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O Almanaque é originário do árabe, AL-MANAKH, uma das for-
mas mais antigas de compilação do conhecimento, contendo informa-
ções de interesse geral, científico e literário.

Foi pensando no resgate das tradições que criou-se o almana-
que, para contar de forma simples e didática a história e o que se deve 
saber sobre o uso de plantas com fins medicinais.

Ao longo da história, na Grécia Antiga, acreditava-se que o poder 
curativo das plantas vinha do fato de serem propriedade dos deuses. 
A sistematização sobre as formas de percepção das plantas medicinais 
construiu-se a partir dos alquimistas, filósofos e pensadores que produ-
ziram ao longo da evolução da humanidade uma série de manuscritos. 
Um dos considerados mais importantes é o “Papiro de Egbers”, origi-
nário do Egito, datado de 2000 a.C, descrevendo mais de 700 tipos de 
plantas, receitas e formas de uso, para dores, angústias, doenças de pele, 
inalações, gargarejos, banhos de assento, dentre outros...

Algumas receitas despertam grande interesse até os dias atu-
ais. Dentre elas o “creme antienvelhecimento da pele”, com Olíbano e 
Cipreste, pela eficácia destes óleos essenciais nos tratamentos de pele.

“A partir de meados do século XX, pesquisas transculturais e mé-
dicas com evidências anatômicas, fisiológicas e emocionais vem trans-
formando o papel da aromaterapia, através da utilização dos óleos es-
senciais oriundos das plantas aromáticas. 

O fomento pela (re)construção de práticas e conceitos em rela-
ção ao que se entende por saúde e doença vem transformando a for-
ma de “pensar a ação”, priorizando as ações complementares, ou seja, 
a inserção do conhecimento popular na ciência e vice-versa. Sendo as-
sim, a evolução da química sintética não elimina o reconhecimento das 
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práticas tradicionais em saúde. O retorno às práticas mais próximas à 
natureza vem demonstrando uma tendência do homem do século XXI 
em resgatar suas tradições e heranças culturais na busca por melhor 
qualidade de vida.

Conhecimentos botânicos

A Botânica, direcionada às plantas medicinais, deve fundamen-
tar-se principalmente na identificação de drogas vegetais e na sistemáti-
ca vegetal, procurando sempre usar exemplos de espécies vegetais com 
atividades farmacológicas conhecidas.

É de grande importância para quem trabalha com drogas vege-
tais, conhecer o nome botânico das plantas, pois os nomes populares 
variam de uma cultura para outra e da região geográfica onde se localiza.

O nome científico das espécies vegetais é binominal e escrito em 
latim. A primeira palavra corresponde ao nome genérico e a segunda 
corresponde ao nome específico. Por exemplo:

Coffea      arabica L. 
(nome do autor que descreveu o vegetal, Linee.)

nome genérico   nome específico

Com certa frequência, costuma-se acrescentar ao conjunto, o 
nome do autor que descreveu o vegetal pela primeira vez. No caso aci-
ma, L., corresponde ao nome do botânico Linee.
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O nome científico é universal e serve para caracterizar a espé-
cie que designa. Em levantamentos bibliográficos na literatura especia-
lizada, é o nome científico do vegetal que deve ser empregado como 
palavra-chave.

Coleta, armazenamento 
e conservação de plantas 

medicinais

Coleta

As plantas medicinais podem ser cultivadas em hortas deno-
minadas “hortos farmacobotânicos” ou as populares “farmácias vivas”. 
Geralmente usam-se as plantas nativas da região e é importante conhe-
cer algumas informações sobre como coletar estes vegetais.

Existem  períodos mais adequados para coleta das plantas de 
acordo com a parte necessária para preparar os remédios caseiros.

As plantas são verdadeiras “fábricas de substâncias químicas” e 
em determinados horários do dia e períodos de seu crescimento, elas 
têm diferentes quantidades das substâncias bioativas responsáveis  pe-
los  efeitos terapêuticos desejados.
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As melhores horas para efetuar coleta são as do período matinal, 
logo após a total secagem do orvalho, e as horas do fim da tarde em dias 
de muito sol. Não devemos colher plantas umedecidas pelo orvalho, ou 
chuva, porque esta água favorece as fermentações e formação de bolo-
res, fungos, inutilizando a planta.

Folhas, Talos e Flores

Devem ser colhidos, preferencialmente, quando as flores da 
planta estão a ponto de se abrir.

Raízes e Rizomas

A época melhor para coletá-las é no outono e inverno, período 
em que a planta está preparando-se para o verão próximo, período mais 
seco, armazenando mais alimento e portanto maior concentração de 
substâncias úteis ao homem.

Secagem

A secagem das plantas medicinais, principalmente as aromáti-
cas, deve ser iniciada após a colheita e no mesmo dia. Se uma planta 
levar muitas horas para ser limpa e começar a secar, poderá alterar seus 
princípios ativos perdendo sua qualidade medicinal.

Deve-se separar as folhas furadinhas, secas, atacadas por insetos 
e as mofadas. É de extrema importância a qualidade das folhas a serem 
utilizadas.

Nota: O melhor, quando 

possível, é usar as plantas 

frescas, mas nem sempre 

quando precisamos, elas 

estão disponíveis. Outras 

são de difícil acesso como 

aquelas encontradas em 

matas e montanhas. Por 

essas razões, é bom colher 

e guardá-las secas para 

usar quando necessário.
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A secagem tem por objetivo retirar a água existente no interior 
da planta (desidratar) para conservar por mais tempo. Assim, diminui-se 
a perda de seus princípios medicinais e aromáticos, pois evita-se o ata-
que de enzimas. As enzimas existem no interior das plantas e logo após 
a coleta começam a agir e podem destruir os seus princípios bioativos.

As enzimas agem, principalmente, nos casos onde há maior umi-
dade. Para as plantas com fins medicinais é fundamental evitar a ação 
das mesmas, secando-as o mais rápido possível após a coleta.

A secagem pode ser ao sol, na sombra ou em estufas. As plantas 
devem ser distribuídas sobre estrados, esteiras suspensas ou telas levan-
tadas por estacas. 

Quando secamos em sol direto é aconselhável usar um paninho 
fino e claro ou palha sobre as plantas para proteger do sol excessivo, da 
poeira e dos insetos.

Algumas plantas, como as ervas aromáticas, devem ser secas ao 
ar livre, na sombra; indica-se o mesmo para flores em geral. As raízes 
suculentas e sem cheiro forte, os frutos carnudos, as cascas, as folhas e 
sementes não aromáticas devem ser secas ao sol.

As sementes oleaginosas devem ser secas com pouco calor para 
não alterar o óleo.

Para as folhas, é bom método secá-las em maços. As sementes 
podem ser colocadas dentro de sacos de tecido fino de algodão, pendu-
rados em locais altos e arejados.
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Armazenamento

Existem alguns cuidados que são imprescindíveis no armazena-
mento das plantas: 

O local deve ser seguro, onde ratos e insetos não penetrem e que 
esteja totalmente livre da umidade, calor excessivo e incidência de raios 
solares. Assim, garantimos que as plantas tenham boa qualidade para 
uso por muitos meses; algumas chegam até a durar dois anos. Prazo 
(médio) de validade para as plantas.

Guardar em vidros, latas ou potes plásticos bem vedados. Os vi-
dros, de preferência escuros para evitar a luz do sol direta, pois pode 
alterar as propriedades das plantas, inativando sua ação medicinal. Uma 
boa forma de vedar as tampas dos vidros e latas é colocar cera líquida 
(vela derretida) ao seu redor.

As plantas devem estar bem secas para serem guardadas, com 
rótulos contendo o seu nome, data da coleta e indicação de uso.

É importante lembrar que esses potes devem estar em locais al-
tos onde as crianças não alcancem.

Pomanders - Espeta-se 

cravos por toda superfície 

da maçã. 

Símbolo de proteção. 

As frutas não apodrecem, 

mumificam.
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Conhecimentos 
farmacológicos

No decorrer da história da terapêutica várias foram as iniciativas 
para sistematizar os conhecimentos farmacológicos. Destacando-se no 
século I da Era Cristã, Dioscórides, médico eminente, autor da famosa 
De Matéria Médica, guia de ensino sobre formulações farmacêuticas 
praticadas até o Renascimento. Neste trabalho são citadas várias drogas 
provenientes exclusivamente dos reinos animal, mineral e vegetal, enfa-
tizando as preparações com plantas.

Atualmente ainda usamos a expressão “Matéria Médica” como 
sinônimo de Farmacologia, a ciência dos medicamentos e da sua ação 
sobre o organismo sadio ou doente.

Em tempos remotos, os medicamentos eram preparados para 
cada pessoa, como atualmente de forma crescente, vem ocorrendo com 
o retorno às fórmulas personalizadas de manipulação.

Drogas, Fármacos e Farmacopeias

A origem da palavra droga é desconhecida, muito antiga, usada 
desde o período dos navegadores na busca do Novo Mundo, para desig-
nar produtos oriundos do Oriente, em particular as especiarias.
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É comum, ao traduzir-se a palavra Drug (inglês), atribuir-lhe um 
sentido errado. Recentemente, nas ciências farmacêuticas, a palavra fár-
maco, do grego Pharmakon, significa substância principal da formulação 
do medicamento responsável pelo efeito terapêutico. Composto quími-
co obtido por extração, purificação, síntese ou semi-síntese (ANVISA/
MS).  

É usada com o significado restringido às substâncias medicinais 
simples usadas nas composições dos medicamentos. Podemos definir 
droga e fármaco de acordo com as legislações da Vigilância Sanitária 
Nacional em vigor.

Droga

É qualquer substância de origem diversa, simples ou composta, 
natural ou sintética, utilizada com variados fins e que quando adminis-
trada aos organismos vivos neles podem produzir alterações somáticas 
ou funcionais.

Droga vegetal

Segundo a Resolução RDC n. 14 ANVISA, de 05/04/2010, droga 
vegetal é planta medicinal, ou suas partes, que contenham as substân-
cias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta, esta-
bilização, quando aplicável, e secagem, podendo estar íntegra, rasurada, 
triturada ou pulverizada.
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A ação das drogas vegetais é devida à presença de princípios 
bioativos, sendo este uma substância ou ainda conjunto de substâncias 
químicas, constituídos de uma substância ou conjunto de substâncias 
quimicamente conhecidas.

Por exemplo, o estramônio, a beladona, o meimendro são dro-
gas antiespasmódicas em virtude de possuírem alcalóides, tais como 
escopolamina e a hiosciamina, que são os seus princípios ativos. A cas-
ca da quina é utilizada em função de princípios ativos alcaloídicos que 
contêm, especialmente, quinina. As folhas das Digitalis encerram como 
princípios ativos, glicosídeos cardiotônicos, denominados digoxina, 
digitoxina.

Planta Medicinal

De acordo com a nova Resolução, RDC 10 de 10/03/2010 da 
ANVISA/MS, Planta Medicinal é uma espécie vegetal cultivada ou não, 
utilizada com propósito terapêutico.

Medicamentos

Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado que 
contém um ou mais fármacos juntamente com outras substâncias com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.

Os Hindus têm numerosas 

plantas da sua valiosa flora 

que consideram sagradas, 

sendo utilizadas para 

fins medicinais e rituais.           

O médico Caetano 

Francisco Xavier Brácias, 

natural de Goa, colônia 

portuguesa na Índia, 

escreveu um interessante 

volume de 166 páginas, 

dando notícias de 

numerosas plantas 

consideradas pelos hindus 

como sagradas e fazendo 

o seu estudo químico-

medicinal, de importância 

comercial e industrial. 

Esta obra, hoje rara, tem 

por título Flora  Sagrada 
da Índia e foi impressa em 

Mar gão.
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Medicamento magistral

É o prescrito e preparado para cada caso com indicação da com-
posição qualitativa e quantitativa, da forma farmacêutica, assim como 
da maneira de administração, caracterizando-se como manipulado, são 
os medicamentos preparados em farmácia de manipulação.

Especialidade farmacêutica 
ou medicinal

É o medicamento de fórmula declarada, de ação terapêutica 
comprovada, acondicionado uniformemente e distinguido por meio de 
um nome comercial e ou genérico, sendo o seu consumo condiciona-
do a autorização oficial prévia, caracterizando-se como medicamento 
alopático.

Farmacopeia

Este termo foi utilizado pela primeira vez no século XVI. Hoje, 
de uso generalizado, às vezes tem como sinônimo os termos Codex ou 
Código. As farmacopeias modernas são publicações oficiais, elaboradas 
por comissões e designadas pelos governos, destinadas a estabelecer 
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normas para a uniformização do preparo de medicamentos instituindo 
as especificações mínimas da qualidade dos produtos farmacêuticos, 
desde a matéria-prima até a embalagem. Consequentemente, todos os 
insumos utilizados na fabricação de todas as formas farmacêuticas é de 
competência legal exclusiva das Farmacopeias. Essas especificações re-
gulam as relações com o comércio exterior (importação e exportação), 
bem como estabelecem os requisitos mínimos da qualidade da matéria-
-prima e especialidades farmacêuticas produzidas ou usadas em nos-
so país, servindo, ainda, como parâmetro para as ações da Vigilância 
Sanitária. Tais códigos devem ser atualizados a intervalos preferencial-
mente curtos.

As farmacopeias reúnem informações padronizadas sobre as 
características das drogas (propriedades físicas, químicas e organolép-
ticas). Cada país pode ter a sua farmacopeia, que não é mera cópia de 
outras. O Brasil oficializou a sua primeira farmacopeia em 1926, com 
um total de 221 drogas vegetais. A Segunda edição (1959) suprimiu um 
grande número destas drogas, restando apenas 160. A terceira edição 
(1976) possui 26 espécies citadas. A quarta edição (1988, Parte II, fascí-
culo I), possui 10 espécies vegetais citadas. Na parte II, fascículo II (2000), 
há 9 vegetais citados.

A quinta edição da Farmacopéia Brasileira volume 1 e 2, foi pu-
blicada no D.O.U. através da RDC 49/2010 em 24/11/2010. Esse novo 
compêndio revogou as 4 edições anteriores. As monografias de Plantas 
Medicinais foram elevadas significamente para um total de 54 drogas 

vegetais.
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Métodos para obtenção de  
soluções

Chás modo de preparo

 Infusão

Colocar a erva dentro de uma vasilha, verter água fervente, tam-
par e deixar descansar por 10 minutos, coando em seguida. 

Este método é usado nos chás feitos a partir das folhas, flores, 
caules finos e para todas plantas aromáticas.

Decocção

Cozimento. Lavar a planta na água fria e em seguida fervê-la. 
Deixar o chá no fogo por volta de 10 minutos, dependendo da parte 
da planta a ser utilizada. Descansar por mais 15 minutos, coando em 
seguida. Este método é usado nos chás feitos a partir de cascas, raízes e 
sementes

Maceração

A planta é deixada, previamente dividida, em contato com o 
solvente ficam (água, álcool, vinho ou vinagre) Folhas, flores, sementes 
ficam de 30 min a 12 h. Talos, cascas e raízes duras, entre 22 e 24 horas e 
são filtradas em seguida. As plantas são mergulhadas no veículo líquido 
usado para extrair os princípios ativos da mesma. No caso da utilização 

Nota: medida base para 

chás - 1 (uma) colher de 

chá do vegetal para um 

copo de água. 

1 punhado para 

1 litro de água.
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de veículos como vinagre, álcool ou vinho, a maceração pode processar-
-se durante algumas horas ou dias, em temperatura ambiente. 

As tinturas, extratos fluidos, tabletes, cápsulas podem substituir 
os chás.

Hidrolatos

Líquido resultante do processo de destilação por arraste sobre a 
droga vegetal.

Alcoolatos

São formas farmacêuticas obtidas pela ação dissolvente do ál-
cool sobre uma ou várias partes de vegetais fresco conforme indica a 
segunda edição da Farmacopeia Brasileira.

Tintura 

São preparações alcoólicas ou hidroalcoólicas resultantes da ex-
tração de drogas vegetais ou animais ou da diluição dos respectivos ex-
tratos segundo a quarta edição da Farmacopeia Brasileira.

Tratando-se de plantas não tóxicas, a forma de preparação é a 
seguinte:

- 200g de plantas convenientemente cortadas para um litro de 
álcool. Deixar dez dias de maceração no álcool. Agitar o frasco todos os 
dias, durante um minuto. Se o frasco não for de cor, convém que este 
não esteja exposto a luz do dia. A claridade pode alterar, de certo modo, 
a química da tintura. Passado o período indicado, proceder-se-á à filtra-
gem por meio de papel de filtro.

Nota: é de toda a 

conveniência fazer as 

preparações vegetais em 

recipientes de esmalte, 

vidro e inox. O alumínio 

não é indicado, pois pode 

reagir com princípios 

orgânicos do vegetal 

utilizado.
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Medidas usadas 

1 copo de vidro -  150ml
1 xícara de chá -  150ml 
1 xícara de café -  50ml
1 colher de sopa -  15ml
1 colher de sobremesa -  10ml
1 colher de chá -  5ml
1 colher de café -  2ml
Cálice -  30ml
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Cuidados com o uso de plantas 
medicinais   

  Para uma utilização adequada das plantas medicinais faz-se ne-
cessário o conhecimento sobre a origem, forma de uso, a parte da plan-
ta com fins medicinais (folha, flor, sementes e raiz), observando sempre 
a boa qualidade da matéria-prima vegetal para que realmente cumpra 
seus propósitos terapêuticos. O não atendimento a estas medidas de 
cautela poderá expor o usuário a sérios danos à sua saúde ou à própria 
vida.

São citados, a seguir, algumas formas de uso de plantas que po-
dem ser danosas à saúde:

 O uso descuidado de plantas tóxicas mesmo quando 

corretamente indicadas 

Algumas plantas podem causar graves intoxicações, agudas ou 
crônicas, se ingeridas em doses altas ou em doses repetidas por mui-
to tempo. Pode-se incluir, neste caso, as seguintes plantas: Zabumba 
(Datura), Cabacinha (Buchinha), Jaborandi, Pinhão, Mamona, Espirradeira 
(Oleandra), Cardo-santo, Melão-de-são-caetano e Confrei.

O leite de muitas plantas pode ser também muito venenoso, 
como nos casos do Purga-do-campo e do Avelós (Dedo-do-diabo). 
Outras, como o Comigo-ninguém-pode, causam violenta crise alérgica.

Plantas_medicinais_miolo.indd   161 1/3/2011   16:38:06



162

O uso de plantas tóxicas de ação retardada

Neste caso, se incluem as plantas biossintetizadoras de alca-
lóides pirrolizidínicos, um tipo de constituinte altamente perigoso. 
Algumas espécies da família Boraginaceae como o Confrei, o Fedegoso 
do gênero Cassia e as Crotalarias, ambas da família Leguminosae todas 
produtoras desses alcalóides. Essas substâncias, quando ingeridas por 
longo tempo, provocam graves perturbações hepáticas e pulmonares 
que podem aparecer mesmo alguns anos após o uso.                                                                                          

 O uso de plantas mofadas 

Ocorre, em geral, quando o processo de secagem e armazena-
mento é realizado em local impróprio e de forma inadequada, como é o 
caso de muitas cascas, folhas, flores e raízes, mas principalmente algu-
mas sementes, como as de amendoim (Arachis hypogaea), estão sujeitas 
a infestações por fungos.

Aspergilus flavus e A. parasiticus, são os principais tipos de mofo 
portadores de substâncias tóxicas, carcinogênicas, que em linguagem 
científica são conhecidas por Aflotoxinas. Seu uso em doses altas ou 
mesmo em pequenas doses repetidas, pode causar o aparecimento de 
intoxicação grave e de câncer no fígado.

Uso de plantas indicadas ou adquiridas erradamente

Nesse caso, pode-se correr o risco de cair numa das três situa-
ções referidas anteriormente, isto é, no lugar da planta medicinal certa, 
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o usuário pode receber ou colher outra planta que pode ser tóxica ou 
estar alterada por algum motivo.  Nesses casos, a incidência de erros au-
menta no consumo de cascas, pela sua semelhança e de plantas vendi-
das sob a forma de pó ou rasuras, situação em que não é possível identi-
ficar o aspecto morfológico característico da planta.

Doses

É muito importante para o bom resultado da terapêutica com 
plantas medicinais observar a noção de dose. Farmacologicamente, 
dose é a relação entre “miligramas da droga por quilograma de peso do 
paciente” ou faixa etária, daí a razão  das doses menores para crianças e 
idosos. As doses devem seguir uma certa periodicidade, intervalos de 
tempo. Por exemplo, 500 mg de certo medicamento de 8 em 8 horas. 

Quanto aos fitoterápicos, fica mais difícil estabelecer as doses, 
visto que as quantidades de princípios bioativos, em geral não são defi-
nidas. O modismo atual de indicar o chá como água, de guardar na ge-
ladeira para uso contínuo, não tem fundamentação terapêutica. Não é o 
consumo de forma exagerada que garantirá que os resultados tenham 
maior eficácia.

Considerações e orientações sobre 
remédios vegetais

• As plantas para a preparação dos remédios deverão encontrar-se lim-
pas e livres de corpos estranhos.
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• Deve-se escolher da planta a parte que interessa para fins medicinais 
(raiz, folhas, flor, bagas, sementes, cascas, entrecascas etc.).

• Os recipientes em que serão preparados os remédios deverão estar de-
vidamente limpos.

• Não fazer chás fortes, sempre preparar em harmonia com a sensibilida-
de, idade, tipo de doença de cada pessoa. Uma medida básica consiste 
em duas colheres de sopa do pó da planta para um litro d’água.

• Evite o uso contínuo e excessivo. Chá não é água.

• Não use chás em gestantes, pois muitas plantas são abortivas podendo 
causar alterações na formação do bebê e até mesmo a sua morte.

• Plantas de local poluído, nem pensar! Fossa, lixo, esgoto, beira de estra-
das ou tratadas com agrotóxicos. Avalie bem o estado de conservação 
das plantas.

• Se tomar remédios e não sentir melhora não insista, procure um médi-
co ou serviço de saúde.

• Não compre remédios chamados “naturais” que não tenham o nome da 
planta, indicação de seu uso, parte usada, dose, data de validade, farma-
cêutico responsável e órgão de registro.

• Evite misturar chás com medicamentos de farmácia. Em alguns casos, 
pode ser perigoso.

• Evite misturas de ervas em chá.

• Evite o uso interno de Confrei, fedegoso e cinerária devido ao poder 
hepatotóxico (tóxico para o fígado) apresentado por estas espécies.
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• Não ferva folhas e flores, pois pode alterar a ação medicamentosa. 
Despeje água fervente sobre as mesmas (infusão).

• Preparações com água (chás) não devem ser ingeridas após um perío-
do de 24h.

• Não vá na onda de que porque é natural não faz mal, pois muitas plan-
tas podem matar. Exemplos: espir radeira, comigo-ninguém-pode e 
caba cinha.

• Plantas adstringentes  são  aquelas que possuem a propriedade de fa-
zer a constrição dos vasos e tecidos vivos em geral.  Auxiliam as cica-
trizações, inibem a secreção das mucosas, perdas de sangue e suores 
e ainda combatem a diarreia. Algumas plantas adstringentes: cascas e 
frutos jovens de goiabeira, cascas de cajueiro, cascas de quixabeira, fo-
lhas e cascas de aroeira.

As plantas e suas misturas

As misturas vegetais muito complexas devem ser evitadas, ha-
vendo inclusive orientações da Organização Mundial da Saúde, para 
associações que tenham fins terapêuticos compatíveis e propósitos de 
potencialização do efeito medicamentoso. Essas precauções devem-se 
ao fato de conhecermos a química e as ações far ma cológicas das drogas 
vegetais separadamente. Quase sempre são absolutamente desconhe-
cidas suas interações e possíveis reações químicas ocorridas quando em 
misturas e conse quen temente, os seus reais efeitos.
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Para validar essas misturas seriam necessários estudos químicos, 
farmacológicos e toxicológicos dos produtos finais, das formulações.

Algumas indicações vegetais:

Chá digestivo: auxiliar na digestão e eliminação de gases. 
Hortelã-pimenta, erva-doce, alumã e boldo.

Chá para o fígado: nas afecções hepáticas, excessos alimen-
tares e alcoólicos. Alumã e tapete-de-oxalá.

Chá diurético: para promover a secreção e eliminação da uri-
na. Útil nos casos de pressão alta e afecções urinárias.  Cabelo-de-milho, 
cavalinha e quebra-pedra. 

Chá para tensão alta: alfavaquinha-de-cobra, folha-da-cos-
ta e alevante-graúda.

Chá para catarro e tosse: hortelã-grosso, folha-da-costa, 
gengibre e alho.

Apesar das recomendações científicas contra as misturas, os 
chás, xaropes e lambedores para gripes tosses e secreções brônquicas 
são indicados em geral na medicina popular, como fórmulas compostas.

Chá para diarreia: aroeira, folha-de-pitanga e 
casca-de-goiabeira.
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O que é e para que serve o 
Chá Verde ?

Atualmente muitas pessoas usam, perguntam e querem infor-
mações sobre as qualidades medicinais do Chá Verde. Inúmeras reporta-
gens da imprensa escrita e televisiva abordam o tema. A academia tem 
colaborado para o entendimento das ações terapêuticas do Chá Verde e 
muitas publicações científicas e trabalhos acadêmicos foram elaborados 
nos últimos anos. 

Em pouco tempo passou-se a alegar maravilhas para a saúde 
através do uso, não apenas do Chá Verde, mas do Chá Branco e do Chá 
Vermelho. Todos esses na verdade por muito tempo foram conhecidos 
popularmente como Chá Preto, Ban Chá, Chá Oolong ou Chá da Índia.  
O mais interessante é que todos são originários da mesma droga vege-
tal, a espécie Camelia sinensis, da família Theaceae, que durante muitos 
anos  teve o nome botânico Thea sinensis. Qual a diferença entre eles? O 
beneficiamento da planta após a coleta.

O Chá Oolong é um chá chinês tradicional. As folhas de Oolong 
podem ser processadas de duas formas diferentes. Em uma delas as fo-
lhas são coletadas e desidratadas até ficarem enroladas em longas folhas 
curvas, ao passo que em outro método as folhas são comprimidas numa 
forma esférica. O primeiro método de processamento é o mais antigo.

Para a produção do Chá Verde, as folhas vão para a secagem 
em estufa após a coleta. Seu sabor é fortemente amargo. As folhas 
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são passadas pelo calor, imediatamente após coleta, evitando, assim,                  
a fermentação. 

No caso do Chá Preto ou Vermelho, as folhas sofrem um processo 
de fermentação que confere ao líquido um tom avermelhado escuro e 
um sabor intenso. As folhas são colocadas em tanques fechados até fer-
mentarem. Depois são aquecidas e desidratadas. 

O Chá Branco, assim como o Chá Verde e o Chá Preto, é prepara-
do a partir da planta Camellia sinensis, porém, de maneira diferenciada 
dos demais. Para o seu preparo as folhas são coletadas dos arbustos an-
tes que as flores desabrochem e quando os brotos ainda permanecem 
protegidos por pelos finos. As folhas e os brotos são cozidos por um 
processo de vaporização sem algum tipo de fermentação e então são 
levados à secagem. 

Resumindo, quando as folhas passam por um processo de fer-
mentação origina o Chá Preto ou Vermelho. Quando são semifermen-
tadas, o Chá Oolong e quando não são fermentadas ou as folhas são 
desidratadas, o Chá Verde. O Chá Branco é produzido a partir das pri-
meiras folhas da planta, que são colhidas e secas, com o mínimo de 
processamento.

A Camellia sinensis (L.) é um arbusto ou árvore de pequeno porte, 
de origem asiática. Em forma de chá é uma das bebidas mais consumi-
das no mundo.

As folhas da C. sinensis são ricas em flavonóides, especialmente 
catequinas. Elas são capazes de reduzir o peso corporal, a gordura total e 
consequentemente auxiliar no tratamento e prevenção da obesidade e 
doenças associadas, como por exemplo o diabetes e problemas cardio-
vasculares. Além de flavonóides (catequinas), as folhas utilizadas para a 
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produção do Chá Verde contém proteínas, ácido ascórbico, vitaminas do 
complexo B e altos teores de cafeína e taninos.

Durante a fermentação das folhas ocorre a oxidação das cate-
quinas encontradas no Chá Verde. Essas são substituídas por teaflavinas, 
teasinensinas, dando origem ao Chá Preto. A oxidação ocorre devido a 
ação de enzimas que são liberadas quando as folhas secas são trituradas.

A alta concentração de flavonóides presente no Chá Verde é 
capaz de, no organismo humano, modificar a absorção de ferro e vita-
minas, estimular a cicatrização, atuar como agente antioxidante, desen-
volver atividade antimicrobiana e imunomoduladora, promover ações 
anti-inflamatória, analgésica, antialérgica além de promover a redução 
de gordura e do peso corporal, auxiliando assim no tratamento e pre-
venção de doenças associadas a obesidade.

Devido à grande quantidade de ações farmacológicas atribuídas 
a C. sinensis, ela é considerada um alimento funcional, ou seja, quando 
consumido rotineiramente pode trazer inúmeros benefícios à saúde hu-
mana. Porém ao ser consumido de maneira indiscriminada, em excesso, 
como o hábito popular de gelar o chá e usar em substituição a água, 
pode levar a vários efeitos danosos à saúde, como problemas renais e 
hepatotoxicidade. Deve-se ainda evitar o uso desses chás próximo ao 
horário de dormir, pois efeitos como a diurese e o poder estimulante da 
cafeína, típicos da Camelia sinensis,  podem interferir na qualidade do 
sono.

O estudo e a divulgação de maneira ética da Camelia sinensis em 
suas diversas formas de preparo é necessária, pois seu intenso uso po-
pular em doses contínuas por longos períodos caracteriza um problema 
de saúde individual e coletiva.
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Para exemplificar o interesse científico pela planta, informo que 
esse texto foi escrito com a colaboração de um trabalho de conclusão 
de curso de farmácia, no estado da Bahia, denominado Benefícios e ris-
cos associados ao uso da Camellia sinensis L. elaborada pelo acadêmico 
Marcos Vinícios Sales Teixeira. Sob a orientação do Prof. Dr. Matheus Sá, 
do grupo Farmácia da Terra UFBA.

Aromaterapia                                                                                                                                         

É a prática que utiliza-se de aromas, odores para a cura dos males 
do psique e do soma. A origem de plantas aromáticas com fins curativos 
faz parte da história do homem. Desde o período Neolítico, há evidên-
cias de que as ervas aromáticas eram usadas na culinária e na medici-
na, bem como várias ervas e flores eram usadas em civilizações como a 
egípcia, indiana e budista que colocavam ervas aromáticas e flores para 
enterrar seus mortos a fim de guiá-los pelos caminhos de luz.

As fumigações, os incensos e os defumadores foram prova-
velmente as mais antigas formas de uso de plantas aromáticas e seus 
subprodutos, como óleos e resinas em rituais de oferendas aos deu-
ses. Acreditava-se que, como um mensageiro, a fumaça aromática le-
vava até os deuses os mais diversos anseios dos homens e, para esses, 
proporcionava efeitos alucinógenos, estimulantes e calmantes. O ter-
mo AROMATERAPIA foi introduzido na década de 1930 pelo Monsier 
Gattefosse.  “[...] Uma terapia que emprega arômatas numa esfera de 
pesquisas, abrindo enormes perspectivas para aqueles que começarem 
a explorá-la”.                  
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Daí a importância de escolher o perfume ou o incenso a ser usa-
do, que como as cores, podem atrair ou repelir vibrações positivas ou 
negativas.

Na Aromaterapia, o elemento ativo é o óleo essencial extraído 
de plantas aromáticas. Os óleos essenciais são subprodutos ou produtos 
voláteis do metabolismo das plantas, e são produzidos e armazenados 
em células especiais dos tecidos vegetais. Podem ser extraídos por des-
tilação a vapor e são solúveis em óleos e gorduras. São produzidos em 
várias partes dos vegetais, tais como: flores (rosa e jasmim), folhas e talos 
(hortelã e patchuli), sementes (anis e salsa), cascas de frutas (limão e la-
ranja), raízes (vetivert e gengibre) e tronco (sândalo e cedro).

Os óleos essenciais são substâncias orgânicas que, em geral, 
constituem-se de moléculas de álcoois, aldeídos, ésteres, cetonas e fe-
nóis pertencentes à classe das substâncias químicas dos terpenóides. 
Essas substâncias atuam no nosso corpo físico tratando de vários dis-
túrbios. Possuem propriedades gerais, comuns a todo óleo essencial, 
como atividade antisséptica, expectorante e rubefaciente (ativador da 
circulação sanguínea). A ação antimicrobiana é provavelmente a mais 
reconhecida dos óleos essenciais, sendo usada há séculos como preser-
vativo de alimentos, nas preparações cosméticas e farmacêuticas.

Como o óleo essencial, ao ser inalado, é registrado 

pelo cérebro? 

Primeiro, o óleo essencial evapora e as partículas odoríferas en-
tram pelo nariz com o ar que respiramos, chegam à mucosa da cavida-
de nasal interna, onde existem minúsculos terminais nervosos olfativos 
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que transmitem informações à parte mais primitiva do nosso cérebro, o 
sistema límbico. Esta é uma área complexa relacionada com a percepção 
do odor, sensações de prazer e dor, emoções diversificadas. Sendo as-
sim, a estimulação do sistema límbico desencadeia a ativação de meca-
nismos viscerais e comportamentais, atingindo diretamente nossas fun-
ções autonômas como respiração, digestão, circulação, comportamento 
e funcionamento das glândulas hormonais. Algumas áreas do sistema 
límbico são especificamente relacionadas à emoção e à memória, isto 
explica porque o olfato pode reter lembranças e emoções vividas. A me-
mória olfativa persiste muito mais tempo que a memória visual. 

Óleos Essenciais

Manjericão (Basílico) -  A palavra basilicum vem do grego 
e significa “régio”, considerado rei das ervas. Muito utilizado pelos hin-
dus é uma planta sagrada de proteção dedicada aos deuses Vishnu e 
Krishna. É antisséptica, antidepressiva, rica em óleos essenciais especial-
mente para as vias respiratórias, rins, nervos e sistema digestivo sendo o 
seu chá para uso externo, recomendado para queda de cabelo.  

Tomilho - Do Grego Thymus, perfumar ou fumigar, era usado 
nos templos como incenso. Todas as antigas civilizações conhecem sua 
história enquanto planta medicinal e para uso culinário. Substituto do 
café em alguns países, devido às suas propriedades tônicas e estimulan-
tes. Seu poder místico de atraçãos para despertar paixões é bem divul-
gado recebendo o nome de “agarradinho”.
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Manjerona - Os gregos acreditavam que Afrodite cultivou-a 
pela primeira vez, sendo responsável pela sua fragrância encantadora. 
Um dos mais usados óleos sedativos em aromaterapia. Bom também 
como analgésico, anafrodisíaco, antisséptico, antiespasmódico, digesti-
vo, dentre outros...

Eucalipto - Na Austrália, os aborígenes o consideravam “um 
cura tudo” e usavam as folhas para tratar dos ferimentos bem graves. 
Suas qualidades terapêuticas são: analgésica, antisséptica, cicatrizante, 
expectorante, estimulante dentre outras.

Cipreste - Platão disse que simbolizava a imortalidade da alma, 
os gregos e romanos dedicavam o ciprestre aos Deuses da Morte e do 
Inferno (Plutão e Hades) e os egípcios o usavam em seus sarcófagos por 
ser considerado quase indestrutível. Suas principais qualidades terapêu-
ticas são: antirreumática, diurética, adstringente dentre outras.

Jasmim -  Na Índia, extraía-se o seu óleo colocando junto às 
flores de jasmim sementes de gergelim aquecidas e debulhadas, adqui-
rindo o aroma das flores. Usado para perfumar o corpo e os cabelos. 
Suas principais qualidades terapêuticas são: antidepressiva, antissépti-
ca, afrodisíaca, sedativa dentre outras. 

Lavanda - Uma das ervas dedicadas a Hécate, a deusa de bru-
xos e feiticeiras e às suas duas filhas Medeia e Circe. Utilizada para articu-
lações doloridas (em casos de artrite e reumatismo), é também antisép-
tica, diurética, antidepressiva, sedativa, analgésica, dentre outras.

Rosa - Botões de cores diversas que simbolizam diferentes 
emoções: rosa, a simplicidade e o amor, branco, a pureza e vermelho, a 
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paixão e o sacrifício. O mais antialérgico de todos os óleos essenciais. É 
tambem antidepressivo, anti-séptico, afrodisíaco, laxativo, sedativo, ads-
tringente, dentre outros.

Alecrim - Para os gregos e romanos o Alecrim simbolizava 
amor e morte. Adstringente, analgésico, antisséptico, antidiarréico, es-
timulante geral, tônico cardíaco,  carminativo, antirreumático, colagogo, 
emenagogo, estimulante cerebral, sudorífero, parasiticida e cicatrizante. 
O alecrim pode ser considerado um complemento da lavanda, sendo 
esta calmante enquanto o alecrim é estimulante.

Bergamota - Um dos mais estimulantes e agradáveis óleos 
usados na aromaterapia. Possui qualidades analgésicas, antidepressivas, 
antissépticas, antiespasmódicas, carminativas, cicatrizantes, desodoran-
tes, digestivas, expectorantes, febrífugas, sedativas e vermífugas. Deve-
se ter cuidado ao utilizar na pele, pois em contato com o sol tem alto 
poder irritante. Como todos os outros cítricos (limão, laranja etc).

Camomila - O nome camomila, do grego chamoemelon, signi-
fica “maçã da terra”, na linguagem das flores, “paciência na adversidade”. 
Suas qualidades terapêuticas são: analgésica,  antidepressiva, antissépti-
ca, antiespasmódica, carminativa, colagoga, cicatrizante, digestiva, diu-
rética, emenagoga, febrífuga, sedativa, estomacal, sudorífera e tônica.

Funcho (erva-doce) - Uma das mais antigas plantas cultiva-
das, apreciadas por Romanos e Gregos, sendo chamada por estes de 
marathon, significando “manter a forma”. Suas qualidades terapêuticas 
são: antisséptica, antiespasmódica, carminativa, diurética, laxante, esto-
macal e tônica.
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Nota: os óleos essenciais 

não devem ser usados 

diretamente sobre a 

epiderme, podendo 

causar irritações e 

queimaduras na pele. 

Deve-se preparar os óleos 

aromáticos utilizando um 

óleo base ou carreadores 

(semente de uva, 

amêndoa, mamona e 

abacate), o óleo essencial 

em questão e um fixador. 

Nos casos de uso por 

inalação recomenda-se o 

uso de 2 a 3 gotas do óleo 

em água aquecida no 

aromatizador ou difusor.

Recomenda-se solicitar a 

orietação de profissionais 

especializados no uso de 

óleos essencias.

Gengibre - O mais apreciado dos remédios antigos. Suas quali-
dades terapêuticas são: carminativa, estimulante, estomacal, antissépti-
ca, tônica, fe brífuga, analgésica.

Gerânio - Deriva do Grego geranos, nativa da Africa do Sul. 
Suas qualidades terapêuticas são: tônica, adstringente, antisséptico, ci-
catrizante, analgésico, parasiticida, repelente de insetos, antidepressivo 
e diurético.

Hortelã-pimenta - A família da menta deve seu nome a Minta, 
filha de Cócito. Minta amava Adônis, quando a esposa deste, Perséfone, 
descobriu a infidelidade do marido. Num acesso de ciúmes, ela trans-
formou Minta na erva que leva seu nome. Suas qualidades terapêuticas 
são: antigalactagoga, analgésica, antiespasmódica, carminativa, febrífu-
ga, estimulante, sudorífera, emenagoga e estomacal. 

Ilangue-ilangue - Descoberta em 1770, em Ceram, arquipéla-
go da Indonésia. Suas qualidades terapêuticas são: hipotensiva, afrodisí-
aca, antidepressiva, sedativa e antisséptica.

Junípero - Considerada uma planta mágica. Queimado, afasta 
os maus espíritos e animais selvagens. Era usado como desinfetante em 
tempos de epidemia. Suas qualidades terapêuticas são: antidiabética, 
anti-reumática, adstringente, carminativa, cicatrizante, depurativa, diu-
rética, emenagoga, estomacal, sudorífera e tônica.

Laranja - Do árabe narandj, que foi transformado para o espa-
nhol naranja. Este fruto foi provavelmente o pomo de ouro procurado 
por Hércules no jardim das Hespérides. Suas qualidades terapêuticas 
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são: antidepressiva, antiespasmódica, digestiva, levemente hipnótica e 
sedativa, normaliza a ação peristáltica dos intestinos.

Limão - Acredita-se que o limão seja originário da Índia. Suas 
qualidades terapêuticas são: bactericida, antisséptico, febrífugo, tônico 
para o sistema nervoso, cardiotônico, antirreumático, antigota, calman-
te, diurético, antiescorbútico, carminativo e vermífugo. 

Neróli - O nome se deu por causa da princesa de Nerola, no sec. 
XVI, que apaixonou-se pelo seu aroma tornando-o bastante popular. 
Suas propriedades terapêuticas são: antidepressiva, antisséptica, anties-
pasmódica e afrodisíaca.

Olíbano - Uma das plantas sagradas da Antiguidade. Sendo no 
mundo antigo, olíbano, ouro e mirra as três mais valiosas substâncias co-
nhecidas pelo homem. Suas qualidades terapêuticas são: antisséptica, 
adstringente, carminativa, cicatrizante, digestiva, diurética e sedativa.

Sândalo - O ponto do 3º olho, situado entre os olhos, era 
feito com pasta de sândalo para simbolizar a contemplação interior. 
Acreditava-se que seu suave aroma induzia a calma e a serenidade. Suas 
qualidades terapêuticas são: antidepressivo, antisséptico, antiespasmó-
dico, adstringente, afrodisíaco, bactericida, carminativo, expectorante e 
sedativo.

Tea-tree - Antigo remédio aborígine, as folhas amassadas eram 
usadas como cataplasma para feridas infeccionadas e problemas de 
pele. Suas qualidades terapêuticas são: antibiótico, antisséptico, bacteri-
cida, fungicida, imunoestimulante, tônico cardíaco, sudorífero.
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Trajetória do óleo essencial no corpo físico

Óleo Essencial

Líquido

Oral

Boca

Estômago

Intestino
Delgado

Intestino
Grosso

Coração

Pele Pulmões

Pulmões

Fígado e 
Pâncreas

Órgãos
Reprodutores

Pele

Tecido
Muscular

Corrente
Sanguinea

Órgãos
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Articulação

Rins

Dérmica

Cerébro
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Vapor
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Liberação
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Efeito
mental

emocional
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Plantas mágicas de herança 
universal            

O uso das ervas sempre esteve ligado à magia e aos sonhos de 
realizações materiais ou afetivas. Esse não é um privilégio de civilizações 
mais primitivas, muito menos restrito à nossa herança africana. 

A Europa nos trouxe também muito de suas tradições com as 
plantas. De origem remotíssima, essas ervas mágicas estão relacionadas 
aos cultos da Grande Deusa, aos deuses do panteão grego-romano, aos 
monges, às bruxas e a todos os que mantiveram o sonho como resis-
tência. Esses sempre trouxeram consigo poderosas ervas que proporcio-
naram a vivência da Magia, a construção dos sonhos, uma certa leitura 
diferenciada das ofertas da Grande Mãe Fértil, “Terra”, que tudo nos ofe-
rece. Uma dádiva dos deuses. Basta decodificar o poder dessas porções 
com olhos de sonhador... Seus usos diversos e seu potencial transforma-
dor nos ensina a virtude da paciência, tal qual os ciclos da natureza. A 
planta simboliza a energia solar condensada e manifesta. 
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Plantas Mágicas

Abacate - Planta feminina, regida por Vênus. Muitas são as por-
ções mágicas com fins de conquista amorosa, que usam o caroço seco e 
as folhas de abacate. Dedicada às deusas Afrodite e Ísis. Afrodite simbo-
liza as forças irreprimíveis da fecundidade, não em seus frutos, mas no 
desejo apaixonado que acende entre os vivos. A deusa Isis, fonte mágica 
de toda a transformação,  identificada com Demeter, a deusa das práti-
cas mágicas. Várias fórmulas para a beleza da pele facial e dos cabelos 
incluem a polpa do abacate.

Alho - Planta masculina, regida por Marte, dedicada a Hécate, 
senhora da feitiçaria. Está ligado à saúde e à proteção. Ao longo da his-
tória, o alho é conhecido pelo seu poder curativo. O hábito de usar o 
alho contra os maus espíritos é cultural em quase todo. É um poderoso 
antibacteriano. Colocar cascas de alho dentro do travasseiro é um prote-
tor contra doenças e pesadelos, podendo também utilizar o defumador 
preparado com o mesmo.

Canela - Planta masculina, regida pelo sol, dedicada a Eros 
e Afrodite. Ligada à espiritualidade, à saúde, ao sucesso e ao amor. 
Importada do Oriente é um fortificante tradicional da Farmacopeia 
Chinesa. Alimento habitual dos imortais, é considerada um princípio vi-
tal. Indicada para aumentar a energia sexual, porém, em grandes doses 
pode vir a ser abortiva.

Alecrim - Planta masculina, regida pelo sol, dedicada a Apolo e 
Hera. Está ligada à proteção e à purificação. Seu nome em latim, rosma-
rinus, significa “o orvalho que vem do mar“. Estimula a memória, sendo 

O alecrim seco dentro 

dos armários é um ótimo 

truque contra as traças, 

assim como a semente de 

umburana para as baratas.
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também antidepressivo. As folhas secas, queimadas são um ótimo pu-
rificador do ambiente afastando os pensamentos negativos. Usado no 
banho traz uma intensa sensação de frescor e vitalidade, purificando a 
alma.

Arruda - Planta masculina, regida por Marte, dedicada a 
Artemis. Ligada à saúde, à proteção e ao amor. Presente em vários rituais 
africanos. Aspirar um galho fresco de Arruda ajuda na tomada de deci-
sões, clareando o pensamento. Para a proteção e limpeza do ambiente 
espalhe arruda e sal grosso pela casa. 

Erva-cidreira - Planta masculina, regida pela lua, dedicada a 
Eros e Afrodite. Seu  poder está ligado ao sucesso, amor e saúde. Suas  
folhas secas, colocadas em um pequeno saco de algodão vermelho, le-
vadas sempre consigo, é um ritual poderoso para encontrar  um amor.

Hortelã-pimenta - Planta masculina, regida por mercúrio, de-
dicada a Hades. Seu poder está ligado à purificação, saúde e amor. De 
especial aroma, conta-se que foi usada por Sherezade durante as mil e 
uma noites de suas histórias, o bom chá de hortelã, a erva mensageira 
da amizade e do amor. Era usada na Idade Média para limpar e perfumar 
a casa. O chá com mel é bom para dores de garganta e para febre. 

Lavanda - Planta masculina, regida por mercúrio, dedicada a 
Artemis e Hera. A famosa água de lavanda, além de refrescante é tam-
bém anti-séptica e germicida. Para ter uma boa noite de sono, nada me-
lhor que um banho perfumado com óleo de lavanda.

Louro - Planta masculina, regida pelo sol, dedicada a Apolo e 
Dionísio. Seu poder é o da proteção, purificação e saúde. O louro tem 
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o poder da inspiração. Simboliza a imortalidade por pertencer ao gru-
po das plantas que permanecem verdes no inverno. Para os romanos 
transformou-se em símbolo de glória. Na Grécia, advinhos mascavam ou 
queimavam folhas de louro, pois acreditavam que possuíam qualidades 
divinatórias. Na África do Norte, era usado em rituais para purificação.

Rosa - Planta feminina, regida por Vênus, simboliza a alma, o 
coração e o amor. Traz a ideia de regeneração e iniciação aos mistérios... 
Para ter sonhos reveladores, basta antes de dormir tomar uma xícara 
de chá com botões de rosas brancas. Consagrada a Afrodite e Atena. 
Melhora a circulação, limpando veias e tonificando o coração. É conside-
rada ainda poderoso calmante.

Arnica - Planta feminina regida por Vênus e associada a 
Perséfone, simbolizando a chegada da clarividência. Um raminho abaixo 
do travesseiro pode trazer sonhos reveladores.

Artemísia - Planta feminina, regida por Vênus, dedicada a 
Artemis, considerada a selvagem deusa da natureza. Seu poder está as-
sociado à proteção, saúde e poderes psíquicos, sendo no extremo orien-
te “uma planta dotada de virtudes purificadoras”.

Basílico - Planta masculina, regida por Marte, dedicada a 
Afrodite, Apolo, Eros e Zeus. Conhecida também como manjericão, é 
uma planta de folhas mágicas e aroma penetrante. Seu poder está liga-
do ao amor por todas as coisas. No Congo central, as folhas eram usadas 
para combater os maus espíritos. Alguns galhinhos pendurados pela 
casa protegem o ambiente deixando todos contentes.
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Erva-doce - Planta masculina, regida por Júpiter, dedicada a 
Zeus, Apolo e Artemis. Seu poder está ligado à purificação e proteção. 
Durma em um travesseiro recheado com sementes de erva-doce quan-
do desejar livrar-se de um problema persistente. Um banho de imersão 
com sementes de erva-doce e folhas de louro, é um maravilhoso banho 
purificador.

Gengibre - Planta masculina, regida por Marte, dedicada a 
Afrodite e Atenas. Ligada ao amor e à prosperidade. É considerada afro-
disíaca na África setentrional. Antes de realizar um feitiço, é bom comer 
um pedacinho de gengibre para dar mais força ao ritual. É indicada para 
potencializar o sistema imunológico.

Ginseng - Planta masculina, regida pelo sol, dedicada a Apolo. 
Ligada ao amor e à realização de desejos. É a planta medicinal mais po-
pular da Farmacopeia do Extremo Oriente. Considerada erva divina, co-
nhecida como raiz da vida, devido ao seu formato semelhante ao do 
corpo humano. Carregar uma raiz de ginseng, junto a si, abre as percep-
ções do amor.

Maracujá - Planta feminina, regida por Vênus, dedicada a 
Afrodite e Poseidon. Ligada à serenidade e ao respeito entre os homens. 
Coloque três folhas de maracujá embaixo do travesseiro e terá um sono 
tranquilo e reparador. Suas folhas são reconhecidamente calmantes.

Mil-folhas - Planta feminina, regida por Vênus, dedicada a 
Afrodite. Ligada ao amor e à purificação. Suas flores despertam coragem 
em quem as colher. Em um pequeno saco de cetim amarelo coloque as 
folhas secas, que lhe trará amor e notícias dos familiares distantes.
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Noz-moscada - Planta masculina, regida por Júpiter, dedicada 
a Apolo e Hermes, mensageiro do tempo. Ligada ao dinheiro e à saúde. 
Para atrair prosperidade transforme em pó uma noz-moscada, esfregan-
do-o numa vela de 7 dias verde, e queimando-a na 3ª noite de lua cres-
cente. Concentre-se bastante no momento em que estiver realizando o 
ritual. Magos e alquimistas usavam a noz-moscada para ampliar a visão 
sobre os conhecimentos, antes de iniciar suas experiências.

Romã - Planta masculina, regida por Mercúrio, dedicada a Hera, 
Perséfone e Afrodite. Ligada à sorte, à realização dos desejos e à fecundi-
dade. Fruto sagrado, é capaz de mostrar quantos filhos uma mulher terá, 
apenas jogando à terra uma romã aberta ao meio e contando quantas 
sementes ficarão no solo. Para afastar a negatividade basta colocar um 
galho de romã à entrada da casa. É considerada a árvore que afasta os 
Karmas.

Sândalo - Planta feminina, regida pela Lua, dedicada a Artemis 
e Apolo. Ligada  à proteção e à espiritualidade. Queimado em forma de 
pó ou incenso protege o indivíduo e o ambiente.

Cravo-da-índia - Planta masculina, regida por Júpiter, dedi-
cada a Zeus. Ligado à proteção, prosperidade e ao amor. O incenso de 
cravo traz serenidade e sucesso. Uma taça com água, cravo, pitadas de 
canela, durante a lua cheia, é um ótimo ritual para atrair o inesperado... É 
importante estar sozinho na hora do ritual e concentrar-se em si mesmo 
por um tempinho.

Plantas_medicinais_miolo.indd   183 1/3/2011   16:38:09



184

Árvores sagradas

As árvores são símbolos da vida, de contínua evolução, trans-
formação e verticalidade. Representam o aspecto cíclico da evolução, 
morte e regeneração. Ligadas intimamente ao movimento da terra e aos 
quatro elementos da natureza, através de suas raízes sempre a explorar 
as profundezas da terra em busca de água; o ar da superfície com seu 
tronco e folhas,  seu topo que corre atraído pela luz do céu.

Pelo fato de suas raízes mergulharem na terra, e de seus galhos 
se elevarem aos céus, a árvore tem sua representação universal como 
símbolo de relação entre o céu e a terra. Por isso, tem o sentido de centro 
e tanto é assim que a árvore do mundo é sinônimo de eixo do mundo, 
por onde deuses, espíritos e almas transitam entre o céu e a terra.

São muitas as associações e símbolos que são destinados às ár-
vores, dentre eles, o da fecundidade, onde em certas tribos nômades 
iranianas, as mulheres jovens enfeitam o corpo com a tatuagem de uma 
árvore, cujas raízes partem do sexo e cujas folhagens se espalham sobre 
os seios.

A abundância, nas lendas de “pais-árvores” e “mães-árvores” 
conduz à árvore-ancestral, cuja imagem, desvinculou-se com o tempo 
do seu contexto mítico, transformando-se em nossos dias na árvore 
genealógica.

Acácia - Símbolo solar de renascimento, dando a ideia de ini-
ciação e de conhecimento das coisas secretas. Na Índia, acredita-se que 
a Acácia seja habitada por espíritos, sendo realizadas diversas oferendas 

Plantas_medicinais_miolo.indd   184 1/3/2011   16:38:09



185

e sacrifícios em troca de proteção. Diz-se, que a coroa de espinhos de 
Cristo teria sido trançada com espinhos de acácia.

Macieira - A maçã é simbolicamente representada, no caso do 
pomo de ouro do Jardim das Hespérides, como os frutos da imortalida-
de. Trata-se, portanto, ora do fruto da Árvore da Vida, ora da Árvore do 
Conhecimento do bem e do mal.

Nas tradições celtas, a maçã é o fruto da ciência, da magia e da 
revelação. A mulher do outro mundo, que vem buscar Condle, o filho do 
rei Conn, héroi das cem batalhas, lhe remete uma maçã que é suficiente 
para alimentá-lo durante um mês. 

Bambu - Para os japoneses o bambu traz a boa sorte. Para os 
Budistas, a pintura de bambu tem uma relação muito próxima com a 
caligrafia: é uma verdadeira linguagem, mas à qual tem somente acesso 
a percepção intuitiva.

Entre os nômades ianomames do sul da Venezuela é a partir do 
bambu que se obtém o fogo. Para os seus vizinhos os iecuanas, é utiliza-
do como instrumento musical sagrado, denominado de uana (clarineta), 
entendida em seu sentido mais amplo como a árvore cósmica ou árvore 
da vida. 

Loureiro - Simboliza a imortalidade. Considerada a árvore das 
virtudes apolíneas, significa as condições espirituais da vitória, a sabe-
doria unida ao heroísmo. Na África do Norte, para a tribo dos beni snus, 
usa-se uma vara de loureiro-rosa nas cerimônias sazonais. A escolha des-
te arbusto vem carregado de significados e virtudes purificadoras e de 
proteção.
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Cedro - Os egípicios faziam embarcações, ataúdes e estátuas 
de cedro; os hebreus, durante o reinado de Salomão, construíram em ce-
dro o vigamento do Templo de Jerusalém. Haviam estátuas gregas e ro-
manas feitas em madeira de cedro. Dessa madeira resinosa, os romanos 
também fizeram tochas olorosas; esculpiam as imagens de seus deuses 
e de seus ancestrais, que consideravam sagradas. Por vezes, Cristo é re-
presentado no centro de um cedro.

Coqueiro - Árvore sagrada ao norte da Itália, símbolo de fertili-
dade. Árvore mágica, na Índia Ocidental, seus frutos e flores são referen-
ciados aos deuses do mar.

Laranjeira - Símbolo da fecundidade e do amor, como todas 
as frutas de numerosos caroços. Na China antiga a oferta de laranjas às 
moças simbolizava um pedido de casamento.

Salgueiro - No Tibet, o Salgueiro representa a árvore central, ou 
seja, a árvore da vida. Associado a rituais de magia; no norte da Europa, 
o salgueiro sempre aparecia em referência à religião antiga que pode 
se observar na própria semântica, a palavra Witch (feiticeira) e Willow 
(salgueiro).

Gameleira - Árvore sagrada dos Yorubás, conhecida no can-
domblé pelo nome de Iroko, deve ser plantada nos locais sagrados, de-
dicada no Brasil ao orixá Tempo. Com a madeira da Gameleira são escul-
pidos os recipientes denominados gamelas.
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Manifestações culturais e 
naturais                                                                                                      

Janeiro 

Primeiro (1º) dia do ano: Bom Senhor dos Navegantes 

Procissão marítima que inicia o Ano novo. É um ótimo ritual co-
meçar o ano tomando um banho de cheiro, pedindo aos Deuses e orixás 
abertura dos caminhos e boa sorte. Vestir-se de cores claras e oferecer 
flores a Yemanjá completa o ritual.

Segunda quinta-feira do ano: Lavagem do Bonfim 

Procissão de muita fé, levada por baianas que têm como prática 
lavar a cabeça dos devotos com a água de cheiro dos potes de cerâmica. 
A água do pote contém perfume de alfazema ou lavanda e flores bran-
cas, principalmente crisântemo e a perfumada angélica.

Quarto sábado de janeiro: Festa de São Lázaro 

Realizada em frente à igreja de São Lázaro, no bairro da Federação, 
em Salvador. Tem sua parte profana no banho de flor de pipoca, tam-
bém chamada de “flor-de-velho”, ritual para os pedidos de saúde. Faz 
parte também desta festa a oferenda de comida branca como mungun-
zá, arroz doce, pipoca e outros.
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Fevereiro 

Dois: Dia de Yemanjá 

Festa popular, desvinculada da igreja católica, onde uma multi-
dão se dirige à praia do Rio Vermelho em Salvador, à casinha de Yemanjá 
construída pelos pescadores. Neste dia, reverencia-se a sereia, colocan-
do as oferendas em balaios de palha, que são levados por pescadores 
até fora da barra da Baía de todos os Santos. Os presentes oferecidos à 
rainha do mar são muitas flores, ervas de proteção, sabonetes, espelhos, 
perfumes, frutas, bolos, doces, dentre outros.

Março/Abril

Semana Santa

Para a igreja católica é o período que finda a quaresma, inicia-
da na 4ª feira de cinzas. Neste período, as atividades ritualísticas do 
Candomblé são interrompidas, as ferramentas e assentamentos são co-
bertos com ervas como Melão-de-são-caetano e Rabujo. Na Sexta-feira 
Santa é feita a limpeza de todos os objetos. Esta abertura de rituais é 
denominada Ossé. Para esfregar usa-se a folha de aroeira, mangueira, 
peregun, entre outras. No sábado de Aleluia, quase todas as casas fazem 
sua abertura. Neste dia, são renovados os mariôs, espécie de franja feita 
com as palmas do dendê seco, que ficam nas portas e janelas dos terrei-
ros. No chão, onde se realizará o ritual se faz um tapete de folhas de São-
gonçalinho, coirama, aroeira, canela-de-velho, pitanga e mangueira.

Plantas_medicinais_miolo.indd   188 1/3/2011   16:38:10



189

Junho

Treze: Santo Antônio

É sincretizado com o Ogum para os ritos da cultura afro-baiana. 
Nada melhor para este período que um banho de Axé e Abre-caminho. 
Muitos devotos oferecem farta feijoada neste dia.

Vinte e quatro e vinte e nove: São João e São Pedro 

Sincretizados com Xangô. Predomina doces e salgados prepara-
dos com milhos.

Julho

Vinte e seis: Senhora Santana 

Faz referência a Nanã. São oferecidos mingau e alimentos bran-
cos. É a protetora dos idosos. Comemora-se o dia dos avós.

Agosto

Dez: São Lourenço

Considerado senhor do vento, sincretizado por Tempo. Dia em 
que se troca as bandeiras brancas da Árvore Sagrada da comunidade 
do terreiro. Faz-se oferendas com muitas frutas, paçoca de amendoim e 
aves assadas. Geralmente a Árvore Sagrada é a Gameleira - Iroko (nome 
em Iorubá).

Dezesseis: São Roque

Sincretizado com o Omolu, conhecido por “médico dos pobres”. 
Sua festa acontece na porta da igreja de São Lázaro. Neste dia, rituais e 
banho de flor de pipoca e ervas de limpeza e descarrego são feitos para 
proteção e prevenção da saúde.
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Setembro

Vinte e sete: Cosme e Damião

Santos gêmeos, Ibejí, protetor das crianças. O ritual consiste na 
preparação do Caruru do Cosme, para no mínimo sete crianças. Devendo 
ainda ter sete tipos de comida, sendo um prato para cada orixá. O Caruru 
preparado desta forma, é Caruru de Preceito. Os quiabos devem ser cor-
tados em cubinhos miudinhos. Os outros pratos que devem ser servidos 
junto ao caruru são:

Feijão fradinho com camarão seco: oferenda à Oxum

Feijão preto com camarão seco e dendê:  Obaluaê

Arroz branco:  Yemanjá

Xinxim de galinha: Iansã

Farofa de azeite:  Ogum

Vatapá: Yabás

Cubinhos de inhame: Xangô

Cubinhos de côco seco: Oxóssi

Pipoca: Omolu

Cubinhos de rapadura: Nanã

Cubinhos de abóbora: Caboclos

Milho branco cozido: Oxalá

Batata doce: Oxumaré
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Outubro

Vinte e cinco: Crispim-Crispiniano

Santos gêmeos relacionados com a boa saúde das crianças, re-
ferencia-se com os Ibejís (Erês), sendo mais cultuados no candomblé de 
Angola. Em seu ritual se oferece ao orixá um caruru de preceito e frutas.

Vinte e oito: São Judas Tadeu 

Faz referência a Xangô. Relacionado com as questões de justiça. 
No seu ritual a oferenda é colocada em gamelas, travessa esculpida em 
madeira branca da gameleira, quiabos cortados em lascas, rabada e pi-
rão de água. Essa oferenda é denominada Amalá de Xangô.

Novembro

Dois: Dia de finados 

Nos cultos afro-brasileiros reverencia-se os eguns. Geralmente 
são usadas roupas brancas, acendem-se muitas velas ao lado de copos 
de água. Coloca-se folha de peregum nos vasos. Neste dia, também 
são reverenciados os egun-gun, ancestrais ilustres para a comunidade 
terreiro.

Dezembro

Quatro: Santa Bárbara

Sincretizada como Iansã. Nesse dia é sempre bom vestir verme-
lho. Seu ritual inicia-se com a oferenda do caruru de Santa Bárbara, onde 
os quiabos devem ser cortados em rodelas, os acompanhamentos são 
semelhantes ao Caruru de Cosme. É também tradição cultural da festa o 
uso de uma bebida chamada Aruá, feita de milho, gengibre e rapadura 
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fermentada. As flores preferidas deste dia são as rosas vermelhas. Um 
banho com elas vai trazer muito axé e prosperidade aos filhos de Iansã.

Oito: Nossa Senhora da Conceição

Faz referência à Mamãe Oxum. Seu ritual acontece na Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição da Praia, uma das mais antigas da Bahia. 
Acontece uma procissão de muita fé e alegria onde muitas pessoas par-
ticipam do lado profano da festa, pois afinal, “nesta cidade todo mundo 
é de Oxum”! As flores brancas e aromáticas estão sempre presentes e os 
banhos de cheiro são dedicados a Oxum. 

Trinta e um: Último dia do ano

Momento de purificar-se e renovar as esperanças. Para começar 
o ano com sorte e bem disposto, usam-se as folhas de pitanga no in-
terior das casas. Banhos de mar, de descarrego seguido de axé são um 
bom ritual para dar boas vindas ao ano que se inicia. Aqui, vai uma dica 
para esta data:

1º Banho de descarrego: dente-de-alho, guiné e arruda.

2º Banho de limpeza: alfavaca, aroeira e sal grosso.

3º Banho de axé: manjerona, alecrim e macassá.
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Banhos de ervas

O ritual do banho tem como simbologia coletiva a sua virtude 
purificadora e transformadora. Estando associado ao ato de imergir, 
o que lhe confere um valor iniciático. Os gregos banhavam com ervas 
aromáticas  as estátuas sagradas, acreditando que assim estariam mais 
próximos  do estado de divindade, pois compartilhavam dos mesmos 
aromas dos deuses conferidos às imagens. 

Na Idade Média, para se consagrarem cavaleiros, os candidatos 
também realizavam banhos purificadores, sendo o banho quente con-
siderado “um atentado à castidade”. No Cristianismo, o batismo tem seu 
momento de ápice quando banha-se a cabeça do iniciado com água 
benta simbolizando a união do espírito com a matéria.

Clemente de Alexandria dividiu o banho em 4 categorias: para o 
prazer, para o aquecimento, para a higiene e para a saúde. Sendo estas 
duas últimas bastante utilizadas, ainda hoje, no atendimeto a saúde pri-
mária na medicina popular.

Dentre as várias formas de tratamento externo com plantas, indi-
ca-se os banhos que podem ser de imersão, semicúpio ou como é popu-
larmente conhecido “banho de assento” ou simplesmente verter sobre 
o corpo o preparado de ervas. Dentre os banhos para fins terapêuticos, 
destaca-se os banhos de assento para tratamento de doenças da bexi-
ga, cálculos renais, próstata, reumatismo, afecções na genitália externa e 
hemorróidas. Nos dois últimos casos citados, plantas com características 
adstringentes ou anti-inflamatórias como a transagem e cicatrizantes 
como a aroeira, proporcionam tratamento eficaz.
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Banhos terapêuticos com 
óleos essenciais

Estimulante matinal: 2 gotas, hortelã-pimenta; 4 gotas, alecrim; 2 
gotas, Ilangue-Ilangue.

Relaxante noturno: 4 gotas, lavanda; 4 gotas, manjerona; 4 gotas, 
laranja.

Morno revigorante: 2 gotas, gengibre; 4 gotas, alecrim; 2 gotas, 
lavanda.

Refrescante: 2 gotas, hortelã-pimenta; 4 gotas, eucalipto; 2 gotas, 
limão. 

Banhos mágicos com ervas

Dicas de quando usar os banhos de ervas para aumentar o seu 
poder:

para afastar energias negativas: lua minguante.

para firmar energias positivas: lua nova, cheia ou crescente.
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Banho contra Pensamentos Negativos

7 dentes de alho, 1 molho de arruda e 12 folhas de alfavaca fresca. 

Preparo: coloque em 2 litros de água fervendo, as ervas, apagan-
do o fogo em seguida e tampando a panela. Quando o preparo estiver 
morno, coe. Jogue o chá sob o seu corpo pedindo aos deuses proteção, 
deixando que o banho seque naturalmente na sua pele.

Banho da Prosperidade

um molho de folha de louro, uma colher de chá de cravo-da-ín-
dia, uma colher de chá de pó-de-canela, uma noz-moscada ralada, uma 
colher de chá de mel e uma colher de chá de gengibre ralado. 

Preparo: coloque as ervas e especiarias em 2 litros de água fer-
vendo, apagando em seguida o fogo e tampando a panela, quando o 
preparo estiver morno, coe. Banhe-se lentamente, deixando que o ba-
nho seque naturalmente na sua pele.

Cravo Protetor

uma xícara de cravo-da-índia moído. 

Preparo: coloque em dois litros de água fervendo, o cravo mo-
ído, deixe ferver por mais 5 minutos com a panela tampada, quando o 
preparo estiver morno, coe. Banhe-se lentamente, deixando secar na-
turalmente na sua pele. Segredo: usar sempre que for necessário acon-
tecer algo que não dependa só de você aconteça, trazendo-lhe muita 
proteção e firmeza interior.
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Banhos dos Orixás

Limpeza e abre caminho: Para quem está passando por um mo-
mento difícil na vida, após um banho de limpeza usar um banho de Axé 
ou Abre-caminho dependendo da situação. Para males do coração in-
dica-se o banho de Axé e para o que é da profissão o Abre-caminho. Os 
banhos de limpeza são geralmente consagrados aos orixás Ogum e/ou 
Iansã e as ervas são dos elementos terra e/ou fogo.

Banho de Iansã

Um molho de aroeira, 3 rosas vermelhas. 

Preparo: macerar em 500ml de água a aroeira, coar e verter água 
fervente sobre as pétalas de rosas. Juntar as rosas e a aroeira e adicionar 
água até completar 3 litros de água. Tomá-lo às quartas-feiras.

Banho de Ogum

Um molho de Abre-caminho, um molho de vence-tudo ou 
vence-demanda. 

Preparo: colocar as ervas frescas em um litro de água, aquecen-
do até ferver. Tampar. Após resfriar, coar e completar para 3 litros de 
água. Tomá-lo às terças-feiras.

Banho contra mau-olhado e má sorte

Um molho de arruda, um molho de guiné e um molho de 
alfavaca. 

Preparo: macerar as ervas em um litro de água, coar e completar 
com água para 3 litros. Esse banho deve ser evitado às sextas feiras.
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Banho de Axé

Indicados para as questões do coração e autoestima. Para tan-
to são usadas plantas de aromas intensos, em geral ricas em óleos es-
senciais. As plantas de água, estão relacionadas às deusas femininas, as 
Yabás.

Na região norte do Brasil, principalmente em Belém, dá-se às 
ervas para banho, nomes do que elas representam na cultura popu-
lar, como: chega-até-mim, chora-nos-meus-pés... Também conhecidos 
como banho de cheiro.

Banho de Oxum

Um molho de macassá e um molho de alevante-miúda.     

Preparo: macerar em 500ml de água fria e ir completando até 
4 litros de água. Tomar o banho de corpo inteiro, usar durante 3 ou 6 
semanas. Tomá-lo às terças-feiras.

Banho de Yemanjá

Um molho de alevante-graúda (colônia) e três rosas brancas. 

Preparo: macerar em 500ml de água a colônia e coar. Verter 
500ml de água fervente sobre as pétalas de rosas. Juntar as rosas e a 
colônia e adicionar água até completar três litros. Tomá-lo aos sábados.

Banho da Prosperidade

Esse banho é indicado para a pessoa que está de corpo limpo, 
após rituais ou banhos de limpeza. É dedicado ao Odum de Obará e 
deve ser feito nos dias 6 de cada mês, principalmente no dia 6 de junho 
(6/06). Ligado a Oxossi, Orixá da prosperidade, o provedor.
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Utilizam-se frutas de todo o tipo, raladas ou cortadas bem miu-
dinhas. Verte-se sobre as frutas água quente. A escolha sobre o uso das 
frutas deve ser feita de forma espontânea, havendo sempre no mínimo 
6 tipos de frutas diferentes.

Sais de banho                                                                                                                                  

Receita básica: sal grosso ou sal marinho, certifique-se sobre a 
qualidade deste e bicarbonato de sódio.

Preparo: coloque numa vasilha de boca larga, respectivamente: 
3 xícaras de sal marinho ou sal grosso, 2 xícaras de bicarbonato de só-
dio, 20 gotas de corante e 2 litros de água. Misture bem até que fique 
uniforme, para colorir cada 5 xícaras de receita básica são necessárias 
20 gotas de corante inócuo, o mesmo usado para alimentos. Enquanto 
concentra seus pedidos misture a receita básica ao corante até que se 
tenha colorido por inteiro. Para perfumar os sais de banho é necessário 
ir acrescentando o óleo essencial, gota a gota, concentrando-se em seus 
desejos até que o aroma encontre o ponto certo do seu agrado. É bom 
fazê-lo com uma colher de pau, especialmente para isto; vá mexendo 
até que os sais de banho estejam todos tomados pelo óleo. Para guardá-
-los é necessário um recipiente de tampa metálica e seco. Feche herme-
ticamente. Escolha o óleo essencial adequado ao seu momento. 

Uso: coloque em uma banheira cheia de água na temperatura 
morna ou quente uma xícara de sais de banho e quando estiver mistu-
rando a água concentre-se nos seus objetivos, metas e desejos. Nunca 
deixe de lavar a banheira antes e depois de usá-la.
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Sais de banho para o amor 

Uma xícara de receita básica, 20 gotas de óleo essencial de rosas, 
10 gotas de óleo essencial de lavanda e pétalas de uma rosa vermelha.

Os perfumes 

A matéria-prima básica para a preparação de perfumes em geral 
são as plantas frescas ou os óleos essenciais, matéria-prima extraída das 
plantas aromáticas, com característica de super concentração.

Material: Fixador, álcool de cereais e fragância.

Medida padrão para preparar 100ml de perfume: 

10 gotas de óleo essencial 

10 gotas de fixador 

2 xícaras de álcool de cereais

O perfume de  Alfazema 
é considerado bom 
para todas as pessoas, 
de uso universal 
independentemente 
da situação e do 
indivíduo. A Alfazema, 
Lavandula oficinallis L., é 
encontrada como óleo 
essencial de Lavanda. 
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Travesseiros 

Os travesseiros devem ser feitos preferencialmente em tecido 
de algodão fino, para facilitar a passagem dos aromas das ervas no “re-
cheio”. É bom que seja de aproximadamente 20 x 20 cm, para conter 
uma quantidade razoável de ervas secas em seu interior.

Dependendo da finalidade escolhe-se as ervas ou a combinação 
delas. Pode-se também acrescentar gotas de essências, para obter o aro-
ma desejado.

Algumas indicações de travesseiros com fins terapêuticos:

Erva-doce e Lavanda: elimina pesadelos

Louro: para sonhos agradáveis e para combater a insônia.

Camomila e Rosa-branca: para sono reparador

Eucalipto: para males respiratórios

Tomilho e Jasmim: afasta a depressão

Verbena e patchouli: para efeitos afrodisíacos

Travesseiro para eliminar a insônia

Material: 2 xícaras de pétalas de rosa-branca seca à sombra, so-
bre um pedaço de algodão; 6 xícaras de erva-cidreira ou capim-santo,      
1 xícara de macela, 10 gotas de essência de jasmim e 1 colher de café de 
cravo-da-índia.
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Algumas receitas especiais 
com rosas                                                

Banho mágico com rosas

Coloque 7 rosas vermelhas em infusão por 24h. Tome 3, 5, 7 ou 
9 banhos. 

Segredo: para quem se encontra em grandes conflitos ou dese-
jando encontrar um amor.

Óleo de rosa

O óleo de rosa induz a paz e a harmonia. Junte uma mão de  bo-
tões de rosas brancas e os coloque em uma taça de prata. Derrame so-
bre cada botão uma gota de óleo de rosa. Deixe macerar uma semana e 
depois, numa noite de sexta-feira, queime tudo no incensório para en-
cher sua casa de proteção e energia.

Água de rosas 

2 xícaras de água destilada, ½ xícara de álcool de cereais, ½ xícara 
de pétalas de rosas vermelhas e 8 a 10 gotas de óleo essencial de rosas.

Vinagre de rosas 

1 litro de vinagre de vinho branco, 100g de pétalas frescas de 
rosas vermelhas.

Deixa-se em infusão por um mínimo de 10 dias antes de usar. 

Uso culinário: o vinagre 
de rosas vai deixar sua 
salada com um sabor e 
aroma todo especial
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Outras receitas especiais                 

Água de lavanda

 2 xícaras de água destilada, ¼ xícara de álcool de cereais, 1 xícara 
de flores e folhas de lavanda e 10 gotas de óleo essencial de lavanda, 
deixar em infusão por um mês antes de usar. 

No norte da Africa, as mulheres usavam as flores e folhas da la-
vanda para proteção. Na Bahia, os perfumes de lavanda e alfazema são 
muito usados para o mesmo fim, inclusive nas festas rituais como a la-
vagem do Bonfim e festa de Yemanjá. Grupos de afoxé perfumam seus 
admiradores com gotas desses aromas.

Azeite de ervas

Alecrim, alho e manjericão a gosto, azeite de oliva virgem e um 
belo vidro transparente seco e com tampa.

Preparo: coloque o alecrim, folhas de manjericão fresco a gosto 
e dentes de alho sem casca dentro do vidro despejando em seguida o 
azeite. Tampe e deixe descansar por 30 dias. As ervas enfeitam e perfu-
mam o azeite, alegrando a sua cozinha. A receita é gostosa até com pão!

Dica para saúde: considerando os conceitos atuais de nutracêu-
tica, onde são utilizados produtos de origem vegetal com propósitos 
terapêuticos e nutritivos, indica-se o alho, que macerado em azeite de 
oliva além de temperar as saladas auxilia nos tratamentos de hiperten-
são e processos inflamatórios.
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Teoria das Assinaturas

Na caminhada do homem para desvendar os segredos das 
plantas medicinais num estágio mais avançado da história, o conheci-
mento acumulado pelas civilizações manifestou-se numa série de teo-
rias que hoje despertam interesse. Dentre essas, a chamada “Teoria das 
Assinaturas”. Segundo a mesma, cada planta medicinal leva um sinal 
que indica suas propriedades. “Tudo o que a natureza cria”, escreveu o 
médico suíço Paracelso, no século XVI, “recebe a imagem da virtude que 
ela pretende esconder ali”. Assim, as plantas que segregam a substância 
leitosa conhecida por látex, servem para preparar remédios que estimu-
lam a lactação. Se o látex é amarelado, como o da celidônia, a planta é 
considerada útil para o tratamento da icterícia. Plantas carnudas desen-
volvem a carne humana. A forma da noz indica sua utilidade no trata-
mento de doenças cerebrais e a do feijão é recomendada para os males 
dos rins. Essa “terapia por analogia”, desenvolvida por médicos árabes e 
alquimistas medievais, se opunha às teorias de Hipócrates e de Galeno, 
cujo famoso aforismo Contraria contrariis curantur servia de fundamento 
para uma “terapia dos opostos”.

Crenças desse tipo, que são encontradas entre os curandeiros 
tradicionais africanos, os médicos chineses e os empiristas sul-america-
nos, parecem refletir  um estágio característico, “pré-científico”, da evo-
lução do conhecimento. 

À primeira vista, a Teoria das Assinaturas pode aparentar mero 
empirismo. É difícil acreditar que as folhas da pulmonária sirvam de 
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remédio para doenças do peito simplesmente porque suas nervuras se 
parecem com os alvéolos pulmonares; que as saxifragáceas (do latim sa-
xum, pedra, e frangere, quebrar) ataquem tão eficazmente os cálculos 
renais como atacam as rochas em cujas fendas crescem; assim como o 
quebra-pedra, de reconhecida ação sobre os rins, (auxilia na eliminação 
dos cálculos renais); ou que o caule do bambu sirva para fortalecer a 
espinha porque seus nós se parecem com vértebras. 

Por outro lado, as virtudes incontestes de drogas atuais como 
a colchicina e a aspirina parecem confirmar essa teoria que, na verda-
de, constitui um meio de trazer à lembrança, através de sinais e nas ci-
vilizações de tradição oral, os remédios que a experiência médica de-
monstrou serem eficazes. Assim, o bulbo do cólquico, cuja forma lembra 
um artelho atacado de gota, é o único medicamento eficaz contra essa 
doença. Quanto à aspirina, pode-se dizer que é o melhor exemplo da 
estreita relação entre as plantas medicinais e a farmacologia moderna. A 
aspirina teve origem na casca do salgueiro, árvore do gênero Salix, que 
cresce à beira d’água e só se “sente bem com os pés molhados”. Segundo 
a Teoria das Assinaturas, isto significa que o salgueiro não apanha res-
friados e, sendo assim, cura os mesmos como também gripes, febres, 
reumatismos etc. Como é a casca que mantém o salgueiro protegido 
e quente, é nela que se espera encontrar o princípio ativo em questão. 

No século XVIII, descobriu-se que a casca do salgueiro é tão 
amarga quanto a de uma árvore do Peru, a quina, cujo extrato era tido 
como o remédio supremo contra a malária. Assim, uma infusão da cas-
ca de salgueiro passou a ser usada como medicamento antitérmico. 
Em 1829, o francês Leroux conseguiu extrair da casca do salgueiro uma 
substância que denominou salicina (nome latino da árvore). Logo de-
pois, um farmacêutico suíço chamado Pagenstecher destilou flores de 

Plantas_medicinais_miolo.indd   204 1/3/2011   16:38:11



205

rainha-dos-prados, planta do gênero Spiraea, que também gosta de ter 
os pés molhados, obtendo uma substância muito semelhante à salicina, 
o salicilato de metila.

No momento histórico que antecedeu a virada do milênio, 
observou-se o retorno de práticas medievais baseadas, mais uma vez, 
numa terapia por “analogia”, onde as comunidades com precária assis-
tência à saúde passaram a denominar as plantas para fins medicinais 
com nomes de especialidades farmacêuticas. Essa tendência sinaliza um 
retorno à Teoria das Assinaturas, descrita acima. Essas plantas recebe-
ram nomes de medicamentos cotidianamente utilizados em diversas 
patologias. Diferentemente da tradição empírica dos povos medievais, 
a analogia não é feita pela morfologia externa do vegetal ou mesmo 
pelas suas características de crescimento e habitat. Atualmente, os parâ-
metros são as atividades terapêuticas. Sendo assim, foram introduzidas 
muito recentemente na medicina popular brasileiras plantas denomi-
nadas de  Insulina, Anador, Novalgina, Baralgin, Benzetacil, Tetraciclina, 
Eritromicina, Vick Vaporub e Elixir Paregórico, cujos levantamentos bi-
bliográficos até o momento não respaldam os seus usos.

Em 2005 uma publicação científica, “Princípios ativos e ativida-
des farmacológicas de 8 plantas popularmente conhecidas por nome de 
medicamentos comerciais”, aborda a questão e demonstra que algumas 
dessas plantas tem atividade farmacológica comprovada semelhante a 
ação prevista para o medicamento. Como Cissus sicyoides, insulina, que 
demonstrou ação hipoglicemiante em ratos. (MARTINS, 2005)     
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