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Pouco se conhece sobre o aspecto medicinal que as plantas as-
sumem nos rituais afro-baianos, bem como a forma de prepará-las e 
usá-las. Alguns livros abordam a importância das ervas para os rituais de 
origem africana. Outras publicações científicas em etnobotânica e etno-
farmacologia apresentam inúmeros levantamentos de espécies vege-
tais de uso em medicina popular (estudos apoiados inclusive nas orien-
tações do Comitê de Medicinas Tradicionais da OMS). Entretanto, falta a 
união dessas duas temáticas tão complexas. Sugere-se que a dificuldade 
está centrada no caráter multidisciplinar do assunto e  no aspecto confi-
dencial, “proibido” que esta questão assume dentro das “comunidades-
-terreiros”. É considerada dessa forma, por representar um “ÉWÓ” (misté-
rio). O conhecimento dos poderes das plantas é retido pelos Baba Orixá 
(pai de santo), Yá Orixá (mãe de santo) ou pelos Baba Ossaniim que seria 
o “pai das folhas”. Esses  ocupam os mais altos cargos na hierarquia das 
chamadas “casas de santo”. A transmissão do conhecimento para os ini-
ciados é parcial, gradual, lenta e sempre oral.

A proposta de documentar a cura do corpo e da alma, originou-
-se de nossas experiências em trabalho de campo, em comunidades ci-
vis, religiosas e comércio de plantas medicinais em áreas rurais e urba-
nas. Ficou clara a relação do homem com a busca de caminhos místicos 
para a sua própria cura, evidenciando que o uso de plantas nas portas, 
como guardiãs, na fabricação de pequenos amuletos, no preparo de 
banhos, incensos e chás, revela a mais transparente das formas que a 
comunidade utiliza para curar o corpo e a alma de forma quase sempre 
instintiva, unindo o mágico com as propriedades medicinais efetivas. 

As 16 plantas, a seguir descritas, foram escolhidas por serem uti-
lizadas em rituais afro-brasileiros e também por estarem descritas na li-
teratura científica. Os resultados que validam o uso terapêutico das mes-
mas em muitas situações respaldam a indicação em medicina popular. 
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Dentro da ótica ritualística, as plantas selecionadas foram orga-
nizadas de acordo com os elementos Água, Fogo, Terra e Ar e os respec-
tivos orixás correspondentes a esses elementos. Associaram-se as ervas 
e suas funções mágicas nos momentos de rituais, aos orixás aos quais 
as plantas são destinadas. Em muitas ocasiões, as plantas descritas têm 
relação com os arquétipos dos deuses e a cura de doenças a estes miti-
camente relacionadas.

Sendo assim, optou-se pelos quatro elementos e quatro plantas 
que fossem representativas dos mesmos resultando em 16 monografias 
em consonância com os 16 Orixás que respondem aos jogos de búzios 
(Oxalá, Yemanjá, Logum, Obá, Oxum, Iansã, Xangô, Oxóssi, Ogum, Exú, 
Nanã, Ibêji, Obaluaê, Ossâim, Oxumaré e Ewe).  Muitas explicações lógi-
cas foram procuradas para esta escolha, porém, acreditou-se que muito 
além dos conhecimentos científicos estão os deuses. Dentre eles, Iansã, 
relacionada com o número quatro, com o movimento, com os quatro 
cantos do mundo, as quatro estações do ano. Por fim, ainda reafirmando 
as simbologias do número quatro, cita-se a Aláfia, nome dado quando 
os quatro búzios caem abertos no jogo de Exú, significando “tudo positi-
vo”, “sem possibilidade de acontecer algo contrário”. Dessa forma, pode-
ria-se tentar um “sem número” de explicações para satisfazer o raciocínio 
cartesiano. Objetivamente, essas são simplesmente as 16 primeiras mo-
nografias de uma lista que continua em elaboração, com embasamento 
científico, e com o propósito de posterior publicação.
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Alfavaquinha-de-cobra

Nome Vulgar: Oriri, Folha-de-oxum, Folha-de-vidro

Nome Botânico: Peperomia pellucida H.B.K.

Família Botânica: Piperaceae 

Origem: América do Sul. Herbário ALC/UFBA N.R. 
029152

Parte Usada: toda a planta

Indicação Terapêutica: usada contra males gastro-intestinais e hi-
pertensão, atua como diurético suave. O 
sumo da planta é indicado para as afecções 
oculares em geral.

Na família Piperaceae vários gêneros são indicados para fins me-
dicinais, como o Potomorphe peltata L., Piper macrophyllum Loud. e  Piper 
umbellatum L., conhecidas como Caapeba e Pariparoba, características 
por suas enormes folhas largas. Conhece-se ainda a Caapeba-cheirosa, a 
Piper catalpaefolia H. B. K. e Caapeba-do-norte, Caapeúva, a Piper pelta-
tum L. No Nordeste e Sudeste do Brasil, suas folhas são muito indicadas  
para regularizar as funções hepáticas e digestivas; no alívio dos incômo-
dos  dos gases intestinais e nas afecções das vias urinárias. A planta fez 
parte do Projeto CEME, de estudos de plantas medicinais; foram valida-
das suas ações colerética e colagoga, o que justifica seu uso popular nas 
afecções hepáticas. 

USO RITUAL

Orixá - Oxum / Yemanjá.

Elemento - Água.  

Nome Yorubá - Rínrín. 
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Essas plantas da família Piperaceae têm uma fitoquímica seme-
lhante, produzem flavonóides e alcalóides. 

A Kava está entre as drogas vegetais consideradas de registro 
simplificado pelo Ministério da Saúde ANVISA através da IN 5, de 11 de 
dezembro de 2008. Nesse marco regulatório orienta-se que a parte usa-
da como medicinal de Piper methysticum sejam os rizomas. As kavapi-
ronas são as substâncias consideradas responsáveis pelos efeitos contra 
ansiedade e insônia.  

O gênero Piper está presente na medicina popular de outros pa-
íses como o Piper nigrum L. usada no Marrocos nos tratamentos para 
perda de peso e leucemia. Piper aduncum L, conhecida no Brasil como 
Erva-de-jaboti, é usada na Guatemala em tratamentos para vaginites. 
No Perú e no México tem indicação popular a Piper unguiculatum Ruiz 
et Pav. Essa planta, no Brasil, é denominada popularmente  Aperta-ruão 
e Tapa-Buraco, uma referência à ação adstringente da planta. É indicada 
para uso externo em banhos de assento nos casos de vaginite e outras 
afecções dos orgãos genitais femininos. No México, usa-se Piper tuber-
culatum contra dores de estômago e, na Indonésia, Piper methysticum, 
popular Kava-kava, é indicada contra veneno de cobra e outros animais 
peçonhentos.  Foi recentemente introduzida na fitoterapia ocidental por 
possuir também reconhecida atividade ansiolítica, controlando a ansie-
dade e melhorando a qualidade do sono.

Pelo nome popular Alfavaquinha-de-cobra, em algumas regiões 
do Brasil, foi identificada a espécie Monnieria trifolia da família Rutaceae, 
da qual foram isolados vários alcalóides. Nas regiões rurais do Nordeste 
do Brasil, a Monnieria é indicada nos casos de mordedura de cobra; deve-
-se mastigar a parte aérea da planta logo após a investida do ofídio e, em 

OBSERVAÇÕES 

É uma das plantas 

principais dos Amacis de 

feitura e banhos para os 

filhos de Oxum. Usado 

também para a lavagem 

de “contas” (guias) do 

mesmo orixá. Essa erva 

é utilizada em algumas 

cerimônias de Obori para 

os filhos de Yemanjá.

É planta de água, 

característica das Yabás, 

nasce espontaneamente 

em lugares úmidos. 

Tem  efeito ornamental, 

sendo bom cultivá-la com 

objetivo de trazer paz e 

proteção aos ambientes 

em que moram crianças 

devido a sua relação com 

Oxum, orixá relacionado 

com os arquétipos de 

proteção materna.

GLOSSÁRIO

Afecções - Situações 

patológicas indefinidas ou 

generalizadas, doenças.

Alcalóides e Flavonóides- 

Classes de substâncias 

químicas oriundas de 

biossíntese vegetal.
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seguida, colocar este “mastigado” da planta no local atingido. Acredita-
se que a erva mantida no local da mordedura “puxa o veneno”. 

Estudos recentes comprovam uma significativa atividade anal-
gésica do extrato das partes aéreas da planta, em experimentos realiza-
dos com camundongos. (KHAN, 2002; ARRIGONI–BLANK, 2004)

O sumo da Peperomia pellucida é indicado para tratamento de 
sarampo em levantamentos etnobotânicos realizados em Ijebu, estado 
de Ogun, no sudoeste da Nigéria. O uso em preparações caseiras faz-
-se junto com Melão de São Caetano “ Momordica charantia e Ocimum 
gratissimo, que na Bahia é denominado pelo nome Yoruba, Kiôiô e no 
elenco das Farmácias Vivas, é chamado Alfavaca Cravo. O óleo essencial 
é rico em Eugenol e confere à planta aroma característico de cravo de 
doce (Eugenia spp.). Tem ação antisséptica local contra alguns fungos e 
bactérias, o que justifica seu uso em bochechos e gargarejos. (SONIBARE, 
2009)

Amacis de feitura -  Os 

amacis são uma espécie 

de suco de ervas, obtidos 

manualmente. Os de 

feitura são aqueles 

utilizados durante os 

rituais de iniciação do 

“filho de santo”.

Lavagem de “contas” 
(guias) -  Ato de imergir os 

colares rituais nos sumos 

das ervas, tornando-os 

elementos rituais.

Orixá - Divindade.

Obori - ritual com 

oferendas para o “dono-

da-cabeça” do iniciado. 

N.R. - número de registro 

recebido pela exsicata ao 

ser incluída no herbário.

Exsicata - são exemplares 

de vegetais desidratados 

e identificados por um 

botânico, no qual são 

registrados características 

morfológicas e local de 

coleta do mesmo.

Herbário - local onde são 

colecionadas as exsicatas.

Herbário A. L. C.\ UFBA - 
Herbário Alexandre Leal 

Costa, do Instituto de 

Biologia da Universidade 

Federal da Bahia.
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Alevante-miúda

Nome Vulgar: Alevante, Água-de-alevante, Alevante-miúda  

Nome Botânico: Mentha gentilis L.

Família Botânica: Lamiaceae

Origem: Europa/Herbário ALC/UFBA N. R. 024357

Parte Usada: toda a planta 

Indicação Terapêutica:  chá usado para aliviar a tosse. Está em algu-
mas receitas populares de xaropes expecto-
rantes. É considerado tônico, estomáquico e 
digestivo. A Mentha gentilis L., denominada 
na Bahia Alevante Miúda é Planta aromáti-
ca para banhos de “AXÉ” com a intenção de 
trazer boa sorte e prosperidade. Com outras 
ervas cheirosas, seu banho é indicado como 
atrativo de amor. É usada também nos ama-
cis e “firmeza-de-cabeça” para os filhos de 
Yemanjá e Xangô.

As mentas são citadas desde as civilizações greco-romanas. 
Conta-se que os romanos colocavam tigelas de folhas de Hortelã-
pimenta, nas mesas de banquete, para aliviar os excessos alimentares. 
Seu nome está relacionado com a deusa Mintha. Essa jovem deusa  
ao apaixonar-se por Platão, despertou a ira de Perséfone, sua esposa, 

USO RITUAL

Orixá - Xangô (Umbanda) 

Yemanjá (Yorubá).

Elemento - Água.

Nome Yorubá - Olátoríje.
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senhora dos submundos. Perséfone vingou-se transformando Mintha 
em uma erva destinada a crescer em entradas de cavernas e lugares 
úmidos.

A planta chamada popularmente Alevante pertencente ao gêne-
ro Mentha. Desse gênero são conhecidas muitas espécies de uso medici-
nal e culinário tais como: Mentha arvensis L. – Hortelã-do-brasil, Mentha 
piperita L. – Hortelã-de-folha-longa, Mentha pulegium L. – Poejo, Mentha 
rotundiofolia Huds., Mentha sativa L., Mentha spicata L. e Mentha villosa 
Huds, todas denominadas hortelã. 

A M. villosa, mostra atividades antiespasmódica e miorrelaxante 
além de ação analgésica em testes com animais. Esses resultados justifi-
cam seus usos populares. (LAHLOU, 2001; SAAD, 2009)

Com a  Mentha piperita L. e Mentha crispa L. são industrializados, 
por laboratório fitoterápico brasileiro, alguns fitoterápicos para tosse e 
parasitoses respectivamente.

Na Bahia o Plectranthus amboinicus(Lour)Spreng. é denominado 
hortelã da folha grossa, hotelã graúdo e orelha de maroto embora não 
seja do gênero Mentha,  o seu óleo essencial confere aroma e sabor de 
mentol.

As folhas são usadas na forma de chá, xarope ou lambedor, puro 
ou misturado com guaco – Mikania glomerata Spreng.

O xarope caseiro de guaco e hortelã grosso é preparado da se-
guinte maneira (MATOS, 2002):  

Faz-se um cozimento das folhas de guaco em água, interrom-
pendo-se a fervura logo que se perceba um forte cheiro adocicado, ca-
racterístico da Cumarina do guaco. 

GLOSSÁRIO

Tônico - que tonifica, que 

fortifica.

Estomáquico - atua 

beneficiando as funções 

do estômago.

Banhos de Axé - banhos 

feitos com ervas cheirosas 

que trazem boa sorte em 

todos os sentidos.

Firmeza-de-cabeça - 

acentuar a espiritualidade 

e a saúde mental.

Terpenóides - classe 

de substância química 

biossintetizada em alguns 

vegetais.

Limoneno, Mentol, 
Menteno - substâncias 

encontradas nos óleos 

essenciais produzidos por 

alguns vegetais.

Fluidificar - tornar mais 

fluido, mais líquido.

Muco nicotínico - secreção 

produzida pelo pulmão 

de fumantes.
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Prepara-se, em separado, um xarope feito com  folhas frescas de 
hortelã grosso e açúcar, arrumados em camadas, em fogo baixo, sem 
colocar água, mas com cuidado para não deixar queimar. 

Junta-se o xarope com o cozimento e côa-se para um frasco bem 
limpo. 

Recomenda-se uma a duas colheres de sopa duas ou três vezes 
ao dia, especialmente durante as crises de tosse ou de cansaço. Crianças 
tomam metade desta dose. 

As Menthas pertencem a família Lamiaceae, produtora de ter-
penóides (Menteno, Limoneno, Mentol), classe de substância química 
constituinte dos óleos essenciais, com reconhecida ação antisséptica no 
sistema respiratório. Essa ação deve-se ao fato de serem as vias respira-
tórias uma das principais vias de eliminação dos óleos essenciais.

Muitos desses óleos, possuem também ação expectorante atra-
vés da fluidificação do muco e aumento das secreções brônquicas o que 
facilita a expulsão de tais secreções. Popularmente, o vegetal é chamado 
de erva para “tirar-catarro-preso”. Essas plantas, devido ao seu alto teor 
em óleos essenciais,  são indicadas ainda para a fluidificação do muco 
nicotínico característico nos fumantes.

DICAS

Mulheres em período de 

amamentação devem 

evitar a ingestão das 

mentas bem como 

seu óleo essencial, 

pois colaboram para a 

diminuição do fluxo de 

leite.

Para a crise de tosse 

intensa a folha de hortelã 

grosso enrolado em 

formato de “rolinhos” 

com um pedacinho 

de rapadura ou açúcar 

macavo dentro, alivia 

imediatamente a tosse. 

Deve-se morder em 

pequenos pedaços e 

mastigar lentamente para 

que o sumo flua pela área 

iritada.
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Colônia

Nome Vulgar: Água-de-alevante, Alevante Graúda, Flor-do-
Coração, Lipurdina, Leopoldina, Colônia. 

Nome Botânico: Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt. & R. M. Sm. / 
Alpinia speciosa K. Schum.

Família Botânica: Zingiberaceae.

Origem: América do Sul/Herbário ALC/UFBA N. R. 
029208.

Parte Usada: folhas e flores.

Indicação Terapêutica:  o chá das folhas e flores é indicado popular-
mente como calmante, diurético, auxiliar no 
tratamento da hipertensão, gripe e males do 
estômago.

Conhecida na Bahia como Alevante-graúda e Leopoldina, no su-
deste do Brasil denomina-se Colônia. Devido ao seu rizoma semelhante 
ao gengibre Zingiber officinale Roscoe, também lhe atribuem o nome 
popular de gengibre-concha. Concha, pois suas belas inflorescências 
apresentam flores que se parecem com conchas brancas ou levemente 
róseas e intenso colorido interno de tons amarelos e vermelhos.

A exploração fitoquímica de Alpinia zerumbet, demonstrou 
que o óleo essencial das folhas e flores são ricos em monoterpenos 

USO RITUAL

Orixá - Yemanjá e Oxum

Elemento - Água.

Nome Yorubá - TóTó.
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como terpinenol e cineol, sendo que há  semelhanças entre a quími-
ca encontrada nessas partes. Ao contrário, o óleo das raízes apresenta-
-se totalmente diferente em sua composição. (LORENZI; MATOS, 2008; 
CARDOSO, 2009)

As folhas, flores e rizomas são indicadas popularmente como 
calmante, auxiliar no tratamento da hipertensão, gripe e males do 
estômago. Alguns estudos confirmam ação vasodilatadora e hipotensora 
em animais de laboratório. (VICTÓRIO, 2009; LEAL-CARDOSO, 2003; 
PINTO, 2009) Extratos alcoólicos da planta apresentaram forte atividade 
contra Helicobacter pylori, em geral presente nos processo de gastrite e 
ulceração da mucosa gástrica, ou que sugere sua propriedade antiúlcera 
gástrica. (WANG, 2005) A Colônia também apresentou efeito anti-
hiperlipidêmico o que poderia indicar seu uso como auxiliar no cuidado 
de pessoas com o colesterol elevado. (LI-YUN LIN, 2008) O poder de baixar 
a pressão arterial divulgado pela medicina popular foi comprovado por 
vários pesquisadores que estão desenvolvendo modelos para elucidar o 
mecanismo da ação hipotensora. (MOURA, 2005; PINTO, 2009; VICTÓRIO, 
2009) 

O uso popular como calmante tem validação científica através 
de estudos que comprovaram a atividade ansiolítica do óleo essencial 
das folhas e flores inalados e injetados em ratos. (DE ARAÚJO, 2009; 
MURAKAMI, 2009)

Faltam estudos clínicos que caracterizem melhor o efeito de 
Alpinia zerumbet em humanos. As indicações de uso sob a forma de chá 
orientam colocar uma folha em 1 litro de água aumentando a concentra-
ção desse infuso para, no máximo, duas folhas. No Memento Fitoterápico 
da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, está recomendado 

GLOSSÁRIO 

Rizomas - caule em 

forma de raiz, em geral 

subterrânea.

Fitoquímica - química dos 

vegetais.

Alcalóides, Esteróides, 
Triterpenóides 
Monoferpenos, Derivados 
Hidroxiantracênicos, 
Flavonóides e Saponinas 
- classes de substâncias 

biossintetizadas por 

alguns vegetais, em geral 

bioativas.

Espasmolítica - que 

elimina as dores com 

espasmos, contrações.

Banhos-de-cheiro - 
banhos com sumo de 

ervas aromáticas.

Memento - manual 

técnico para prescrições.
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sob a forma de tintura. A dose deve ser preparada diluindo-se 10ml da 
tintura em um copo d’água. (REIS, 2002) 

A Colônia tem uma forte relação com o mundo das águas, sua 
simbologia nas indicações tradicionais está categorizada como planta 
fria. Nessa mesma lógica, nos rituais afro-brasileiros pertence ao domíni-
no das divindades mulheres, Yabás, consideradas as senhoras das águas, 
mães geradoras de vida. Além da beleza, esta espécie tem caracterís-
ticas aromáticas-perfumantes que ressaltam suas relações com o femi-
nino, principalmente aquele que flui, e fluindo não acumula matéria e, 
portanto sempre é renovado. (CARDOSO, 2009)

As indicações de cura tradicionais de Alpinia zerumbet, estão 
fortemente atreladas as simbologias líquidas, femininas e maternais, são 
para o tratamento de problemas circulatórios, dores, inflamações, insô-
nia e gripes do tipo quente (com febre e catarro), sob a forma de chás, 
macerações, banhos e aromaterapia com óleo essencial, preparados a 
partir das folhas, flores e raízes, associadas ou não a outras plantas.

COMENTÁRIO

As flores e folhas dessa 

planta têm aroma 

agradável sendo usadas 

nos chamados “banhos-

de-cheiro” que trazem 

“Axé” e bem estar geral. 

Esta erva faz parte dos 

amacis para banhos e 

“lavagem-de-contas”.         

A colônia é indicada nas 

cerimônias de “Bori”para 

filhos de Yemanjá.
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Folha-da-costa/Saião

Nome Vulgar: Coirama-branca, Folha-grossa, Fortuna, Saião.

Nome Botânico: Kalanchoe brasiliensis Cambess, Kalanchoe 
pinnata Lam., Bryophyllum pinnatum Lam.

Família Botânica: Crassulaceae.

Origem: América do Sul/Herbário ALC/UFBA N. R.  
- 029195/028396.

Parte Usada: folhas.

Indicação Terapêutica: sumo usado nas afecções respiratórias em 
geral. uso externo: em frieiras, feridas, quei-
maduras, picadas de inseto, traumatismos e 
torções. Para traumatismos e torções as fo-
lhas devem ser piladas com sal grosso e co-
locadas sobre o local afetado. No Sudeste do 
Brasil ocorrem indicações de uso em crise de 
hipertensão.

As folhas-de-saião são muito utilizadas na medicina popular so-
bre a forma de sumo, nos casos de traumatismos e comprometimentos 
pulmonares. São frequentes também nos “meladores” ou xaropes, indi-
cados para problemas respiratórios, gripes e resfriados. O Kalanchoe é 
gênero bem estudado anatômica e morfologicamente. Alguns de seus 

USO RITUAL 

Orixá - Oxalá e Yemanjá. 

(Yorubá), 

Xangô (Umbanda).

Elemento - 
Água-Yemanjá 

Xangô-fogo.

Nome Yorubá - Òdundú. 
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usos populares podem ser atribuídos à sua comprovada atividade anti-
-inflamatória. (COSTAS, 1994,  2006; MOURAO, 1999)

Na medicina tradicional da Nigéria o suco das folhas é utilizado 
no tratamento de infecções no ouvido, tosse, desinteria. (AKIPELU, 2000) 
Estudos científicos também sugerem a comprovaçao das ações hipoten-
sora, imunomoduladora e atividade antiulceração gástrica. (OJEWOLE, 
2002;   PAIVA, 2008; IBRAHIM, 2002) O Kalanchoe pinnata Lam. está en-
tre as plantas de interesse ao SUS, a RENISUS, divulgada pela Diretoria 
de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde em 2009. A Folha-
da-Costa auxilia o alívio das tosses produtivas e faz parte das ervas que 
não devem ser fervidas, usa-se o sumo de 2 folhas batidas em 1/2 copo 
d´água, antes das refeições. (SAAD, 2009)

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

Usadas nos amacis e banhos para acalmar, refrescar e dar fir-
meza. Esta planta, segundo a classificação Jêje-nagô, no referente aos 
quatro elementos, pertence ao grupo Omí (Folhas-de-água), sendo uma 
Omí-èró (Água-que-acalma). Sua folha carnosa, rica em mucilagem, 
uma substância viscosa, relaciona-se com a água-sêmem, representan-
do a fertilidade e a capacidade de unir e apaziguar. Suas folhas são usa-
das também como parte das oferendas para Oxalá, colocadas ao redor 
da “Comida-do-santo”.

Como uma “Omí-èró, traduzida do yorubá, “Água-que-acalma”, 
muitos significados podem ser atribuídos aos seus efeitos. Pode referir-
-se à ação farmacológica emoliente que “acalma” os processos inflama-
tórios, pode referir-se também aos estados emocionais e psicológicos, 
onde “acalmar” significa encarar os fatos do cotidiano com menos ansie-
dade e mais razão. 

GLOSSÁRIO

Mucilagem - nome 

comum de substâncias 

viscosas produzidas por 

vegetais.

Hipotensora - que tem 

capacidade de diminuir a 

pressão arterial.
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A Kalanchoe brasiliensis Camb. como outras espécies da família 
Crassulaceae, apresenta folhas carnosas. Esta é semelhante a outra plan-
ta, chamada de Folha-da-fortuna (Bryophillum pinnantun Kurtz.), que 
têm as folhas mais arredondadas e ovaladas, com bordas em tons lilás, 
chamada em Yorubá de Abamodá dedicada a Nanã.
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Alecrim

Nome Vulgar: Alecrim-de-casa, Alecrim-de-cheiro, Alecrim-
de-horta, Rosmarinho, Erva-coroada.

Nome Botânico:  Rosmarinus officinalis L. 

Família Botânica: Lamiaceae.

Origem: Mediterrâneo/Herbário ALC/UFBA, N.R.  
30834.

Parte Usada: folhas e flores.

Indicação Terapêutica:    uso interno - infusão das folhas como estoma-
cal, carminativo e e me   na gogo. 

 uso externo - usado no reumatismo articular 
na forma de banho e fricção. Indicada tam-
bém na formulação de xampus estimulantes 
do folículo capilar (crescimento).

O Alecrim, Rosmarinho dos portugueses, é erva conhecida des-
de a antiguidade. Planta aromática, rica em óleos essenciais. Seu óleo 
essencial começou a ser destilado no século XIV. Seus principais consti-
tuintes são: pineno, canfeno e cineol.

O extrato do alecrim apresenta atividade colerética e hepatopro-
tetora. O vegetal contém substâncias que têm atividade antioxidante. O 
alecrim têm um potencial terapêutico no tratamento ou prevenção da 

USO RITUAL

Orixá - Oxossi / Oxalá.

Elemento - Terra.

Nome Yorubá - Sawéé.

Seu uso como incenso durante 

as aberturas dos  “rituais de 

cruzamento”  e defumação dos 

templos está registrado nos 

cânticos.

Defuma com as 

ervas da jurema.

Defuma com arruda e 

guiné

Alecrim, benjoim e 

alfazema

Vamos defumar 

filhos de fé. 

(OMOLUBÁ, 1994)
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asma brônquica, úlcera péptica, doenças inflamatórias,  aterosclerose. 
(AL-SEREITI, 1999)

Vários testes em laboratório têm comprovado as atividades anti-
-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante dos extratos das folhas de 
Rosmarinus. Essas atividades são atribuidas ao alto teor de substâncias 
fenólicas nas folhas de Alecrim, destacando-se o grande número de 
publicações científicas de vários países que confirmam o poder anti-
-inflamatório das folhas de Rosmarinus. (ALTINIER, 2007; TAKAKI, 2008; 
KLANCNIK, 2009; PINTORE, 2009; PÉREZ-FONS, 2010; KIM SY, 2010)                  
A ação hepatoprotetora (protetora do fígado) e auxiliar na perda de peso 
também foi comprovada em animais de laboratório. (HARACH, 2010)

Para os Gregos a planta simbolizava amor e morte. Os estudan-
tes na Grécia antiga, usavam grinaldas de Alecrim para melhorar sua 
memória na época dos exames.

Além do uso tradicional, é atualmente um dos óleos essenciais 
mais indicados em aromaterapia, tanto para massagens como para a 
inalação. Indicado como estimulante geral, sinusite, bronquite, bem 
como nos casos de dor de cabeça, enxaqueca e fadiga mental. O seu 
óleo é antisséptico para o couro cabeludo.

As doses excessivas podem causar distúrbios renais e hiperten-
são, embora estudos etnobotânicos realizados no Marrocos tragam in-
formações sobre o uso popular do chá de alecrim para tratar hipertensão 
arterial e diabetes. (TAHRAOUI, 2006) São inúmeras e bem estudadas as 
atividades medicinais do Rosmarinus officinalis, mas é importante res-
saltar que é contra indicado durante a gravidez.

O Alecrim-do-campo ou Alecrim-do-mato, foi identificado como 
Lippia thymoides L., da família Verbenaceae, é também indicado como 

GLOSSÁRIO

Anti-ulcerogênica - que 

dificulta a formação de 

úlceras

Carminativo - que elimina 

gases.

Emenagogo - que aumen-

ta o fluxo menstrual.

Óleos essenciais - óleos 

aromáticos produzidos 

nas células vegetais.

Pineno, canfeno e cineol 
- terpenóides constituin-

tes químicos dos óleos 

aromáticos.

Ritual de cruzamento - 
momento inicial das ativi-

dades religiosas, quando 

são colocados nos quatro 

cantos do local algumas 

ervas e outros itens bem 

como as fumaças aro-

máticas eliminadas pelo 

incensador.

Substância fenólica - classe 

de substâncias químicas.
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digestivo e antirreumático. Usado sob a forma de tinturas e pomadas. 
Estudos realizados com óleo essencial do alecrim demonstram significa-
tiva atividade antimicrobiana. (MANGENA, 1999)

O extrato hidroalcoólico do alecrim, em investigações recentes 
apresentou resultados que sugerem uma ação anti-ulcerogênica. (DIAS, 
2000)

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

O Alecrim é planta cheirosa usada nos amacis de fortificação de 
“cabeça” e incensos. O Alecrim pode ser usado para Oxóssi, Caboclos e 
Pretos-velhos na Umbanda. 

No candomblé de Ketu a erva é usada nos amacis e na iniciação 
dos filhos de Oxalá. Certamente é uma planta mística importante, seu 
aroma penetrante é considerado poderoso para a obtenção de circuns-
tâncias favoráveis aos iniciados e sacerdotes. Alguns estudiosos mencio-
nam o alecrim em associação a malva-rosa, rosa branca, açucena, manje-
rona e crisântemo branco como formulação utilizada para a preparação 
do amaci para a fortificação de cabeça (ori, coroa) do pai ou mãe de san-
to nos rituais de confirmação na umbanda, repetidos de 7 em 7 anos.

OBSERVAÇÕES 

Alguns autores estudiosos 

do candomblé citam 

outros tipos de Alecrim: 

Alecrim-do-campo 

– Lippia thymoides L., 

Alecrim-de-ta bu leiro – 

Lantana mi cro  philla  Mart., 

Alecrim-d’angola – Vitex 

agnus – castus L (BASTIDE, 

1978; FIGUEIREDO, 1983).
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Arruda

Nome Vulgar:   Arruda-doméstica, Ruta-de-cheiro-forte

Nome Botânico:   Ruta graveolens L.

Família Botânica:  Rutaceae.

Origem:  Região Mediterrânea /Herbário ALC/ UFBA,    
N. R. 027117.

Parte Usada:  toda a planta.

Indicação Terapêutica:   o sumo das folhas frescas é usado como ver-
mífugo, emenagogo e abortivo.

 uso externo - sob a forma de óleo, contra do-
res de ouvido e dentes.

Muitas preparações populares denominadas  garrafadas, são uti-
lizadas com o propósito de aumentar o fluxo menstrual. Essas indica-
ções em geral, têm como objetivo final a ação abortiva. Nessas bebera-
gens, é comum a presença da Arruda. A mistura de Poejo, Losna, Arruda 
e Cebolinha-branca, macerada em vinho, na Bahia é chamada “meladi-
nha”, sendo muito usada com o objetivo de eliminar restos placentários 
no pós-parto. A mesma bebida é também oferecida aos que visitam o 
recém-nascido, como um ritual de boas vindas e sorte. O Poejo e a Losna 
são muito indicados para diversos sintomas das chamadas “doenças-de-
-senhoras” ou “doenças-de-ventre”.

USO RITUAL 

Orixá - Oxóssi.

Elemento - Terra (Yorubá)/ 

Ar (Umbanda).

A arruda é muito usada 

nos incensos e vários 

cânticos para defumação 

citam a erva.

A arruda é utilizada 

em vários rituais como 

catimbó e pajelanças. Nos 

banhos, está presente 

para afastar olho gordo 

e má sorte, banhos 

de cheiro usados para 

purificação e defesa. 

Na umbanda a planta 

também é muito usada, 

sendo inclusive nome de 

um caboclo, conforme 

o cântico citado por 

Decelso (1973).

“Fui buscar o meu 

“Congá”

Que deixei lá na Ruanda 

Já chegou caboclo 

Arruda 

Pra vencer essa 

demanda. 

As falanges do Arruda 

Têm sempre boa 

vontade 

Andam por toda parte 
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Esses usos populares são confirmados pela indicação abortiva da 
Arruda, em medicina popular de vários países, com atividade antifertili-
dade confirmada em ensaios farmacológicos pré-clínicos. A Ruta é rica 
em cumarinas, classe de substâncias químicas bioativas de reconhecida 
ação antiespasmódica. Produz ainda flavonóides, principalmente Rutina 
e óleo essencial que lhe confere o aroma intenso e peculiar.

O interesse sobre as ações biológicas da Ruta é crescente e nos 
últimos anos foram publicadas na literatura especializada várias confir-
mações de bioatividade tais como: ação anti-inflamatória e analgésica, 
antirreumática, antimicrobiana, antifúngica e estimulante do SNC com 
melhora de memória. Entretanto, os estudos de toxidez da planta não 
são bem definidos o que sugere que se tenha cuidado com as doses  e 
cuidados com o uso interno sob a forma de chás e tinturas. Embora seja 
usada na medicina tradicional indiana para dores  articulares e para reu-
matismo e na África, além dessas indicações de uso popular, também é 
indicada para tratamento de debilidades mentais e falta de memória em 
idosos. (RATHESH, 2010; GONZALEZ-TRUJANO, 2006; ANDERSEN, 2005; 
RAGHAV, 2005; IVANOVA, 2005; HAL-HEALI, 2006)

No Memento Fitoterápico da Secretaria de Saúde do Rio de 
Janeiro há uma loção com tintura de arruda para matar piolhos. (REIS, 
2002)

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

Planta introduzida no Brasil pelos africanos que usavam um ra-
minho  atrás da orelha contra “mau-olhado”. Esse costume preservado 
era comum entre os negros no Brasil desde o século XIX, documentado 
por Debret no desenho de negras vendendo Arruda.

Espalhando a caridade. 

São de força e ação 

Do nosso Pai Oxalá 

Elas têm proteção.”

GLOSSÁRIO

Garrafadas - bebida com 

fins medicinais preparada 

com ervas e vinho ou 

cachaça.

Meladinha - bebida 

preparada com mistura de 

plantas e cachaça.

Cumarinas - classe de 

substâncias bioativas.
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Erva aromática usada nos amacis para banhos de “limpeza” e pu-
rificação. Planta favorita dos pretos-velhos, rezadores e benzedores para 
afastar “mau-olhado” e “quebranto”. Seus galhinhos são usados durante 
a reza. Se murcharem rapidamente ou não durante o benzimento, pode-
-se avaliar a condição em que a pessoa se encontrava.

A Arruda segundo alguns sacerdotes tem duplo poder, o de re-
tirar a negatividade e o de buscar os bons fluidos. Acredita-se que essa 
erva garante bons negócios aos comerciantes e afasta dos lares as doen-
ças. A Arruda está sempre presente nos arranjos das chamadas “Plantas 
Protetoras”, com finalidade de proteger casas e comércios do mau-olha-
do. Acredita-se que o aroma dessas plantas tem o poder de facilitar tam-
bém as realizações, trazendo boa sorte. Um bom arranjo seria: alecrim, 
alfazema, arruda, espada-de-são-jorge, comigo-ninguém-pode; e kiôiô 
ou manjericão. Conhecido como Vaso das 7 Ervas Protetoras.

CURIMBA 

cântico para Defumação

Umbanda cherô 

Cherô a defumador. 

A Umbanda cherô 

Cherô a defumador. 

Como cheira Umbanda-

cherô. 

Ela cheira alecrim-cherô. 

Ela cheira guiné-cherô. 

Ela cheira arruda-cherô.

OBSERVAÇÕES 

As grávidas devem evitar 

o uso devido a sua ação 

abortiva.
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Guiné

Nome Vulgar:   Guiné pipio, ou Guiné e pipio.

Nome Botânico:   Petiveria alliaceae L.

Família Botânica:  Phytolaccaceae.

Origem:  América tropical. Herbário ALC/UFBA - N. R.  
027115 e 029160.

Parte Usada:  folhas e raízes.

Indicação Terapêutica:  o chá é usado como diurético, febrífugo, 
anti-reumático e abortivo. Uso externo em 
reumatismo e dores articulares. O pó da raiz, 
colocado em dentes cariados, ameniza as do-
res. Essa espécie era utilizada pelos Maias na 
medicina e na feitiçaria. Tem sido indicada 
para diversos fins, em vários países. Em Cuba, 
é utilizada para afecções da pele e artrite; no 
Panamá, para resfriados, caimbras, inflama-
ção da bexiga e asma; na Colômbia, como 
antifebril.

Alguns estudos de avaliação da atividade terapêutica foram 
realizados com Guiné, estando bem estudada a sua ação anti-reumá-
tica, analgésica, anticonvulsivante e o efeito abortivo. (OLUWOLE,1998)  

USO RITUAL

Orixá - Omulú/Ogun/

Oxossi.

Elemento - Terra (Yorubá)/

Ar, fogo, terra, água 

(Umbanda).

Nome Yorubá - Ewé 

Ojúsájú. O guiné é usado 

em amacis para banhos 

de “limpeza”, descarrego 

e nos incensos para 

defumadores. Vários 

cânticos rituais citam o 

guiné. 

“A lua nasce por detrás 

da serra.

Hoje é dia de festa, na 

Vila Nova.

Oxóssi, é, Ele é o rei da 

guiné. (bis)” 
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Deve-se evitar doses elevadas ou repetidas por via oral porque algumas 
publicações demonstram sua toxidez. (LORENZI, 2008) 

É indicada em uso externo para afecções bucais e inflamação de 
garganta em bochechos e garagrejos. (MORS, 2000).

As folhas apresentam esteróides, terpenóides, saponinas, polife-
nóis e taninos. As raízes contêm cumarinas, alantoína e ácido benzóico. 
Foram encontradas em diversas partes da planta: alcalóides, substâncias 
sulfuradas, derivados da prolina, lipídeos e ß-sitosterol. A substância res-
ponsável pela toxidez é a petiverina.  

Os extratos alcoólicos das folhas apresentam atividade antibac-
teriana para vários microorganismos que causam infecções da pele, 
mucosas do trato digestivo e respiratório e ainda atividade antimicótica 
para vários fungos patogênicos. O óleo essencial das folhas demonstrou 
atividade inseticida para insetos adultos de Musca domestica (mosca).     
É tóxica para o gado. Os extratos  metanólicos  causam contração ute-
rina, o que justifica a ação abortiva. Em pesquisas atuais, ensaios bio-
lógicos com o extrato bruto de P. alliaceae apresentaram aumento da 
produção dos glóbulos vermelhos do sangue e melhorando a resposta 
imunológica em ratos.

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

O Guiné é planta de vários usos em ritual, na região do recôn-
cavo baiano, tem o nome popular de “Amansa-senhor” porque a raiz 
era usada pelas negras em cativeiro misturada à comida ou café e chás 
para amansar os feitores. Segundo Caminhoá (1884), o uso contínuo do 
Guiné torna os indivíduos apáticos levando à idiotia. No século XVII, es-
crevia Santos Filho (1947), “já estava em voga o quebranto e a vítima 
morria, na verdade envenenada pelas ervas Tipi ou Amansa-senhor.”

CURIMBA 

cântico para Cabloco

Cabloco! Cabloco!

Se ele é filho da guiné, 

Cabloco! Cabloco! 

Se ele é filho da guiné, 

O seu pai é rei,

Ele é príncipe, 

Ele é príncipe,

Ele é!

OBSERVAÇÕES 

Segundo Mãe Mariazinha 

da “Casa-branca-de-

omolú”, terreiro de 

Umbanda do Rio de 

Janeiro:  “O guiné é 

considerado uma das 

plantas mais poderosas 

nos trabalhos de 

umbanda. Ela não 

somente afasta os 

malefícios como também 

traz Axé”. Essa observação 

de certa forma, explica 

porque o guiné, está 

sempre presente em 

jardins, jarros e canteiros 

na frente de residências e 

casas comerciais.
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A madeira clara dos galhos e das raízes de Guiné, que despren-
dem forte cheiro de alho, é favorita para fabricação de “figas”, pequenos 
talismãs usados contra os malefícios em geral.
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Tapete-de-oxalá

Nome Vulgar:   Falso-boldo, Folha-de-oxalá, Boldo, Sete-
dores, Boldo nacional, Malva-santa.

Nome Botânico:   Plectranthus barbatus Andr., 

Família Botânica:  Lamiaceae.

Origem:  Região Mediterrânea. Herbário ALC/UFBA,    
N. R. 

Parte Usada:  parte aérea.

Indicação Terapêutica:  usada contra os males do fígado e digestão 
difícil resultante de excessos alimentares; dor 
de cabeça e náuseas pós-alcoólica e prisão 
de ventre. Em estudos etnofarmacológicos, 
constatou-se que P. amboinicus (Alfavaca-
grossa) é uma das plantas de uso popular no 
tratamento caseiro de afecções cutâneas cau-
sadas por Leishmania entre a população rural 
da área produtora de cacau no Sul da Bahia. 
Entretanto, foi registrada no Quênia a ocor-
rência de dermatite no período de utilização 
da espécie P. barbatus.

O gênero Plectranthus, até recentemente denominava-se Coleus. 
Muitas ervas da família Lamiaceae pertencem a esse gênero e muitas 

USO RITUAL

Orixá -  Oxalá.

Elemento -  Terra / Água.

Nome yorubá - Ewé Bàbá.
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outras espécies são denominadas  Boldo ou Falso-boldo. Entre elas, 
o Alumã ou Boldo-da-folha-fina, Boldo-nacional, arbusto da família 
Asteraceae, do gênero Vernonia, identificado por Vernonia condensata. 
O alumã de nome Yorubá Éwúró, é dedicada a Ogum. Entretanto, é inte-
ressante lembrar que o boldo verdadeiro tem a folha coriácea, é o cha-
mado Boldo-de-farmácia, Boldo-do-chile, cientificamente denominado 
Peumus boldus Molina, cujas especificações encontram-se nas últimas 
edições da Farmacopeia Brasileira.

O boldo nacional, Tapete-de-Oxalá na Bahia, no elenco de plan-
tas das Farmácias Vivas denominado Malva Santa, foi estudado a fim 
de verificar sua atividade nas afecções de estômago, fígado e vesícula. 
Esses testes com animais comprovaram a sua atividade hepatoproteto-
ra, colerética e colagoga. Dessa forma atua no trato biliar estimulando 
a produção da bílis e promove o esvaziamento da vesícula biliar. Um 
grande número de drogas vegetais demonstram essas propriedades. 
Entre as mais eficazes estão a Alcachofra (Cynara scolimus), o Boldo do 
Chile (Peumus boldus), e o Açafrão (Curcuma  longa). (SCHULTZ, 2007; 
ALASBAHI, 2008, 2010).

Na RDC n. 10 de 10 de março de 2010, referente às drogas vege-
tais, o P. barbathus tem alegação para distúrbios da digestão. É contra-
-indicada para gestantes, lactantes, crianças e indivíduos portadores de 
hepatites e obstrução das vias biliares. 

Ressalta-se como precaução que doses acima da recomendada 
e a utilização por um período de tempo maior que o indicado podem 
causar irritação gástrica. Não deve ser usado com medicamentos anti-
depressores do SNC ou anti-hipertensivos. (ANVISA, 2010)

OBSERVAÇÕES

Usada em banhos  

dedicados aos filhos 

de Oxalá nos rituais 

de umbanda. A planta 

constitui entre muitas 

outras, a variada 

composição do “Abô”.  

Tem o nome popular 

de Tapete-de-oxalá, 

certamente devido ao 

aspecto esbranquiçado 

que os pêlos de suas 

folhas apresentam 

quando crescem mas 

não há informações do 

uso da erva nos rituais 

de fundamento para 

os assentamentos ou 

lavagem de contas 

dedicadas a Oxalá.
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Devido à morfologia das folhas e aos pêlos abundantes, essa erva 
parece-se muito com o Hortelã-da-folha-grossa, Plectranthus amboini-
cus. Porém, através das propriedades organolépticas, fica fácil identificá-
-las, visto que o P. barbathus, Tapete-de-oxalá, tem sabor amargo inten-
so e o Hortelã-da-folha-grossa, P. amboinicus, tem aroma e sabor carac-
terístico das mentas (hortelã). O que diferencia de forma fácil ambas as 
espécies é que o P. barbathus (Boldo) possui folhas flexíveis enquanto o 
P. amboinicus (Hortelã-graúdo) possui folhas mais duras e quebradiças.
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Dendezeiro

Nome Vulgar:  Coco-de-dendê, Dendê-da-costa, 
Coco-de-azeite.

Nome Botânico: Elaeis guineensis N. J. Jacquin.

Família Botânica: Palmaceae.

Origem: África Ocidental - Herbário A. L. C./ UFBA N. R. 
015866.

Parte Usada: folhas e frutos. 

Indicação Terapêutica: uso externo: como emoliente e anti-reumá-
tico. Usa-se o azeite levemente aquecido ou 
sob forma de emplastros. 

Na Colômbia os frutos são utilizados em medicina popular como 
vermífugo e tenífugo. O azeite, é usado externamente nas dermatoses 
persistentes. Recentemente, estudos realizados na Guiné Bissau, relati-
vos às plantas usadas popularmente como repelente para insetos,  in-
dicaram que os frutos do dendê apresentam atividade repelente aos 
mosquitos.

Estudos da medicina tradicional em Ghana, na África, levaram 
ao interesse em testar a atividade antimalária. Os resultados iniciais 
são promissores. (ASASE, 2010) Dos extratos e óleo dos frutos busca-se 

USO RITUAL

Orixá -  Ogum / Exú.

Elemento - Terra /Fogo. 

Nome Yorubá - Igó ópé/ 

Máriwó.
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atividade antioxidante em centros de pesquisa na Nigéria e na Austrália. 
(BALASUNDRAM, 2006; OLUBA, 2009)

O óleo de dendê é considerado alimento favorável para a recu-
peração de anêmicos, porém poucos estudos comprovam as atividades 
medicinais de uso tradicional para este fim. Entre as propriedades me-
dicinais está confirmada a significativa ação gastroprotetora dos frutos. 
(GÜRBÜZ, 2003)

O azeite de dendê, extraído por compressão da polpa ou me-
socarpo dos frutos, é rico em vitamina A, ácidos palmítico, mirístico e 
oléico.

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

Segundo estudiosos dos cultos afro-brasileiro: “Do dendê tudo 
se aproveita”. O azeite de dendê (“epó”) é utilizado em quase todos os 
pratos de culinária africana:   acarajé, abará, efó, xinxim, vatapá, caruru, 
amalá, farofas (padés), ipeté, omolocum e nas oferendas aos orixás.

No litoral sul da Bahia, na região denominada “Costa do Dendê”, 
as sobras do azeite extraído dos frutos são utilizados para o fabrico arte-
sanal de sabão em barra que é vendido nas feiras livres da região.

Com as palhas das palmeiras desfiadas preparam-se os “mariôs”, 
colocados nas portas e janelas dos terreiros com o propósito de criar 
uma proteção mágica contra os malefícios e em especial, afastar os 
“Eguns”. Das nervuras das folhas da Palmeira-de-dendê, faz-se o “Isan” 
ou vara ritual empregada pelo “Ojé” para chamar os “Eguns” e guiá-los, 
segundo os rituais do culto dos Egúngún, na Bahia.

GLOSSÁRIO

Emoliente - medicamento 

próprio para amolecer, 

abrandar uma inflamação.

Emplastro - forma 

farmacêutica para uso 

tópico ( externo).

Omalá - comida preparada 

com quiabos. Oferenda 

para Xangô.

Omolocum - comida 

preparada com feijão 

fradinho e camarão seco. 

Oferenda para Oxum.

Padés - farofas. Oferendas 

para Exú.

Mariôs - espécie de franjas 

feitas com a palma (folhas) 

do dendezeiro.

Isan - vareta feita com a 

nervura central da folha 

do dendê.

Ojé - sacerdote do culto 

aos Eguns.

Eguns - divindades 

ancestrais.

Ifá - tipo de jogo 

divinatório.

Itã - lenda, história.

Oxalufã - Divindade. Orixá.

Exú Elepô - Orixá 

denominado de 

Exú-do-dendê.
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Os frutos do dendezeiro  são usados para adivinhação no orácu-
lo de “Ifá”. Com a seiva do Dendê (incisões profundas no último gomo do 
tronco), faz-se uma bebida chamada Vinho-de-palma.

Conta um “Itã” que é muito popular entre o “Povo-de-santo”, que 
Oxalufã  estava a caminho para visitar Xangô, rei de Oyó e encontrou 
Exú  Elepô, “Exú”, dono do azeite de dendê”, pediu que Oxalufã, mesmo 
velho e curvado, apoiado em seu “Opaxorô”, ajudasse Exú a colocar um 
pote no seu ombro, e,  de repente Exú Elepô vira o pote cheio de azeite 
de dendê sobre Oxalufã. Daí acredita-se  que surgiu essa quizila (Ewó) 
e as comidas e oferendas de Oxalá não devem ter dendê (Epó). Oxalá é 
denominado orixá “Fun Fun”, branco.

Opaxorô - Tipo de cajado 

que a divindade Oxalá 

carrega.

Epó - Azeite-de-dendê.

Quizila, Ewó - segredo, 

ponto fraco.
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Quiabeiro

Nome Vulgar: Quiabo.

Nome Botânico: Hibiscus esculentus L. e H. abelmosclus L.

Família Botânica:  Malvaceae.

Origem: Ásia / África. Herbário ALC/UFBA - N. R. 06575. 

Parte Usada: frutos. 

Indicação Terapêutica:  as folhas e os frutos são indicados para uso 
externo em cataplasmas, como emoliente em 
casos de furunculoses e abscessos. Os frutos, 
os Quiabos, possuem intensa propriedade 
emulsificante. Indicado como alimento fa-
vorável para a recuperação de anêmicos. Na 
Guiana Francesa, fabricam-se colares com as 
suas sementes com objetivo de combater 
enxaqueca.

O Quiabo é uma planta muci laginosa, cujas sementes têm em 
torno de 20% de um óleo amarelado, empregado no enriquecimento 
de ração para gado. As folhas são consideradas forragem para animais, 
da casca do caule são extraídas fibras de boa qualidade têxtil. Estudos 
recentes dos frutos de quiabo como fonte de insumos para a preparação 
de comprimidos mostrou resultados satisfatórios. (KALU, 2007) 

USO RITUAL

Orixá -  Xangô / Ibeji.

Elemento - Fogo.

Nome Yorubá - Ilá.
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COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

O Quiabo é fundamental para muitas receitas da culinária africa-
na.  É utilizado em várias oferendas, “Ageum” para os Orixás. O “Caruru” 
que pode ser oferecido aos “Ibejis” ou a “Iansã” tem como principal dife-
rença a forma de cortar os quiabos.

Com esta planta prepara-se também o “Amalá de Xangô” e o 
“Agebó” que é feito com os quiabos crus.  O “Agebó” deve ser feito com o 
objetivo de alcançar uma  graça de Xangô com urgência, principalmen-
te em casos relacionados à justiça dos homens e dos deuses.

Na cidade de Salvador, Bahia, durante todo o mês de setembro, 
são oferecidos os “Carurus de Cosme”. Além de ser uma oferenda ritu-
al, onde comem primeiro 7 crianças, é também considerado um evento 
social. Em dezembro, são oferecidos os “Carurus de Santa Barbára”, tam-
bém considerada ocasião festiva social onde os convidados compare-
cem, preferencialmente vestidos de vermelho e branco.

GLOSSÁRIO

Ageum - comida.

Caruru - prato típico feito 

com quiabos, camarão 

seco e dendê. 
Cataplasma - papa 

medicamentosa que 

se aplica (geralmente 

quente), entre dois panos, 

a uma parte do corpo 

dolorida ou inflamada.
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Alfavaca

Nome Vulgar: Alfavaca-de-galinha, Quiôiô, Manjericão-dos-
cozinheiros, Manjericão-de-molho

Nome Botânico: Ocimum gratissimum L.

Família Botânica: Lamiaceae.

Origem: Ásia/Herbário A. L. C / UFBA N. R. - 029142 e 
026632.

Parte usada: folhas e sementes.

Indicação terapêutica:   é indicada nas dores articulares, alivia os in-
cômodos dos gases intestinais, das gripes, 
resfriados e afecções respiratórias de diversas 
origens. Causa o  aumento da secreção láctea 
(produção do leite materno).

Na Bahia, usado como tempero para aves foi identificado com 
o nome popular de Alfavaca-de-galinha, a espécie Ocimum campechia-
num, Herbário ALC/UFBA, N. R. - 029142. O Quiôiô, Ocimum gratissimum, 
é muito usado como condimento para temperar o feijão e a carne no 
litoral e recôncavo baiano.  

Essa planta tem uso medicinal em muitos países, onde rece-
be os nomes de: Albahaca, dos hispano-americanos; A. moruna, dos 

USO  RITUAL

Orixá - Oxóssi/Ogum/ 

Xangô.

Elemento - Terra / Fogo.

Nome yorubá -  Èfínrín.

É comum encontrar 

a Alfavaca, ao lado do 

Comigo-ningué-pode 

(Diffenbachia sp.),

Espada-de-ogum (San se- 

   vieria zeilandica),

Espada-de-iansã (Rhoeo 

discolor) e Guiné  (Petiveria 

alliaceae),  todos utilizados 

com o propósito de 

proteção.
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espanhóis; Babui-tulshi, na Índia; Balanoi, nas Filipinas; Basilic aux cuse-
niers, Herbe Royale e Oranger de Savonetier, dos franceses; Há-bag, dos 
árabes; Sessék, na Absínia; Suvandu-talá, no Ceilão; Sweet-basil, dos 
ingleses.

Várias plantas do gênero Ocimum, são utilizadas em medicina 
popular e culinária. Entre essas, Alfavaca-de-cheiro – Ocimum canum 
Sim., Alfavaca-do-campo – Ocimum incanescens Mart. , Alfavaca-cheirosa 
– Ocimum frutescens Miil.

São ervas muito aromáticas, com alto teor de óleos essenciais 
e as mais populares são:  Ocimum basilicum Hort. Manjericão-roxo, 
Manjericão-da-folha-larga, Basilicão; Occimum minimum L. , Manjerona, 
Manjericão; Occimum crispum Thbg. Manjericão-de-folha-crespa, 
Manjericão-da-Itália. Geralmente são indicadas em medicina popular 
sob a forma de xaropes e infusos para uso interno e inalações. Os ba-
nhos com o chá morno de O. Gratissimum é muito utilizado em banhos 
antigripais, especialmente em crianças. (REIS, 2008) O óleo essencial de 
Ocimum gratissimum L., o quiiôiô tem gerado muitas publicações que 
atestam suas ações como antidiabético, hipotensor, antifúngica, cicatri-
zante e anti-inflamatório, antimicrobiano, atividade contra vírus, leshi-
maniose e larvicida testada para o mosquito da dengue. A literatura 
mais extensa é para as ações antimicrobiana e repelente de insetos.

O Basilicão, como é conhecido na europa, provavelmente tem 
sua etiologia do grego basilikon e quer dizer real ou régia. Da mesma 
forma que se usa o termo basílica para qualificar uma igreja principal. 
Muitos afirmam que este termo poderia ter vindo do latim basilisco, 
nome do réptil que segundo a lenda matava com um simples olhar, em 
tempos atrás. 

GLOSSÁRIO

Estudos farmacológicos 
pré-clínicos - avaliação 

da atividade biológica de 

determinada substância 

ou extratos vegetais em 

animais de laboratório. 

Os estudos realizados 

em humanos são 

denominados Estudos 

Clínicos.
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No século XVIII, um médico chamado Juan Holerio, escreveu em 
sua prática: “A maior virtude que tem a alfavaca é a de que se alguma 
mulher for atormentada no parto com veemíssimas dores, e puserem 
em sua mão a raiz inteira desta planta, então parirá prontamente, com 
pouca dor”. 

A planta traz muitas histórias antigas, quase sempre relaciona-
das com as conquistas amorosas, tais como o oferecimento dos galhos 
ou o preparo de perfumes, filtros,  e pós mágicos de atração. Em diver-
sas civilizações as espécies do gênero Ocimum estão relacionados com 
rituais religiosos. Nos cultos afro, pertencem a  Oxóssi e Ogum. Na Índia, 
as sementes de formas variadas do manjericão são usadas para fazer ro-
sários. A erva é consagrada a Krishna e Vishnu. É tradicional colocar um 
galho no peito dos mortos para servir de passaporte ao paraíso. 

O óleo essencial de quiôiô é indicado  em aromaterapia como 
estimulante geral, relaxante muscular,  contra dor de cabeça e estresse. 
Neste predomina eugenol e cineol. O aroma do eugenol também ma-
joritário no óleo essencial de Syzygium aromaticum L., cravinho-da-ín-
dia, faz com que tenha o nome popular em muitas regiões de Alfavaca 
Cravo. (LORENZI, 2008)

Na composição química de seu óleo essencial predomina linalol 
e cineol. As folhas apresentam Flavonóides e Triterpenóides. 

Das diversas indicações medicinais, podem ser comprovadas as 
ações no sistema respiratório. A atividade inseticida, antimicrobiana, 
analgésica e espamolítica é devida à composição de seu óleo essencial. 
O extrato aquoso das folhas de Ocimum gratissimum demonstrou ativi-
dade antidiarréica significativa em estudos farmacológicos pré-clínicos. 
O gênero é muito usado na indústria de cosméticos e alimentos.

Plantas adaptógenas- 

são plantas que não 

atuam especificamente 

em determinado órgão 

ou sistema embora 

melhorem o estado 

geral do paciente. 

São consideradas 

imunoestimuladoras 

(que estimulam o sistema 

imunológico).

OBSERVAÇÕES 

A alfavaca é utilizada 

em banhos de limpeza, 

descarrego, para retirar 

mau-olhado e doenças 

sem origem definida. 

A erva entra em outros 

rituais de limpeza como 

sacudimentos e ebós.       

É muito usada em jarros 

no interior das residências 

para afastar todo tipo 

de negatividade. Nos 

jardins são plantadas em 

frente às residências e 

casas comerciais com a 

finalidade de proteção.      

É planta guardiã, 

masculina, que afasta 

malefícios.
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Em trabalhos conceituados com plantas adaptó-
genas, o gênero Ocimum, está incluído entre os melhores 
resultados para plantas testadas como possuidoras de ati-
vidade anti-stress. (WAGNER, 1994)

Resultados de estudos em animais de laboratório 
sugerem que o extrato aquoso de folhas da alfavaca pode 
produzir um efeito antidiarréico, pela inibição da mobili-
dade intestinal (ação antiespasmódica). (OFFIAH, 1999) 
Em avaliações posteriores, comprovou-se a ação hipo gli-
cemiante da alfavaca em ratos. (AGUIYI, 2000)
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Sabugueiro

Nome Vulgar:   Sabugueiro

Nome Botânico:  Sambucus australis Cham. & Schltdl., Sambucus 
nigra L.

Família Botânica:  Caprifoliaceae.

Origem: África/Ásia/Herbário ALC/UFBA/ N. R. 045784.

Parte Usada: folhas e flores.

Indicação Terapêutica: febres.

Testes laboratoriais e em humanos indicaram uma significati-
va inibição do vírus influenza, responsável por viroses do tipo gripe. O 
uso do vegetal alivia os sintomas causados por gripes em geral e febres.         
A literatura aponta que foram bem sucedidos os testes pré-clínicos para 
atividade anti-inflamatória. Os extratos aquosos em ratos, causaram au-
mento da diurese.

Na medicina popular é utilizado para aliviar febres sobre a for-
ma de chá para banho e também para beber. Os banhos tem propósito 
cicatrizante e anti-inflamatório nos ferimentos em geral e principalmen-
te naqueles causados pelo sarampo. Esse chá pode se preparado com           
1 colher de sobremesa de flores picadas para 1 copo de água fervente. 
Tomar 2 vezes ao dia. Não fazer uso das folhas.

USO RITUAL

Orixá - Obaluaie, Omulu 
e Xangô.
Elemento - Terra/Fogo.
Nome Yorubá - Àtòrìnà.
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Na IN 05 da ANVISA-MS, D.O.U. de 12 de dezembro de 2008, te-
mos a citação do uso das flores de Sambucus nigra L., entre as drogas 
vegetais de registro simplificado, ou seja, aquelas que têm eficácia e se-
gurança bem estudadas.

O uso do sabugueiro está listado sob a forma de tintura e extrato, 
o principal bioativo é o flavonóide isoquercetina e tem como indicação 
terapêutica o tratamento sintomático de gripes e resfriados atuando 
como mucolítico e expectorante.   

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

O Sabugueiro é utilizado nos banhos e lavagem de contas para 
os filhos de Obaluaiê, suas flores podem ser colocadas em oferenda para 
o Orixá. Ressalta-se a analogia do uso em medicina popular das flores 
do Sabugueiro para sarampo com a função de aliviar a febre e “abrir as 
erupções”, denominado popularmente “puxar a doença”,  pelo fato de 
Obaluaiê está relacionado com as doenças contagiosas e  afecções cutâ-
neas em geral. A questão da referência da doença ao Orixá é comple-
mentada com o hábito de se colocar um pano vermelho na janela do 
quarto do doente (que deve estar escuro). É usado também o banho 
de pipocas, (denominado “banho-de-flores”), que tem sua explicação no 
fato de que no momento da preparação das mesmas, o milho eclode, tal 
como as erupções da pele que são características do período em  que o 
sarampo se manifesta.

GLOSSÁRIO

D.O.U - Diário Oficial da 
União 
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Aroeira

Nome Vulgar:   Aroeira-roxa, Aroeira-vermelha, Pimenta-rosa.

Nome Botânico:   Schinus terebinthifolius Rad.

Família Botânica:  Anacardiaceae.

Origem:  América do Sul/Herbário ALC/UFBA N. R. 
31086.

Parte Usada:  folhas e cascas de caule.

Indicação Terapêutica:  chá usado como antiulceroso, antirreumáti-
co, antidiarreico e ads  tringente. Uso externo 
como cicatrizante, anti-inflamatório. Indicado 
em banhos de assento nos corrimentos vagi-
nais. É usado também para febres em geral.

Outras espécies são conhecidas como Aroeira-vermelha, 
Schinus aroeira, Schinus molle L. e Astronium urundeuva, todas da família 
Anacardiaceae, características de remanescentes da Mata Atlântica no 
Nordeste do Brasil.

A planta é arbusto de médio porte, com ramos folhosos e fru-
tos vermelhos. Como outros gêneros da família Anacardiaceae, como o 
Anacardium occidentale L. (o caju), tem como principal característica quí-
mica a abundante biossíntese de polifenóis, dentre estes, taninos.

USO RITUAL

Orixá -  Iansã/Ogum.

Elemento -  Ar/Terra.

Nome Yorubá - Àjóbi Pupa.

Observações - Nos rituais 

afro-brasileiros são usados 

também as folhas de 

aroeira-branca, dedicadas 

a Xangô e Iansã chamada 

em Yorubá, Àjóbi funfun. 

A espécie citada, Lithrea 

malleoides Engl, pertence 

à família Anacardiaceae.
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As propriedades antidiarréica e antisséptica intestinal dos tani-
nos, devem-se a formação de complexos com as proteínas diminuindo 
sua  permeabilidade, resultando numa proteção insolúvel sobre a muco-
sa intestinal, tendo assim ação antidiarréica.

O uso da Aroeira em medicina popular contra ulcerações gás-
tricas está validado por testes farmacológicos e estudos clínicos que 
confirmam tal atividade terapêutica. Entretanto, o uso prolongado pode 
causar irritação na mucosa gástrica.

Algumas das atividades citadas na medicina popular que incen-
tivam o amplo uso das folhas da aroeira, continuam sendo estudadas 
em laboratório com resultados promissores, tais como ação anti-infla-
matória, antimicrobiana e além de não apresentar toxidez nas doses te-
rapêuticas. Esses resultados podem justificar seu uso como cicatrizante. 
(LIMA, L. 2009; EL-MASSARY, 2009; LUCENA; 2006; BRANCO NETO, 2006), 
(LIMA, M., 2006) Em vários projetos da pastoral da saúde e movimentos 
populares de saúde são preparados os sanativos, uma tintura com aroei-
ra, barbatimão e entrecasco de cajueiro,  para uso externo em curativos.

A portaria n. 2.982, de 26 de novembro de 2009, listou seis fitote-
rápicos para serem incluídos no Elenco de Referência de Medicamentos 
e Insumos Complementares para a Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica em Saúde. Entre esses está a Schinus terebintifolius, para uso gine-
cológico. Os demais são: Cynara scolymus (alcachofra), Rhamnus purshia-
na (Cascara sagrada), Glycine max (soja), Uncaria tomentosa (unha-de-
-gato) e Harpagophytum procumbens (garra-do-diabo). 

Na sua composição química estão principalmente: monoterpe-
nos (alfa-pineno, limoneno, alfa-felantreno), sesquiterpenos e triterpe-
nos esteroidais. 
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 COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

Sendo folha de Iansã, senhora dos “Eguns”, é muito usada para 
banhos de “descarrego” e “limpeza”. Pode também servir de folhas de 
“batimento” nos “sacu di mentos”. Está entre as plantas selecionados para 
a preparação do “Abô”. O “Abô”, líquido considerado como possuidor de 
poderes sagrados para afastar malefícios e “Eguns,” é preparado com vá-
rios itens vegetais fermentados, armazenados por várias luas em potes 
de barro enterrados no solo.

Com o “Abô”, prepara-se banhos e águas para “limpeza” do corpo 
e de ambientes.
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Louro

Nome Vulgar:   Folha-de-louro, Loureiro, Loureiro-dos-
poetas, Loureiro-de-apolo.

Nome Botânico:  Laurus nobilis L.

Família Botânica:  Lauraceae.

Origem:  Europa, aclimatado no Brasil / Herbário ALC/ 
N. R. 16788.

Parte Usada:  folhas.

Indicação Terapêutica:  digestivo, auxiliar nos tratamentos dos gases 
intestinais e estomacais. Usado nos casos de 
amenorreia. Deve ser evitado pelas senhoras 
grávidas. Foi comprovada a  atividade antiúl-
cera do extrato aquoso em estudos farmaco-
lógicos pré-clínicos, porém pouco significati-
va. Na África, em Ghana, estudos etnofarma-
cológicos indicam o uso das folhas de louro 
para o tratamento da malária. (ASASE, 2010)

Em muitos países seu uso na culinária tem não apenas o propó-
sito de ser condimento aromático, mas também auxiliar na digestão e 
eliminação de gases. A atividade antioxidante estomacal, carminativa e 
antimicrobiana, voltou a despertar o interesse no estudo do vegetal de 
uso milenar. (DALL’ACQUA, 2009; MISHARINA, 2009; LIU,2009)

USO RITUAL

Orixá - Iansã / Ossain.

Elemento - Ar.

Nome Yorubá - Ewé Oyá/

Ewé Osá.

GLOSSÁRIO

Amenorreia - ausência do 

fluxo menstrual. 
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As folhas-de-louro preservam tradições que remetem às civiliza-
ções greco-romanas pois com o Louro faziam-se, nessa época, coroas 
oferecidas aos homens ilustres, que se destacavam nas artes, nas letras, 
na política e nas batalhas. Com essas coroas, premiavam-se os campe-
ões esportivos, costume que foi mantido. Daí, origina-se o adágio: “Ao 
vencedor, os louros”.

As folhas-de-louro mantêm várias relações místicas. Na Europa 
antiga, era símbolo de ressurreição e divinações. Acreditava-se que usa-
da sob o travesseiro, estimulava sonhos mágicos e revelações. Da mesma 
forma, os galhos colocados atrás da porta principal da casa têm função 
de proteção contra raios e trovões, além de afastar feitiços e demônios.

No Brasil, as folhas-de-louro estão relacionadas com prosperida-
de e obtenção de bens materiais. Existe um costume de no dia 1º de 
janeiro, logo após o início do novo ano, colocar uma Folha-de-louro na 
carteira de notas. Caso haja uma do ano anterior, deve-se trocar por ou-
tra, objetivando  sucesso financeiro durante o ano que se inicia.

Algumas famílias, colocam uma bandeja com louro sobre a mesa 
da ceia de reveillon, para trazer prosperidade aos familiares. As mesmas 
são distribuídas entre os convidados.

O Louro é condimento tradicional da culinária brasileira, seu aro-
ma característico transmite aos alimentos sabor agradável além de faci-
litar a digestão de pratos gordurosos como feijoada, sarapatel, mocotó, 
petiscos onde as Folhas-de-louro sempre fazem parte das receitas.

OBSERVAÇÕES 

As folhas de louro são 

utilizadas nos banhos 

e oferendas para Iansã. 

Nos banhos pode estar 

associada a erva-prata 

ou erva-de-sta-barbára, 

como é conhecida na 

Bahia. Em de fu madores, 

com o propósito de 

atrair prosperidade, 

usa-se folhas de louro, 

noz-moscada ralada e 

alguns cravos-da-índia, 

resultando em incenso 

de aroma exótico e 

agradável. Na oferenda 

de acarajés para Oyá,               

é comum ornamentar o 

prato com folhas de louro. 
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Milho

Nome Vulgar:   Milho, Cabelo-de-Milho.

Nome Botânico:  Zea mays L. 

Família Botânica:  Poaceae.

Origem:  América do Sul/Herbário A. L. C./UFBA/N. R. 
00847.

Parte Usada:  estigmas. Popularmente conhecido como 
Cabelo-de-milho.

Indicação Terapêutica:  algumas publicações científicas atestam 
como verdadeira a atividade diurética dos 
estigmas do milho e sua influência no con-
trole da hipertensão, relatados na medicina 
popular. É  auxiliar nos tratamentos de cálcu-
los renais. É um alimento bastante energético 
devido ao seu  alto teor de açúcar e amido. As 
atividades diurética, hipotensora, hipoglice-
miante e colagoga dos extratos dos estigmas 
de milho em camundongos mostraram resul-
tados promissores. (VELASQUEZ, 2005)

O milho, originário de costumes dos índios sul-americanos, ga-
nhou o mundo e, além de seu valor nutritivo, tem destaque no mercado 

USO RITUAL

Orixá - Iansã/Oxóssi.
Elemento - Ar/Terra.
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pelo seu valor industrial na obtenção de óleo comestível. Depois do tri-
go e arroz, aparece como o cereal mais cultivado, de mais amplo em-
prego. Está presente na culinária de muitos países sob a forma fresca (o 
grão)  ou de farinha.

No Brasil, o angú, a polenta, o cuscuz, a canjica e a pamonha es-
tão bem representados nas diferentes regiões do país. O milho cozido, 
assado, a pamonha e a canjica são pratos regionais nordestinos, que têm 
destaque no período das festas juninas.

Símbolo de prosperidade para o homem do campo, reza a tradi-
ção que tem de chover no dia de São José (19/03) para ter milho em S. 
João (24/06). Na região do Crato, no Ceará, um prato salgado de origem 
indígena e restrito àquela região, é o mugunzá. É semelhante à feijoada 
e preparado com carnes salgadas de boi e porco onde o feijão é substi-
tuído pelo milho branco.

COMENTÁRIOS SOBRE USO RITUALÍSTICO

Nos rituais de origem africana, o milho de vários tipos está pre-
sente em muitas oferendas e rituais de proteção e prosperidade. O mi-
lho-alho, com o qual faz-se pipoca, é oferenda para Obaluaiê e integra 
rituais de limpeza e pedido de saúde. Em Salvador, na porta da Igreja 
de São Lázaro, os fiéis tomam o “banho-de-pipoca” para pedir saúde ou 
para livrar-se mais rápido de doenças.

O milho branco cozido com o qual se faz mugunzá, é oferecido a 
Oxalá. O milho vermelho seco é comida de  Ogum e de Oxóssi. O milho 
vermelho picado, tipo canji quinha é oferecido a Ossaim.

Nos terreiros, é comum como parte da chamada “segurança da 
casa”, as espigas de milho verde, que devem ser  amarradas a fitas de 
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várias cores e colocadas no centro do salão,  no local mais alto (cumiei-
ra). Este hábito é mais comum se o terreiro for de Oxóssi.

 Para trazer boa sorte e dinheiro são colocadas espigas de milho 
com fitas coloridas atrás da porta principal da residência ou comércio. 
Esse mesmo milho verde assado, é oferenda para Oxóssi e Iansã. Para 
oferendas a Iansã, pode-se também abrir a espiga, sem retirar toda a pa-
lha e espalhar mel sobre o milho verde e fresco, acompanhada do banho 
de alfavaca, cravo-da-índia e 14 caroços de milho.

Em algumas casas de umbanda, no dia 13 de maio,  dedicado 
às “Almas Santas Benditas”, a comida oferecida é o mugunzá, feito com 
milho branco e leite de côco.
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Bambu

Nome Vulgar:   Bambu, Broto de Bambu.

Nome Botânico:  Bambusa vulgaris L.

Família Botânica:  Poaceae.

Origem:  Ásia/Herbário A. L. C./UFBA/N. R. 00731.

Parte Usada:  folhas e brotos.

Indicação Terapêutica: em medicina popular, é indicado como diuré-
tico, hipotensor, auxiliar nos tratamentos de 
cálculos renais. Para dores de  coluna, calca-
nhar e outras dores articulares indica-se po-
pularmente o uso do chá das folhas e imersão 
das partes doloridas no decocto das mesmas.

Em testes terapêuticos realizados com pacientes que estão em 
tratamento quimioterápico, foram utilizadas plantas da tradicional me-
dicina chinesa para aliviar os incômodos da quimioterapia. Entre elas o 
Bambu, obtendo como resultado o alívio dos sintomas causados por al-
tas doses de metotrexato. Os extratos aquosos de B. vulgaris L., testados 
em ratos, indicaram atividade hipoglicêmica, diminuindo significativa-
mente o nível de glicose sanguínea. Publicações recentes abordam a 
toxicidade para o fígado dos extratos aquosos do chá de bambu apesar 

USO RITUAL

Orixá - Iansã.

Elemento - Ar.

Nome Yorubá - Dankó.

Observações - As folhas 

de bambu são usadas nos 

banhos para os filhos de 

Iansã e a árvore é local 

sagrado para a colocação 

de ofe ren das à deusa. 

Seus galhos são utilizados 

também em rituais de 

“limpeza” e banhos 

para o mesmo fim. O 

aspecto dos mesmos, 

leves, sensíveis ao vento, 

emitem sons ao se 

movimentar que segundo 

a tradição do candomblé, 

seria uma forma de 

comunicação do Orixá 

com seus devotos.
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de a literatura recente divulgar experiências bem sucedidas para o trata-
mento da malária. (ASASE, 2010; YAKUBU, 2009)

O Bambu é uma árvore originária da Índia, onde é conside-
rada “Planta Sagrada”. Do sumo das suas folhas, faz-se o denominado 
“Açúcar-de-bambu”, provavelmente o primeiro açúcar usado pelo ho-
mem. Do mesmo sumo, prepara-se uma espécie de aguardente, deno-
minado “tabaxir”. Seus brotos comestíveis têm sabor semelhante ao do 
palmito e são utilizados na culinária chinesa. Na Ásia, o bambu fornece 
matéria-prima para a fabricação de papel e de objetos artesanais. O chá 
das folhas tem sido usado popularmente para o tratamento de doenças 
da coluna, em analogia ao formato ereto da planta e dividido em gomos 
(colmos), semelhante à coluna vertebral. As folhas são indicadas popu-
larmente como possuidoras de ação anti-hemorrágica e os brotos pela 
ação estomáquica e antidiarréica.

GLOSSÁRIO

Metotrexato - droga 

usada em tratamento 

quimioterápico.

Decocto - preparação 

farmacêutica resultante 

do cozimento de folhas 

ou outra parte do vegetal, 

em água.
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