringentes. 

Hypericum perforatum. L. Hipérico. É útil para bronquites, 
hemorragia interna, feridas, e para feridas sujas, sépticas. É usado 
para aliviar depressão, dores de cabeça, histeria, neuralgia, herpes, 
como também sintomas que acontecem durante a menopausa. É 
útil em inchações, abcessos, e picadas de insetos. Estudos estão 
mostrando que pode ser efetivo no combate a AIDS aumentando 
as funções imunes do corpo. Não se deve entrar no sol se usando 
esta erva externamente, pode causar queimaduras graves, 
especialmente em pessoas de pele clara. 

Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo. Planta usada como 
vermífuga. 
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Mammea americana L. Abricó. Possui propriedade antihelmíntica, 
tem ação sobre doenças de pele, as folhas são usadas para 
combater ectoparasitas. 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy. Lacre. A resina é utilizada para 
tratar impingem. 

 

  COCHOLOSPERMACEAE

Cochlospermum regium (Mart. ex Schran K.).Algodãozinho-do-
campo. Planta utilizada para tratar inflamações uterinas, vias 
urinárias e diarréia. 

 

 COMBRETACEAE

Combretum leprosum Mart. Pente-de-macaco. Planta 
antihemorrágica, sedativa, analgesica, as raízes são usadas para 
tratar tosse e coqueluche. 

Terminalia fagifolia. Camaçari. A tintura da planta é usada como 
antiinflamatório. 
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  COMMELINACEAE

Commelina benghalensis. Trapoeraba ereta. A planta é diurética e 
emoliente. 

 

Commelina cf nudiflora. Trapoeraba rasteira. A planta é diurética, 
desobstruente, anti-blenorrágica, anti-reumática. É indicada para 
hidropisia, angina, hemorróidas, afecções herpéticas, verruga, 
tinha, uretrite, retenção espasmódica da urina. É utilizada como 
forrageira (pastada), bom para leite (15%) de PB. Na medicina 
caseira é utilizada como colírio, é diurética, serve para reumatismo, 
angina, hemorróidas, herpes, verruga e hemorragia. 

Commelina diffusa Burm. f. Trapoeraba. É usada popularmente para 
problemas nos rins. 

Commelina erecta L. Trapoeraba. Usada no tratamento de dor de 
urina e dor de bexiga. 
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Commelina platyphylla Klotz. Trapoeraba. As folhas e caules em 
infusão são emolientes e diuréticas. Esta espécie parece ocorrer em 
quase toda América do Sul. 

Dichorysandra thyrsiflora J.C. Mikan. Cana-de-macaco.A planta é 
emoliente, diurética e anti-reumática. 

Tradescantia pallida Rose D. R. Hunt. Onda-do-mar.Planta 
utilizada para tratar inflamação na bexiga. 

Tradescantia zebrina Heynh. Onda-do-mar. Usada para tratar 
problemas na bexiga, cálculo renal, cisco no olho, cistite, 
conjuntivite, derrame nas vistas, diabete, frio na bexiga, inflamação 
nas vistas, intestino e problema renal. 
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  CONVOLVULACEAE

Calonyctium aculeatum (L.) House. Dama-da-noite.Externamente a 
planta é preconizada em banhos nos casos de reumatismo, 
internamente é drástica. 

Cuscuta racemosa Mart. Cipó-chumbo. Planta com propriedade 
anti-hemóptica. 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata-doce. As batatas possuem 
atividade antidiabética, atividade antimutagênica da antocianina da 
casca, antocianinas diaciladas, antimutagênico, anticolesterêmico, 
hipoglicêmico, atividade antiinflamatória, extratos anticonvulsivos. 

Ipomoea coccinea. Corda-de-viola-vermelha. A planta é aromática, 
anti-reumática e é usada contra dermatoses. 

Ipomoea pes caprae. Salsa-da-praia, pé-de-cabra, batateira-da-
praia. Usado na medicina popular no tratamento de inflamações e 
desordens gastrintestinais e como analgésico. 

Ipomoea quamoclit L. Corda-de-viola-esqueleto. O pó da raiz é 
esternutatório e anticefalálgico; as folhas são anti-reumáticas, 
laxativas, detergentes, antiofídicas, antiespasmódica, depurativa do 
sangue, analgésica e calmante. As folhas combatem a ecrófula, 
cefalalgia, pneumonia, gota, tosse espasmódica, pedra na bexiga e 
nos rins, inchação, contusão; as sementes são usadas no 
tratamento de bronquites e tuberculose. 

Merremia tomentosa (Choisy) Hall. Velame-do-campo. Planta usada 
como depurativa do sangue. 
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Operculina macrocarpa. Batata-de-purga. A tintura da planta é 
utilizada popularmente como vermífuga. 

 

 

 COSTACEAE

Costus arabicus L. Caninha-do-brejo. Planta usada notratamento 
de pressão alta, tratamento de dor de urina e dor de bexiga. 

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe. Cana-de-macaco.Diurética, 
diaforética, tônica, emenagoga, febrífuga, resolvente de tumores, 
estomáquica, aperitiva, antiinflamatória dos rins e bexiga, calmante 
das excitações nervosas e do coração, antitilítica, antidiabética, 
anti-reumática e depurativa. Os caules são usados contra leucorréia 
e afecções renais, disúria, hidropisia, aterosclerose, albuminúria, 
insuficiência cardíaca, dores nefríticas, sífilis e gonorréia. 
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Toxicologia: deve ser evitado o seu uso continuado, pois é rica em 
oxalato de cálcio e pode causar pedras nos rins e bexiga. 

 

Costus spicatus Jacq (S.W.). Cana-do-brejo. O rizoma é diurético, 
diaforético, emoliente, tônico e emenagogo, anti-sifilítica, 
antitilítica; o suco das hastes é depurativo, tônico, diaforético, 
febrífugo emenagogo. É usada para o tratamento de leucorréia, 
gonorréia, mucosidade da bexiga, nefrites, inflamações da uretra, 
amenorréia e arteriosclerose. 

 

  CRASSULACEAE

Cotyledon orbiculata L. Bálsamo. As folhas frescas têm propriedades 
digestiva, cicatrizante, emoliente. É indicada para inflamações 
gastrintestinais e de pele, úlcera, erisipela, afecções do aparelho 
respiratório e urinário, diabetes, bronquite crônica, queimaduras, 
frieiras. 
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Kalanchoe brasiliensis Camb. Folha-da-fortuna.Combate parasitas 
internos e também é uma ótima planta com função de impedir a 
proliferação de células cancerígenas. As folhas devem ser batidas 
com água, peneiradas e tomadas três vezes ao dia. 

Kalanchoe gastonis-bonieri. Saião. Vulnerária, resolutiva, cicatrizante, 
refrigerante e tônico pulmonar. As folhas secas e tostadas são úteis 
para cefaléias, engorgitamento linfático e inchações erisipelosas das 
pernas. O suco da planta é útil para calos, frieiras e queimaduras. 
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Kalanchoe pinnata. (Lam.) Pers. Sin. Bryophyllumpinnatum (Lam.) 
Oken. Fortuna. Bactericida, antisséptica, refrigerante intestinal, 
diurética, emoliente, cicatrizante, vulnerária, resolutiva, tônica 
pulmonar, antiartritica, antidiabética, antilítica, calmante para 
erisipela, hemostática, depurativa, antiinflamatória externa tópica e 
diurética. Usada para febre, estomatite, coqueluche, afecções 
respiratórias (xarope), gastrites, úlceras digestivas, afta, calo, frieira, 
picada de inseto, verruga, tuberculose pulmonar, furúnculos, 
feridas, queimadura, abcesso, ingurgitamento linfático, edemas 
erisipelosos das pernas, cálculo renal, cefalalgias, enxaqueca, 
contusões, impetigo, flegmão e oftalmia congestiva. 
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Kalanchoe tubiflora R. Hamet. Bálsamo alemão.Cicatrizante e 
balsamica. 

Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC. Bálsamo 
branco. Emoliente, cicatrizante e vulnerária. Usada para 
contusões, torções, machucaduras, feridas gangrenosas, úlceras, 
epilepsia, inflamações gastrintestinais e da pele e nas cefaléias. 
Toxicologia: o suco da planta tem um ingrediente acre tóxico. 
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  CUCURBITACEAE

Cayaponia bonariensis (Mill.) R.M. Crovetto. Taiuiá. O decocto da 
raiz é purgativo, depurativo e antisifilítico. A infusão das folhas é 
usada internamente em leucorragias agudas ou crônicas. 

Cayaponia espelina (Manso) Cogn. Taiuiá. É usado no tratamento 
da dispepsia, gota, ciática, dor-de-cabeça, eczemas, dermatoses, 
úlceras, herpes e furúnculos. 

Cayaponia podantha Cogn. Taiuiá. É usado no tratamento da 
dispepsia, gota, ciática, dor-de-cabeça, eczemas, dermatoses, 
úlceras, herpes e furúnculos. 

Cayaponia tayuia. Taiuiá. Sin. Silmatra brasiliensis. Raiz fresca é 
drástica, quando seca é anti-reumática, anti-sifilítica, depurativa, 
antinevralgica, calmante das dores, desintoxicante, desobstruente 
do fígado e do baço, emenagoga, emética, anti-hidrópica e 
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purgativa. Utilizada em dermatoses, ciática, erisipelas, ulceras, 
feridas, linfagites crônicas, furúnculos, eczemas, pregas, manchas 
do rosto, dispepsias, atonia gastrointestinal, dilatação do estômago 
e paralisia. É usada contra dor de dente, como depurativa do 
sangue, antissifilítica, purgativa, possui acaiaponina e saponina. 
Toxicologia: em altas doses é tóxica. 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai. Melancia. A melancia 
é uma fruta altamente refrescante, ideal para ser consumida nas 
épocas de muito calor. Tem propriedades hidratantes (contém 
cerca de 90% de água), além disso, possui também açúcar, 
vitaminas do complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e 
ferro. É diurética. 

Cucumis sativus L. Pepino. É diurético, sedativo, anti-reumático e 
sonífero usado contra erupções cutâneas, cólicas intestinais e em 
tratamentos de beleza. Valioso para ajudar o tratamento de pressão 
arterial alta ou baixa. 

Cucurbita maxima Duchesne. ex Lam. Abóbora. As sementes são 
diuréticas, tônica e vermífuga, a casca, é usado como um 
vermífuga. O óleo da semente é utilizada como um tônico 
nervoso. A polpa é usada como um calmante cataplasma em 
queimaduras e inflamações. 

Cucurbita moschata (Duchesne. ex Lam.) Duchesne. ex 
Poir. Abóbora. A semente é vermífuga, é comida fresco ou 
torrada para o alívio de cãibras e distensão abdominal devido a 
vermes intestinais. A raiz fervida tem ação galactogoga. 

Cucurbita pepo L. Abóbora. Adstringente, laxante, diurética, 
alcalinizante. A decocção da polpa é indicada nos casos de diarréia 
e gases; o sumo da polpa para prisão de ventre. A cataplasma das 
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folhas é indicada em casos de queimaduras, inflamações e dores de 
ouvido. É um excelente vermífugo, principalmente para crianças. 
É tônico para o cérebro, fígado, rins e intestinos. Folhas e flores 
podem ser friccionadas na pele para combater a erispela. Um 
preparado ajuda a combater a bronquite. A polpa, crua ou cozida, 
serve para preparar cataplasmas antiinflamatórias. 

Lagenaria vulgaris Ser. Cabaça. A polpa dos frutos é amarga, 
purgativa, drástica, emoliente, e maturativa; as sementes são 
antinefríticas e purgativas. As folhas aquecidas apressam partos e 
curam frieiras, e cataplasma para pernas inchadas. Toxicologia: 
doses abusivas podem causar hemorragias mortais. 

Luffa cylindrica Roem. Bucha. a polpa do fruto é purgativa, 
hidragogas e antiapopléticas; as sementes são eméticas, purgativas 
e vermífugas; as folhas são antianêmicas. O caule e as folhas são 
indicados para o fígado, prisão de ventre, amenorréia, clorose e 
ascite. 

Luffa operculata (L.) Cogn. Cabacinha-do-norte. Planta usada no 
tratamento da sinusite. Toxicologia: Planta altamente tóxica e pode 
causar hemorragias. 

Melancium campestre Naud. Melancia-do-campo. Planta usada 
como vermífuga e para tratar dores no ventre. 

Momordica charanthia L. Melão-de-são-caetano. É uma trepadeira 
muito comum no Brasil, e as suas folhas são usadas internamente 
contra diabetes e externamente contra frieiras, eczemas, problemas 
de pele e câncer de pele. 
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Sechium edule Sw. Chuchu. Diurético, cardiotônico, hipotensor e 
anti-diabético. É importante para o bom funcionamento para os 
intestinos. Indicado para quem tem a pressão arterial alta. 

Trichosanthes kirilowii. Tricosantes. Toda a planta pode ser utilizada 
como: abortifaciente, antibiótico, anticancer, anticolesterolemica, 
antifungica, antiinflamatória, antitussígena, depurativa, emoliente, 
expectorante, febrífuga, galactogoga, laxativa. 

 

 CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L. Cupressos. Sabe-se que planta é tóxica, os 
cones jovens são antielminticos, antipiréticos, anti-sépticos, 
adstringentes, balsâmicos e vaso constritivo. 

Juniperus communis nana Syme. Junipero. O fruto dessa planta é 
muito frequentemente utilizada medicinalmente e como 
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aromatizante em diversos alimentos e bebidas, grandes doses do 
fruto podem causar danos renais.Juniperus não deve ser usado 
internamente em quaisquer quantidades por mulheres grávidas. 
Anti-séptica, aromática, carminativa, diaforetica, diurética, 
rubefaciente, estomaquica e tônica. 

Thuja occidentalis L. Tuia. O óleo essencial das folhas é venenoso se 
tomado em grandes doses, não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas. Possui propriedades antielmintica, antiinflamatórias, anti-
séptica, aromática, adstringente, diaforetica, diurética, emenagoga e 
rubefaciente. 

Thuja orientalis L. Tuia. As folhas são tóxicas se ingeridas, a planta 
também pode provocar alergias na pele de pessoas sensíveis. A 
planta é antiasmática, antibacteriana, antipirética, antitussiva, 
aperiente, adstringente, diurética, emenagoga, emoliente, 
expectorante, haemostatica, lenitiva, parasiticida, sedativa e 
estomaquica. 

 

 CUNONIACEAE

Lamanonia ternata Vell. Açoita cavalo, sagüeiro.Adstringente, 
usada para tratar feridas e ulceras externas. 

 

  



 Marcelo Rigotti

132 
 

 CYCADACEAE

Cycas revoluta Thunb. Cica. Os alcalóides da planta contêm 
substâncias cancerígenas e também um amino-ácido que provoca 
distúrbios nervosos crônicos. O consumo regular da planta leva a 
graves problemas de saúde e morte. Este princípio tóxico pode ser 
removido se os alimentos forem devidamente preparados. As 
folhas são usadas no tratamento de câncer e hepatoma. Os brotos 
terminais são adstringentes e diuréticos. A semente é emenagoga, 
expectorante e tônica. É utilizada no tratamento de reumatismo, as 
substâncias extraídas das sementes são utilizadas para inibir o 
crescimento de tumores malignos. 

 

  CYPERACEAE

Bulbostylis capillaris (L.) Clarke. Capim-barba-de-bode. A folha ou 
raiz na forma de decocto é usada em banho morno para dores no 
corpo, o chá também é usado para tratar resfriado e para nascer 
dente. 

Bulbostylis paradoxa (Spreng.)Lindm. Barba de bode. A planta é 
utilizada contra gripe e febre alta. 

Carex sororia Kunth. Carex. Planta utilizada contra diarréia. 

Cyperus eragrostis Lam. Ciperus. Planta usada no tratamento de 
hemorróidas. 
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Cyperus esculentus L. Junquinho. Planta com propriedades 
carminativas, aromáticas e anódinas. 

Cyperus rotundus. Tiririca. Regula o fígado e o baço, regula as 
irregularidades menstruais e dismenorréia, provoca relaxamento da 
musculatura uterina, possui efeito analgésico, inibe convulsões, 
possui efeito antimicrobiano, efeito anti-hipertensivo inibe a 
reprodução do Plasmodium falciparum causador da malária. 

 

Cyperus sesquiflorus (Torrey) Mattfeld et Kukentahl.Capim-de-
cheiro. Rizomas dotados de princípios acres, resinosos e amargos. 
Folhas e rizomas em infusão substituem a Melissa officinalis. Planta 
estomáquica, usada em gastrites. 

 

 DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum. Samambaia. Existe uma série de relatos sobre 
possíveis riscos relativos a esta planta, os esporos liberados por 
grandes áreas desta samambaia são responsáveis por causar cancer 
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do estômago. As folhas e raízes contêm substâncias que retiram do 
corpo a vitamina B1 se forem consumidas cruas. As folhas são 
também consideradas cancerígenas. Os brotos são diuréticos, 
refrigerantes e vermífugos, são ingeridos como um tratamento 
para câncer. As folhas foram usadas em banho de vapor como um 
tratamento de artrite. A decocção da planta é utilizada no 
tratamento da tuberculose. Um cataplasma das folhas trituradas 
são utilizadas no tratamento de feridas de qualquer tipo e também 
para curar ossos quebrados. A raiz é antiemética, anti-séptica, 
aperitiva e tônic. A tintura da raiz é utilizada no tratamento de 
reumatismo. O chá feito da raiz é utilizado no tratamento de dores 
do estômago, dores torácicas, hemorragia interna, diarreia, 
constipações e também para expelir vermes. O cataplasma da raiz 
é aplicado em feridas, queimaduras e rachaduras das mamas. 

 

 DICKSONIACEAE

Samambaiuçu Dicksonia sellowiana Hook. Planta utilizada no 
tratamento de lesões de pele. 

 

  DIOSCOREACEAE

Dioscorea villosa. Inhame selvagem. O rizoma possui propriedades: 
antiespasmodica, anti-fadiga, antiinflamatória, colagoga, 
estrogênica, hipocolesterolêmica. Alivia a artrite, asma, eczema, 
regula o metabolismo e controlar a fertilidade. 
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  DILLENIACEAE

Curatella americana L. Sambaíba. A planta tem usos popular no 
tratamento de resfriado, cicatrização de feridas e úlceras. 

Davilla elliptica. Lixeirinha. Planta usada como analgésico em 
infusão. 

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-caboclo-vermelho. Possui 
propriedade laxante, diurética e é usada contra cistite. 

Killinga odorata Vahl. Cipó-caboclo. Sin. Davilla rugosaPoir. O 
decocto da planta é usado no tratamento dos edemas dos 
membros e em certas linfatites de curta evolução. Planta incluída 
na Farmacopéia Brasileira, primeira edição (1926). 

 

 DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Feto macho. O feto macho é um 
dos mais populares e eficazes tratamentos para vermes da 
espécie Taenia. A raiz caule é anódina, antibacteriana, 
antiinflamatória, antiviral, adstringente, febrifuga, vermifuga e 
vulneraria. A raiz contém um óleo resina que paralisa os céstodos e 
outros parasitos internos e tem sido usado para expelir esses 
vermes. O ingrediente ativo neste oleo - resina é a filicina, as raízes 
desta espécie contém cerca de 1,5 - 2,5% de filicina. A sua 
utilização deve ser imediatamente seguid por um purgativo não 
oleoso como o sulfato de magnésio. A raiz é também usada no 
tratamento da hemorragia interna, hemorragia uterina, caxumba e 
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doenças febris. A raiz é tóxica em altas doses. Mulheres grávidas e 
pessoas com problemas de coração não devem utilizar esta planta. 
Externamente, a raiz é utilizada como um cataplasma no 
tratamento de abcessos, furúnculos, carbunculos e feridas. 

 

  EBENACEAE

Diospyros kaki. Caqui. O fruto maduro é laxativo. A infusão das 
folhas age contra a gastroenterite nas crianças. Com mel e 
gengibre, a infusão reduz a excitação e combate a insônia. 
Tratamento de pressão alta. 

 

  EQUISETACEAE

Equisetum hyemale L. Cavalinha. Cavalinha é usada no tratamento 
de infecções das vias urinárias. Ajuda na coagulação do sangue e 
diminuição de hemorragias. Também ajuda na cicatrização mais 
rápida de ossos quebrados, e ajuda unhas frágeis e cabelos, devido 
a seu conteúdo de sílica alto. Também foi usado como parte de um 
tratamento para artrites reumáticas. A planta só, fervida em água, é 
efetiva para pés cansados, ou para o tratamento do pé de atleta. 
Não use se estiver grávida ou em amamentação. 
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Equisetum giganteum L. Cavalinha. Planta usada como adstringente 
e diurética, usada no tratamento de gonorréia, ácido úrico, diarréia 
e infecções dos rins e bexigas. 

 

  ERICACEAE

Arctostaphylos uva-ursi. Uva ursina. Adstringente, diurética, 
antisséptica e antiinflamatória.  Afecções das vias urinárias: cistite, 
uretrite, prostatite, cálculos renais. Toxicologia: Seu uso não deve 
prolongar-se por mais de 10 dias, 15 no máximo. 
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Vaccinium myrtillus L. Mirtilo. Tônicas e adstringentes Melhora a 
visão das pessoas que lêem muito. Protege os olhos dos diabéticos 
e dos hipertensos. Melhora a circulação sangüínea nas artérias, nas 
veias e nos capilares. Combate (baixa) o açúcar do sangue. 

 

 

  EUPHORBIACEAE

Acalypha ambiodonta Muell. Arg. Mentrasto. A planta é utilizada 
para dores em geral. 

Acalypha poiretii Spreng. Parietaria. Planta usada no tratamento de 
problemas na bexiga, pedra nos rins, rins e ovários. 

Alchornea castaneifolia. Iporuru. São usadas as folhas, cascas e raízes. 
Alivia a dor e mata fungos, as folhas reduzem a inflamação e 
elimina vírus. Combate o cancer e impede o desenvolvimento de 
tumores. É usado para o reumatismo, artrite, calafrios, e dores 
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músculares. É usado como tonico afrodisiaco e geriátrico, remédio 
para a impotencia e para balancear o nível de açúcar de sangue nos 
diabeticos. Iporuru tem ganhado a popularidade entre atletas 
norte-americanos; pois ele fornece sustentação nutritiva às 
estruturas do músculo e das junções. Também possui propriedades 
analgesicas e anti-inflamatorias para àqueles que sofrem de artrite e 
de outros problemas comuns. 

Chamaesyce hyssopifolia L. Sete-sangria. As folhas e talos na forma 
de chá são usados popularmente contra coceira de dente para 
nascer. 

Chamaesyce prostrata Aiton. Quebra-pedra-rasteirinha.Planta usada 
na infecção na urina e cálculo renal decocção. 

Cnidoscolus phyllacanthus (Muell. Arg.) Pax & Hoffm.Favela. A casca 
e o látex são 

indicados para inflamações ovarianas, e em geral, cicatrizante, 
dermatoses e verrugas. 

Croton adenodontus (M. Arg.) M. Arg.  Alcanforeira.Planta usada 
popularmente contra inflamação, desidratação e má digestão. 

Croton antissiphyliticum Muell. Arg. Curraleira. Em decocto a raiz na 
forma de chá frio é usada contra inflamação de dente. 

Croton cajucara Benth. Sacaca. O chá da folha é usada contra 
gastrite. 

Croton campestris. Velame do campo. Um dos melhores 
depurativos do sangue, combate doenças nos ossos e o 
reumatismo. 



 Marcelo Rigotti

140 
 

Croton floribundus Spreng. Capichinguinha. A resina da planta é 
usada no tratamento de lesões de pele. 

Croton lechleri.  Sangra d’água. O látex ou resina da casca contem 
o alcalóide taspina, ácidos tânicos, possui potente atividade 
antibiótica, é usada na medicina popular na forma de gotas em 
água ou pura, para a cura de úlceras gástricas e duodenais, 
aplicados como compressas é recomendado para fratura dos ossos, 
é usada ainda para doenças urogenitais femininas, feridas, cortes, 
úlceras de pele, lavagem vaginal, infecções dos gânglios na 
garganta e na boca. 

Croton lobatus L. Cabeça-de-formiga. Planta no tratamento de 
inflamações. 

Croton sonderianus Mull. Arg. Marmeleiro-preto. Usado no 
tratamento de problemas estomacais, hemorróidas e hemorragia 
uterina. 

Croton urucurana Baill. Sangra-d’água. O leite da madeira é usada 
na forma de maceração (na água) para tratamento de afta. O suco 
da planta é adstringente. A planta é usada popularmente no 
tratamento de câncer e feridas externas. 
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Croton zehnetneri Pax. & K. Hoffm. Canelinha. Possui 
propriedades carminativas e estomacais. Atua como calmante e 
indutora do sono. 

Euphorbia hirta L. Erva-de-santa-luzia. Antisséptica, anti-sifilítica, 
diurética, anti-estamínica, vulnerária, oftálmica; a goma é purgativa 
drástica e externamente é um resolutivo intenso. 

Euphorbia hyssopifolia. Leiterinho. o seu látex é caustico, usado 
contra doenças dos olhos, endurecimento da córnea, úlceras 
crônicas. 

Euphorbia millii Dês Moulins. Coroa-de-Cristo. Usada 
externamente para tirar verruga e câncer. 

Euphorbia papillosa St. Hil. Leiteira. O suco da planta administrado 
com mel é purgativo. A planta também é indicada como anti-
sifilítica. 

Euphorbia thymifolia. Quebra-pedras-rasteiro-verde.Possui ação 
diurética e vermífuga. 
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Euphorbia tirucalli L. Aveloz. Usa-se o látex que é cáustico, é 
resolutivo no tratamento de carcinomas e epiteliomas benignos, 
purgativo, antiescorpiônico e ofídico (interno), anti-reumático, 
rubefaciente, cauterizante de verrugas, antiasmático, 
antiespasmódico, antibiótico, antibacteriano, antivirótico, 
fungicida, expectorante, expectorante e antisifilítico. Toxicologia: 
deve-se usar com cuidado, para uso interno toma-se até 3 gotas 
por dia, distribuídas em três copos d’água. Doses tóxicas coagulam 
o sangue, o látex é cáustico e irritante para a pele, destrói as 
córneas dos olhos e provoca hemorragia. 

Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. Juss.) M. Arg.Seringueira. A casca 
é utilizada contrcontra hemorróidas e feridas. 

Hura creptans L. Assacu. Toda planta é usada como dérmica e para 
produzir leite materno, popularmente é usada contra picadas de 
animais peçonhentos. 

Jathropha elliptica.  Pau-rosa. A tintura da planta é usada como 
antibiótico. 

Jatropha curcas L. Pião-branco. A folha é usada como cicatrizante. 
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Jatropha gossypiifolia L. Pião-roxo. Planta usada para tratar dor de 
cabeça, gripe, cicatrização, frieira e ferimentos. Toxicologia: Há 
relatos da morte de crianças que ingerem os frutos desta espécie. 

Manihot esculenta Crantz Pohl. Mandioca. Planta digestiva, 
emoliente e adstringente, é recomendada em casos de gastrite, 
úlcera gastroduodenal, dispepsia e hipercloridria  (excesso 
de  acidez), sendo também conveniente em gastroenterites, 
diarréias e colites. A raiz é utilizada no combate a anemia. 
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Pedilanthus tilhymaloides Port. Coramina. O chá da folha é utilizada 
popularmente para problemas do coração. 

Phyllanthus amarus (Schum. & Thonn.). Quebra-pedra.Planta 
apresenta atividade antiinflamatória, antinociceptiva e antiviral, 
principalmente contra o vírus da Hepatite B2. 
Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra. 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. 

Phyllanthus tenellus Roxb. Quebra-pedra. Planta muito comum em 
qualquer parte do mundo, é tida como praga. Possui excelente 
efeito diurético, auxiliando a eliminação de cálculos renais e 
afecções do fígado. Possui efeito hipoglicemiante. Deve ser 
tomado em infusão duas a três vezes ao dia. Tratamento de dor de 
urina e dor de bexiga. 
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Ricinus communis L. Mamona. Vermífugo, purgante (uso interno), 
emoliente e cicatrizante (uso externo). Combate a parasitas 
intestinais e externamente é usado para combater eczemas, herpes, 
erupções, feridas, queimaduras e calvície. Loção contra caspa: 
misturar 100 g de suco de urtiga com 40 g de óleo de rícino, 
friccionar contra o couro cabeludo 3 vezes ao dia. Friccionar 
contra frieiras o óleo de rícino 3 vezes ao dia. O óleo de rícino é 
excelente purgante e pode ser usado 8 g para crianças, e 20 a 50 g 
para adultos. Toxicologia: A ingestão de suas sementes pode ser 
mortal, tanto para crianças (3 sementes) como para adultos (15 
sementes). 

 

 

 ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum argentinum Schulz. Fruta-de-pomba. As folhas em 
infusão têm propriedades estomáquicas. 
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Erythroxylum campestre Mart. Cabeça-de-negro. Possui ação 
laxante. 

Erythroxylum tortuosum St. Hill. Cabeça-de-negro. Possui 
propriedade adstringente 

(hemorragia) e ação laxante. 

Erythroxylum vacciniifolium Mart. Catuaba. A casca é considerada 
um estimulante do sistema nervoso central com propriedades 
afrodisíaca e a decocção da casca é usada para nervosismo, 
memória fraca e fraqueza sexual. 

 

  FABOIDEAE

Abrus precatorius. Jequeriti. Esta planta possui propriedades: 
abortifaciente, anodina, afrodisiaca, antimicrobiana, diuretica, 
emetica, expectoranet, febrífuga, hemostatica, laxativa, purgativa, 
refrigerante, sedativa, vermifuga. É usada em dores de cabeça, bilis, 
blenorragia, febre, cancer, sedativo, calafrio, colica, colírio, 
conjuntivite, contraceptivo, convulsão, diarreia, diuretico, disúria, 
emetico, emoliente, expectorante, febrífugo, fratura (veterinária), 
gastrite, gengivite, gonorreia, pedras nos rins, coração, 
hemostatico, insonia, laxante, malária. 

Amburana cearensis (Fr. Allem.). Imburana. Planta usada no 
tratamento da icterícia, expectorante, fígado, vesícula, 

Andira inermis. Angelin. Desta planta usa-se a casca com 
propriedades antielmintica, purgativo forte, constipação. Algumas 
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tribos do Amazonas usam a casca para matar peixes no rio. 
Devido a sua toxicidade, não se recomenda o uso na medicina 
alternativa. Cuidado: Em altas doses causa vomito, febre, delirio e 
mesmo a morte. 

Andira humilis Mart. Amargoso, angelim-do-campo, mata-
barata. Sin. A. handroana N. 

F. Mattos, A. laurifolia Benth., A. pauciflora Benth. As raizes são 
usadas para diabetes e 

como antihelmintico, as folhas são hemeticas. 

Bowdichia virgilioides H.B.K. Sucupira-preta. A entrecasca e a 
semente na forma de tintura é usada contra dor de dente 
macerado. 

Cajanus cajan (L.) Millsp. Guandu. Usado popularmente contra 
infecção do útero diarréia, estômago e intestino. 
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Clitoria guianensis Benth. Vergateza. Possui propriedade afrodisíaca 
e tônicao do sistema nervoso. 

Dalbergia monetaria Ducke. Verônica-vermelha. Usada contra 
inflamações e anemia. A casca na forma de chá é usada para tratar 
a gripe e descongestionante das vias respiratórias. A casca na 
forma de chá ou banho é usada para tratar anemia e corrimento. 

Dalbergia odorifera. Verônica. A casca da planta possui propriedades 
analgesica, antiemorragica, hepatica, tonica, usada para ferimentos 
internos causados por trauma, fraturas, torceduras ou contusões. 
Aplicado topicamente para parar sangramento de feridas. Promove 
a circulação do sangue, e alivia a dor. 

Desmodium adscendens (Sw.) DC. Carrapichinho. Possui ação 
antidiarreica, antiespasmodica, atua contra urina excessiva e tosses. 

Desmodium canum (Gmel.) Schinz. & Thell. Pega-
pega.Antiblenorrágica, diurética, estomáquica, hepática, laxante, 
tônica, febrífuga e béquica. É indicada contra afecções renais, 
cistite, disfunções gástricas e hepáticas, uretrite, dores estomacais e 
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dos membros, bronquite, feridas e úlceras. Planta usada contra 
problemas no ovário. 

 

Desmodium triflorum (L.) DC. Amor-do-campo. Planta usada contra 
inflamação  na forma de decocção ou banho. 

Desmodium uncinatum DC. Carrapicho. Usado para tratar afecções 
da pele. 

Dipteryx alata Vog. Baru. Planta com propriedades anti-reumática, 
tônica, regulador do sistema urinário. 

Dipteryx odorata. Cumaru. O extrato das sementes possuem 
atividade colagoga, coleretica, antiespasmódica, hipoglicemiante, 
anti-diurética, anti-espermatogênese e ação anti-inflamatória. 
Possui efeito anti-tumor contra câncer de mama. 
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Eriosema glabrum Mart. ex Benth. Sene verdadeiro. Usada como 
laxante. 

Erythrina crista-galli L. Sin. Corallodendron crista-galli(L.) 
Kuntze; Erythrina crista-galli L. var. hasskarliiBacker; Erythrina crista-
galli L. var. leucochloraA.Lombardo; Erythrina 
fasciculata Benth.; Erythrina laurifolia Jacq.; Erythrina 
pulcherrima Tod.; Erythrina speciosa Tod. Corticeira. Externamente o 
decocto da casca, misturado com aguardente, é usado para lavar 
feridas recentes e em gargarejos. 

Erythrina falcata Benth. Sin. Corallodendron falcatum(Benth.) 
Kuntze, Erythrina crista-galli L. var. inermisSpeg., Erythrina 
martii Colla. Curticeira. O chá da planta é usada contra 
sangramento. 

Erythrina velutina Willd. Mulungu. A casca possui propriedades 
sudorifica, calmante, emoliente e peitoral. 

Erythrina verna Vell. Sin. Corallodendrum mulunguKuntze, Erythrina 
flammea Herzog. Mulungu. Planta usada contra bronquite, 
problemas no fígado e no baço. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Var.
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Glycine max (L.) Merr. Soja. Contêm fitoestrogénios (moléculas 
com atividade 

estrogênica), têm ação no tratamento de sintomas resultantes da 
menopausa. 

Indigofera suffruticosa Mill. Anil. É utilizada em tratamento das 
infecções urinárias, cólicas, intoxicações exógenas, hepatite, 
afecções do sistema nervoso e uretrite blenorrágica. A raiz é usada 
para epilepsia e icterícia. É reputada como antídoto do mercúrio e 
do arsênio. 

Medicago sativa. Alfafa. Analgésico, diurético (frutos) e 
antiespasmódico.  É uma das plantas mais usadas pela indústria 
para a obtenção da vitamina K e clorofila. É indicada nos casos de 
anemia e deficiência em vitamina K e cálcio. Nesses casos, usa-se o 
chá e o suco das folhas. Toxicologia: Quando consumida fresca 
causa distúrbios tais como inchações e inflamações internas. 

Myrocarpus frondosus Fr. Allem. Cabriúva. A resina da casca e a 
seiva, sob a forma de xarope ou tintura, têm uso como estimulante 
nos casos de bronquites agudas e crônicas, asma, cistite, 
blenorragia, uretrite. A tintura feita com a serragem da madeira é 
usada em feridas. 

Myroxylon peruiferum L. f. Bálsamo. Sin. Myroxylon balsamum (L.) 
Harms. A resina é usada para tratar asma, reumatismo, catarro e 
feridas externas. 

Pachyrhizus bubosus Kurz. Jacatupé. Planta indicada para doenças 
das vias urinarias, acessos febris e nefrites. Toxicologia: As 
sementes são tóxicas pois contem rotenona. 
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Periandra mediterranea (Vell.). Alcaçuz. A planta é usada na forma 
de xarope contra gripe e inflamações das vias respiratórias. 

Phaseolus vulgaris L. Feijão. Planta diurética e antidiabética. As 
vagens secas são diuréticas e ativadoras do metabolismo de açúcar 
(glicose).  São utilizadas principalmente para combater o excesso 
de ácido úrico (reumatismo, gota, eczemas e cálculos renais). 
Também é útil no tratamento da diabete. 

Pterodon emarginatus Vogel. Sucupira. Possui propriedades 
antibiótica, analgésica na forma da decocção da semente. 

Pterodon polygalaeflorus Benth. Sucupira. Usado no tratamento do 
reumatismo e diabetes. 

Pterodon pubescens Benth. Sucupira-branca. Usada popularmente 
contra inflamações na garganta, a semente (fava) macerada é usada 
contra anemia e infecção na garganta. 

Swartzia polyphylla DC. Pitaica. A casca é usada como 
antimicrobiana e contra a tuberculose e diversas bactérias do 
estômago ligadas às ulceras e ao câncer. Possui atividade para 
calafrios, anti-séptico, reumatismo e outros problemas dolorosos e 
junções inflamadas do músculo e do osso. 

Tachigali rusbyi Harms. Tachi-preto. A casca é usada em decocção 
contra disenteria, dor de barriga e diarréia. 

Torresea acreana Ducke. Cumaru-de-cheiro. A casca é utilizada no 
tratamento da constipação, tosse, gripe, gripe, bronquite, catarro e 
expectorante. 

Zornia latifolia Sm.  Arrozinho. Planta usada contra inflamação. 
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  FLACOURTIACEAE

Carpotroche brasiliensis (Raddi) A. Gray. Sapucainha. Possui ação 
contra doenças de pele e hanseníase. 

Casearia sylvestris SW. Guaçatonga. Febrífugo, depurativo, anti-
diarréico, cardiotônico, diurético, É usada em forma de chá forte, 
concentrado, para cicatrizar feridas e como emplasto nas lesões 
por picada de cobra. Tem efeito anestesiante e cicatrizante nas 
feridas da pele e da mucosa. 

 

  GENTIANACEAE

Centaurium umbellatum Gilib. Fel-da-terra. Tônico estomacal, 
colerético, hipoglicemiante, laxante, febrífuga e cicatrizante. 
Combate úlceras, feridas, eczemas e chagas. Reduz o nível de 
glicose no sangue. 

Gentiana lutea L. Genciana. É muito eficaz nos problemas 
digestivos, combatendo os vermes do intestino. Combate quadros 
febrís e dores de origem reumáticas. Toxicologia: Desaconselhável 
para quem sofre de úlcera gastroduodenal. 

Gentianella alborocea. Hercampuri. Colagogo (facilita a secreção da 
bile), coleretica (secreção e excreção da bile), hipocolesterolêmica 
(abaixa o colesterol), diurética, depurativo hepatico, ação colagoga. 
Abaixa os niveis do colesterol L.D.L. no sangue, mobilizando para 
ser transformado em acidos biliares, ajuda no combate a 
obesidade. 
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  GERANIACEAE

Geranium erodifolium L. Malva rosa. Usada para tratar problemas 
intestinais, cansaço e cólicas. 

Geranium robertianum L. Pé-de-pomba. Planta aromática, 
adstringente, estimulante e difusiva. Aplicada em moléstias 
brônquicas e do tubo digestivo. 

Pelargonium graveolens L’Hér. Malva-cheirosa. Planta usada para 
tratar garganta, gripe, estômago; usada na alimentação como chá e 
aromatizante no chimarrão. 
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  GINGKOACEAE

Ginkgo biloba L. Ginkgo. Tradicionalmente conhecido como um 
anti-microbial, tem agora sido comprovada a sua atividade de 
profunda ação sobre a e circulação cerebral. Esta ação é útil para 
prevenir tontura, perda de memória, depressão e outros sintomas 
relacionados com a falta de circulação no cérebro. Além do seu 
efeito sobre a circulação no cérebro também é utilizada para tratar 
outros sintomas relacionados a diabetes, hemorróidas e varizes. 
Ginkgo é também valioso contra asma. Estimulante do sistema 
circulatório e antiasmático, tônico, antiespasmódico, antialérgico, 
antiinflamatório. 

 

 HUMIRIACEAE

Humiria balsamifera (Aubl.) A. St.-Hil. Umiri. A seiva tem 
propriedade antihelmíntica, balsâmica e expectorante. Usada como 
cicatrizante, dor-de-dente e disenteria amebiana. 

 

  HYPERICACEAE

Hypericum brasiliensis Choisy var. brasiliensis. Alecrim-bravo. As 
folhas em infusão são excitantes, aromáticas, antiespasmódicas e 
vulnerárias, em uso interno e externo. O decocto das folhas é 
usado contra as mordeduras de cobras. Planta incluída na 
Farmacopéia Brasileira, primeira edição (1926). 
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Hypericum connatum Lam. Orelha-de-gato. O decocto das folhas é 
empregado em colutórios e gargarejos, nas aftas, estomatites e 
anginas. 

 

 ICACINACEAE

Humirianthera ampla (Miers) Baehni. Surucuina. O xilopodio é 
utilizado popularmente contra picada de cobra. 

 

  ILLICIACEAE

Ilicium verum Hook. f. Anis-estrelado. É eupéptico e carminativo 
(elimina os gases intestinais), digestões difíceis, fermentação 
intestinal e flatulência. 

 

  IRIDACEAE

Crocus sativus L. Açafrão. É usado como um preventivo para 
doença de coração, e previne a formação de colesterol. Também é 
usado para acalmar as membranas do estômago e cólon. Não deve 
ser tomado em doses grandes, nem deve ser tomado por mulheres 
grávidas, pois é planta venenosa e sempre deve ser tomado sob 
consulta. Sedativo e antiespasmódico, estimulante difusivo, 
emenagogo, antiespasmódico. 
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Cypella herbertii Herb. Ruibarbo-do-campo O bulbo em decocção 
tem propriedades laxativas, provocando, em doses altas, violentas 
cólicas intestinais. 

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urban. Marupari. O bulbo da planta é 
usada no tratamento da diarréia, dor de barriga, desinteria, 
problemas no intestino. 

Eleutherine plicata Herb. Marupazinho. A raiz, folha e o fruto na 
forma de chá é utilizado para tratar dor de estômago, cólicas, 
diarréia e amebíase. 

Sisyrinchium vaginatum Spreng. Capim-reis. Planta usada para tratar 
febre, resfriado e problemas no intestino. O decocto do rizoma é 
diaforético e depurativo. 

 

  ISOETACEAE

Isoetes. Isoetes. Existem cerca de 140-150 espécies, com uma 
distribuição cosmopolita, mas muitas vezes escassos ou raras, são 
principalmente aquáticas ou semi - aquáticas, em lagos 
transparentes e riachos com baixa movimentação, embora várias 
espécies se desenvolvem em solo molhado que secam no verão. 
São utilizadas na medicina popular contra mordidas de cobras. 
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  JUGLANDACEAE

Juglans regia L. Nogueira. É adstringente, antisséptica, cicatrizante, 
tonificante, vermífuga e hipoglicemiante. É indicada também para 
combater parasitas intestinais, quando se usa as cascas dos frutos 
verdes. É recomendável aos que sofrem de esgotamento, astenia 
ou transtornos do sistema nervoso. 

 

  LAMIACEAE

Aeolanthus suaveolens G. Don. Caatinga de mulata.Planta usada 
popularmente na forma de banho como atrativo, para dor de 
cabeça, dor de barriga, asma e febre. Possui efeitos anticonvulsante 
e sedativo. 

Cunila microcephala Benth. Poejo-graúdo. Planta utilizada para 
tratar bronquite, catarro, chá para nenê, dor de barriga, gripe, 
enjoo, expectorante, infecções, pulmão, rinite, tosse. Aromatizante 
para chimarrão, febre, resfriado, vermífugo, cólica, anemia. Toda a 
planta em infusão é excitante, aromática, antiespasmódica, 
emenagoga, febrífuga. Tem ação muito pronunciada sobre tosses 
crônicas. Planta incluída na Farmacopéia Brasileira, primeira edição 
(1926). 

Glechon spatulata Benth. Manjerona-do-campo. Planta aromática, 
excitante, diaforética e béquica. Planta incluída na Farmacopéia 
Brasileira, primeira edição (1926). 
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Hyptis brevipes. Hortelã-do-mato. Antisséptica das vias 
respiratórias, balsâmica e vermífuga. 

Hyptis carpinifolia Benth. Rosmaninho. Usada para tratar gripe, 
resfriado e reumatismo. 

Hyptis crenata. Hortelã-brava, Melosa. Usada contra vermes, para 
doenças do pulmão, como repelentes de insetos, o óleo é 
aromático. A planta em infusão é usada como antibiótica. 

Hyptis marrubioides Epling. Hortelã-do-campo. Possui propriedade 
bequica, usada contra gripes, resfriados e vermífuga. 

Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. Alfavaca-brava. Possui atividade 
antimicrobiana, antiulcerogênica, 

Hyptis ovalifolia Benth. Malva do cerrado. Indicação para 
reumatismo. Usam-se folhas e raízes contra fungos. 

Hyptis pectinata (L.) Poit. Sambacaita. Usada notratamento de 
inflamações e infecções bacterianas. O extrato aquoso tem 
propriedade anti-edematogênica e anti-nociceptiva. 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. Erva-de-raposa. Planta utilizada no 
tratamento de lesões de pele. 
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Hyssopus officinalis L. Hissopo. Atualmente subestimado como erva 
medicinal é potencialmente útil como calmante e tônico. Tem um 
espectro grande de uso que é devida a sua ação antiespasmódica. 
Pode ser utilizado em tosses, bronquites, dores no peito, catarros 
respiratórios e dores de garganta. Como um sedativo, hissopo é 
um remédio útil contra asma em crianças e adultos, especialmente 
onde a condição do doente é agravada pelo muco. 
Antiespasmódica, expectorante, diaforético, antiinflamatório, 
hepático. 

Keithia denudata Benth. Poejo-do-campo. Propriedade 
expectorante e sudorifica, usada para tratar problemas cardíacos. 

Lavandula officinalis Chaix & Kitt. S.a. Lavanda. Sin. L. 
angustifolia Mill Tem sido utilizado para propósitos aromáticos em 
água de lavagem e banhos. Esta erva tem uso na culinária, 
cosméticos e medicina. É efetivo para curar dores de cabeça e 
depressão. Externamente, óleo de lavanda tem sido utilizado como 
um linimento para aliviar as dores de reumatismo. Carminativo, 
espasmos musculares, antidepressivo, anti-séptico e bactericida, 
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estimula o fluxo de sangue. Dengue, dor de barriga, botar no 
umbigo de criança, para nenê, carminativa, antisséptica, balsâmica, 
anti-espasmódica. Aparelho digestivo, atacação,diurético, 
estômago, crupe. 

 

Leonotis nepetaefolia (R. Br.) WT Aiton. Cordão-de-são-
francisco. A planta é tônica, béquica, peitoral, balsâmica, anti-
reumática, febrífuga, vulnerária. Diurética, estomacal, antiasmática, 
sudorífica, carminativa, antiespasmódica. É usada contra nevralgia, 
úlcera, asma, tosse e ácido úrico. 
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Leonurus sibiricus. Rubim. É anti-desentérica, expectorante, 
cicatrizante, emenagogo, eupéptico, diurético e vermífugo. Usada 
em forma de chá para lavar "feridas brabas", e emplastos socados 
das folhas cruas para cicatrização. Auxilia no tratamento de 
distúrbios cardíacos. 
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Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br. Cordão-de-frade. Ainfusão é 
usada para problemas gastro-intestinais, lavagem ou vapor para 
febres, constipações. 

Marrubium vulgare L. Hortelã-grande. Planta usada para tratar 
tosse. 

Marsypianthes chamaedrys (Vall) Ktz. Alfavaca. Possui propriedade 
estimulante e antiespasmódica. 

Melissa officinalis L. Melissa. A melissa é recomendada para 
problemas de coração. Sua ação principal é como um 
tranqüilizador. 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 
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resfriado. Relaxante, antiespasmódico, resfriado, carminativo, anti-
viral e tônico dos nervos. 

 

Mentha piperita L. Hortelã. 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. 
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Mentha arvensis L. Hortelã vique. Carminativa, revulsiva, 
antisséptica, antiemética, descongestionante nasal, 
antiespasmódica, resolutiva, perspirante, coletéric, anestésica e 
analgésica tópica suave. Indicada contra febre, resfriado, faringite, 
tosse, afecções da garganta, prurido, erupções do sarampo, 
dispepsia, coriza, inchaços, dor-de-cabeça, rinite, conjuntivite, 
edema de beribéri, astralgia, cólicas e diarréia. Toxicologia: não 
deve ser usada por crianças e lactentes pois pode provocar 
dispnéia e afixia. 

 

Mentha campestris. Hortelã-campestre. Idem hortelã comum. 

Mentha pulegium. Poejo. Digestivo, tônico estomacal, expectorante, 
emenagogo, antiespasmódico, anti-séptico e carminativo. Mau 
hálito combate as fermentações intestinais, é muito utilizado nos 
resfriados e na tosse convulsa. Toxicologia: O uso da essência em 
doses elevadas pode ser perigoso. 
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Mentha rotundifolia (L.) Huds. Hortelã-branca.Carminativa, 
aromática, estimulante, tônica, vermífuga, anti-reumática, calmante 
e antiemética. Indicada para prisão de ventre e feridas. Planta 
usada para tratar dor de barriga, batimentos cardíacos, coração, 
usada para emagrecer, vermes. 

 



 Plantas Medicinais Nativas e Exóticas

167 
 

Mentha spicata L. Hortelã verde. Anti-helmíntica, antiespasmódica, 
calmante, béquica, antiasmática e antigripal. Utilizada para 
bronquite, cólica, tétano, gastralgias, otalgias e dores de garganta. 

Mentha sylvestris. Hortelã silvestre. Anti-helmíntica, o óleo 
essencial é utilizado contra bactérias e fungos. 

Mentha x villosa. Hortelã-comum. Carminativa, ansiolítica, 
amebicida, giardicida, triconomicida, digestiva, estimulante, tônica 
geral, antiespasmódica, estomáquica, expectorante, antisséptica, 
coletérica, colagoga, vermífuga, anti-reumática e galactogoga. 
Indicada para o tratamento de diarréia sanguínea, triconomíase 
urogenital, atonia digestiva, timpanite, cáculos biliares, icterícia, 
palpitação tremedeiras, vômitos, cólica uterina, dismenorréia e 
odontalgias. 

 

Ocimum basilicum var. anisatum. Alfavaca anisada.Aromática, 
estimulante, sudorífica, diurética, antiespasmódica, carminativa e 
béquica; utilizada no tratamento de vertigens, desmaios e 
enxaquecas nervosas.  
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Ocimum gratissimum L. Alfavacão. Usada para tratar gripe, resfriado, 
colesterol, cólica menstrual, triglicerídeo. 
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Ocimum minimum L. Alfavaquinha. A folha na forma de chá é 
usada para tratar gripe, dentição, dor de cabeça. 

Ocimum nudicaule Benth. Alfavaca. O infuso da planta é usado 
como estimulante, diaforético e diurético. 

Ocimum basilicum. Alfavaca. Reduz níveis de açúcar do sangue. 
Também previne úlceras do estômago e outros estresses 
relacionados a condições de hipertensão, colites e asma. Basilicão é 
também utilizado para tratar calafrios e reduzir a febre, congestão 
e dores associadas. Possui propriedade bactericida e ação 
fungicida, folhas do basilcão são utilizadas em coceiras da pele, 
mordida de inseto e afecções de pele. Abaixa níveis de açúcar no 
sangue, antiespasmódico, analgésico, abaixa pressão sangüínea, 
reduz febre, fungicida, antiinflamatório. 
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Ocimum selloi Benth. Alfavaca. Possui propriedade calmante, 
anticolite, problemas do coração, cólica menstrual, estômago, 
fungo de unha, garganta quando tá infeccionado, para tudo; 
aromatizante na cachaça, chimarrão, licor. Usada como tempero na 
comida. O infuso da planta é usado como aromático, antiemético e 
antiespasmódico.  Tratamento de dor de urina e dor de bexiga. 

Ocimum tweedianum Benth. Alfavaca. O infuso da planta é 
estimulante, diaforético e diurético. 

Origanum majorana. Manjerona. Antiespasmódica (essência e 
infusão), carminativa, digestiva, sedativa (essência e infusão), 
hipotensora (essência e infusão), expectorante e anti-reumática 
(fricções). Também usada como tempero, combate à insônia, 
gripes, resfriados, flatulência, cólicas menstruais. Toxicologia: É 
contra-indicada para diabéticos. 
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Origanum vulgare L. Orégano. Orégano é usado para promover 
transpiração como um tratamento para resfriados, influenza, e 
febres. É usado freqüentemente um chá para aliviar desconforto 
menstrual. Também é usado em banhos e inalações para limpar os 
pulmões e passagens bronquiais. 
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Peltodon longipes St. Hil. Hortelã-do-mato. O infuso da planta tem 
propriedades difusivas, emenagogas e estimulantes. 

Peltodon radicans Pohl. Hortelãzinho-do-mato.Tratamento de má 
digestão. 

Plectranthus amboinicus Lour. (Spreng.). Boldo cidreira.Antisséptica 
bucal e da garganta, antifebril, antitussígena, balsâmica, béquica, 
antibacteriana, peitoral, e antiinflamatória da boca e garganta. É 
usada contra rouquidão, bronquite, asma, coriza, influenza, 
hipertemia, pirexia diaforética, hemoptises e epistaxes. 
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Plectranthus barbatus Andr. Boldo. 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. 
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Plectranthus grandis (Cramer) R.H. Willemse. Boldão. Planta 
utilizada no tratamento de açúcar no sangue e tratamento de má 
digestão. 

 

Plectranthus neochilus Schlechter. Boldinho. Usada no tratamento da 
dor de barriga, má digestão, dor de cabeça, fígado, dor de 
estômago, estômago, fígado, má digestão; aromatizante chimarrão. 
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Pogostemon cablin Benth. Patchouli. Óleo de patchouli ou incenso 
sofreu um surto de popularidade na década de 1960 e 1970, 
principalmente entre os devotos do amor livre e hippie estilos de 
vida, pode ser utilizado como um condicionador de cabelo ou 
como um inseticida. É um componente em cerca de um terço dos 
perfumes, também é um importante ingrediente no incenso da 
Asia. É também utilizado como aroma em produtos como toalhas 
de papel, detergentes de lavandaria, ar e aromatizadores. O óleo 
vegetal e tem uma série de benefícios na saúde seu aroma é 
utilizado com o objetivo de induzir ao relaxamento. Dois 
importantes componentes do óleo essencial é patchoulol e 
norpatchoulenol. 
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Pogostemum heyneanus Benth. Oriza. Planta usada para tratar gripe, 
dor de cabeça, asma, pressão. 

Rosmarinus officinalis. Alecrim. 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. 
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Scutellaria agrestis St. Hill. ex Benth. Trevo-roxo. A planta é usada 
contra dor de ouvido e dor de estomago. 

Salvia miltiorrhiza. Sálvia vermelha. A raíz e o rizoma possuem 
efeito na microcirculação causando aumento do fluxo capilar, 
efeito cardiovascular, possui efeito sedativo, bactericida, 
antiinflamatório, anti-ulceroso, anti-coagulante, efeito 
hipoglicemiante. 

Salvia officinalis: Salvia. Suas folhas são usadas 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. 



 Marcelo Rigotti

178 
 

 

Satureja montana L. Segurelha. Estimulante, carminativa, 
antiespasmódica, vermífuga, diuréticas e peitorais. É afrodisíaca 
(infusão e essência), depurativa, balsâmica e expectorante. 
Combate as ventosidades do estômago e intestinos. É 
recomendada aos que sofrem de gastrite e indicada para casos de 
fadiga crônica, bronquite aguda, debilidade, hipotensão e astenia. É 
utilizada em culinária na forma de condimento. 

Stachys lanata L. Peixinho. Béquica, emoliente, o seu uso é 
semelhante a Salvia officinalis. 
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Tetradenia riparia (Hochst.) N. E. Br. Incenso.Antidiarréica, 
vermífuga, antiblenorrágica, analgésica, febrífuga, antisséptica e 
estomáquica. Utilizada externamente contra malária, angina, 
gastroenterite, abcessos dentais, dor de cabeça e dores em geral. 
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Thymus serpyllum. Serpilho. Antiespasmódica, cicatrizante, 
vulnerária, vermífuga, estimulante, parasiticida, antibiótica, 
digestiva, antisséptica, carminativa, diurética, expectorante, 
hemostática e tônica. É indicada para o tratamento dos distúrbios 
do sistema nervoso simpático, coqueluche, dores reumáticas, 
constipação de crianças de colo, bronquite, diarréia, feridas 
supuradas, astenia, sarna, artrite, asma, queda de cabelo, 
convalescença, epistaxe, distúrbios gástricos, fadiga, meteorismo, 
obstipação e tosse. 

Thymus vulgaris. Tomilho. Sua aplicação principal está no 
tratamento de tosses e problemas de congestão. Muitas fórmulas 
atuais para lavagens de boca e esfregas de vapor contêm timol, um 
dos componentes achados no tomilho. Também melhora digestão, 
destroem parasitas intestinais e é um excelente anti-séptico e 
tônico. Anti-séptico, tônico, alivia espasmo do músculo, 
expectorante. 
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O. basilicum var. Purple 

 

 

 

  LAURACEAE

Aniba canelilla (H.B.K.) Mez. Canelão. A casca é usada como 
digestivo, contra vomito, nervosismo e desarranjos intestinais. 

Cinnamomum canphora. Cânfora. Sin. Laurus canfora.: Cristais de 
cânfora têm ação antisséptica forte, estimulante e antiespasmódica 
e são aplicadas externamente como ungüento ou bálsamo para 
cortes ou irritações da pele e linimento como analgésico para 
aliviar dores artríticas e reumáticas, neuralgia e dores lombares. 
Serve para problemas de pele, tal como suores frios e frieiras, pode 
ser utilizado como um esfregaço no tórax para a bronquite e outras 
infecções do tórax. Anti-séptico, antiespasmódico, analgésico, 
expectorante. 
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Cinnamomum zeylanicum Nees. Canela. 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 e hipotensor. 

Laurus nobilis. Louro. A infusão das folhas é utilizada por seu 
efeito tônico para o estômago e bexiga, e um emplasto pode ser 
feito das folhas para aliviar picada de vespa e abelha. Louro é 
utilizado principalmente para tratar desordens do trato digestivo 
superior e dores provocados pela artrite. Para o estômago e possui 
um efeito tônico, estimulando o apetite e a secreção de sucos 
digestivos. Adstringente, digestivo. 

Ocotea indecora Schott. Canela-sassafraz. A casca em decocção é 
usada como excitante geral. 

Persea americana Mill. Abacateiro. É diurético, anti-anêmico, 
digestivo, colagogo e anti-helmíntico. É utilizado, também, para 
eliminar a caspa, detém a progressão da calvície, fortalecendo e 
suavizando o cabelo.  Hepatite, Infecção renal, Infecções da 
Bexiga, Cefaléia, Diurético, combate o reumatismo, o colesterol, a 
diarréia, abcessos e o ácido úrico. 
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Persea major Kopp. Canela-rosa, pau-andrade, canela-
cedro. Planta usada popularmete como cicatrizante. 

  

  LECYTHIDACEAE

Bertholletia excelsa Bonpl. Castanha-do-pará. O chá da casca é 
usada para males do figado, as sementes são usadas para prolemas 
estomacais e a castanha é antioxidante. 

Cariniana estrellensis (Raddi). Jequitibá. Planta usada para tratar 
doenças venéreas, diarréias, anginas, leucorréias, hemorragias 
uterinas, afecções boca e garganta. 

Cariniana rubra Gardner ex. Miers. Jequitibá. A entrecasca é usada 
na forma de chá para beber e banho para tratar inflamação e 
inflamação de dente. 
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Couroupita guianensis Aubl. Abricó-do-pará. As sementes são 
indicadas contra vermes intestinais. 

  

  LILIACEAE

Allium cepa L. Cebola. Cebola é externamente usada como um 
anti-séptico, combate calosidades na forma de infusão e 
compressa, hemorróidas e frieiras como ungüento, picadas de 
abelha com esfregaço no local. Interiormente, pode aliviar prisão 
de ventre, reduzir hipertensão, reduzir colesterol, diurético, 
digestão, resfriado e tosse na forma de infusão e xarope, vermes 
em infusão. 

Allium fistulosum L. Alho. Possui propriedades antifungica, 
antibacteriana, antioxidante 

Allium sativum. Alho. O alho é uma erva medicinal poderosa para o 
tratamento em uma infinidade de problemas de saúde. É uma das 
mais efetivas plantas com poder antibiótica, agem em bactérias, 
vírus e parasitas. Também ataca muitas infecções, incluindo 
aquelas do nariz, garganta e tórax. Alho é também conhecido por 
reduzir colesterol, ajuda desordens do sistema circulatório, tal 
como pressão alta, e abaixa níveis de açúcar no sangue, é muito útil 
em casos de diabetes. Antibiótico, expectorante, diaforético, 
hipotensivo, antiespasmódico, expele vermes. 

Allium schoenoprasum L. Cebolinha-de-cheiro. A cebolinha é 
digestiva e diurética, auxiliando no tratamento da hipertensão. É 
ótima para ser utilizada em dieta de emagrecimento, porque cada 
100g de cebolinha contêm apenas 31 calorias. 



 Plantas Medicinais Nativas e Exóticas

185 
 

Aloe arborescens Mill. Babosa. Planta usada para tratamento da 
AIDS, alergia de pele, asma, aumentar defesa do organismo, azia, 
batidas, boa para imunidade, bronquite, câncer, câncer de próstata, 
caspa, cicatriza feridas, cicatrizante, coisas do estômago, coluna, 
contusões, cortados, cortes, crescer cabelo, despeitorar, doença de 
pele, doença ruim, dor, estômago, estômago estufado, feridas, 
fortalecer o cabelo, gastrite, gripe, infecções, inflamação nos 
ovário, lavar cabelo, machucados, para o cabelo, pisado, pulmão, 
queda de cabelo, queimaduras, raspou a perna, para tudo, úlcera, 
uso varicose feridas. 
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Aloe ferox Mill. Babosa. A mucilagem da planta é usada como 
cosmético, em tratamento de queimaduras, para problemas 
estomacais, como laxante, para tratamento de cabelo e para tratar 
hemorróidas. 

Aloe vera. Babosa. O gel encontrado no interior da folha da planta 
e a parte cristalina encontrada na lâmina da folha, que contem 
aloína, são utilizadas para propósitos cosméticos e medicinais. O 
gel claro é notavelmente efetivo contra feridas e queimaduras, 
acelerando o valor de restabelecimento e reduzindo o risco de 
infeção. A parte gelatinosa da folha que contem aloína é um 
laxativo forte, útil para constipações. Babosa é apresentada em 
fórmulas de muitos cosméticos porque o seu emoliente tem a 
propriedade de prevenir cicatrizes. Cura feridas, emoliente e 
laxativo. 
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Asparagus officinalis L. Aspargo. Pode ser usado na forma de 
decocção contra problemas do coração e é diurético, usando-se 
50g de raiz para 1 litro de água, sem açúcar e entre as refeições. 
Contra a obesidade pode ser fervida 50 g de raiz em 3/4 de água e 
bebida durante o dia. 

Herreria salsaparrilha Mart. Salsaparrilha. Planta com propriedade 
anti-reumática, dermatológica e ant-sifilítica. 

Sansevieria trifasciata Pain. Espada-de-são-jorge. A planta é 
utilizada para dores no corpo. 
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Smilax aspera. Salsaparrilha Diurética, sudoríficas, depurativa, 
aperitiva e tonificante. Sua raiz é muito indicada para combater o 
reumatismo e a artrite. É usada tanto para uso interno como para 
lavar eczemas. Toxicologia: Produz náuseas em doses elevadas. 

Smilax brasliensis Spreng. Japecanga. Usada para tratar afecções da 
pele, sífilis, reumatismo, tem ação depurativa, diurética e 
sudorifica. Atua contra gota. 
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Smilax cissoides Mart. Japecanga. Usada para tratar afecções da 
pele, sífilis, reumatismo, tem ação depurativa, diurética e 
sudorifica. Atua contra gota. 

Smilax campestris Gris. Japecanga. O decocto das raízes tem 
propriedades anti-sifilíticas, antigotosas e antireumáticas. O extrato 
fluido misturado ao extrato fluido de guaco, em iguais proporções 
é usado nas congestões dos órgãos genitais da mulher. 

 

  LINACEAE

Linum usitatisium L. Linhaça. Em forma de cataplasma é usada 
contra abcessos, a infusão pode ser usado contra inflamações da 
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bexiga, catarro e inflamações dos brônquios, colite e enterite. 
Contra queimaduras deve-se usar na forma de linimento. 

 

  LOASACEAE

Blumenbachia latifolia Camb. Pega-pega. Os pêlos de caules e folhas 
são usados, por fricção, como reanimadores de membros 
paralisados. 

 

  LOGANIACEAE

Spigelia anthelmia L. Lombrigueira. Usada para eliminar vermes 
intestinais. Planta potencialmente tóxica em doses elevadas. 

Strychnos pseudoquina St. Hil. Quininha. Planta com propriedade 
analgésica, afrodisíaca e tônica, depurativa, usada para cólicas, o 
banho facilita o parto, anti-inflamatória, para o fígado, baço e 
estômago. 

 

  LORANTHACEAE

Phoradendron crassifolium (Pohl.) Eichl. Erva-de-passarinho. Planta 
usada, externamente, para tratar edemas das pernas, sob a forma 
de decocção. 



 Plantas Medicinais Nativas e Exóticas

191 
 

Phrygilanthus acutifolius Ruiz & Pav. Eichler. Erva-de-
passarinho. Planta utilizada para tratar problemas na circulação. 

Struthanthus flexicaulis Mart. Erva-de-passarinho.Propriedade 
antiblenorrágica, usada contra bronquite e pneumonia. 

 

 LYCODOPIACEAE

Lycopodium clavatum. Licopodium. A planta em decocção é 
analgésica, anti carminativa, moderadamente diurética, 
estomaquica e tônica. É usada internamente no tratamento de 
enfermidades renais e urinárias, artrite reumática, cistite catarral e 
gastrite. É aplicado externamente para doenças cutâneas e 
irritações. Indicada para fadiga, dormência nos dedos das mãos ou 
pés e tremor dos membros, doenças como a cirrose hepática, 
hepatite e degeneração gordurosa do fígado. 

 

LYTHRACEAE  

Cuphea carthagenensis Jacq. J. F. Macbr. Sin. C. balsamina Cham. & 
Schtdl. Sete-sangrias. Planta usada para tratar ácido úrico, 
alimentação que não faz digestão rápida, ânsia, ativar circulação, 
diarréia, dor de estômago, dor nas pernas, estômago, estufado, 
gota, infecção intestinal, intestino. Planta com propriedades anti-
sifilíticas e diaforéticas.  
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Cuphea mesostemon Koehne. Sete-sangrias. Propriedade diaforética, 
diurética, laxativa, antisifilítica, usada contra hipertensão arterial e 
arteriosclerose. 

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. Sete-sangrias.Depurativa, digestiva, 
diurética. Combate a arteriosclerose, hipertensão arterial e 
palpitações. Limpa o estômago e intestinos. Combate também 
doenças venéreas e afecções da pele. 

Heimia salicifolia (H.B.K.) Link. Erva-da-vida. Planta com 
propriedades anti-sifilíticas e diaforéticas. 

Lafoensia cf. replicata Pohl. Mangabeira-braba. Planta usada 
popularmente para tratar problemas de varizes. 

Lafoensia pacari St. Hil. Didal. A casca possui propriedades 
antioxidante, antitumoral, anti-úlcera gástrica, gastrite, ferimentos, 
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inflamação do útero, transtornos da vesícula biliar, emagrecimento 
e urticária. 

 

  MALPIGHIACEAE

Banisteropsis argyrophylla (A. Juss.) Gates. Cipó-prata. Possui ação 
antiinflamatória nas hemorragias ovarianas, nefrites e blenorreia. 
Diurético nos problemas renais e calculo nos rins. 

Banisteropsis campestris (Juss. Little. Cipó-prata. Possui ação 
antiinflamatória nas hemorragias ovarianas, nefrites e blenorreia. 
Diurético nos problemas renais e calculo nos rins. 

Banisteropsis caapi (Spruce Morton Ex Griseb.). Caabi.Planta usada 
para tratar dor de cabeça e gripe. 

Banisteropsis laevifolia (A. Juss.) Gates. Cipó-prata. Possui ação 
antiinflamatória nas hemorragias ovarianas, nefrites e blenorreia. 
Diurético nos problemas renais e calculo nos rins. 

Banisteropsis megaphylla  (A. Juss.) Gates. Cipó-prata. Possui ação 
antiinflamatória nas hemorragias ovarianas, nefrites e blenorreia. 
Diurético nos problemas renais e calculo nos rins. 

Byrsonima crassa Nied. Murici-do-campo. Propriedade 
adstringente, antifebril, diurética, atua como laxante brando e nas 
doenças pulmonares que provocam tosses. 

Byrsonima intermedia A. Juss. Murici-pequeno. Propriedade 
adstringente atua contra diarréias e desinterias. Usada para tratar 
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infecções intestinais, feridas crônicas, chagas, afecções na boca e 
da garganta e para corrimento vaginal. 

Byrsonima verbascifolia Rich. Ex Juss. Murici. Planta usada para 
tratar diarréia. 

Camarea affinis A. St.-Hil. Pé-de-perdiz. Planta usada no 
tratamento de inflamações uterinos e partos. 

Camarea ericoides St. Hil. Arnica-do-campo. A folha ou ramo na 
forma de decocto é usada para tratar dor de dente, extração de 
dente, infecção, machucadura. 

Galphimia brasiliensis Juss. Quaro. O decocto das raízes é emeto-
catártico. 

Heteropterys anceps Ndz. Guine-do-campo. Possui propriedade 
sedativa, diurética, 

emoliente e é usada para tratar hemorróidas. 

Heteropterys aphrodisiaca O. Mach. Nó-de-cachorro.Problemas de 
visão e disenteria, debilidades nervosas, doenças venérias, e como 
afrodisíaco, antioxidante, rejuvenescedor, melhora a memória. 

Malpighia glabra DC. Acerola. Também chamada de cereja-das-
antilhas, os frutos, frescos, agem contra disenteria, sobre o teor de 
ácido ascórbico (vitamina C) em cada frutinha da árvore da acerola 
excede 1000 mg ou 1g (um grama),valor este equivalente a 
quaisquer efervescentes vendidos no mercado mundial no padrão 
efervescente 1g (um grama). 
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  MALVACEAE

Abelmoschus esculentus L. Moench. Quiabo. Tratamento de dor de 
urina e dor de bexiga. A planta tem propriedade antiespasmódica, 
demulcente, diaforetica, diurética, emoliente, estimulante, 
vulneraria. As raízes são muito ricas em mucilagem, com uma forte 
ação demulcente. Uma infusão das raízes é utilizada no tratamento 
da sífilis. O sumo das raízes é usado externamente para tratar 
cortes, feridas e furúnculos. Os frutos são utilizados no tratamento 
de infecções catarrais, ardor ao urinar, disúria e gonorreia. As 
sementes são antiespasmódicas e estimulante. 

Abelmoschus moschatus Medik. Hibisco anual. É usado 
externamente para aliviar espasmos do aparelho digestivo, cãibras, 
má circulação e dores nas articulações. Também é considerado um 
inseticida e afrodisiaco. 
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Althaea officinalis L. Alteia. Emoliente, calmante, antiinflamatória, 
laxante e expectorante.  Suas folhas e raízes fornecem um chá 
emoliente e calmante, muito útil em casos de inflamação. Pode-se 
fazer emplastos com as folhas e raízes para debelar inflamações de 
pele. 

Gossypium barbadense L. Algodão-americano. Usada para tratar 
inflamações e machucado. 

Gossypium herbaceum. Algodoeiro-asiático. Emoliente, emenagogo 
e antiinflamatório. Combate o catarro brônquico, disenteria, 
provoca e ajuda a menstruação e reduz o colesterol. Protege a pele 
e desinflama os brônquios. Usado contra inflamação, gripe, tosse, 
asma e febre. 

Gossypium hirsutum L. Algodão-americano. Planta utilizada 
popularmente para aumentar o leite e para combater inflamações. 

Hibiscus rosa-sinensis L. Hibisco. Possui propriedade anódina, 
antiespasmodica, aperiente, afpodisiaca, adstringente, demulcente, 
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emenagoga, emoliente. Diminui a hemorragia, alivia tecidos 
irritados e relaxa espasmos. As flores são afrodisiacas, 
demulcentes, emenagogas, emolientes e refrescantes, são usadas 
internamente no tratamento de menstruação dolorosa, cistite, 
doenças venéreas, doenças febris, laxante, emagrecer, catarro 
bronquial e para promover o crescimento do cabelo. As folhas e 
flores são usadas em cataplasma para ulceras e inchaços. As flores 
são utilizadas no tratamento da carbunculos, febre e feridas. A raiz 
é uma boa fonte de mucilagem e é utilizada no tratamento de 
constipações. 

Hibiscus sabdariffa L. Rosela. Planta com propriedades 
antiescorbútica, adstringente, diurética, febrífuga e estomaquica. É 
uma planta aromática, sedativa. As folhas são muito mucilaginosas 
e são utilizadas como emoliente e como calmante da tosse. É 
usada externamente como um cataplasma sobre abscessos, tem 
efeitos diurético e coleretico, diminuindo a viscosidade do sangue, 
reduzindo a pressão arterial e estimulando a peristaltia intestinal. 
As folhas e flores são usadas internamente como um tônico 
digestivo e renal. Os calices são diuréticos e antiscorbuticos, 
cozidos em água, são usados como uma bebida no tratamento da 
bilis. As sementes são diuréticas, laxantes e tônicas, são usadas no 
tratamento de debilidade. A raiz é amarga aperitiva e tônica. A 
planta também é relatada por ser anti-séptica, afrodisiaca, 
adstringente, colagoga, demulcente, digestiva, purgativa e 
resolvente. É usada como um remédio popular no tratamento de 
abcessos, cancro, tosse, debilidade, dispepsia, disúria, febre, 
ressaca, doenças cardíacas, hipertensão, neurose. A planta tem sido 
usada no tratamento de arteriosclerose e problemas intestinais 
como um anti-séptico. 
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Krapovickasia macrodon (DC). Fryscell. A planta tem propriedade 
tonica, usada contra 

fraqueza e inapetência. 

Malva sylvestris. Malva. Emoliente, laxante e expectorante.  É 
indicada para casos de prisão de ventre crônica, afecções 
respiratórias, das mucosas e da pele. Usada em casos de 
inflamações, principalmente no combate às afecções do aparelho 
genital feminino. É empregada em casos de bronquite crônica, 
constipação intestinal, colites, ansiedade, insônia, coqueluche, 
afecções das vias aéreas superiores. Para uso externo é indicada 
nos casos de contusões e hemorróidas. 

Malvaviscus arboreus. Malvaísco. As raízes e flores são adstringentes 
e antiflogísticas. 

Pavonia hastata Cav. Rosa-do-campo. As raízes mucilaginosas são 
emolientes. 
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Triumfetta bartramia L. Carrapichão. Propriedade adstringente, 
diurética e antiblenorrágica. 

Sida carpinifolia L. F. Guanxuma. Emoliente, tônica, febrífuga, 
calmante, anti-hemorrídas, estomáquica; as folhas usadas em 
banho atuam como emoliente e calmante, também contra picadas 
de insetos, tosse e bronquite. 

Sida rhombifolia L. Guanxuma. Planta usada para tratar azia, 
nervos, emagrecer, fortalecer o couro cabeludo, fortalecer e 
escurecer o cabelo. A decocção das raízes, ou do caule com folhas, 
é usada em inflamações, interna ou externamente. Também 
indicada como tônica e febrífuga. 

Sidastrum mcranthum (A. St.-Hill) Fryxell. Guanxuma. Propriedade 
emoliente, tônica, estomáquica, febrífuga, anti-hemorroidal e 
calmante. 

Urena lobata L. Carrapicho-de-cavalo, malva-roxa. Possui 
propriedade emoliente, diurética, bequica e expectorante. 
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 MELASTOMATACEAE

Clidenia rubia Mart. Mexeriquinha. Planta usada para tratar 
afecções na pele e aftas. 

Leandra purpurascens Cogn. Pixirica. Regula o ritmo cardiaco e 
infecções urinarias, são usadas externamente contra problemas de 
pele. 

Miconia albicans Stewd. Canela-de-velho. Planta com propriedade 
analgesica e antimicrobiana. 

Miconia rubiginosa (Bompl.) DC. Capiroroquinha, estraladeira, 
quaresma branca. Usada para tratar afecções da garganta. 
Propriedade analgésica, antitumoral antibiótica e antimalárica. 

 

  MELIACEAE

Azadirachta indica A. Juss. Neem. O creme quando colocado sobre 
as lesões de herpes, obtém-se alívio imediato do coçar e sensação 
de queimadura. O tempo de cura pode levar de dois a quatro 
semanas. Na forma de cápsulas ou tintura pode ser utilizado em 
vários tipos de problemas. O pé de atleta pode ser curado através 
da nata colocada na ferida. Contra a pressão alta pode ser utilizado 
em forma de cápsulas. No combate a acne na forma de creme 
antes de ir dormir, antes deve-se lavar o rosto com um sabão de 
neem. Pode ser usado contra queimadura de sol na forma de loção, 
eczema, verruga, erupção cutânea causada pelo calor. 
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doses moderadas é adstringente e tônico. Em doses altas é 
abortivo, provocando vômitos e dejeções alvinas. 

Carapa guianensis. Andiroba. O óleo, a casca e as folhas de 
Andiroba são empregados como um repelente natural para insetos, 
é recomendado para o câncer e como cicatrizante interno. Possui 
propriedades analgésica, antiinflamatória, antitumoral, para 
psoriase, dermatite, os fungos de pele, parasitas de pele, câncer da 
pele. 

Cedrela fissilis Vell. Cedro. Planta utilizada no tratamento de lesões 
de pele. A casca tem princípios adstringentes e propriedades 
antitérmicas. 

Cedrela odorata. Cedro. É considerado um tônico, amargo, redutor 
da febre e adstringente. É empregado frequentemente para a falta 
do apetite, tônico do estômago, artrite, diarréia e disenteria. 
Externamente é usado para ulceras da pele, feridas e para infecções 
da orelha. 

Guarea guidonia (L.) Sleumer. Camboatã. A casca é usada como 
adstringente, purgativa, febrifuga e abortiva, as folhas são 
antiinflamatorias. 

Swietenia macrophylla King. Aguano. A casca em decocção é 
utilizada para tratar dores de estomago e problemas renais. 

Trichilia catigua A. Juss. Catiguá. A casca é purgativa e usada nos 
casos de hidropisia. Em pequenas doses, é amarga e tônica. 
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  MENISPERMACEAE

Cissampelos glaberrima A. St-Hill. Abutua. Possui propriedade 
diurética, expectorante, febrífuga e para prevenir aborto. 

Cissampelos ovalifolia DC. Orelha-de-onça, sete mistérios. Possui 
propriedade diurética, sudorífera e antifebril. 

Cissampelos pareira. Abutua. Toda a planta pode ser usada como 
relaxante antiinflamatória, antiespasmodica, e como relaxante 
uterina, para desordens menstrual, diurética, anti-ulcera, a raiz tem 
uma ação hipoglicêmica muito suave, anticonvulsiva, anti-
hemorragica, relaxante muscular, hipotensiva. (abaixa a pressão de 
sangue) Usos principais: para problemas menstrual, acne 
hormonal, síndrome pré-menstrual, para problemas do coração 
(batida irregular do coração, pressão do sangue elevada, tonico do 
coração). Cuidados: Relaxa o utero e é contraindicado na gravidez. 
Pode também potencializar as medicações usadas para tratar a 
hipertensão. 
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Cissampelos sympodialis Eichler. Abutua. Usada contra inflamações 
no testiculo, problemas renais, anti-asmática e contra bronquite. 

  

  MIMOSOIDEAE

Acacia decurrens (Wendl.f.) Willd.  Caroba. A árvore da casca tem 
propriedades adstringentes, é utilizada como um medicamento 
anti-diarreicas. A casca contém cerca de 37-40% tanino. 

Acacia nilotica (L.) Willd ex Delile. Acácia. A casca é usada contra 
tosse, atua como um adstringente e é utilizado para tratar a 
diarréia, disenteria e hanseníase. A casca ou resina é utilizada no 
tratamento de cancros e tumores (da orelha, olho, ou testículos). A 
casca, folhas e vagens jovens são fortemente adstringentes devido 
ao tanino, e são utilizados como um anti-escorbutica. As folhas são 
utilizadas para tratar úlceras, a resina é utilizada contra febre 
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tifóide, a raiz contra tuberculose, o pó das vagens é usado contra 
diabetes, a madeira é utilizada para tratar a varíola. 

Acacia senegal (L.) Willd. Acácia-do-senegal. A resina é usada 
como calmante das mucosas do intestino e para tratar pele 
inflamada. É também utilizado como adstringente, para tratar 
hemorragias, bronquite, diarréia, gonorréia, hanseníase, febre 
tifóide e infecções do trato respiratório. 

Acacia sieberiana DC. Acácia sieberiana. A casca ou raiz são 
utilizadas para tratar inflamação do trato urinário. A casca tem 
propriedades adstringentes e é utilizado para tratar constipações, 
tosse e febre. A decocção da raiz é usada para dor de estômago, as 
cascas e folhas são utilizadas para tratar a tênia, hemorragia, 
orquite, constipações, diarréia, gonorréia, problemas renais, sífilis, 
oftalmia, reumatismo e distúrbios do sistema circulatório. 

Albizia lebbeck (L.)Benth. Albizia. A casca é utilizada 
medicinalmente para tratar a inflamação. É usada como 
adstringente, para tratar furúnculos, tosse, gripe, gengivite, 
problemas pulmonares, usado como tônico e é utilizado no 
tratamento de tumores abdominais. 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. Angico. A casca possui 
propriedades adstringente, hemostática, sendo utilizada contra 
leucorréia e gonorréia. O xarope da casca é usado contra tosse, 
bronquite e coqueloche. Os frutos são considerados venenosos. 

Anadenanthera falcata (Benth.). Angico. Planta utilizada para tratar 
inflamação uterina e doenças venéreas. 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan. Angico. A casca é a 
parte mais utilizada, o extrato é usado para problemas hepáticos. O 
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xarope da resina e da casca são utilizados no tratamento de 
infecções respiratórias e angina de peito,assim como para o 
tratamento da gonorréia. 

Calliandra angustifolia Spruce ex Benth. Cigana. Anti-inflamatoria, 
contraceptiva e tônica; para a artrite, edema, fadiga, reumatismo, 
cancer uterino, disordens uterinas (prolapso), e retenção de água. 

Calliandra dysantha Benth. Sucupira-do-campo. Planta usada 
contra inepetencia. 

Calliandra tweedii Benth. Pente-de-macaco. As flores em infusão 
são usadas em certas oftalmites. 

Enterolobium contortisiliquun (Vell.) Morong. Ximbuva. A casca é 
adstringente e os frutos contêm mucilagem. Do fruto se faz sabão, 
é abortivo possui saponina, tanino e a casca são usados contra 
infecções renais. 

Inga striata Benth. Ingá. Planta com propriedade adstringente, 
possui ação contra feridas e aftas. 

Inga vera Wild. subsp. affinis (D. C.) T. E. Penn. Ingá. Planta com 
propriedade adstringente, possui ação contra feridas e aftas. 
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Mimosa adenocarpa Benth. Dorme-dorme. Os ramos na forma de 
chá morno são usados como calmante, para gengiva que coça 
(bochecho), dor de dente e inflamação de dente. 

Mimosa bimucronata (DC.) O.K. Marica. Os brotos, em infusão, são 
usados na asma e outras enfermidades brônquicas. 

Mimosa pudica. Sensitiva. A casca é vermífuga e as raízes são 
purgativas, eméticas e antidiftéricas. As folhas são utilizadas 
externamente como antitumorais e antileucorréicas. Internamente 
são amargo-tônicas, purgativas, antiblenorrágicas, colagogas, 
emolientes, resolutivas, depurativas anti-reumáticas, odontálgicas e 
desobstruente do fígado, externamente é usada em banhos para 
curar tumores e na forma de cataplasma para escrófulas. Em 
gargarejos, serve para o tratamento de inflamações da boca e 
garganta. Indicada para afecções hepáticas, reumáticas e articulares, 
prisão de ventre, afecções reumáticas articulares, granulações da 
faringe, úlceras cancerosas, moléstias do útero, angina e para 
desinchar as pernas. Toxicologia: a casca em altas doses é tóxica. 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan.  Angico. O extrato fluido da 
casca tem ação metrorrágica. A gomaresina da casca tem ação nas 
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afecções do aparelho bronco-pulmonar. Planta incluída na 
Farmacopéia Brasileira, primeira edição (1926). 

Piptadenia macrocarpa Benth. Angico manso. A casca tem ação 
depurativa, adstringente, hemostatica e doenças pulmonares. 

Plathymenia reticulata Benth. Vinhático. A casca na forma de 
bochecho é usada para tratar dor de dente (solta tinta) e como 
cicatrizante. 

Prosopis algarobila Gris. Algarobia. A casca tem princípios 
adstringentes. 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Cov. Barbatimão.Possui 
propriedade anti-séptica, adstringente e antiinflamatória. Rica em 
tanino usa-se externamente reduzindo o pó e aplicado sobre 
úlceras, impingens e hérnias (20 gramas cozidas em meio litro da 
água, em banhos e lavagens). Internamente como tônico, 
cozinhando a casca para combater  hemorragias uterinas, catarro 
vaginal e diarreias. Tratamento de lesões de pele. 
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  MONIMIACEAE

Pneumus boldus Aut. Boldo-do-chile. Planta utilizada para tratar 
problemas no fígado e digestivos. Analgésico, antiseptico, 
colagogo, diurético, estimulante e tônico. 

Siparuna guianensis. Erva-santa. Folhas e frutos são usados como 
afrodisíaca, febrífuga, hipotensiva, analgésica, para a indigestão, 
antiespasmodica e para dor de cabeça, calafrios, resfriados e 
bronquite. Abortifaciente, analgésica, antiinflamatória, anti-séptica, 
antitussígena, afrodisíaca, carminativa (expele o gás), expectorante, 
febrífuga (abaixa a febre), tonico gástrica, inseticida, estimulante, 
estomaquica, vasodilatora, vermicida, vulneraria. Cuidados: Não 
pode ser usado durante a gravidez. 

 

  MORACEAE

Artocarpus heterophillus Lam. Jaca. A resina da planta lenhada é 
cicatrizante. As sementes combatem desarranjos 
intestinais, também podem ser consumidas depois de assadas ou 
cozidas, possuindo sabor semelhante a castanha européia e sendo 
inclusive consideradas ligeiramente afrodisíacas. O fruto é utilizado 
para tratar dor na coluna e reumatismo. 

Artocarpus incisa. Fruta-pão. A raiz é usada como antidiarréica; seu 
cozimento torna-a útil contra reumatismo, beribéri e 
entorpecimento de pernas dos humanos; flores novas (frescas) são 
emolientes e base de conserva acídula e comestível; polpa do fruto 
reduzida a pasta quente é supurativo para tumores e furúnculos; 
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sementes são tônico para estômago e rins e o látex usado como 
cicatrizante de feridas. 

Brosimum acutifolium Huber. Murure. Usado para disordens gastro-
intestinais, puricação do sangue e para regular o sistema nervoso, é 
um remédio muito comum para o reumatismo, artrite, sifilis, dor 
muscular e os ferimentos, anemia, vertigem e perda de peso, 
tônico geral para a debilidade, para infecções fungicas, ulceras 
gastricas e da pele e disordens gastrointestinais. 

Brosimum gaudichaudii Trec. Mama-cadela. Planta com propriedade 
antibiótica, é utilizada para tratar dor na coluna, problemas no 
sangue, infecções e dermatites. 

Castila ulei Warburg. Caucho. O látex da planta é utilizado para 
tratar dor de dente e berne. 

Dorstenia brasiliensis Lam. Carapiá. Os rizomas, em infusão, são 
usados como tônico geral, excitante enérgico dos organismos 
combalidos, combatendo gastropatias provenientes de estafa 
nervosa ou do próprio aparelho digestivo. Também são usados 
como antitérmico na febre tifóide, em outras adinamias, nos 
estados anêmicos e cloróticos. A raiz pulverizada serve para 
aromatizar o fumo, diminuindo as propriedades tóxicas da 
nicotina. Também é considerada emoliente em problemas 
brônquicos, e ainda, alexifármaca. 

Dortsenia asaroides Gardn. Carapiá. A raiz na forma de chá é usada 
como bochecho para tratar dor de dente e inflamação de dente. 

Ficus carica L. Figo. Fruto e folhas são usados nas inflamações da 
boca, garganta, prisão de ventre, picadas de abelhas. A decocção, 
adoçada com mel, combate resfriados, gripes e tosse. 
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Ficus insipida Willd. Figueira-do-mato. O látex é anti-helmítico e 
purgativo, é recomendado contra ancilostomose e no tratamento 
da icterícia. Os frutos são afrodisíacos e estimulantes da memória. 

Ficus gardneriana. Figueira. O látex é usado contra dores 
abdominais. 

Ficus glabra Vell. Figueira.  O látex combate vermes. 

Ficus gomeleira Kuntha & Bouché. Figueira. A casca é usada como 
tônica, depurativa e antisifilítica. Externamente é usada contra 
úlceras. 

Ficus maxima P.Miller. Caxinguba. A folha é usada para combater 
verminoses. 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Stend. Tatajuba. O látex é usado 
para tratar dor de dente. 

Morus alba L. Amora branca. A casca da raiz age como vermífugo 
e purgante. Gargarejos com xarope do fruto são indicados nas 
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inflamações da garganta e da boca, O fruto também é 
antidiarréico. Planta usada popularmente para tratar calorões, 
colesterol, diabete e é diurética. 

 

Morus nigra L. Amora. Usada para tratar calorões, colesterol, 
diabete, menopausa, reposição hormonal, pressão alta, 
emagrecedor, refina o sangue e diabete. 

Sorocea bonplandi  Gaudich. Espinheira-santa. Usada 
popularmente para tratar úlcera, gastrite e viroses. É chamada e 
erroneamente comercializada como a espinheira santa 
verdadeira Maytenus ilicifolia. 
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 MORINGACEAE

Moringa oleifera Lam. Moringa. As sementes cruas são aplicadas 
como cicatrizante e na forma de compressa para tratar dores 
reumáticas e gota. 

 

  MUSACEAE

Musa paradisiaca L. Banana. Preparado tradicional para tratar 
doenças sexualmente transmissíveis, anti-hiperglicêmico, extrato 
de banana verde com atividade antiulcerogênica. 
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 MYRISTICACEAE

Myristica fragans Houtt. Noz-moscada. Planta utilizada 
popularmente para males do estômago e como emagrecedor. 

Iryanthera juruensis Warburg. Sangue-de-boi. A resina da planta é 
utilizada para tratar impingem. 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. Ucuúba. As folhas, 
cascas e a resina do tronco são usadas contra males do estômago, 
cólicas intestinais, erisipelas, inflamações e como cicatrizante. A 
casca oferece proteção contra contra cercárias, forma larval do 
agente causador da esquistossomose. 
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Virola oleifera (Schott) A. C. Sm. Ucuúba. Usada para problemas 
estomacais, aftas e hemorróidas, tosse, cicatrizante, a casca oferece 
proteção contra contra cercárias, forma larval do agente causador 
da esquistossomose. 

 

  MYRTACEAE

Blepharocalyx salicifolius (H. B. K.) Berg. Guabiroba. As folhas e 
cascas contém princípios ácidos, aromáticos e adstringentes, sendo 
também usadas nos fluxos intestinais, cistites, uretrites e prolapso 
do reto. 

Campomanesia aurea Berg. Guabiroba. Folhas e cascas têm 
princípios adstringentes e aromáticos. 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg. Guabirobeira. Suas casca e 
folhas são adstringentes, e em tratamentos gastrointestinais, como 
a diarréia, ou dos males do trato urinário, como a cistite e a 
uretrite. E seus frutos, além de saborosos, são também ricos em 
vitamina C. 

Eucalyptus globulus Labil. Eucalipto. 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 
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antibiótica, anti-viral e anti-fúngica. Eucalipto é um ingrediente 
comum em muitos remédios. Anti-séptico, expectorante, estimula 
fluxo de sangue local, anti-fúngica. 

Eucalyptus citriodora Hook. Eucalipto citriodora. O vapor do óleo 
ou das folhas é usado para tratar sinusite, o óleo das folhas é 
altamente tóxico. 

Eugenia caryophyllata. Cravo-da-índia. Sin. Syzygiumaromaticum (L.) 
Merril. & Perry. Os brotos secos da flor são extensamente 
utilizados como tempero. Os brotos, folhas e talos são utilizados 
para extração do óleo do cravo. Ambos o óleo e os brotos da flor 
têm sido utilizados na medicina alternativa por um longo período 
de tempo. O óleo contém eugenol, um anestésico forte e 
substância anti-séptica. Também são conhecidos como 
antiespasmódicas e estimulantes. Anti-séptico, estimulante da 
mente e do corpo, analgésico, anti-bacteria, carminativo. 

Eugenia dysenterica. Cagaita. Antidiarréica (folhas) soltam intestino 
(frutos). 

Eugenia involucrata DC. Pitanga-do-mato. Propriedade diurética, 
usada para tratar diarréia e reumatismo. 

Eugenia pitanga. Pitanga. Sin. Stenocalix pitanga.Adstringente, anti-
reumática, anti-desintérica, calmante, febrífuga e vermífuga. É 
usada em forma de chá (decocção) para combater reumatismos, 
febres e diabetes. Combate também bronquite infantil, gota, 
hipertensão, ansiedade. O fruto, em decocção ou infusão, é 
estimulante, antitérmico, antidiarréico, e antireumático. A folha é 
usada contra a diarréia, é aromática, balsâmica, garganta inflamada, 
tosse, sistema respiratório, esclerose, febre, possui a pitangina que 
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é sucedâneo da quinina, controla gases, bactérias, repele insetos, o 
fruto é estomacal e calmante. 

Eugenia punicifolia (Kunth.) DC. Pitanga-de-folha-fina. Possui 
propriedade adstringente, antidiarreica e diurética. 

Eugenia uniflora L. Pitanga. As folhas e frutos são excitantes, 
febrífugas. aromáticas, antireumáicas e antidisentericas. 

Myrcia cauliflora Berg. Jabuticaba. A casca ou as sementes, em 
decocção, age contra asma, desinteria e erispela. 

 

Myrcia variabilis DC. Marmelinho-roxo. Planta usada para 
cicatrização de feridas. 

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand. Guabijú. É uma espécie 
melífera e é indicada contra disinterias e para regularizar as funcões 
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intestinais, produz fruto muito apreciado pela fauna e saboroso 
para consumo in natura. 

Myrciaria cuspidata O.Berg. Camboim. Planta usada popularmente 
para tratar cólica e dor de barriga. 

Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh. Camu-camu. Os frutos são 
conhecidos pelo seu alto teor de vitamina C. 

Myrrhinium loranthoides (Hook. et Arn.) Burret. Murtilho.Planta 
com propriedade adstringente. 

Psidium cattleianum Sabine. Araçá. Planta usada par tratar diabete, 
diarréia, a casca e as folhas são empregadas na disenteria, diarréia e 
hemorragia. 

Psidium guajava L. Goiabeira. Anti-escorbúticas, remineralizantes, 
tonificante e laxante. Seus brotos (até a 6a. Folha a partir do ápice) 
são ricos em tanino é excelente anti-séptico bucal e intestinal. É 
um ótimo remédio para a diarréia e a disenteria. É uma das plantas 
mais ricas em vitamina. 
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Psidium guajava var. pomifera L. Goiabeira-vermelha.Usada contra 
diarréia, inflamações da boca e da garganta e é antimicrobiana. 

Psidium luridum (Spreng.) Burret. Araçá-do-campo.Casca e folhas, 
em infusão, têm princípios ácidos e adstringentes, sendo 
empregadas na diarréia. 

Psidium myrsinoides Berg. Araçá. Planta usada para tratar diarréia. 

Sizigium jambolanus DC. Jambolão. Casca ou as sementes, em 
decocção, agem contra diabetes, hemorragia e disenteria. As cinzas 
da casca, com óleo, podem ser usadas contra queimaduras. 
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 MYRSINACEAE

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze. Capiroroca, capororoca. Usada 
para tratar picada de cobra, tumores e feridas. 

Myrsine umbellata Mart. Pororoca-do-mato. Usada para tratar 
picadas de cobra, tumores e feridas. 

 

NYCTAGINACEAE  

Boerhavia diffusa L. Erva tostão. A raiz é peitoral, desobstruente, 
diurética, antiblenorrágica, antileucorréica, antidispéptica, 
antinefrítica e anti0hidrópica. A raiz é indicada no tratamento da 
vesícula biliar, hemoptise, retenção de urina, béri-béri, afecções 
hepáticas, dispepsia, albuminúria, cálculo biliar, engorgitamento do 
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baço, nervosismo, anúria, cistite, congestão hepática, hepatite, 
uretrite e icterícia. É usada contra picadas de cobras. 

 

Guapira graciliflora. Pau-piranha. A infusão da entrecasca tem 
propriedade cicatrizante. 

Mirabilis jalapa L. Jalapa. A raiz é drástica, emeto-catárquica, 
antidiarréica, antidisentérica, anti-sifilítica, anti-hidrópica, 
antileucorréica e anti-herpética. As flores quentes e untadas com 
óleo são maturativas. Flores e raízes são diuréticas. Toxicologia: a 
raiz é tóxica e as sementes são venenosas. 

 

  NYMPHAEACEAE

Nymphoides humboldtianum (Kunth) O.K. Soldanela-d'água. Planta 
vermífuga, antidispéptica, tônica e antifebril. 
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  ONAGRACEAE

Oenothera mollissima L. Minuana. O decocto da planta é 
adstringente e empregado externamente como cicatrizante de 
feridas. 

 

 OLACACEAE

Heisteria pallida. Chuchuhuasi. Planta andina com propriedades 
antireumatica, antidiarreica, feridas, antiinflamatoria, depurativa, 
anti-gripal, antipaludica e hipotensora. 

Minquartia guanensis Aublet. Guambula. Anti helmíntico, 
antimicótico, purgante. 

Ptychopetalum olacoides Benth. Marapuama. Usada para tratamento da 
impotência sexual, problemas neuromusculares, gripe, reumatismo, 
astenia cardíaca e gastrointestinal. 

 

  OLEACEAE

Jasminum grandiflorum. Jasmim. Pode ser utilizado para tosses e chá 
de folhas para enxaguar as feridas. Flores de Jasmim servem para 
fazer uma infusão calmante e sedativa, e para aliviar a tensão. O 
óleo é considerado antidepressivo e relaxante. É utilizado 
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externamente para hidratar pele seca e sensível. Antiespasmódico, 
aromático, expectorante. 

Olea europaea L. Oliveira. Antiinflamatória, eupéptica. O óleo é 
eficaz em inflamações do estômago e intestinos. 

 

 OPILIACEAE

Agonandra brasiliensis Miers. Pau-marfim. As folhas são 
empregadas em banho para combater reumatismo, da casca se 
extrai óleo para combater bronquite. 

 

  ORCHIDACEAE

Epidendrum mosenii. Orquídea-da-praia. Usada popularmente 
contra infecções e dores em geral. Possui propriedade 
antinoceptiva. 

Cyrtopodium punctatum Lindl. Sumaré. Usada para tratar abcessos e 
furúnculos, coqueluche, tosse, catarro e tuberculose. 

Vanilla planifolia Andr. Baunilha. Estimulante, afrodisíaca e 
emenagoga. Em homeopatia, sozinha ou em mistura com outras 
ervas, é empregada nas afecções nervosas e uterinas, convulsões e 
hipocondria. Recomendada ainda na melancolia histérica, no 
reumatismo crônico e nas febres adinâmicas. É utilizada também 
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em farmacopéia, visando a amenizar o sabor desagradável de 
alguns alimentos. 

 

 

OXALIDACEAE  

Averrhoa carambola. Carambola. Abre o apetite, é antidisentérica e 
antitérmica. O fruto também é diurético e, consumido diariamente, 
faz bem para a pele. Os pacientes com insuficiência renal em 
tratamento conservador ou dialítico devem ser alertados para não 
ingerir essa fruta em qualquer estágio da progressão da doença 
renal. 
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Oxalis articulata Sav. Azedinha. A decocção da planta é usada 
como antitérmica, sob a forma de clisteres (enemas). 

Oxalis bipartita St. Hil. Azedinha. A decocção da planta é usada 
internamente como antitérmica. Externamente o decocto é usado, 
em gargarejos, nas anginas superficiais. 

Oxalis conorrhiza (Feuillée) Jacquin. Azedinha. A decocção da 
planta é usada, internamente, nas febres perniciosas. 

Oxalis corniculata. Trevo pequeno. Anti-térmico, é usado contra 
hepatites, vesícula biliar, disenteria, timpanismo, prolapso do reto; 
a raiz é anti-escorbútica e o suco é usado contra verrugas. 
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Oxalis eriocarpa DC. Azedinha-amargosa. A decocção da planta é 
usada, internamente, como antitérmica. Externamente o decocto é 
usado em gargarejos, nas anginas superficiais. 

Oxalis latifolia. Trevão. É usado no tratamento de clisteres e febres 
perniciosas. 

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero. Batatinha. A decocção da planta 
é usada, internamente, como antitérmica. Externamente o decocto 
é usado, em gargarejos, nas anginas superficiais. 

Oxalis triangularis St. Hil. Azedinha-de-folhacortada. A decocção 
da planta é usada como antitérmica, sob a forma de clisteres 
(enemas). 
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  PALMAE

Mauritia flexuosa Linn.f. Buriti. Planta com propriedade energética, 
antireumática e vermífuga, usada para tratar queimaduras de pele, 
ajudando na cicatrização. 

 

 PAPAVERACEAE

Argemone mexicana L. Cardo-santo. As raízes e folhas são utilizadas 
para tratar inflamação na bexiga, o látex é usado contra úlceras. As 
sementes são tóxicas. 
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Chelidonium majus L. Celidônia. É depurativa e antiinflamatória, 
melhora o fluxo da bílis, estimula a atividade uterina e circulatória, 
é analgésica, diurética e laxativa. 

Fumaria officinalis L. Fumária. É laxativa, diurética e melhora a 
função do fígado e da vesícula biliar e reduz a inflamação. É 
tóxica em altas doses ou por uso prolongado. 

Papaver rhoeas L. Papoula. Suas pétalas tem propriedade 
adstringente, expectorante e sedativa, usada como analgésica, 
antiespasmódica e estimulante da digestão. 

 

Sanguinaria canadensis. Raiz-de-sangue. Valorizado pela sua raiz, 
tem sido historicamente utilizada para reduzir tumores. 
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  PASSIFLORACEAE

Passiflora alata Aiton. Maracujá-grande-do-mato. Planta utilizada 
popularmente no tratamento de pressão alta e de açúcar no 
sangue, calmante, nervos, tranqüilizante, alimentação e doce. 

Passiflora caerulea L. Maracujá-azul. O infuso das flores é béquico 
e útil nas bronquites. 

Passiflora edulis Sims. Maracujá. 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). 

 

Passiflora incarnata. Maracujá. Sedativa, antiespasmódica, sonífera, 
tonificante, refrescante. Indicações: Combate ansiedade, 
nervosismo, stress, insônia, dores e espasmos diversos. As folhas, 
em decocção, têm ação diurética e são úteis contra febres, 
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inflamações na pele e erispelas. Tumores e hemorróidas podem ser 
aliviados com compressas de folhas maceradas. 

 

  PEDALIACEAE

Sesamum indicum L. Gergelim. Combate esgotamento nervoso ou 
mental. Combate o stress, perda de memória, depressão nervosa, 
irritabilidade ou desequilíbrio nervoso. É um excelente 
complemento nutritivo Previne o enfarto do miocárdio e a 
trombose arterial. Emulsivante e laxante. 
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  PHYTOLACCACEAE

Petiveria aliacea L. Guine. Analgésica, antimicrobiana e anti-
reumática. Combate enxaqueca, paralisia, reumatismo, artrite e 
hidropisia. Toxicologia: É abortiva. 

Phytolacca dioica L. E. Umbu. A casca, em decocção, tem ação 
purgativa. 

 

  PINACEAE

Abeto alba Miller. Abeto. Sin. Abies pectinata (Lank.) DC.Revulsiva, 
balsâmicas, expectorantes, analgésica e antissépticas, especialmente 
das vias respiratórias.  Inalação ou ingestão de doses excessivas de 
terenbintina pode produzir irritação do sistema nervoso, sobretudo 
em crianças. 
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Abies balsamea (L.) Mill. Abies. A resina e as folhas podem causar 
dermatite, a resina é muito eficaz como antiséptico. Ele é usado 
como analgésico para queimaduras, nódoas negras, feridas e 
úlceras, ferida em mamilos, cura dor de garganta. 

 

  PIPERACEAE

Ottonia corcovadensis Miq. Jaborandí. A folha na forma de chá é 
usada para tratar dor de dente e inflamação na gengiva. 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq. Pariparoba. Planta comum em 
matas fechadas perto de córregos é utilizada para combater 
problemas do fígado e baço. Apresenta bons resultados contra 
epilepsia e outros problemas neurológicos. Deve ser tomado como 
infusão. Pode ser colocado junto da erva-mate no tereré ou 
chimarrão. 
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Peperomia pellucida Kunt. et H.B.K. Alfavaquinha-de-cobra. Planta 
usada popularmente para tratar dor de barriga, gripe e problemas 
de pressão. 

Piper aduncum L. Aperta-ruão. Planta com propriedade 
adstringente, tônica, queda do útero e diarréias. 

Piper callosum Ruiz & Pav. Elixir paregórico. Planta para 
problemas no fígado, estômago, gases, dor intestinal. 

Piper divaricatum G.F.W.Mey. Pau-d’angola. Planta usada para 
tratar gripe e dor de cabeça. 

Piper marginatum Jacq. Malvarisco. A folha é usada na forma de 
emplastro para tratar erisipela. 

Piper mikanianum (Kunth.) Steudel. Pariparoba. As raízes, em 
decocção, têm princípios acres, são adstringentes e são usadas 
como emenagogas, combatendo certas metrorragias agudas ou 
crônicas. 
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Piper mollicomum Kunth. Jaborandi. Planta usada para dor na 
coluna na forma de banho. 

Piper nigrum. Pimenta-do-reino. Utilizados em doses pequenas, 
possui ação excitante sobre os órgãos digestivos, mas o seu uso 
prolongado pode causar problemas do fígado, inflamações 
intestinais, hemorróidas e fissuras anais. É muito utilizada contra 
insetos. 

Piper regnellii (Miq.) C. DC. Pariparoba. Planta utilizada 
popularmente para problemas do fígado, antiinflamatório, 
circulação, dor de cabeça, espinho, feridas, fígado, gripe, infecções, 
inflamação com cheiro ruim, limpar o sangue, má digestão, mulher 
que quer engravidar e não consegue, ovários, sangue. 

Piper tuberculatum Jacq. Pimenta-longa. Comprovada atividade 
carcinogênica in vitro, além de ter grande importância científico-
tecnológica como precursora de vários compostos notadamente 
fármacos, bioinseticidas biodegradáveis, fixadores de aroma e, mais 
recentemente, de drogas antitrombóticas e auxinas endólicas. 

 

  PLANTAGINACEAE

Plantago australis (Lam.). Tansagem-do-mato.Tratamento de dor 
de urina e dor de bexiga. Planta com propriedade antibiótica, 
antiinflamatória, infecção de garganta, infecção urinária, para 
urinar. 
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Plantago guilleminiana Decne. Tanchagem. O decocto das folhas é 
usado em gargarejos na angina simples superficial e na amigdalite. 

Plantago lanceolata Hook. Tanchagem. Planta com propriedade 
antibacteriana, antidota, adstringente, demulcente, expectorante, 
emostatica, laxativa, oftálmica. É usada no tratamento para o 
sangramento e incentiva a reparação de tecidos danificados. As 
folhas contêm mucilagem, taninos e ácido silico. Internamente, 
eles são usados no tratamento de diarreia, gastrite, úlceras pépticas, 
hemorragia, hemorróidas, cistite, bronquite, catarro, sinusite, asma 
e febre. É usada externamente no tratamento de inflamações de 
pele, úlceras malignas, cortes, picadas, etc. As folhas aquecidas são 
usadas para feridas, inchaços, etc. As sementes são usadas no 
tratamento de vermes parasitas. As sementes conter até 30% de 
mucilagem, agindo como um laxante e calmante do estomago. 
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Plantago major L. Tanchagem. É usada como antiinflamatório, 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. 
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Plantago myosuros Lam. Tanchagem-miúda. O decocto das folhas 
é usado em gargarejos na angina simples superficial e na 
amigdalite. 

 

  PLUMBAGINACEAE

Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze. Guaicuru. Planta 
adstringente, usada para tratar hemorragias e diarréias, sob a forma 
de decocto. Planta incluída na Farmacopéia Brasileira, primeira 
edição (1926). 

Plumbago scandens L. Caataia. As raízes possuem propriedades 
purgativas e anestésicas, usada para remover verrugas, possui ação 
antifúngica. 
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  POACEAE

Agropyrum repens (L). Grama. Combate cálculos urinários, gota, 
artritismo, celulite, febre, cistite, uretrite, celulite, resfriados, gripes, 
escarlatina. 

Avena sativa L. Aveia. Aveia é um alimento indicado para quem 
está se recuperando de uma doença. Também provê fibra 
necessária na dieta. Podem combater acne como pomada, em 
infusão trata do ácido úrico, em decocção é diurético e ajuda o 
intestino. 

Coix lacryma-jobi L. Lágrima-de-nossa-senhora. Possui efeito 
antitérmico, antiespasmódico sobre o músculo estriado, é sedativo, 
é analgésico e antiinflamatório, possui atividade hipoglicemiante, é 
broncodilatador, diurético, anti-reumático em artrites e em edemas 
inflamatórios. 

Cymbopogon citratus (DC) Stapf. Capim limão. Seu óleo é utilizado 
na culinária, como incenso e na medicina. Capim Limão é 
principalmente tomado como um chá para curar diarréia, 
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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. 

Cymbopogon nardus L. Capim-citronela. Planta muito utilizada 
como repelente contra mosquitos. 
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Eleusine indica Gaertn. Capim-pé-de-galinha. Pedra nos rins e 
bexiga e urina presa. 

Imperata brasiliensis Trin. Capim-sapé. A folha ou raiz na forma de 
infusão e decocto é usada para nascer dente forte, coceira e 
diarréia. 

Melinis minutiflora Beauv. Capim-gordura. Planta usada 
popularmente para tratar  osteoporose. 

Rynchelytrum repens. Capim-favorito. Planta pesquisada para o 
combate a diabetes, possui betaglucano e o arabinoxilano, 
moléculas isoladas pelos cientistas, são formas mais complexas de 
açúcar. 

Saccharum officinarum L. Cana. As folhas e o caldo são utilizadas 
para tratar a pressão alta. 

Vetiveria zizanioides. Vetiver. Estimulante, antisséptica, diaforética, 
febrífuga, tônica, calmante das enxaquecas, das nevralgias, 
carminativa e anti-histérica. Indicada para enxaqueca. 
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Zea mays.  Milho. Emoliente e protetor da mucosa intestinal, 
refreador do metabolismo. É diurético edepurativo, excelente 
fonte de caroteno, ferro, cálcio, enxofre e vitamina C. Combate o 
hipertireóidismo, anemia, desnutrição, reduz o colesterol, 
hipertensão arterial, nefrites, gota, etc. Toxicologia: Os cabelos do 
milho são desaconselhados para quem sofre de hipertrofia da 
próstata. 

  POLIGALACEAE

Bredemeyera floribunda Willd. Pacari. Usada contra picada de insetos, 
bronquite catarral, possui ação antiinflamatória, anti-histamínica e 
protetora da mucosa gástrica. 

Polygala paniculata L. Gelol. As raízes são aromáticas, Anti-
reumática, antinevrálgica, emética e diurética. A planta é 
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antiblenorrágica. O dectôto da parte aérea é diurético, 
expectorante e emético. 

Polygala spectabilis DC. Caamembeca. As raízes tem atividade 
expectorante, diaforética, béquica, e anti-diarréica. 

 

 POLYPODIACEAE

Microgramma vacciniifolia Langsd. & Fisch. Copel. Cipó-
cabeludo. Usado para cistite, infecção urinária, pedra nos rins 
(16). Utilizada como ritualística, cosmética (Santos & Sylvestre 
2000 citado por Santos, 2006) e medicinal. Indicada como 
poderoso adstringente; recomendada nas hemorragias, 
expectorações sanguinolentas de tuberculosos, diarréias, 
disenterias, hematúrias e derramamento de sangue pelo nariz 
(Corrêa 1984; Cruz 1965; Penna 1946; Braga 1976 citado por 
Santos, 2006). Utilizada também para o tratamento de cólicas 
intestinais e hidropisia (Barros & Andrade 1997 citado por Santos, 
2006). Faz parte da composição química de um xarope 
comercializado em farmácias, indicado para o tratamento de 
doenças do aparelho respiratório (Santos & Sylvestre 2000 citado 
por Santos, 2006). Santos et al. (2005) citado por Santos, 2006, 
indicam que esta espécie possui atividade cianogênica. 

Polypodium decumanum (Willd.) J. Sm. Cipó-cabeludo.As raízes e 
folhas são usadas no tratamento de tosse e problemas no pâncreas. 
São usadas também em febres, tosses e problemas renais. 

Polypodium filix-mas L. Feto-macho (broto de samambaia). O 
rizoma ou broto é muito usado para combater a tênia. O broto 
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deve ser colhido quando ainda possui bastante suco e usado assim 
fresco em doses pequenas. Vermífuga. Toxicologia: 
Desaconselhável para quem sofre de anemia, gastrite, úlcera 
duodenal ou cardiopatias. 

Polypodium leucotomos Poir. Rabo-de-macaco. O extrato vegetal é 
utilizado durante séculos para o tratamento de desordens 
inflamatórias e doenças cutâneas por índios amrericanos. 
Recentemente, estudos clínicos demonstraram que ela tem 
propriedades antioxidantes e fotoprotetora e tomado por via oral 
fornece proteção contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta 
(UV) do sol e de outras fontes. Protege células cerebrais, limpa o 
sangue, protege células da pele, melhora a micção, reduz a 
inflamação, reduz a pressão arterial, alivia psoríase, promove a 
transpiração, imunomodulador, acaba com a tosse, reduz catarro, 
combate os radicais livres e é um bronzeador natural. 

 

  POLYGONACEAE

Muehlenbeckia sagittifolia Ortega Meisn. Salsaparrilha.Planta 
utilizada para tratar alergia, depurativa do sangue, diabete, espinha, 
feridas, furúnculo, limpar o sangue, sangue, reumatismo. 

Polygonum acre H.B.K. Erva-de-bicho. A folha ou raiz macerado 
ou chá morno é utilizado para tratar inflamação na garganta, ferida 
na boca. Folhas e caules em infusão são usados como estimulante 
e diurético na gota e em certas moléstias urinárias. O suco é 
vermicida, podendo ser administrado em clísteres, em febres 
perniciosas e congestões cerebrais. A planta toda, sob a forma de 
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banhos, é usada em disenterias sanguinolentas, hidropisia e edema 
das pernas. alergia, circulação, feridas, hemorróidas. 

Polygonum acuminatum Kunth. Erva-de-bicho.Internamente é usada 
contra vermes intestinais e diarréia. Externamente é usada no 
tratamento de erisipelas, hemorróidas e reumatismo. 

Polygonum hydropiperoides Michx. Erva-de-bicho. Anti-disentérica, 
adstringente, estimulante, diurético, vermífuga, detersiva, 
antisseptica, anti-hemoróida e sedativo. É usada para úlceras, 
erisipela, artritismo e diarréias sanguíneas. 

 

Polygonum persicaria L. Erva-de-bicho. É usada para infecções das 
vias urinárias, erisipelas, eczemas, varizes, fragilidade capilar e 
estimulante da circulação. 

Polygonum stypticum Cham. et Schlecht.. Erva-de-bicho.A planta em 
infusão, é indicada  internamente em reumatismo, blenorragia 
crônica e hemorróidas. 
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Rheum palmatum. Ruibarbo. É estimulante, hepático. Indicações: 
Usado em casos de astenia, afecções hepáticas, biliares, e no para 
regular as funções intestinais. Toxicologia: Não pode ser 
administrado a gestantes. 

Rumex acetosa L. Azedinha da horta. Laxante, antiescorbútica, 
diurética, catamenial, antiasmática, antinevrálgica, febrífuga e 
acídula. É indicada para icterícia, afecções do fígado, afta e 
inflamações da vesícula biliar. Toxicologia: os pacientes com 
artrite, gota, litíase e reumatismo não devem ingerir a planta. Não 
deve ser preparada ou servida em recipientes de cobre. 
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  PONTEDERIACEAE

Eichornia crassipes (Martius) Solms-Laubach. Aguapé. É sedante e 
anafrodisíaca; combate a hepatite e é refrescante, a mucilagem é 
usada contra furúnculos e abcessos e a infusão das flores é 
febrífuga e diurética. 

 

PORTULACACEAE  

Portulaca oleracea. Beldroega. É utilizada como diurética, 
colocando-se em infusão por 15 min um pouco de folhas de 
beldroega, depois deve ser filtrado e adoçado e tomado duas vezes 
ao dia. Elimina toxinas nos intestinos e na pele, age contra diarréia, 
hemorróida, é usada interna e externamente para curar abcessos, 
úlceras úmidas e erisipela. 
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Talinum paniculatum Jacq. Gaertn. Beldroega grande. As folhas 
são mucilaginosas, emolientes e vulnerarias. Usadas como 
cicatrizante, inflamações e afecções de pele, internamente é usada 
para tratar disenteria, diurética, infeccções intestinais, fadiga, 
cansaço físico e mental. 

 

Talinum triangulare (Jacq.) Willd. Beldroega. As folhas são 
mucilaginosas, emolientes e vulnerária. Usada para amolecer calos, 
favorecer a regressão e cicatrização de feridas. 

 

  PTERIDACEAE

Adiantum capillus-veneris L. Avenca. Peitoral, antiasmática, 
expectorante, béquica, emenagoga, aperiente, digestiva, emoliente, 
sudorífica, estimulante, antidiarréica, antidisentérica e 
antiinflamatória. Indicado contra infecções catarrais, bronquite, 
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caspa, queda de cabelo, reouquidão, dores reumáticas, 
ressecamento da garganta dismenorréia, debilidade das 
parturientes, verrugas, laringite, distúrbios do ovário e da bexiga. 

 

Adiantum raddianum C. Presl. Avenca. Usado para curar câncer, 
catarro. 

 

  PUNICACEAE

Punica granatum. Romã. 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 



 Marcelo Rigotti

248 
 

indicada para inflamações da boca e da garganta. O xarope da 
polpa é diurético. 

 

Cimicifuga racemosa. Cohosh. Índios norte americanos tem usado a 
raiz como tratamento para tratar os sintomas da menopausa, 
reumatismo, tem propriedades anti-inflamatórias, hipotensor e 
anti-espasmódicas. Não é recomendado seu uso durante a 
gravidez. 

Pulsatila vulgaris. Pulsátila. Antiespasmódicas, emenagoga, 
antibióticas, antimitóticas. Combate a insônia, cólicas digestivas, 
regula o ciclo menstrual, estimula a atividade ovariana. É indicada, 
também, para combater as dores nevrálgicas, é expectorante, 
emética e sudorípara. 
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  PRIMULACEAE

Samolus valerandi L. Morrião-d'água. Planta venenosa. Em 
pequenas doses, é antiescorbútica e aperitiva. 

 

 RANUNCULACEAE

Anemone decapetala L. Anêmone. Planta tóxica, porém em doses 
moderadas é usada no tratamento de afecções da pele. 

Clematis campestris St. Hil. Cipó-do-reino. Planta venenosa, acre e 
narcótica. 

Clematis denticulata Vell. Barba-de-velho. Planta venenosa, acre e 
narcótica, em uso interno. Externamente usam-se as folhas nos 
reumatismos poliarticulares, aplicando-as sobre as articulações. 

Clematis dioica L. Fam. Cipó-cruz. Planta venenosa, acre e 
narcótica, em uso interno. Externamente usam-se as folhas nos 
reumatismos poliarticulares, aplicando-as sobre as articulações. 

Ranunculus apiifolius Pers. Aipo-do-banhado. O decocto da planta, 
em uso interno ou externo, é empregado em dermatoses. O infuso 
é usado em tosses pertinazes. 

Ranunculus bonariensis Poiret. Ranúnculo. A planta possui 
propriedades narcótico-acres. 
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  RHAMNACEAE

Colletia paradoxa (Spreng.). Quina. As cascas das raízes têm 
propriedades febrífugas, amargas e tônicas. 

Discaria americana Gill. et Hook. Quina-do-campo. A casca da raiz 
tem princípio amargo, adstringente, com sabor picante. As raízes, 
em decocção, são usadas como tônicas e febrífugas. 

Paliurus spina-christi Mill. Espinho-de-Cristo. Espécie nativa da 
região do Mediterrâneo e sudoeste da Ásia Central. É uma 
pequena árvore arbustivas de 3-4 m de altura. Os galhos possuem 
dois espinhos saindo dos nós. O nome reflete uma antiga lenda de 
que os ramos de espinhos foram utilizadas para fazer a coroa de 
espinhos colocada na cabeça do Cristo antes da sua crucificação. 
Os frutos são comestíveis - crus ou secos para uso posterior. Uso 
medicinal como adstringente, diurético, anticatártico e tônica. 

Rhamnidium elaeocarpum Reiss. Cabriteiro. A folha e a entrecasca na 
forma de chá morno é utilizada para tratar coceira e para nascer 
dente de criança. 

Rhamnus purshiana DC. Cáscara-sagrada. Purgante, colagogo e 
eupéptico. É muito útil em casos de prisão de ventre crônica. 
Facilita o funcionamento da vesícula e a digestão. Toxicologia: 
Usar com prudência na gravidez, lactação, menstruação e crise 
hemorroidal. Não deve ser usada fresca, é necessário que fique 
secando após a colheita durante 1 ano. 

Scutia buxifolia Reissek. Coronilha. As cascas do tronco e folhas 
são utilizadas como diurética e hipotensora. A tintura das cascas 
em álcool fraco é um tônico nas moléstias do coração. 
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Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro. Cascas e folhas podem ser para 
febres, gengivite, controla bactérias causadoras das cáries dentais, 
reduz inflamação, alivia a dor, analgésica, antibacteriano, 
antiinflamatório, como um remédio tópico a perda de cabelo e 
seborréia, infecções, bronquites, para aplicar-se externamente às 
feridas, às ulceras e às feridas da pele. 

 

  ROSACEAE

Agrimonia eupatoria L. Agrimonia. Na medicina tradicional é 
recomendada como um remédio para insônia, muitas vezes sendo 
colocadas como enchimento para travesseiros. É usada para 
distúrbios dos rins, fígado e bexiga. Tem propriedades diurética e 
expectorante e pode ser utilizada para acne. 

Cydonia oblonga. Marmelo. Em decocção, frutos, folhas, e sementes 
possuem efeito calmante e emoliente. 
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Eriobotrya japonica Lindl. Nêspera. A decocção das folhas é usada 
contra estomatite e inflamações na boca. Sementes maceradas em 
vinho branco são úteis contra gota. Tratamento de açúcar no 
sangue. 

Fragaria vesca. Morangueiro. Depurativa, alcalinizantes, laxante, 
tonificantes, remineralizantes, emolientes. É indicada nos casos de 
artritismo, gota, prisão de ventre, estomatites, gengivite, faringite e 
outras afecções da boca. É adstringente, usado para cicatrizar 
feridas na pele. 

Margyricarpus setosus Ruiz. et Pav. Fruta-de-perdiz. O decocto da 
planta é diurético e como tal usado na litíase vesical e cistite; o 
infuso é emenagogo e tônico. 

Prunus domestica L. Ameixa. Os frutos maduros, frescos ou secos, 
assim como as folhas novas, são laxativos. O licor é digestivo. A 
infusão dos frutos secos ao forno e adoçados com mel combate o 
resfriado e a tosse. A cataplasma de folhas secas e uma pequena 
porção de fuligem, aplicadas sobre o ventre das crianças, ajudam a 
expelir vermes. 
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Prunus persica (L.) Batsch. Pêssego. Erupções da pele podem ser 
tratadas com a cataplasma  das folhas novas. As folhas, em 
infusão, ajudam a curar úlceras intestinais. 

Prunus sellowii Koehne. Pessegueiro-do-mato. Folhas, flores e 
frutos são referidos como causadores de envenenamento em gado. 
A infusão das folhas é eficaz em moléstias pulmonares, como asma 
e tosses nervrósicas. 

Pyrus malus L. Maçã. Anti-diarréica, laxante, diurética e depurativa. 
Reguladora das funções intestinais, combate artrite, reumatismo, 
cálculos urinários, diminui o colesterol. Os preparados à base do 
fruto e da casca da macieira agem contra o resfriado e a febre  e 
são desintoxicantes. 

Quillaja brasiliensis (St. Hil.) Mart. Pau-de-sabão. A casca tem 
princípio adstringente e é mucilaginosa. Tem a propriedade de 
espumar na água. 

Rosa sp. Rosa. Água de rosas são ótimas para nutrir a pele, e 
também contem vitamina C. é usado como um purificador do 
sangue, e para tratamento de infecções, resfriados, e influenza. As 
pétalas são usadas em incenso e sachê, e queimado promove o 
sono de uma noite tranqüila. O óleo essencial é usado em banhos e 
rituais para promover a paz, amor, e harmonia. 
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Rubus brasiliensis Mart. Amora-branca. Tratamento de dor de urina 
e dor de bexiga. 

Rubus rosaefolius Smith. Amora-do-mato. Os frutos frescos e crus 
agem contra anemia, falta de apetite e úlceras no estômago. 

 

  RUBIACEAE

Alibertia sessilis (Vell.) Schum. Marmelada-do-campo. Planta 
usada para tratar afecções da pele. 

Borreria poaya (St. Hil.) DC. Poaia-do-campo. As raízes são 
vomitivas e purgativas. 
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Borreria verbenoides Cham. et Shlecht. Guaicuru. Planta com 
princípios adstringentes. O decocto das raízes é usado nas 
moléstias do aparelho urinário e moléstias venéreas. 

Borreria verticillata. Vassourinha-de-botão. É emética, 
antidisentérica e anti-hemorroidal. Utilizada no tratamento de 
dermatoses, erisipela e varizes. 

Calycophyllum spruceanum. Pau mulato. Antifungica, anticandida, 
adstringente, insecticida. Usos principais: para infecções fungicas 
da pele (pé do atleta, etc.) para parasitas da pele para infecções de 
Candida e doenças da pele, para enrugamentos, cicatrizes, e para o 
diabetes. Contraceptivo, emoliente e vulneraria; para queimaduras, 
cortes, diabetes, antioxidante e um cosmético, abscessos, anti-
envelhecimento, sangramento, cancer, infecções do olho, 
fibromas, problemas do fígado, malária, disordens ovarianas. 

Cephaelis ipecacuanha. Ipecacuanha. É emética, expectorante e 
amebicida. Emprega-se para esvaziar o estômago em caso de 
intoxicação, quando não é possível fazer lavagem gástrica. 
Toxicologia: O pó é irritante para a pele. Usar nas doses indicadas. 

Chiococca alba (L.) Hitchc. Cainca. A casca da raíz é usada diurética, 
purgativa, hidragoga, emenagoga, febrífuga, antiasmática e anti-
hidrópica. 

Chomelia paniculata (DC.) Steyerm. Pariquina. A folha em 
decocção é utilizada para tratar a malaria. 

Cinchona calysaia. Quina. Sin. Cinchona officinalis. Febrífuga, anti-
malárica, tonificante, adstringente e cicatrizante, estimula as 
funções intestinais, gástricas e hepáticas. Toxicologia: Não exceder 
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as doses indicadas para uso interno, já que podem causar náuseas e 
vômitos. 

Coffea arabica L. Café. Planta utilizada para tratar dor de cabeça 
(cataplasma) e tratamento de pressão alta. 

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. Quina-brava.Utilizada no 
tratamento da malária, é usada também para tratar febres 
intermitentes, paludismo, feridas e inflamações. 

Faramea corymbosa Aublet. Vick. O fruto é utilizado na forma de 
emplastro para tratar dor de cabeça. 

Genipa americana L. Jenipapo. O chá da raiz tem efeito purgativo. 
A casca, em decocção, é útil contra úlceras. As sementes, moídas, 
provocam vômito. O suco da fruta é diurético. 

Genipa infudibuliformis D.C. Zappi & J. Semir. Jenipapo. A casca do 
tronco é catártica e antidiarréica e usado externamente contra 
úlceras. As folhas são usadas contra diarréia e sífilis. 
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Hamelia patens Jacq. Valmoura. A folha na formade emplastro é 
usada para tratar erisipela. 

Palicourea coriacea (Cham.) K. Schum. Douradinha.Planta utilizada 
para tratar obesidade, rins e como calmante. 

Palicourea rigida H. B. H. Congonha-dourada, gritadeira. 
Propriedade depurativa, usada contra doenças renais e inflamações 
do aparelho feminino. 

Psychotria coccinea Poit. ex DC. Roxinha. Planta usada para tratar 
inchações, dores fígado e nos rins. 

Relburnium hirtum K. Shum. Vassourinha. Usada para tratar 
problemas do estomago. 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Bugre, congonha-de-bugre, 
douradinha. Usada contra reumatismo, gota, má circulação, como 
tônico do coração, diurética, doenças renais e ulceras. 

Sabicea brasiliensis Wern. Sangue-de-cristo, maçazinha. Planta 
usada para tratar doenças venéreas e prisão de ventre. 

Spermacoce verticillata L. Vassourinha-de-botão. Usada contra 
diarreia, erisipela, hemorróidas e varizes. 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmelin Unha-de-gato. Usada no 
tratamento de asma, artrite, reumatismo, antiinflamatório do trato 
urinário e purificador dos rins. Cura de ferimentos profundos, e 
inflamação de úlceras gástricas, dores nos ossos e câncer. 

Uncaria tomentosa. Unha-de-gato. Propriedade antiinflamatória 
contra artrite, bursite, troboflebite, dismenorréia primaria, artrite 
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gotosa, gastrite péptica. Melhora a capacidade fagocitosica dos 
leucócitos (granulócitos, neutrófilos e macrófagos), prevenindo o 
desenvolvimento de infecções de vários tipos. Ação 
imunoestimulante, usado para a AIDS. Efeito inibitório sobre a 
proliferação anormal das células (anticancerosa), devido a ação 
direta das polimerases do DNA, usados como adjuvantes na radio 
e quimioterapia em neoplasias, melhorando a qualidade de vida 
dos pacientes. 

 

 

  RUTACEAE

Agathosma betulina (Berg.) Pillans. Agatosma. Os óleos essenciais e 
extratos das folhas são usadas como aromatizantes para chás, 
doces e licor. Tem sido historicamente utilizada como 
medicamento para afecções do tracto urinário e feridas. 

Citrus aurantiifolia Christm. Swingle. Lima. Planta utilizada para 
tratar bronquite (folha, espinho) na forma de chá e decocto, 
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calmante, nascer dente de criança, coceira, diarréia, a folha (broto) 
ou fruto são utilizados para tratar infecção na garganta. 

Citrus aurantium. Laranja. É utilizada como calmante dos nervos, 
estomáquico é febrífugo. É indicada para o estômago, para 
excitação nervosa e insônia. 

Citrus limon (L.) Burm. F. Limão-rosa. Tratamento de má digestão, 
bronquite, colesterol, dor de cabeça, emagrecer, encatarrado, 
enxaqueca, estômago, garganta, gripe, gripe mal curada, pigarro, 
tosse, sair urina com areia, vitamina, tosse. A folha broto, fruto ou 
sumo são usados para tratar infecção na garganta. É um dos 
remédios medicinas naturais mais versáteis e mais importante para 
uso caseiro. Utilizado na comida assim como remédio, tem um alto 
conteúdo em vitamina C, que ajuda a melhorar a resistência contra 
infecção, tornando-o valioso contra gripes e resfriados. É tomado 
como preventivo para muitos problemas, incluindo infecções de 
estômago, problemas do sistema circulatório e arteriosclerose. 
Suco e óleo são efetivos contra germes. Diminui a inflamação e 
melhora a digestão. Anti-séptico, anti-reumático, bactericida, anti-
oxidante, reduz febre. 

Citrus limonia Osbeck. Limão-cravo. O suco tem propriedades 
diurética, antiescorbútica, anti-reumática, antidesintérica, 
adstringente e febrífuga. 

Citrus medica L. Cidra. Usada como digestiva, expectorante, 
diurética e hipotensora. 

Citrus reticulata Blanco. Bergamota. Planta usada no tratamento de 
bronquite, dor de cabeça, estômago, enxaqueca, garganta, gripe, 
resfriado, tosse. 
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Citrus sinensis (L.) Osbeck. Laranjeira. Usada para tratar problemas 
no sistema nervoso, problemas de estômago e azia, febre. 
Tratamento de má digestão. 

Eisenbekia febrífuga (A. St. Hill.) A. Juss. ex Mart.Laranjeira-do-
mato. O chá da casca é febrífugo eantimalarico. 

Monnieria trifolia Loefl. Alfavaca-brava. É tônica, sudorífera e 
estimulante. Usada para tratar hérnias e cólicas. 

Murraya paniculata (L.) Jack. Murta-de-cheiro. Possui propriedade 
adstringente, antiofídica, estimualnte e tonica. 

Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth.Jaborandi. Usado para 
tratar acne, seborréia, controle da pressão ocular em casos de 
glaucoma. 

Pilocarpus pennatifolius Lem. Jaborandi. Estimula a salivação e 
transpiração, baixa a pressão intraocular nos casos de glaucoma. 
As folhas são usadas para o tratamento de febre, estomatite, 
enterocolite, laringite, bronquite, gripe, pneumonia, intoxicações e 
problemas renais. 

Ruta graveolens L. Arruda. É utilizada para estimular a hemorragia 
menstrual, induzir aborto e fortalecer a vista. O rutin contido na 
planta ajuda fortalecer vasos sangüíneos frágeis e alivia veias 
varicosas. Antiespasmódica, especialmente no sistema digestivo 
onde alivia a tensão do intestino. É usado contra histeria, epilepsia, 
vertigem, cólica, lombrigas intestinais, envenenamento e 
problemas nos olhos. O uso como uma infusão como um colírio 
traz alívio rápido a olhos cansados, e supostamente melhora a 
vista, antiespasmódico, aumenta a circulação periférica do sangue, 
alivia tensão nos olhos. 
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Spiranthela odorantissima A. St.-Hil. Manacá. Tratamento de 
inflamações uterinas, dor de cabeça, estômago, fígado. 
Hepatoprotetor. 

Zanthoxylum hyemale St. Hil. Coentrilho. A planta tem princípios 
amargos e aromáticos. A casca da raiz é estimulante, tônica e 
amarga. O decocto da casca, em banhos ou loções, é empregado 
como antioftálmico, em otalgias e otorréias. 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Espinho-cheiroso. O decocto da 
casca é usado na blenorragia. 

 

 SALICACEAE

Salgueiro Salix alba. O salgueiro chorão é a espécie mais comum 
(Salix x chrysocoma Dode), é um híbrido do salgueiro branco (Salix 
alba L.), comum na Europa, com uma espécie oriental (Salix 
babylonica L.). A casca do tronco é usada para produção da aspirina 
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(ácido acetilsalicílico). A casca é eficaz na redução da febre, a 
planta tem uso como anodina, antiinflamatoria, antiperiodica, 
antiseptica, adstringente, diaforetica, diurética, febrífuga, hipnótica, 
sedativa e tônica. 

 

  SANTALACEAE

Erva-cancrosa Jodina rhombifolia Hook. et Arn. O pó torrado das 
folhas é usado em úlceras de mau caráter e carcinomas. A 
decocção das folhas, externamente, cura pólipos nasais e outras 
moléstias canceróides.  

 

  SAPINDACEAE

Lichia Litchi chinensis. Os frutos são utilizados na medicina popular 
brasileira como antibióticos e agentes anti-virais no tratamento 
contra diversas doenças. Os frutos são tradicionalmente utilizados 
como tônico para coração, cérebro, fígado. Revitalizante para o 
fígado, coração e cérebro. É um tônico para o fígado, foi 
encontrado na sua composição nutricional, anti-inflamatórios e 
antioxidantes. 
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Guaraná Paulinia cupana L. Var. sorbilis Mart.: 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.  

Tingui Magonia pubescens A. St.-Hil. Da planta é feito sabão 
utiizado para dermatites, seborréia, inseticida e mata piolho. 

Vassoura-vermelha Dodonea viscosa (L.) Jacq. As folhas, em 
decocção, são usadas em banhos quentes nas moléstias reumáticas 
e gotosas. 
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  SAPOTACEAE

Abiu Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.: Os frutos, ao natural, agem 
contra afecções pulmonares. A casca da planta é antidisentérica e 
baixa a febre. O azeite extraído das sementes abranda  inflamações 
na pele.  

Sapoti Achras sapota L.: O chá da casca é adstringente e 
antitérmico.  

Sarandi Pouteria salicifolia Hook. et Arn. A casca tem princípios 
adstringentes e é usada contra hemorragias e disenterias. 

 

  SAXIFRAGACEAE

Hortênsia Hydrangea macrophylla Thunb.Ser. Planta usada 
popularmente para tratar diabete. 

  SCHIZEACEAE

Abre-caminho Lygodium volubile Sw.: Uso em rituais religiosos. 
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  SCROPHULARIACEAE

Cidrózinho Stemodia verticillata Mill. Hassl. Panta utilizada 
popularmente para tratar diabete. 

Dedaleira Digitalis purpurea L. É fonte da substancia digitalina, 
usada em casos de arritmia ou insuficiência cardíaca, é empregado 
como pomada para limpeza de feridas e inchaço. A toxicidade dos 
digitálicos podem causar anorexia, náuseas, vômitos e diarréia. 
Também pode ocorrer bradicardia. Um efeito secundário 
freqüente dos digitálicos é a redução do apetite, algumas pessoas 
têm abusado da droga como uma ajuda emagrecimento. 

Remania Rehmannia glutinosa: As raízes são usadas como: 
antifúngica, diurética, cardiotônico, hipocolesterolêmica, 
hipotensiva, hipoglicêmica, laxante, refrigerante, é usada para 
diabetes, constipação, problemas urinários, anemia e regular o 
fluxo menstrual. É protetor do fígado e é usado para a candida. É 
usada para o tratamento da hepatite.  

Vassourinha Scoparia dulcis L. Planta utilizada popularmente para 
abrir disposição. Planta mucilaginosa, emoliente, antibiótica, 
béquica e febrífuga. Muito eficaz contra as bronquites. Tratamento 
de dor de urina e dor de bexiga. 

Verônica Veronica persica L. Planta usada popularmente no 
tratamento de bronquite, tosse e problemas pulmonares. 

Violeta-do-campo Angelonia integerrima Spreng. Planta com 
propriedades estomáquicas, antiespasmódicas e aromáticas. 
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  SELAGINELLACEAE

Selaginela Selaginella bryopteris: Popularmente usada na Índia 
contra dores durante a micção, restaurar irregularidades menstruais 
e aplicados topicamente para as mulheres grávidas, para o 
tratamento da icterícia. 

 

 SIMAROUBACEAE

Picrasma crenata (Vellozo) Engler. Pau-tenente. O lenho é muito 
utilizado na medicina popular, no tratamento de perturbações 
gástricas, no tratamento de hipertensão, além de ter uma ação 
hipoglicemiante. 

Quassia amara L. Quássia. Tônico estomacal, febrífugo, vermífugo, 
digestivo e aperitivo. A casca dessa árvore é útil principalmente 
para os que sofrem de problemas digestivos. Muito útil também 
em casos de debilidade digestivas por problemas nervosos. É um 
fortificante do estômago, muito eficaz. Combate os oxiúros. 

Simaba ferruginea A. St-Hill. Calunga. A casca é utilizada contra 
distúrbios da digestão, febres e hidropisia, como cicatrizante, 
febrífuga e antidisenterica. 

Simarouba amara Aubl. Caixeta. A casca é usada contra malária e 
disenteria, possui atividade antiamébica, ação contra parasitas 
intestinais, febres e diarréia. 
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Simarouba versicolor A. St-Hill. Paraíba. Possui propriedade 
inseticida, antisifilítica, anti-anêmica e antihelmíntica. Em altas 
doses é venenosa. 

 

 SOLANACEAE

Atropa belladonna L. Belladona. É conhecida pelos seus efeitos 
venenosos (belladonna aumenta as batidas do coração e pode 
conduzir a morte). Belladonna contem atropina utilizada na 
medicina convencional para dilatar as pupilas para exames dos 
olhos e como um anestésico. Na medicina alternativa, é 
principalmente prescrita para aliviar a cólica intestinal, para tratar 
úlceras do estômago e para relaxar órgãos dilatados, especialmente 
o estômago e o intestino, é também utilizado como um anestético 
na medicina convencional. Relaxamento muscular, 
antiespasmódico, narcótico, reduz suadouro, sedativo. 

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Bercht. & 
J.Presl. Copo-de-leite. Planta utilizada no tratamento de pressão 
alta. 
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Brunfelsia pauciflora Benth. Manacá. É usada externamente contra 
artrite e reumatismo, sífilis e escrófula. É tóxica em doses 
elevadas. 

Brunfelsia uniflora. Manacá. Ações principais sedativa, analgesica, 
depressiva do sistema nervoso central, anti-inflamatoria, limpa o 
sangue. Usos principais: para artrite e o reumatismo (internos e 
externos), dores e inflamações gerais, para estimular o sistema 
linfatico, anticoagulante (diluidor), antimutagenico (protetor 
celular), insecticida, refrigerante (abaixa a temperatura de corpo). 
Cuidado: Manacá tem um uso tradicional como um abortivo. A 
raiz de Manacá é relatada por ter toxicidade em doses 
grandes, aqueles alérgicos a aspirina (ácido acetilsalicilico) 
devem evitar o uso do manacá. 
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Capsicum anuum. Pimentão. Contra o alcoolismo pode se fazer 
uma decocção com 5 g de pimentão em pó fervidos por 2 min e 
em descanso por 4 horas, tomar duas xícaras ao dia. Artrite e 
reumatismo podem ser aliviados com uma solução de álcool e 
pimentas que devem ficar em descanso por três dias, filtrar e 
passar o líquido nas regiões doloridas. 

Capsicum baccatum L. Pimenta-cumari. Possui ação de proteção 
gástrica, é usada como rubefaciente no tratamento local de dores 
reumáticas e tensão muscular. 

Capsicum chinense Jacq. Pimenta-de-cheiro. Os frutos possuem 
ação de proteção gástrica, é usada como rubefaciente no 
tratamento local de dores reumáticas e tensão muscular. 

Capsicum frutescens L. Pimenta-malagueta. Estimula a circulação 
do sangue e atua no cérebro favoravelmente nos casos de 
encefalite, meningites, congestão cerebral e ameaças de derrame. 
Deve-se ressaltar que seus efeitos são mais sensíveis nas mulheres 
do que nos homens. 
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Cestrum amictum Schlecht. Coerana. Planta febrífuga. Por ser 
adstringente é reputada como anti-hemorroidal. 

Cestrum calycinum Willd. Coerana. Planta venenosa em altas doses. 
Internamente a decocção das folhas é usada nas diarréias. 
Externamente, em cataplasmas e banhos, as folhas são usadas nos 
casos de disuria, moléstias cutâneas, reumatismo, etc. e têm 
propriedades emolientes, sedativas e antiespasmódicas. 

Cestrum laevigatum Schl. Coerana. Planta com propriedade 
emoliente. 

Cestrum pseudoquina Mart. Quina-do-mato. A casca, 
principalmente da raiz, tem princípio amargo, sendo usada em 
decocção ou extrato como tônica e febrífuga, ou nos mesmos 
casos em que são administradas as quinas do gênero Cinchona. 

Datura metel L. Estramônio. Propriedades idênticas a D. 
stramonium. 

Datura stramonium L. Saia-branca. Possui propriedades 
anticonvulsivante, narcótico sedativa, neuro sedativa e alucinógena. 
Inchaço localizado ou em todo o corpo. Planta muito tóxica. 

Datura stramonium var tatula (L.) Torr. Estramônio. Propriedades 
idênticas a D. stramonium. 

Nicandra physaloides. Joá-de-capote. A seiva é calmante, em doses 
mínimas, é diaforética, estupefaciente e diurética. Toxicologia: os 
frutos são tóxicos. São usados para matar moscas. 

Nicotiana glauca R. Grah. Fumo. As folhas mascadas são usadas 
para limpar os dentes e evitar cáries. 
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Nicotiana tabacum L. Fumo. A folha (rolo), natural (raspado) é 
usada para limpar dente e tratamento de lesões de pele e de má 
digestão. 

Physalis angulata L. Camapu. Planta indicada para tratar diabetes, 
antiinflamatório, desinfetante para doenças de pele, atividade 
imunoestimulante, ação citotóxica para células cancerosas, 
atividade anti viral, problemas de estômago. 
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Physalis pubescens L. Camapu. Propriedades semelhantes à P. 
angulata. 

Physalis neesiana Sendt. Camapu. Propriedades semelhantes à P. 
angulata. 

Salpichroa origanifolia (Lam.) Thellung. Congonha. O infuso das 
folhas produz certa embriaguez com logorragia e alucinações 
visuais; em doses altas é letal. As folhas fervidas com óleo têm 
propriedades anódinas, sendo aplicadas em artrites. 

Solanum aculeatissimum Jacq. Juá-bravo, ijuá. Sin.Solanum 
capsicoides Mill. Planta utilizada popularmente no tratamento de 
furúnculo na forma de cataplasma e no tratamento de lesões de 
pele. 
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Solanum americanum Mill. Erva-moura.Antiespasmódica, sedativa, 
expectorante, analgésica, diurética, depurativa, emliente, vulnerária, 
anti-reumática, diaforética, antiartrítica, anti-hipertensiva, 
aperiente, calmante, antiinflmatória, febrífuga, mineralizante, 
reconstituinte, narcótica, calmamante, afrodisíaca e analgésica. A 
fruta fresca é usada como antiparasitória. Indicada para uso 
externo no tratamento de ptiríase versicolor ou pano branco, 
feridas e úlceras, inflamações, áreas intumecidas, irritadas e 
dolorosas, furúnculo, panarício, queimaduras, psoríase, eczema, 
escrófulas, abcesso, acne, dermatite, erisipela, exantema, leucorréia, 
pústulas, tinha e vaginite. Internamente para o tratamento de asma, 
amidalite, anemia, cirrose, cólicas, diarréias, escorbuto, gastrite, 
meningite, paludismo, úlcera gástrica, terror noturno, excitação 
nervosa, cólica e afecções urinárias, gastralgia, crises hepáticas, 
espasmos vesicais, distúrbios digestivos e ginecológicos e 
hemorróidas. Toxicologia: De sabor doce, as bagas são 
tóxicas, embora não causem a morte. 
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Solanum capsicoides Mill. Ijuá. Planta utilizada popularmente no 
trtamento de furúnculo na forma de cataplasma. 

Solanum cernuum Vell. Panacéia. As folhas e raízes possuem 
propriedade diurética, hemostática, sudorifica e depurativa. São 
empregadas na forma de infusão como desobstruente do fígado, 
gonorréia, doenças de pele e ulceras cutâneas. 
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Solanum commersonii Dunal. Batatinha-silvestre. Os tubérculos tem 
ação drástica pronunciada. 

Solanum gilo L. Jiló. Tratamento de açúcar no sangue. 

Solanum lycocarpum. Lobeira. Indicações úlcera, bronquite, diabete, 
asma. Frutos e folhas. As folhas são calmantes. 
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Solanum lycopersicum. Tomate. Sin. Lycopersicon esculentum Mill. 
Folhas em decocção podem ser tomadas contra problemas de 
bexiga e rins. Para o fígado pode ser feita uma infusão com as 
folhas. Ungüento dos frutos do tomateiro contra hemorróidas e o 
suco pode ser usado para o intestino. Por possuir os flavonóides 
combate o câncer de próstata e de mama. Planta usada no 
tratamento de pressão alta e queimadura. Os frutos são usados 
para tratar hipertensão, afecções na boca e da garganta, dor de 
dente, resfriado, queimaduras e reumatismo. As folhas são 
antiasmáticas, sedante cardíaco e antiinflamatória. Possui ainda 
propriedades antioxidante e antiinflamatória nos casos de 
hiperplasia benigna da próstata. A polpa do fruto possui ação 
antifúngica contra Candida. Inibe a absorção do colesterol. A 
ingestão de 100 g das folhas ou do tomate verde pode causar 
severa intoxicação. 
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Solanum mauritianum Scopoli. Fruta-de-lobo. Planta com 
propriedades calmantes e diuréticas. 

Solanum melongena. Berinjela. Oxidante, remineralizante, 
alcalinizante, calmante, resolutiva, diurética, emoliente (folhas), 
digestiva.  Reduz a ação de gorduras no fígado e diminuir o 
colesterol. Diminui o colesterol, combate a inflamação dos rins e 
uretra, as enfermidades do fígado e estômago. Suas folhas servem 
para o preparo de cataplasmas para queimaduras, abcessos e 
herpes. O suco do fruto é bom diurético. 

Solanum paniculatum L. Jurubeba. As raízes e os frutos são 
antidiabéticos, aperientes, desobstruentes, colagogos, 
antiaN6emicos, diuréticos, febrífugos, anti-hidrópicos, 
antidispépticos, amargos e tônicos. Indicada para o tratamento de 
hepatite, tumores abdominais e uterinos, abcessos internos, 
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engurgitamento do fígado e do baço, icterícia, febres intermitentes, 
inapetência, atonia gástrica, dispepsia atônica, úlceras, feridas, 
cistite, debilidade orgânica, catarro na bexiga e impaludismo. 
Toxicologia: o uso da planta não deve ser prolongado. 

Solanum placitum C. Morton. Velame. O broto é utilizado para 
tratar dor de ouvido. 

Solanum sisymbriifolium Lam. Joá. O decocto das raízes é usado 
internamente como resolutivo e desobstruente dos órgãos 
digestivos e urinários. 

Solanum subumbellatum Vell. Velame-do-cupim. Usada para tratar 
gripe, resfriado, bronquite, asma e diurética. 

Solanum tuberosum L. Batata-comum. Planta utilizada no 
tratamento de dor de dente e no tratamento de lesões de pele. 

Withania somnifera. Aswaganda. É utilizada para a cura de várias 
doenças como a hanseníase, distúrbios do sistema nervoso, 
infecções intestinais, doenças sexualmente transmissíveis e 
reumatismo. É popularmente usada por médicos na Índia como 
um poderoso afrrodisiaco. É usado como amebiocida, anodino, 
bactericida, diurética, emenagoga, fungicida, sedativo, tônico, etc. 
Também foi observado o seu uso na medicina popular contra a 
artrite, asma, cancro, candidíase, constipações, tosse, cistite, 
debilidade, diarréia, febre, ginecopatias, soluços, hipertensão, 
inflamações, lombalgia, náusea, pilhas, proctite, psoríase, 
reumatismo, sarna, senilidade, varíola, úlceras, sífilis, tuberculose, 
tumores, tifóide, uterose e feridas. 
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 STERCULIACEAE

Cola acuminata Schott & Engl. Cola, noz-de-cola.Propriedades 
antibiótica, antidiarréica, diurética, estimulante do sistema nervoso 
central, estimulante cardiorespiratório, vasodilatador , aumenta o 
metabolismo e redutor do colesterol. 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba. Toda a planta tem 
propriedades diaforéticas e antivenéreas, antioxidante, 
antisecretorio, limpeza do couro cabeludo. As cascas são usadas no 
tratamento de úlceras da pele. 
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Helicteres sacarrolha A. St. Hil. Rosquinha. A raiz é usada na forma 
de chá para tratar coceira, para nascer dente e diarréia. 

Theobroma cacao L. Cacau. Sin. Theobroma sphaerocarpum A. Chev. 
Possui propriedade emoliente, diurética, vasodilatadora, 
estimulante do SNC e do coração análogas às da cafeína. Utilizado 
nas convalescenças como alimento energético, ataques anginosos, 
estimula as funções do aparelho urinário, combate as nefrites, é 
empregado nas fraquezas orgânicas e no esgotamento físico, 
rachaduras do lábio e bicos dos seios. 

Theobroma especiosa Willd. ex Mat. Cacau. Propriedades semelhantes 
à T. cacao. 

Theobroma grandiflorum (Willd ex Spreng) Schum.Cupuaçu. A polpa 
contém fósforo e vitamina C. As sementes apresentam por volta 
de 60% de gordura, com alto coeficiente de digestibilidade, como 
as do cacau, tendo a vantagem de não conter cafeína. A casca é 
utilizada para tratar diarréia. 

Waltheria americana L. Sin. Waltheria indica L.Douradinha. Planta 
utilizada 



 Plantas Medicinais Nativas e Exóticas

281 
 

popularmente como cicatrizante e antisifilítica. 

Waltheria douradinha St. Hil. Douradinha. O decocto de folhas e 
flores é empregado para lavar feridas. O infuso de folhas e flores é 
usado internamente, em bronquites, laringites e blenorragias. 
Planta incluída na Farmacopéia Brasileira, primeira edição (1926). 

 

Waltheria communis A. St. Hill. Malva branca. O oleo e a 
mucilagem são estimulantes, emética, diurética, sudorifica, 
disenteria, cistite e blenorragia. 

 

 STYRACACEAE

Styrax caporum Pohl. Cuia-do-brejo, benjoeiro, canela poça. Os 
ramos e as folhas possuem ação antifebril. Propriedade depurativa, 
analgésica, anti ulcera e diminuição da secreção gástrica. 
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Styrax ferrugineus Ness. ex Mart. Laranjinha do cerrado. 
Sin. Strigilia florida Miers, S. ferruginea (Ness & Mart.) Miers, S. 
reticulatus Mart. Os ramos e as folhas possuem ação antifebril e anti 
séptica. 

 

 SYMPLOCACEAE

Symplocus parviflora Benth. Pau-de-cangalha. A casca da raiz é 
usada como febrífugo. 

 

 TAXACEAE

 

Taxus brevifolia Nutt. Taxus. Todas as partes da planta, com 
exceção da polpa do fruto, são altamente venenosas, contem o 
Taxol potencial droga anti-câncer, em especial no tratamento do 
cancer do ovário. As concentrações de taxol são bastante baixos 
nas cascas, a solução é muito tóxico e, mesmo quando usado 
externamente, só deve ser utilizado sob supervisão de um médico 
qualificado. 
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 THEACEAE

Camelia sinensis. Chá verde. Originária da China acompanha a 
cultura há milênios como digestiva de fino paladar, diurética e 
levemente tônica, tem propriedades comprovadas no combate aos 
radicais livres assim como o colesterol e é usada em regimes de 
emagrecimento. 

Laplacea fruticosa (Schrader) Kobuski. Santa-rita. A casca é 
adstringente, usada em casos de disenteria. 

Ternstroemia brasiliensis Camb. Ternstroemia. A planta tem 
princípio adstringente e por isso é empregada na disenteria. 

 

 THYMELAEACEAE

Aquilaria agallocha. Aquilaria. A raiz e a casca da planta possuem 
propriedades documentadas e ações: antiasmático, antimicrobiana, 
digestiva e estimulante. 

 

Daphnopsis racemosa Griseb. Simbira. Planta utilizada popularmente 
para tratar reumatismo. 
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 THYPHACEAE

Typha dominguensis. Taboa. Adstringente, diurética, antidiarréica, 
antidisentérica, antiinflmatória, antianêmica, emoliente e tônica. 
Indicada para o tratamento de aftas e inflamações dérmicas 
(externo), dismenorréia, dores abdominais, dores estomacais, 
contusões e luxações, hemoptises, sangramento nasal, hematúria, 
hemorragia uterina funcional, afecções das vias urinárias e 
debilidades em geral. 

 

 TILIACEAE

Luhea divaricata Mart. et Zucc. Açoita-cavalo. Planta adstringente, 
as cascas e folhas são usadas, sob a forma de xarope, nas afecções 
do aparelho respiratório: laringites e bronquites. 

 

Tilia europaea L. Tília. Sedativa, diurética, sudorífica, 
antiinflamatória, antiespasmódica e vasodilatadora. Usada em 
casos de nervosismo e ansiedade, pois é excelente sedativo e 
calmante para os nervos. É antiespasmódica e diaforética por 
excelência. É indicada nos catarros brônquicos, bronquites, asma, 
gripe e tosse rebelde das crianças. A flor e a casca têm o efeito 
vasodilatador e suavemente hipotensor. 
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 TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L. Capuchinha. É excelente fonte de caroteno, 
ferro, cálcio, enxofre e vitamina C. É indicada no tratamento do 
Escorbuto e escrofulose. Combate as infecções das vias 
respiratórias e urinárias. É afrodisíaca, reguladora menstrual, 
tonificante e revigorante. 

  

 TURNERACEAE

Turnera ulmifolia L. Chanana. Folhas e raizes têm propriedades 
adstringentes, ação expectorante, e para tratamento da diabete. 
Combate amigdalite e tem ação tonica para o sistema nervoso, 
urina solta e albumina naurina. 
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ULMACEAE  

Hovenia dulcis Thunb. Tripa-de-galinha. Pedra nos rins e bexiga. 

 

  URTICACEAE

Parietaria officinalis L. Parietária. Planta com propriedade diurética 
e anti-inflamatória, adstringente e emoliente. Afecções das vias 
urinárias e para uso externo é usado para curar feridas, 
queimaduras, fissuras anais e labiais. 

Pilea microphylla Liebm. Brilhantina. Planta usada para tratar dor 
de barriga. 

Urera baccifera (L.) Gaudich. Ex. Wedd. Urtiga-brava.Planta 
diurética e emoliente. Tratamento de lesões de pele e frieiras. 
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Urtica dioica. Urtiga. Folhas de urtiga contêm ferro e vitamina C, 
podem ser usadas para tratar anemia e pouca circulação. Chá ou 
cataplasma feito de folhas de urtiga é usado para tratar eczema e 
problemas de pele. Suas propriedades adstringentes são usadas 
para evitar sangramento. Hoje, a urtiga é usada para febre, artrites, 
anemia, e, surpreendentemente, até mesmo para erupção cutânea 
causada pela urtiga. Diurético, tônico, adstringente, previne 
hemorragia, anti-alergênico, reduz amplificação de próstata (raiz). 

 

 

  VALERIANACEAE

 

Valeriana officinalis. Valeriana. É uma planta relaxante, e é muito 
efetivo para insônia. É freqüentemente usado como um 
tranqüilizante, mas não deixa nenhum efeito lento no usuário. É 
usado para tensão nervosa, alivio da dor, e para espasmos 
musculares. Não deve ser tomado por um período longo de 
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tempo, pode causar depressão mental em algumas pessoas depois 
de uso fixo em longo prazo. 

 

 VELLOZIACEAE

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. Canela-de-ema.Planta com 
propriedade anti-inflamatória e anti-reumática. 

 

 VERBENACEAE

Aegiphila lhotskiana Cham. Aegifila. Planta usada como medicinal, 
nativa da Bolivia,Cerrado no Brasil. Esta planta foi citada Flora 
Brasiliensis por Carl Friedrich Philipp von Martius. 

Aloysia gratissima (Gill. et Hook) Tronc. Erva santa, alfazema. Sin. 
Lippia lycioides Steud. Planta utilizada popularmente para dor de 
cabeça. Estomáquica, balsâmica, anticancerosa, antigripal, anti-
reumática, béquica e anticancerígena. É indicada para o tratamento 
de resfriados, gastralgias e para lavagem de feridas e úlceras. 
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Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton. Cidró. Adstringente, sedativo, 
reduz febre e alivia espasmos do sistema digestivo, o óleo é 
inseticida e bactericida. As folhas são usadas contra resfriados 
febris, digestivo, estimulante e tônico. 

Glandularia peruviana (L.) Small. Verbena-melindre.Planta 
febrífuga, estimulante e externamente, cicatrizante. 

Lantana camara L. Cambará. O infuso das folhas e flores é 
empregado em certas moléstias catarrais. As folhas, em banhos, 
são antireumáticas. Planta incluída na Farmacopéia Brasileira, 
primeira edição (1926). 
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Lantana lilacina Desf. Cambará. Planta utilizada para tratar 
inflamação de garganta, tosse, gripe, bronquite e asma. 

Lippia alba.(Mill.) N. E. Br. Erva cidreira brasileira. 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. 

 

Lippia gracilis Schauer. Alecrim-da-chapada. Possui atividade 
antimicrobiana, é usada para limpeza íntima. Possui ação para 
tratar acne, sarna, pano-brnaco, impingens, caspa e mau cheiro nos 
pés, axilas e virilhas. 

Lippia microphylla Cham. Alecrim-da-chapada. As folhas são 
usadas no tratamento de gripe, bronquite e sinusite. 
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Lippia sidoides Cham. Alecrim-pimenta. Usada contra rinite 
alérgica, infecções na garganta, cáries, mau cheiro nas axilas e nos 
pés, aftas e corrimento vaginal. 

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl.: Gervão.Cicatrizante, 
béquico, diurético, vermífugo, digestivo, combate úlcera péptica, 
afecções hepáticas e biliares, parasitas intestinais, febres, bronquite 
crônica e dores de origem reumática. 

Stachytarpheta elatior Schult. Gervão. A raiz na forma de chá frio é 
utilizado para tratar  inflamação. 

Verbena erinoides Lam. Gervão-cheiroso. Planta antiemética, 
diaforética, tônica e estimulante do aparelho digestivo. 

Verbena litoralis Kunth. Fel-da-terra. Planta usada para tratar dor 
de cabeça, problemas no fígado. Planta com propriedades 
febrífugas, estimulantes, diaforéticas, tônicas; externamente é 
cicatrizante. 
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Verbena officinalis. Verbena. É usada para tratar o fígado e doenças 
relacionadas ao fígado, como também menstruações dolorosas ou 
irregulares. Também ajuda no aumento do fluxo do leite na fase de 
amamentação. Verbena é usada em incensos e banhos. 

Verbena rigida Spreng. Quatro-cantos. Planta utilizada para tratar 
diarréia. 
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Vitex agnus-castus L. Alecrim-d’angola.  A gripe é usada para tratar 
febre. 

Vitex montevidensis Cham. Tarumã. Os frutos são comestíveis e 
deles se extrai um óleo fino que tem propriedades antivenéreas. 

 

 VIOLACEAE

Anchietea salutaris St. Hil. Cipó-suma. Tratamento de lesões de 
pele. O decocto das raízes é usado como drástico, depurativo, 
sendo venenoso em altas doses. Também é usado em edemas, nas 
pirexias (febre) e convulsões de crianças. Planta incluída na 
Farmacopéia Brasileira, primeira edição (1926). 



 Marcelo Rigotti

294 
 

Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-Menz. Ipeca-branca. As raízes são 
antidiarréicas e amebicidas. 

Hybanthus lanatus (A. St.-Hil.) Bail. Papaconha. É utilizada para 
tratar inflamação, gripe, febre, broncopneumonia e disenteria. 

Jonidium commune St. Hil. Jonidium. A raiz possui propriedade 
emética. 

Viola odorata. Violeta. É efetiva curando úlceras internas. É 
interiormente e externamente usado para abscessos, tumores, e 
glândulas inchadas. É útil tratando tumores malignos ou benignos. 

Viola tricolor. Amor-perfeito. Diurética, cicatrizante, 
antiinflamatória, depurativa, laxante, febrífugo, fluidificante do 
sangue. Usa-se como cosmético, contra o ressecamento, rugas e 
estrias. É empregada também em todos os casos de eczemas. 

 

 VITACEAE

Cissus sicyoides L. Insulina. Sudorífica, hipotensora, preventiva de 
derrame, antidiabética, antiinflamatória, anti-reumática, 
estomáquica e anti-hemorróida. Indicada para problemas 
respiratórios, hepáticos, renais e de ovários e para epilepsia. As 
folhas amassadas servem para furúnculos, e as folhas aquecidas são 
usadas em abscessos e gânglios inflamados. 
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Vitis sp. Uva. Folhas e gavinhas, em infusão, auxiliam nas 
infecções externas e dos olhos. As uvas ajudam ainda a 
desintoxicar o organismo. O suco de uva ajuda no processo de 
regeneração das células dos rins e do fígado, purifica e renova o 
plasma do sangue e tem uma ação laxante poderosa, regularizando 
o funcionamento dos intestinos e evitando a fermentação e 
produção de gases. Os flavonóides, pigmentos da casca da uva 
vermelha, ajudam a aumentar as taxas do bom colesterol (HDL) 
prevenindo doenças do coração. Mas os diabéticos devem tomar 
cuidado, pois o suco de uva é rico em frutose, o açúcar natural da 
fruta. 

 

 VOCHYSIACEAE

Salvertia convallariodora. Bananeira. Planta com propriedade 
gastroprotetora. 
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Qualea grandiflora Mart. Pau-terra. O fruto é usado para tratar 
sapinho, boqueira, ferimentos, inflamações. 

Vochysia rufa Mart. Pau-doce. Usada para tratar resfriado, 
vermífugo, antibiótico, hepatoprotetor, antidiarréico. 

 

  WINTERACEAE

Drimys brasiliensis Miers. Casca d’ anta. Cascas e folhas, em 
decocção, são usadas como estimulantes, aromáticas, febrífugas e 
tônicas. Também empregadas nas dispepsias e cólicas intestinais e, 
unidas a outras substâncias, como um excelente antagonista da 
tuberculose. 

Drymis winteri J.R.Forst. & G.Forst. Casca d’ anta.Tratamento de 
má digestão. Planta incluída na Farmacopéia Brasileira, primeira 
edição (1926). 

 

 ZAMIACEAE

Zamia brogniartii Wedd. Maquine. A raiz ou broto macerado, 
ralado na comida é usado para nascer dente de criança e dor de 
barriga. 
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  ZINGIBERACEAE

Aframomum melegueta K. Schum. Aframomum. As sementes são 
valorizadas por suas propriedades digestivas. 

Alpinia zerumbet. Colônia. As folhas e os rizomas abaixam a 
pressão sanguínea, aliviam a dor, elimina as bactérias e insetos. A 
decocção elimina fungos, alivia espasmos, elimina a cândida, reduz 
a dor e é antioxidante. O óleo essencial da folha é usado para a 
pressão do sangue elevada e como um tônico do coração. Em 
outras partes do mundo a planta é considerada balsâmica, diurética 
e estomáquica é usada tradicionalmente para calafrios e resfriados, 
febres, flatulência, problemas do estômago e indigestão. 
Propriedades: analgésica, antibacteriana, anticandidal, antifungica, 
antiinflamatória, antimicobacterial, antioxidante, antiparasítica, 
antiespasmódica, antiulcerosa, diurética, hipotensiva, inseticida, 
relaxante muscular, estimulante uterina. Cuidados: Estimula o 
útero e é contra indicado na gravidez. Pode também aumentar a 
eficácia dos medicamentos usados no tratamento da hipertensão. 
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Curcuma longa L. Açafrão. Usada como tempero e corante. Possui 
ativividade hipoglicemiante, estimula secreção da bílis, tratamento 
de cáculo biliar, prisão de ventre, imunoestimulante, 
antimicrobiana, atividade citotoxica para células de linfomas, 
reduzindo o crescimento de tumores. 

Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe. Zedoária.Estimulante 
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aromático, regulador das funções hepáticas, digestiva e renal, 
antiasmática, febrífuga, vermífuga, anti-reumática, antidispeptica, 
estomáquica, emenagoga, restauradora e antiflatulência. Indicada 
para prevenção de úlcera gástrica, útil no tratamento de distúrbios 
hepáticos, hepatite, resfriados, afecções urinárias, cólicas, vômitos, 
tosse, distúrbios menstruais e gastrintestinais, problemas 
pulmonares e dermatoses. Toxicologia: mulheres nos três 
primeiros meses de gravidez não devem ingerir. 

Hedychium coronarianum Koenig. Lírio-do-brejo. O rizoma é 
béquico, excitante, tônico e anti-reumático e as flores 
cardiotônicas. O rizoma apresenta atividade contra bactérias. Os 
rizomas fornecem fécula comestível. 
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Renealmia petasites Gagnep. Pacova. Tratamento de má digestão. 

Zingiber officinale Roscoe. Gengibre. 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, antiinflamatório, anti-séptico. 
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	Eugenia involucrata DC. Pitanga-do-mato. Propriedade diurética, usada para tratar diarréia e reumatismo.
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