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Apresentação

Estima-se que o Brasil possua aproximadamente uma quinta parte da flora 
mundial e que o uso medicinal de muitas espécies data de séculos antes da vinda dos 
portugueses, em 1500. A existência de seis principais biomas, a Amazônia, o Cerrado, 
a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e as Pradarias do Extremo Sul, variáveis 
em clima e elevação, resulta na imensa diversidade observada. Cada espécie varia 
geneticamente e pode expressar, em condições de estresse, substâncias necessárias 
à sua sobrevivência, principalmente na defesa contra predadores e doenças. Essas 
defesas químicas das plantas podem agir farmacologicamente em animais, inclusive 
no ser humano, em prol da saúde. O uso empírico tradicional tem, assim, uma base 
científica. No entanto, é fundamental que a análise química do material usado em 
ensaios farmacológicos e clínicos seja definida, pois uma variedade química da planta 
pode ter uma ação distinta de outra variedade. Por essa razão, procurou-se identificar 
os componentes químicos que exercem as atividades farmacológicas observadas. 
Outra complexidade, que vem sendo esclarecida com algumas plantas medicinais, 
decorre do fato de que a defesa da planta abrange não somente uma ação direta sobre 
um microrganismo patogênico, mas também, e frequentemente, a sinergia de outras 
substâncias presentes que promovem transporte do ativo ao sítio de ação, que bloqueiam 
processos de desintoxicação e previnem ou anulam a resistência multidroga. Assim, 
embora muitas vezes seja possível apontar os princípios ativos principais, é difícil 
fornecer uma explicação completa da ação medicinal; comumente, o extrato bruto da 
planta é mais ativo do que as substâncias ativas isoladas em termos da concentração 
destas. Por essa razão, a atividade in vivo em animais de laboratório, especialmente em 
ensaios clínicos, é muito importante.

A relativa carência de divulgação, em âmbito internacional, da flora medicinal 
sul-americana tem conduzido à crença de que a fitoterapia, para ser eficaz e segura, 
dependa do uso de plantas de outros continentes, particularmente europeias e asiáticas, 
das quais há coleções de monografias. De fato, uma abundância de publicações 
científicas e teses sobre a flora medicinal brasileira existe, e a finalidade desta série 
de monografias é tornar tais informações acessíveis. Como no volume anterior, 
publicado em 2005, houve a inclusão neste volume de duas espécies de origem 
exótica, sendo uma delas a Ocimum gratissimum, radicada no Brasil há longo tempo, 
e outra a Passiflora incarnata, que está disponível no comércio, registrada na Agência 



MONOGRAFIAS DE PLANTAS MEDICINAIS
BRASILEIRAS E ACLIMATADAS
VOLUME II

16

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso da Passiflora, outras espécies 
nativas do mesmo gênero se aplicam com o mesmo fim medicinal com o mesmo nome 
popular, justificando uma comparação entre a espécie exótica e as nativas. O estilo 
de apresentação dessas monografias se aproxima daquele da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), com informações sobre nomenclatura botânica, química e análise 
dirigida ao controle de qualidade. Logo em seguida são apresentados os setores sobre 
uso popular, farmacologia in vitro e in vivo, uso clínico, toxicologia, apresentação 
farmacêutica, efeitos adversos, precauções, posologia e referências bibliográficas.
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