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RESUMO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 80% da população 

mundial faz uso das práticas tradicionais no que se refere à atenção primária à 

saúde, e 85% dessa parcela utiliza plantas ou preparações à base de vegetais. 

Foi realizado um estudo transversal no período de agosto de 2015 a janeiro de 

2016, no qual buscou investigar o uso de plantas medicinais em quatro unidades 

básicas de saúde do município de Aracaju-SE. Para tal, aplicou-se um 

questionário semiestruturado a 554 usuários caracterizando as plantas 

utilizadas. Paralelamente foi realizada a coleta e identificação botânica das 

plantas medicinais relatadas. Com relação à idade, os participantes tinham uma 

média de 43,79 (desvio ±15,14) anos. Quanto ao perfil de utilização observou-

se que o uso de plantas medicinais aumentava conforme a idade (p<0,05). Entre 

os entrevistados 71,79% utilizam plantas medicinais, a principal forma extrativa 

utilizada foi a infusão 44,4%, os sintomas e doenças citadas como justificativa 

para o uso de plantas medicinais foram: infecção respiratória (13%), febre (8%), 

diarreia causada por verminose (6%), diarreia sem causa definida (10%), dor de 

cabeça (8%), dor no estômago (14%), gripe e insônia (10%), hipertensão (7%), 

infecção bacteriana (10%) e anti-inflamatório (14%). Foram identificadas 21 

espécies vegetais, dessas, uma planta possuía identificação botânica diferente 

da citada pela comunidade. Os resultados evidenciam a importância da medicina 

tradicional no cuidado da saúde e a necessidade de mais estudos com o objetivo 

de assegurar o uso racional e seguro das plantas medicinais. 

Palavras chave: plantas medicinais; medicina tradicional e complementar; 

fitoterapia; atenção primária 
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ABSTRACT 

According to the World Health Organization (WHO) 80% of the population makes 

use of traditional practices with regard to primary health care, and 85% of this 

portion uses plants or plant-based preparations. A cross-sectional study from 

August 2015 to January 2016, which sought to investigate the use of medicinal 

plants in four basic health units in the city of Aracaju-SE. To this end, it applied a 

semi-structured questionnaire to 554 users featuring plants used. Alongside the 

botanical collection and identification of the reported medicinal plants was carried 

out. With regard to age, the participants had an average of 43.79 (SD ± 15.14) 

years. As for the usage profile it was observed that the use of medicinal plants 

increased with age (p <0.05). Among the 71.79% respondents use medicinal 

plants, the main used extraction form was the infusion 44.4%, symptoms and 

diseases cited as justification for the use of medicinal plants were respiratory 

infection (13%), fever (8%), diarrhea caused by worms (6%), without apparent 

cause diarrhea (10%), headache (8%), pain in the stomach (14%), flu and 

insomnia (10%), hypertension (7%), bacterial infection (10%) and anti-

inflammatory (14%). They identified 21 plant species, of these, a plant had 

different botanical identification of said community. The results show the 

importance of traditional medicine in health care and the need for more studies 

in order to ensure rational and safe use of medicinal plants. 

Key words: medicinal plants; traditional and complementary medicine; 

phytotherapy; health primary 

 

 

 

 

  



7 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Tradicional Complementar (MTC) é um instrumento 

importante e com frequência subestimada da atenção em saúde. Esta prática de 

saúde é realizada em todos os países do mundo, nos quais, atualmente, se relata 

a necessidade de elaborar um enfoque coerente e integral da atenção à saúde 

que facilite aos governos, profissionais e usuários o acesso a MTC de maneira 

segura, respeitosa, acessível e efetiva (OMS, 2014).  

 

Neste contexto, o uso de plantas medicinais destaca-se na população. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010), as plantas medicinais 

constituem o principal componente da MTC, contribuindo para a promoção, cura 

e reabilitação da saúde. De acordo com a instituição os ricos recursos de plantas 

medicinais estão disponíveis e são uma opção para o autocuidado em saúde. A 

OMS encoraja a inclusão das plantas medicinais em programas de países em 

desenvolvimento devido ao grande potencial que essas representam na luta 

contra várias doenças (OMS, 2002).  

 

 No Brasil, o Ministério da Saúde tem realizado ações para a inserção das 

práticas integrativas e plantas medicinais nos cuidados da saúde da população. 

Nesse sentido, documentos como a Política de Plantas Medicinais, o Programa 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos buscam estabelecer diretrizes e linhas 

prioritárias para o desenvolvimento de ações que garantam o acesso seguro e o 

uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no país (Brasil, 2006a).  

  

 Apesar do relato de uso de plantas medicinais e fitoterápicos pela 

população, há poucos relatos sobre o uso de plantas medicinais pelos pacientes 

e pela equipe de saúde do SUS, especialmente no nordeste do Brasil. Diante do 

exposto, foram entrevistados profissionais que trabalham no SUS e os pacientes 

que utilizam o sistema público de saúde, a respeito de sua experiência com 

etnomedicina. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo etnofarmacológico, realizado em quatro unidades 

de saúde localizadas no município Aracaju - SE, Brasil. Os critérios de inclusão 

para participar do estudo foram: Pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 

anos, cadastrados na unidade de saúde que aceitaram participar do estudo e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A amostra foi 

selecionada por conveniência, a entrevista realizou-se nas unidades de saúde e 

a coleta de plantas medicinais ocorreu na residência e nas unidades 

 

Área de estudo 

O munícipio de Aracaju é uma cidade média com 571.149 habitantes. Está 

localizada na região nordeste do Brasil, sendo o menor estado da Federação 

Brasileira, sua economia é baseada na indústria, turismo e serviços.   

 

 

Seleção das unidades 

 

As unidades de saúde foram selecionadas com base em levantamento 

prévio que buscou identificar a presença de horto medicinal na unidade de saúde 

e utilização de plantas medicinais pelos usuários cadastrados. As unidades 

escolhidas foram: Manoel de Souza Pereira, Edézio Vieira de Melo, Augusto 

Franco e Eunice Barbosa. Essas unidades estão localizadas no munícipio de 

Aracaju 

 

Coleta das plantas medicinais  

 

As plantas medicinais foram coletadas nas unidades de saúde e na casa 

dos usuários com a ajuda de informantes (agentes comunitários de saúde). As 

plantas medicinais foram recolhidas em seus hábitos naturais ou nas hortas 

seguindo protocolos botânicos de coleta de espécies vegetais. Para a coleta das 



9 
 

plantas medicinais cultivadas na casa dos usuários da unidade de saúde foi 

utilizado o método da bola de neve “snow ball sampling” (ATKINSON, 2001).  

 

Esta técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada em 

pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos 

participantes até que seja alcançado o objetivo proposto (ATKINSON, 2001). 

Posteriormente as espécies selecionadas foram identificadas pelo herbário do 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, com posterior 

depósito de exsicata. 

 
 

Questionário  

 

 O questionário adaptado de Silva e colaboradores (2013) incluiu 31 

questões que abordaram dados sócio econômicos, estado de saúde e plantas 

medicinais utilizadas: 

Informações sobre o estado de saúde: (1) como o senhor considera o seu 

estado de saúde? (2) o senhor tem algum problema de saúde?  

Questões etnobotânicas: (1) utiliza planta medicinal, (2) quais e para qual 

finalidade? (3) parte utilizada, (4) local de aquisição (5) vantagem, (6) 

desvantagem. 

Questões etnomédicas: (1) questionamento do médico quanto ao uso de 

plantas medicinais (2) aprendizado quanto ao uso (3) prescrição de Plantas 

medicinais pelo médico. 

 

 

Frequência de citação das espécies 

 

A frequência relativa de alegação de uso para cada espécie (FRAPS) é 

dada pela proporção entre a frequência de indicação do problema de saúde para 

cada espécie (FIPS) pela frequência de citação da espécie correspondente 

(FCE). Esta equação foi adaptada de um estudo anterior (Barbosa, 2009) para 

este projeto. Quanto maior o FRAPS, maior a concordância de uso entre os 

informantes. 
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FRAPS = frequência de indicação do problema de saúde para a espécie x 100 

frequência de citação da espécie 

 

 

Pesquisa da Literatura 

 

Após a coleta e seleção das plantas medicinais com maiores índices de 

FRAPS, houve uma revisão das bases internacionais que relatavam seu 

potencial efeito terapêutico. Para tal foi consultado as seguintes bases de dados: 

Scopus; PubMed/Medline; Science Direct e Google Scholar. 

 

 

Análise estatística 

A análise descritiva estatística foi realizada usando o SPSS versão 10.0, 

realizando o teste chi-quadrado de Pearson (χ2) foi utilizado para as associações 

estatísticas. Diferenças significativas foram aceites no valor de p <0,05. 

 

 

Aspectos éticos 

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Assim, todos os 

concordantes em participar do estudo serão previamente esclarecidos quanto às 

metas e a natureza da pesquisa, assinando um termo de consentimento livre e 

esclarecido, de acordo com a Resolução CNS nº 466/12 (BRASIL, 2012). 

 

 

RESULTADOS 

Análise geral dos dados  

Foram entrevistados 554 pessoas, destas 84,5% eram do sexo feminino. 

A média de idade dos participantes foi de 43,79 anos (± 15,14). Ao analisar a 

idade e o uso de plantas medicinais, observou-se que o aumento na frequência 

de utilização de plantas medicinais é proporcional ao aumento da faixa etária 
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(p<0,05). Com relação ao nível de escolaridade 89,5% sabem ler e escrever, 

contudo a maioria dos entrevistados apresentavam no máximo até quatro anos 

de estudo (ensino fundamental incompleto).  

 

No que concerne à moradia, 82,1% moram em casa e 62% cultivam 

plantas medicinais. A maioria das mulheres entrevistadas eram donas de casa 

(55%) ou aposentadas (35%). Os homens em sua maioria trabalhavam (67%) e 

apenas 20% eram aposentados. Quando questionados sobre suas condições de 

saúde 36% consideram a sua saúde regular, 38% ruim e apenas 67% considera 

a saúde excelente. No que diz respeito às doenças crônicas 76% dos pacientes 

apresentavam hipertensão arterial ou diabetes e 24% apresentam as duas 

enfermidades concomitantemente.  

 

Com relação aos sintomas descritos para a utilização de plantas 

medicinais, os mais citados foram: infecção respiratória (13%), febre (8%), 

diarréia causada por verminose (6%), diarreia sem causa definida (10%), dor de 

cabeça (8%), dor no estômago (14%), gripe e insônia (10%), hipertensão (7%), 

infecção bacteriana (10%), anti-inflamatório (14%) (Figura 1). 

 

Quando questionados se informam ao médico durante a consulta que 

estão utilizando plantas 52% não informam o profissional de saúde sobre o uso 

das ervas medicinais. Ao realizar a entrevista com os profissionais de saúde 

(médico, odontólogo, enfermeiro) 79% não perguntam ao paciente sobre o uso 

de plantas medicinais ou fitoterápicos (Tabela 1). No que se refere ao uso de 

medicamentos 72% utilizam algum tipo de medicamento. Além do exposto, 

verificou – se a prescrição de plantas medicinais ou medicamentos fitoterápicos 

na qual constatou-se que somente 27% dos profissionais prescrevem plantas 

medicinais ou fitoterápicos. 

 

 



12 
 

Uso de plantas medicinais   

Do total da população entrevistada, 71,79% utilizam plantas medicinais, 

85% estavam utilizando algum medicamento sob prescrição, 10% utilizavam 

medicamento por conta própria e somente 5% utilizavam exclusivamente plantas 

medicinais. As plantas medicinais foram obtidas no quintal da residência 52%, 

unidade de saúde 20%, farmácias e ervanarias 10% ou na vizinhança do bairro 

18%. A maioria dos pacientes 79% utilizavam plantas recomendadas por amigos 

ou familiares, somente 1% utilizavam por meio do aprendizado em cursos sobre 

fitoterapia, indicação médica ou por meio da internet (Tabela 2). As principais 

formas extrativas utilizadas foram a infusão 44,4%, 13,5% decocção, 5% 

lambedor 3% tinturas e 34% a combinação de pelo menos de duas formas 

extrativas citadas anteriormente (Figura 2). 

Normalmente 80% das plantas eram ingeridas via oral por meio do infuso 

(chá), consumidas durante o período do dia. Quando questionados sobre a 

motivação para o uso de plantas medicinais, 36,8% acreditam ser efetivo; 5,1% 

por proporcionar bem-estar; 1,6% pelo custo e acessibilidade; 25,55% por ser 

natural e 18%por não necessitar de prescrição médica. Entre os entrevistados 

13% não souberam relatar o motivo pelo qual utilizam plantas medicinais. 

A maior parte dos entrevistados (51%) não acreditam que as plantas 

medicinais podem causar algum prejuízo à saúde, apenas 2,4% acreditavam que 

as plantas medicinais poderiam ser tóxicas; 1,4% não acreditavam na efetividade 

farmacológica, porém utilizavam por respeito aos familiares. Somente 0,2% 

atribuem desvantagem devido às possíveis interações medicamentosas; 2,5% 

ao sabor amargo das ervas medicinais; 5% aos efeitos colaterais, 2% à falta de 

informação; 8% por outros motivos (cultivo, demora do efeito, excesso, 

impurezas) e 27,5% recusaram-se a responder. 

 

 

Plantas Medicinais  

Os nomes populares das plantas medicinais citadas pelos entrevistados 

foram: Aroeira (225), o Boldo (650), a Camomila (500), Erva-cidreira (300), 
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Capim santo (345), Erva doce (240), Anador (40), Sambacaitá (390), Mulungú 

(90), Cana do brejo (35), Pixilinga (130), Quebra pedra(435), Espinheira santa 

(290), Barbatimão (90), Mertiolate (79), Mastruz (370), Noni (145), Saião (215), 

Manjericão (340) e Chá Verde (350), Pinhão Roxo (95), Gervão (210), Pitanga 

(300), Nim (279), Folha de Feiticeira (34), Embaúba (390), Jamelão (160), 

Goiaba (58), Mamão (67), Hortelã (145), Tansagem (20) (Tabela 3). Todavia ao 

coletar as plantas medicinais nas unidades de saúde e nas residências não 

observou-se a mesma quantidade de ervas medicinais de acordo com as citadas 

no momento da entrevista.  

 

As plantas medicinais coletadas nas unidades e residências eram plantas 

da família Lamiaceae (18,18%), Euphorbiacea e Myrtaceae (13,64% cada), 

Amaranthaceae, Anacardiaceae, Asteraceae, Caricaceae, Costaceae, 

Crassulaceae, Meliaceae, Poaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Urticaceae, 

Verbenaceae (4,55% cada) (Tabela 4). Nesta busca observou-se que a maioria 

das indicações terapêuticas indicadas pelos usuários possuía referência na 

literatura em conformidade com sua indicação terapêutica.  

 

 

 

DISCUSSÃO 

Os estudos etnofarmacológicos tem como objetivo identificar as principais 

plantas da região que são utilizadas para um determinado propósito, essas 

pesquisam relacionam a interação do homem com as plantas medicinais 

possibilitando inferir sobre as doenças prevalentes na comunidade. As plantas 

medicinais têm um papel essencial nos cuidados da saúde, sendo seu uso 

extensivamente documentado em diferentes culturas. Segundo o Centro de 

Medicina Tradicional, os diversos compostos utilizados em medicamentos são 

derivados de plantas medicinais, descobertos pelo uso ou relato em pesquisas 

etnofarmacológicas (Cragg, 2013). 
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De acordo com a doença e sua complexidade, é importante realizar 

estudos para identificar as plantas medicinais, investigando determinados efeitos 

terapêuticos, identificando seus compostos e seu possível mecanismo de ação. 

Em recente levantamento etnofamacológico sobre plantas medicinais para 

tratamento de diabetes tipo 2 realizada na cidade de Cakchiquels na Guatemala, 

os autores relataram a necessidade de realizar estudos sobre as plantas 

selecionadas com o intuito de comprovar os efeitos e identificar a composição 

fitoquímica responsável pelo mecanismo de ação (Cruz & Andrade-Cetto, 2015). 

 

Nesta pesquisa o uso de plantas medicinais aumentava conforme a idade. 

Este fato pode ser devido à cultura de transmitir os conhecimentos entre 

gerações. Ademais, a crença na inocuidade das ervas medicinais e a busca na 

cura das doenças crônicas por meio da fitoterapia, possivelmente pode justificar 

a utilização. Nos Estados Unidos e México os idosos entrevistados utilizavam 

duas ou mais plantas medicinais, destacando -se o chá de camomila seguido 

pelo alho (LOYA, 2009). Dergal e colaboradores (2002) relatam o uso de plantas 

medicinais com o avanço da idade com a identificação de interações entre 

medicamentos. 

 

Os pacientes dessa pesquisa não informam ao médico ou profissional de 

saúde o uso de plantas medicinais. Como descrito anteriormente a maior parte 

dos pacientes utilizam medicamentos, fator de risco para possíveis interações 

com as ervas medicinais. As plantas medicinais contêm substâncias 

farmacologicamente ativas que podem interagir com drogas sintéticas podendo 

causar prejuízos à saúde (Posadzki, 2012). O emprego das plantas está 

fundamentado na tradição cultural e muitas vezes os pacientes não relatam sua 

utilização aos profissionais de saúde (Lima, 2012). Ademais, é importante 

destacar o papel do profissional de saúde ao realizar a anamnese investigar o 

uso de plantas medicinais como outras substâncias que podem ser benéficas ou 

prejudiciais à saúde do paciente.   
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No processo de utilização das plantas medicinais observa-se que a parte 

vegetal mais utilizada foi a folha e a forma extrativa mais utilizada, o infuso. 

Outros estudos etnobotânicos realizados em diversas regiões do Brasil 

descrevem a folha como a parte vegetal mais utilizada no preparo das plantas 

medicinais (Souza et al., 2010; Lima et al., 2011; Freitas et al., 2012). A depender 

da parte da planta utilizada, as formas de preparo dos remédios caseiros também 

variam portanto, é necessário utilizar a parte vegetal de maneira adequada, 

possibilitando a correta extração dos princípios ativos e, consequentemente, a 

manutenção do efeito farmacológico (Júnior et al., 2012). 

 

O cultivo doméstico foi a principal forma de obtenção das plantas 

medicinais relatadas pelos usuários, o cultivo doméstico é fundamental para 

preservação e transmissão do conhecimento sobre as plantas medicinais (Giraldi 

& Hanazaki 2010). No entanto, o cultivo das plantas medicinais deve ser 

realizado com o máximo de cuidado, evitando o uso de agrotóxicos, locais 

susceptíveis a contaminações (ex; metais pesados) e outras situações que 

possibilitem intoxicações (Ming et al., 2012; Veiga Junior 2008). 

 

Neste estudo, a partir dos levantamentos e do cálculo do FRAPS, 

podemos inferir um alto percentual de conformidade de indicação terapêutica 

entre os pacientes. Esses resultados demonstram a uniformidade no 

conhecimento e a importância da medicina tradicional no aprendizado sobre 

plantas medicinais, visto que a maior parte dos entrevistados utilizam plantas por 

meio do aprendizado com os familiares.   

 

Como resultado da pesquisa, recomendamos mais estudos para a planta 

medicinal Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC, denominada popularmente nesta 

pesquisa como Tansagem. Ao realizar a identificação botânica e busca na 

literatura observa-se que o nome popular Tansagem é para outra espécie de 

planta medicinal (Plantago major L.), o que pode explicar o baixo índice de 
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FRAPS devido à identidade botânica errada (Samuelsen, 2000; Mota, 2008; 

Shirley, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

Das 21 espécies identificadas 80,95% tem alto índice de conformidade de 

indicação terapêutica entre os usuários, dessas ervas medicinais, a maioria 

possui atividade farmacológica descrita na literatura. Esses resultados 

evidenciam a importância da medicina tradicional no cuidado da saúde e a 

necessidade de mais estudos com o objetivo de assegurar o uso racional e 

seguro das plantas medicinais.  
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FIGURAS 

 

 

Figura 1. Distribuição percentual dos sintomas e doenças como justificativa para 
o uso de plantas medicinais.       
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Formas extrativas utilizadas no processo de uso de plantas medicinais. 
Aracaju, 2015.  
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Tabela 1. Questionamento e relato feito pelo médico sobre uso de plantas 
medicinais. Aracaju, 2015 

Variável % 

Relato ao médico  
Sim 47,85 
Não 52,15 

  
Questionamento do médico  

Sim 20,84 
Não 79,16 

 
 

 

Tabela 2. Características gerais de uso das plantas medicinais 

Variável  Frequência % 

Uso de plantas 

medicinais 

   

Sim  397 71,79 

Não  157 28,21 

Forma de 

obtenção 

   

Quintal  206 52 

Unidade de 

Saúde  

 79 20 

Farmácias e 

ervanarias 

 39 10 

Vizinhos  71 18 

Forma de 

aprendizado 

   

Amigos/familiares  313 79 

Mídia, internet, 

cursos, indicação 

médica 

  4 1 

Não respondeu  78 20 
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Tabela 3. Plantas citadas nas entrevistas realizadas nas unidades de saúde nos anos de 2014-2015, com respectivas alegações de 
uso.  

Nome da planta Parte usada Preparação Indicação popular 

Aroeira Folhas e casca decocção Anti-inflamatório 

Anador folha infusão Diarréia, dor, febre  

Barbatimão casca Infusão, 

decocção, tintura 

Úlcera gástrica, gastrite, diabetes, doenças da pele, impotência 

sexual 

Boldo folhas Infusão Dor no estômago, ressaca, diarreia, flatulência, dores no fígado 

Chá verde folhas infusão Perda de peso 

Camomila folhas Infusão Calmante, flatulência, dor no estômago 

Capim Santo folhas  Infusão Pressão alta, calmante 

Cana do Brejo folha e raiz Infusão Anti-inflamatório, doenças no trato urinário 

Erva cidreira Folhas e flores Infusão Dor no estômago, diarreia, flatulência, cefaleia, hipertensão 

Erva doce Fruto seco Infusão Calmante, flatulência, dor de cabeça, refluxo 

Espinheira Santa folhas Infusão Gastrite e úlcera 

Mulungu Casca, folhas Decocção Analgésico, calmante, expectorante 

Pixilinga sementes infusão Enxaqueca 

Pinhão roxo folhas infusão Cicatrizante, purgativo 
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Tabela 3 (cont). Plantas citadas nas entrevistas realizadas nas unidades de saúde nos anos de 2014-2015, com respectivas 
alegações de uso.   

Nome da planta Parte usada Preparação Indicação popular 

Quebra pedra folhas e flores Infusão, decocção Pedra nos rins e diurético 

Sambacaitá folhas, flores e 

caule 

Infusão, decocção Antimicrobiano e anti-inflamatório 

Saião folhas  Infusão, suco Anti-inflamatória, anti – hipotensora, digestiva, 

antimicrobiana 

Mertiolate folhas infusão Cicatrizante, anti-hemorrágico 

Mastruz folhas e sementes Infusão, lambedor Anti-inflamatória, expectorante, vermífuga, digestiva 

Noni frutos suco Anticancerígeno 

Manjericão da folha 

larga 

folhas Infusão, lambedor Calmante, expectorante, anti-diarréico, gastrite 
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Tabela 4. Plantas usadas e identificadas em quatro unidades básicas de saúde do munícipio de Aracaju-SE.  

Nome científico Nome popular Parte usada Indicação Terapêutica Voucher FRAPS 

Croton heliotropiifolius Kunth Velame folhas Problemas de pele, infecção 

fúngicas, hipertensão 

35067 70% 

Kalanchoe crenata (Andrews) 
Haw. 

Saião 

folhas Anti-inflamatória, anti – 

hipotensora, digestiva, 

antimicrobiana 

35068 98% 

Plectranthus barbatus 
Andrews 

Boldo 

folhas Dor no estômago, ressaca, 

diarreia, flatulência, dores 

no fígado 

35069 100% 

Jatropha gossypiifolia L. 
Pinhão roxo 

folhas Cicatrizante, purgativo 35070 60% 

Melissa officinalis L. 

Erva Cidreira 

folhas Dor no estômago, diarreia, 

flatulência, cefaleia, 

hipertensão 

35071 100% 

Morinda citrifolia L. 
Noni 

fruto anticancerígeno 35072 100% 

Schinus terebinthifolius Raddi 
Aroeira 

folhas Anti-inflamatório 35073 100% 

Mesosphaerum pectinatum 
(L.) Kuntze 

Sambacaitá 

folhas Antimicrobiano e anti-

inflamatório 

35074 100% 

Stachytarpheta cayennensis 
Vahl. Gervão 

folhas Febre, dor de barriga 35075 50% 

Eugenia uniflora L. 
Pitanga 

folhas, frutos Febre, repositor hormonal 35076 100% 

Azadirachta indica A. Juss. 
Nim indiano 

folhas repelente 35077 100% 
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Cymbopogon citratus (DC) 
Stapf Capim Santo 

folhas Pressão alta, calmante 35078 100% 

Costus spicatus (Jacq.) Sw. 

Folha da costa folhas Anti-inflamatório, doenças 

renais 

35079 
 

90% 

Asteraceae Asteraceae 

folhas Antimicrobiana, 

osteoporose 
35080 

56% 

Cecropia pachystachya Trécul 
Embaúba folhas Anti-hipertensivo  

35081 
100% 

Alternanthera brasiliana L. 
Penicilina, anador folhas Cicatrizante, febre 

35082 
100% 

Syzygium cumini (L.) Skeels 

Jamelão Frutos, folhas, 

sementes e casca 

Diabetes, antimicrobiana 

35083 

98% 

Psidium guajava L. 
Goiaba folhas e fruto Antidiarréica 

35084 
100% 

Carica papaya L. 
Papaya Folhas e fruto Laxante 

35085 
100% 

Mentha spicata L. 

Hortelã folhas Antigripal, estimulante do 

sistema imunológico, gases 
35086 

100% 

Jatropha curcas L. 

Mertiolate Folhas  Cicatrizante, febre, dor de 

cabeça 
35089 

90% 

Trichilia emarginata (Turcz.) 
C.DC. 

Tanchagem folhas Febre, diurético, dores nas 

pernas, dor de cabeça 
35091 

40% 

 

 


