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Atenção:  
 

As doses abaixo são para adultos. 
As plantas medicinais não devem ser usadas em crianças menores de 3 anos, gestantes e mulheres que estejam amamentando. 

Nas crianças de 3 a 7 anos deve-se usar 25% das doses indicadas abaixo 
Nas crianças entre 7 e 12 anos e nos idosos acima de 70 anos deve-se usar 50% das doses indicadas abaixo.  

 
 

 
 

As alegações terapêuticas consideram apenas as formas de preparo e usos específicos aqui tratados, ficando excluídas desta resolução ações farmacológicas e indicações 
terapêuticas que, embora relevantes pelo uso tradicional, ou subsidiadas por estudos científicos, requeiram formas de preparação ou uso não previstas nesta Resolução. 

Nomenclatu

ra botânica 

Nomencla

tura 

popular 

Parte 

utilizad

a 

Forma de 

utilização 

Posologia e 

modo de usar  

Via Uso Alegações Contra 

indicações 

Efeitos 

adversos 

Informaçõe

s adicionais 

em 
embalagem 

Referências 

Achillea 

millefolium 

Mil folhas Partes 
aéreas 

Infusão: 
1-2 g (1-2 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá 3 a 4 x ao 
dia 

Oral A/I Falta de 
apetite, 
dispepsia 
(perturbações 
digestivas), 
febre, 
inflamação e 
cólicas 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas 
portadoras de 
úlcera gástrica 
ou duodenal 
ou com 
oclusão das 
vias biliares 

O uso 
pode 
causar 
cefaléia e 
inflamaçã
o. O uso 
prolongad
o pode 
provocar 
reações 
alérgicas. 
Caso 
ocorra, 
um desses 
sintomas, 
suspender 
o uso e 
consultar 
um 
especialist
a 

------------- WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
ALONSO, 2004 
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Achyrocline 

satureioides 

Macela; 
Marcela; 
Marcela 
do campo 

Sumida
des 
floridas 

Infusão: 
1,5 g (1/2 
col de 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá)  

Utilizar 1 xíc 
chá 4 x ao dia 
 

Oral A/I Má digestão e 
cólicas 
intestinais; 
como sedativo 
leve; e como 
antiinflamatóri
o 

--------------- ---------- ------------- ALONSO, 1998 
GUPTA et al, 
1995 
IPATINGA, 
2000 
SIMÕES et al. 
1998 

Aesculus 

hippocastan

um  

Castanha-
da-índia 

Sement
es com 
casca 

Decocção: 
1,5 g (½ 
col sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá,  2 x dia, 
logo após as 
refeições 
 
 

Oral A Fragilidade 
capilar, 
insuficiência 
venosa 
(hemorróidas e 
varizes) 

Não utilizar na 
gravidez, 
lactação, 
insuficiência 
hepática e 
renal, como 
também em 
casos de lesões 
da mucosa 
digestiva em 
atividade 

Altas 
doses 
podem 
causar 
irritação 
do trato 
digestivo, 
náusea e 
vômito  

Não utilizar 
junto com 
anticoagulan
tes 

BLUMENTHAL
, 2000 
ALONSO, 2004 
CARDOSO, 
2009 

Ageratum 

conyzoides 

Mentrasto, 
Catinga de 
bode 

Partes 
aéreas 
sem as 
flores 

Infusão: 
2-3 g (2-3 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
de chá)  

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Dores 
articulares 
(Artrite, 
artrose) e 
reumatismo  

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
problemas 
hepáticos 

---------- Nunca usar 
por mais de 
três semanas 
consecutivas 

DINIZ et al., 
2006 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
RODRIGUES, 
2006 

Allium 

sativum 

Alho Bulbo  Maceraçã
o: 0,5 g (1 
col café) 
em 30 mL 
(cálice)  

Utilizar 1 
cálice 2 x ao 
dia  antes das 
refeições 

Oral A/I Hipercolestero
lemia 
(colesterol 
elevado). Atua 
como 
expectorante e 
anti-séptico  

Não deve ser 
utilizado por 
menores de 
três anos e 
pessoas com 
gastrite e 
úlcera gástrica, 
hipotensão 
(pressão baixa) 
e hipoglicemia 
(concentração 
de açúcar 
baixo no 
sangue). Não 

Doses 
acima da 
recomend
ada 
podem 
causar 
desconfort
o 
gastrointe
stinal 

Descontinua
r o uso 10 
dias antes de 
qualquer 
cirurgia. 
Deixar a 
droga seca 
rasurada por 
cerca de 
uma hora 
em 
maceração 

WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
GRUENWALD, 
et al, 2000 
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utilizar em 
caso de 
hemorragia e 
em tratamento 
com 
anticoagulante
s 

Utilizar 1 xíc,  
3 a 4 x dia 
 
 
 

Oral 
 
 
 
 
 

Diarréia não 
infecciosa 
 
 
 

Anacardium 

occidentale  
Cajueiro Entreca

sca 
Decocção: 
4,5 g (1 ½  
co sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar 
compressa na 
região afetada 
3 a 4 x dia 

Tópic
o 

A 

Lesões como 
anti-séptico e 
cicatrizante 
 

Não deve ser 
utilizado por 
período 
superior ao 
recomendado. 
Deverá ser 
utilizado com 
cautela na 
gravidez 

---------- Não utilizar 
junto com 
anticoagulan
tes, 
corticóides e 
antiinflamat
órios 

LORENZI & 
MATOS, 2008  
 

Utilizar 1 xíc 
chá 2 a 3 x ao 
dia  
 
 
 
 

Oral 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

Dispepsia 
(Distúrbios 
digestivos). 
Como 
diurético e 
como 
antiinflamatóri
o nas dores 
articulares 
(artrite)  

Arctium 

lappa 

Bardana Raízes Decocção: 
2,5 g (2,5 
col chá) 
em 150 ml 
(xíc chá) 
 
 

Aplicar 
compressas na 
pele lesada 3 x 
ao dia 

Tópic
o 

A 
 
 

Dermatites 
(irritação da 
pele), como 
anti-séptico e 
antiinflamatóri
o 

--------------- ---------- ------------ GARCIA et al, 
1999 
GRUENWALD, 
et al, 2000 
WICHTL, 2003 
 

Arnica 

montana 

Arnica Flores Infusão: 3 
g (1  col 
de sopa) 
em 150 
mL (xíc  
chá) 

Aplicar 
compressa na 
área a ser 
tratada de 2 a 3 
x ao dia 

Tópic
o 

A/I Traumas, 
contusões, 
torções, 
edemas devido 
a fraturas e 
torções. 
Hematomas 

Não utilizar 
por via oral, 
pois pode 
causar 
gastrenterites e 
distúrbios 
cardiovascular

Pode, em 
casos 
isolados, 
provocar 
reações 
alérgicas 
na pele 

Evitar o uso 
em 
concentraçõ
es superiores 
às 
recomendad
as.  

PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
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es, falta de ar e 
morte. Não 
aplicar em 
feridas abertas 

como 
vesiculaçã
o e 
necrose. 
Não 
utilizar 
por um 
período 
superior a 
7 dias pois 
o uso 
prolongad
o pode 
provocar 
reações do 
tipo 
dermatite 
de contato 
(irritação 
da pele), 
formação 
de 
vesículas 
e eczemas 

ESCOP, 2003 
CARDOSO, 
2009 

Baccharis 

trimera  

Carqueja; 
Carqueja 
amarga 

Partes 
aéreas 

Infusão: 
2,5 g (2,5 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Dispepsia 
(Distúrbios da 
digestão) 

Não utilizar 
em grávidas, 
pois pode 
promover 
contrações 
uterinas. Evitar 
o uso 
concomitante 
com 
medicamentos 
para 
hipertensão e 
diabetes 

O uso 
pode 
causar 
hipotensã
o (queda 
da 
pressão) 

------------- ALONSO, 1998 
GUPTA et al, 
1995 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
ALONSO, 2004 

Bidens 

pilosa 

Picão Folhas Infusão: 2 
g (1 col 
sobremesa
) em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá 4  x ao dia 
 

Oral I Icterícia 
(coloração 
amarelada de 
pele e mucosas 
devido a uma 
acumulação de 
bilirrubina no 

Não utilizar na 
gravidez  

---------- ------------- GUPTA et al, 
1995 
IPATINGA, 
2000 
SIMÕES et al. 
1998 
ALONSO, 2004 
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organismo) 
Calendula 

officinalis 

Calêndula Flores Infusão: 
1-2 g (1 a 
2 col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar 
compressa na 
região afetada 
3 x ao dia 

Tópic
o 

A/I Inflamações e 
lesões, 
contusões e 
queimaduras  

--------------- ---------- ------------- WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 200 
ESCOP, 2003 
CARDOSO, 
2009 

Caesalpinia 

ferrea 

Jucá, Pau-
ferro 

Favas Decocção 
7,5 g (2,5 
col sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar 
compressa na 
região afetada 
de 2 a 3 x ao 
dia 

Tópic
o 

A Lesões, como 
adstringente, 
hemostático, 
cicatrizante e 
anti-séptico 

 -------------- ---------- ------------- DINIZ et al., 
2006 
IEPA, 2005 
MATOS, 1997b 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 

Tópic
o 

 
 

A/I Dor e lesões, 
como anti-
séptico e 
cicatrizante 
tópico 

------------ LORENZI & 
MATOS, 2008  
 
 
 

Casearia 

sylvestris  
Guaçaton
ga, Erva-
de-bugre, 
Erva-de-
lagarto 

Folha Infusão 
2 a 4 g (1 
a 2 col de 
sobremesa
) em 150 
ml (xíc 
chá) 
 

Utilizar 1 xíc 
chá 3-4 x ao 
dia 
 

Intern
o 

A/I Dispepsia 
(distúrbios 
digestivos), 
gastrite e 
halitose (mal 
hálito) 

Não utilizar na 
gravidez e 
lactação 

---------- 

 ITF, 2008 

Cinnamomu

m verum 

Canela, 
Canela-
do-Ceilão  

Casca Decocção: 
0,5-2 g (1 
a 4 col 
café) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 6 x 
ao dia  
 

Oral A Falta de 
apetite, 
perturbações 
digestivas com 
cólicas leves, 
flatulência 
(gases) e 
sensação de 
plenitude 
gástrica 

Não utilizar na 
gravidez 

Podem 
ocorrer 
reações 
alérgicas 
de pele e 
mucosas 

------------- WICHTL, 2003 
GRUENWALD, 
et al, 2000 
GARCIA et al, 
1999 

Citrus 

aurantium 

Laranja-
amarga 

Flores  Maceraçã
o: 1-2 g 
(1-2 col 
chá) em 

Utilizar 1 a 2 
xíc chá, antes 
de dormir 

Oral A/I Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas 
portadoras de 

---------- Respeitar 
rigorosamen
te as doses 
recomendad

WICHTL, 2003 
GARCIA et al, 
1999 
LORENZI & 
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150 mL 
(xíc chá) 

suave distúrbios 
cardíacos  

as. Deixar 
em 
maceração 
por 3 a 4 
horas 
 
 
 
 

MATOS, 2008 

Utilizar 1 xíc,  
3 x dia 
 

Oral 
 
 
 

Cordia 

verbenacea 

Erva-
baleeira 

Folha Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Aplicar 
compressa na 
região afetada 
3 x dia 

Tópic
o 

A Inflamação em 
contusões e 
dor 

----------- ---------- ----------- LORENZI & 
MATOS, 2008 

Curcuma 

longa 

Curcuma, 
Açafroa, 
Açafrão 
da Terra 

Rizoma
s 

Decocção: 
1,5g (3 col 
café) em 
150 mL (1 
xíc chá) 

Utilizar 1 xic 
chá 1 a 2 x ao 
dia 

Oral A/I Dispepsia 
(distúrbios 
digestivos). 
Como 
antiiinflamatór
io 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas 
portadoras de 
obstrução dos 
dutos biliares e 
em caso de 
úlcera 
gastroduodenal
. Em caso de 
cálculos 
biliares (pedra 
na vesícula), 
utilizar 
somente sob 
avaliação 
médica.  

---------- Não utilizar 
junto com 
anticoagulan
tes 

WICHTL, 2003 
GARCIA et al, 
1999 
ALONSO, 1998 
OMS, 1999 
 

Cymbopogo

n citratus 

Capim 
santo, 
Capim 
limão, 
Capim 
cidró, 
Capim 

Folhas Infusão: 
1-3g (1 a 
3 col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A/I Cólicas 
intestinais e 
uterinas. 
Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 

--------------- ---------- Pode 
aumentar o 
efeito de 
medicament
os sedativos 
(calmantes) 

BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
GILBERT et al, 
2005 
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cidreira, 
Cidreira 

suave GUPTA et al, 
1995 
IEPA, 2005 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
VIANA et al, 
1998 
BARBOSA et al, 
2009 
LUZ NETTO, 
1998 

Cynara 

scolymus 

Alcachofr
a 

Folhas Infusão: 2 
g (1 col 
sobremesa
) em 
150mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá 3 x ao dia 

Oral A Dispepsia 
(distúrbios da 
digestão) 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
doenças da 
vesícula biliar. 
Usar 
cuidadosament
e em pessoas 
com hepatite 
grave, falência 
hepática e 
câncer 
hepático 

O uso 
pode 
provocar 
flatulência 
(gases), 
fraqueza e 
sensação 
de fome 

 ------------ GARCIA et al, 
1999 
MATOS, 2000 
PROPLAM, 
2004 
WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
CARDOSO, 
2009 

Echinodorus 

macrophyllu

s 

Chapéu de 
couro 

Folhas Infusão: 1 
g (1 col 
chá) em 
150 mL 
(xíc de 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá 3 x ao dia 

Oral A Edemas 
(inchaço) por 
retenção de 
líquidos e 
processos 
inflamatórios 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas 
portadores de 
insuficiência 
renal e 
cardíaca 

Não 
utilizar 
doses 
acima da 
recomend
ada pois 
pode 
causa 
diarréia 

Pode 
interagir 
com 
medicament
os anti-
hipertensivo
s, causando 
queda da 
pressão  

AMARAL et al., 
2005 
PROPLAM, 
2004 
GILBERT et al, 
2005 
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Equisetum 

arvense 

 

Cavalinha Partes 
aéreas 

Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

 Utilizar 1 xíc 
chá 2 a 4 x ao 
dia 
 

Oral A Edemas 
(inchaços) por 
retenção de 
líquidos 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
insuficiência 
renal e 
cardíaca 

Uma 
alergia 
rara pode 
ocorrer 
em 
pacientes 
sensíveis à 
nicotina. 
O uso por 
período 
superior 
ao 
recomend
ando pode 
provocar 
dor de 
cabeça e 
anorexia. 
Altas 
doses 
podem 
provocar 
irritação 
gástrica, 
reduzir os 
níveis de 
vitamina 
B1 e 
provocar 
irritação 
no sistema 
urinário 

------------ ALONSO, 1998 
MARINGÁ, 
2001 
IPATINGA, 
2000 
MILLS & 
BONE, 2004 

Erythrina 

verna 

Mulungu Casca Decocção: 
4 a 6 g (2 
a 3 col de 
sobremesa
) em 150 
ml (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 
suave 

--------------- ---------- Não usar por 
mais de 3 
dias 
seguidos 

LIMA et al, 2006 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
IPATINGA, 
2000 
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Eucalyptus 

globulus 

Eucalipto Folhas 
 
 
 

Infusão: 2 
g (col 
sobremesa
) em 150 
mL (xíc 
chá) 

Fazer inalação 
de 2 a 3 x ao 
dia 

Inalat
ório 

A Gripes e 
resfriados para 
desobstrução 
das vias 
respiratórias, 
como 
adjuvante no 
tratamento de 
bronquite e 
asma 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
inflamação 
gastrointestinal 
e biliar, 
doença 
hepática grave, 
gravidez, 
lactação e em 
menores de 12 
anos.  

Em casos 
raros, 
pode 
provocar 
náusea, 
vômito e 
diarréia 

Evitar o uso 
associado 
com 
sedativos, 
anestésicos e 
analgésicos, 
pois pode 
potencializar 
suas ações. 
Pode 
interferir 
com 
tratamentos 
hipoglicemi
antes. 
Colocar a 
infusão em 
recipiente 
aberto, 
cobrir a 
cabeça com 
um pano 
junto ao 
recipiente e 
inalar 

ALONSO, 1998 
MATOS, 1997b 
MATOS, 2000 
PROPLAM, 
2004 
WICHTL, 2003 
BLUMENTHAL
, 2000 
GARCIA et al, 
1999 

Eugenia 

uniflora  
Pitangueir
a 

Folhas Infusão: 3 
g (1 
colher de 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 
cálice (30 ml) 
após a 
evacuação em 
no máximo 10 
x ao dia 

Oral A Diarréia não 
infecciosa 

----------- ---------- ----------- ALONSO, 2004 

Glycyrrhiza 

glabra  
Alcaçuz Raiz  Infusão: 

4,5 g (1 ½ 
col sopa) 
em 150 ml 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
de chá 3-4 x ao 
dia 

Oral A Tosses, gripes 
e resfriados 

Não deve ser 
utilizado na 
gravidez e 
pessoas com 
hipertensão 
arterial, 
hiperestrogenis
mo e diabetes 
 

Possível 
quadro de 
pseudoald
osteronis
mo por 
ação 
mineraloc
orticóide 
(caracteriz
ado por 
retenção 
de sódio, 
cloro e 

Deve haver 
cautela ao 
associar com 
anticoagulan
tes, 
corticóides e 
antiinflamat
órios 

ALONSO, 1998 

GARCIA, 1999 
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água, 
edema, 
hipertensã
o arterial e 
ocasional
mente 
mioglobin
úria) 

Hamamelis 

virginiana 

Hamaméli
s 

Casca  Decocção: 
3-6 g (1-2 
col sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar em 
compressas na 
região afetada 
2 a 3 x ao dia 

Tópic
o 

A/I Inflamações da 
pele e 
mucosas. 
Hemorróidas 

--------------- Não 
ingerir, 
pois pode, 
eventualm
ente, 
provocar 
irritação 
gástrica e 
vômitos 

Nunca usar 
continuamen
te por mais 
de 4 
semanas 

WICHTL, 2003 
GRUENWALD, 
et al, 2000 
GARCIA et al, 
1999 
 

Harpagophy

tum 

procumbens  

Garra do 
diabo 

Raiz Infusão: 1 
g (1 
colher de 
chá) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc,  
2 a 3 X dia 
 

Oral A Dores 
articulares 
(Artrite, 
artrose, 
artralgia) 

Não utilizar 
em portadores 
de úlceras 
estomacais e 
duodenais 

---------- ----------- ITF, 2008 

Illicium 

verum  
Anis 
estrelado 

Fruto Infusão: 
1,5 g (1 ½  
col de 
chá) em 
150 ml 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
de chá 3-4 x ao 
dia 

Oral A Bronquite 
como 
expectorante  

Não utilizar na 
gravidez e no 
hiperestrogenis
mo 

O uso 
pode 
ocasionar 
reações de 
hipersensi
bilidade 
cutânea, 
respiratóri
a e 
gastrintest
inal 
 

------------- ALONSO, 1998; 
MATOS, 1998 

Justicia 

pectoralis  

Chambá, 
Chachamb
á, Trevo-
cumaru 

Partes 
aéreas 

Infusão: 5 
g (5 col 
chá) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A/I Tosse, como 
expectorante e 
broncodilatado
r 

Pacientes com 
problemas de 
coagulação e 
em uso de 
anticoagulante
s e analgésicos 

---------- ------------- BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
GUPTA et al, 
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1995 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
VIANA et al, 
1998 

Lippia alba  Erva-
cidreira, 
Falsa 
erva- 
cidreira, 
Falsa-
melissa 

Partes 
aéreas 

Infusão: 1 
a 3 g (1 a 
3 col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá)  

Utilizar 1 xíc 
chá de 3 a 4 x 
ao dia 

Oral A/I Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 
suave.  Cólicas 
abdominais,  
distúrbios 
estomacais, 
flatulência 
(gases), como 
digestivo, e 
expectorante 

Uso 
cuidadosament
e em pessoas 
com 
hipotensão 
(pressão baixa) 

Doses 
acima da 
recomend
ada 
podem 
causar 
irritação 
gástrica, 
bradicardi
a 
(diminuiç
ão da 
freqüência 
cardíaca) 
e 
hipotensã
o (queda 
da 
pressão) 

------------- BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
GILBERT et al, 
2005 
GUPTA et al, 
1995 
IEPA, 2005 
IPATINGA, 
2000 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
PROPLAM, 
2004 
LUZ NETTO, 
1998 

Lippia 

sidoides 

Alecrim-
pimenta 

Folhas Infusão: 
2-3 g (2-3 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 
 

Aplicar de 2 a 
3 x ao dia 

Tópic
o: 

Garga
rejos, 
boche
chos 

e 
lavag
ens 

A Inflamações da 
boca e 
garganta, 
como anti-
séptico 

--------------- ---------- Não deve ser 
usado em 
inalações 
devido à 
ação 
irritante dos 
vapores. 
Não engolir 
o produto 
após o 
bochecho e 
gargarejo 

GILBERT et al, 
2005 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
VIANA et al, 
1998 
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Infusão: 2 
g (1 col 
sobremesa
) em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá 4 x ao dia  

Oral Afecções 
respiratórias 
como 
expectorante 

Malva 

sylvestris 

Malva Folhas e 
flores 

Infusão: 
6 g (2 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Aplicar de 3 a 
4 x ao dia 

Tópic
o 
 
 

A 

Contusões e 
dos processos 
inflamatórios 
da boca e 
garganta 

--------------- ---------- ------------- ALONSO, 1998 
GARCIA et al, 
1999 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
ALONSO, 2004 
WICHTL, 2003 
 

Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 3 a 4 x 
ao dia  
 

Oral Cólicas 
intestinais. 
Quadros leves 
de ansiedade, 
como calmante 
suave 
 

Podem 
ocorrer 
reações 
alérgicas 
ocasionais
. Em caso 
de 
superdose, 
pode 
ocorrer o 
aparecime
nto de 
náuseas, 
excitação 
nervosa e 
insônia 

 Matricaria 

recutita 

 

Camomila Flores 

Infusão: 
6-9g (2-3 
col sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar de 3 a 
4 x ao dia, em 
forma de 
compressas, 
bochechos e 
gargarejos  

Tópic
o 

A/I 

Contusões e 
dos processos 
inflamatórios 
da boca e 
gengiva 

--------------- 

 Não aplicar 
a infusão na 
região 
próxima aos 
olhos  

MATOS, 1998 
PROPLAM, 
2004 
WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
ALONSO, 2004 
CARDOSO, 
2009 

Maytenus 

ilicifolia  

Espinheira 
santa 

Folhas Infusão: 
1-2 g (1-2 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 3 a 4 x 
ao dia 

Oral A Dispepsia 
(distúrbios da 
digestão), azia 
e gastrite. 
Coadjuvante 
no tratamento 
episódico de 
prevenção de 
úlcera em uso 
de 
antiinflamatóri

Não deve ser 
utilizado por 
crianças 
menores de 6 
anos. Não 
utilizar em 
grávidas até o 
terceiro mês de 
gestação e 
lactantes, pois 
promove a 

O uso 
pode 
provocar 
secura, 
gosto 
estranho 
na boca e 
náuseas 

------------- AMARAL et al., 
2005 
GUPTA et al, 
1995 
IPATINGA, 
2000 
LIMA et al, 2006 
MARINGÁ, 
2001 
PROPLAM, 
2004 
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os não 
esteroidais 

redução do 
leite 

SIMÕES et al. 
1998 

Melissa 

officinalis 

Melissa, 
Erva-
cidreira 

Sumida
des 
floridas 

Infusão: 2 
a 4g (1-2 
col 
sobremesa
) em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Cólicas 
abdominais. 
Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 
suave 
 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
hipotiroidismo 
(redução da 
função da 
tireóide) 

Utilizar 
cuidadosa
mente em 
pessoas 
com 
pressão 
baixa 

------------ GARCIA et al, 
1999 
MATOS, 2000 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
ALONSO, 1998 

Mentha x 

piperita 

Hortelã-
pimenta 

Folhas e 
sumidad
es 
floridas 

Infusão: 
1,5 g (3 
col café) 
em 150 
mL (xíc 
chá)  

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 4 x 
ao dia 

Oral A/I Cólicas, 
flatulência 
(gases), 
problemas 
hepáticos 

Não deve ser 
utilizado em 
casos de 
obstruções 
biliares, danos 
hepáticos 
severos e 
durante a 
lactação. Na 
presença de 
cálculos 
biliares, 
consultar 
profissional de 
saúde antes de 
usar 

---------- ------------ WICHTL, 2003 
MATOS, 2000 
MILLS & 
BONE, 2004 
GRUENWALD, 
et al, 2000 
GARCIA et al, 
1999 

Mentha 

pulegium 

Poejo Partes 
aéreas  

Infusão: 1 
g (1 col 
sobremesa
) em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia durante 
ou após 
refeições 

Oral 
 

A Afecções 
respiratórias 
como 
expectorante. 
Estimulante do 
apetite, 
perturbações 
digestivas, 
espasmos 
gastrointestinai
s, cálculos 
biliares e 
colecistite 

Não deve ser 
utilizada na 
gravidez, 
lactação e em 
crianças 
menores de 6 
anos. 
Contraindica-
se o uso 
prolongado e a 
inalação 

A 
administra
ção em 
doses e 
tempo de 
uso acima 
dos 
recomend
ados pode 
promover 
danos no 
fígado e 
ocasionar 
problemas 
na 

------------- GARCIA et al, 
1999 
GRUENWALD, 
et al, 2000 
IPATINGA, 
2000 
MATOS, 1998 
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gravidez 
Mikania 

glomerata 

Guaco Folhas Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 
 

Utilizar 1 xíc 
chá 3 x ao dia 

Oral A/I Gripes e 
resfriados, 
bronquites 
alérgica e 
infecciosa, 
como 
expectorante 

---------- A 
utilização 
pode 
interferir 
na 
coagulaçã
o 
sanguínea. 
Doses 
acima da 
recomend
ada 
podem 
provocar 
vômitos e 
diarréia;  

Pode 
interagir 
com 
antiinflamat
órios não-
esteroidais 

BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
GILBERT et al, 
2005 
GUPTA et al, 
1995 
IPATINGA, 
2000 
MARINGÁ, 
2001 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1998 
PROPLAM, 
2004 
VIANA et al, 
1998 
LUZ NETTO, 
1998 

Momordica 

charantia 

Melão-de-
São-
Caetano 

Folhas, 
frutos e 
semente
s 

Decocção:  
5 g em 1L 
 

Aplicar nos 
locais afetados 
2 x dia ou  
banhar-se uma 
vez ao dia  

Tópic
o 

A Dermatites 
(irritação da 
pele) e 
escabiose 
(sarna) 

--------------- ---------- Pode 
interagir 
com 
hipoglicemi
antes. Não 
utilizar por 
via oral, pois 
pode causar 
coma 
hipoglicêmi
co (por 
diminuição 
de açúcar no 
sangue) e 
convulsões 
em crianças; 
problemas 
hepáticos e 
dor de 
cabeça 

ALONSO, 1998 
GUPTA et al, 
1995 
IEPA, 2005 
MATOS, 1997b 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
 

Passiflora Maracujá  Folhas Infusão:  Utilizar 1 xíc Oral A/I Quadros leves --------------- O uso Não deve ser DINIZ et al., 
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alata 3 g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 
 

chá de 1 a 2 x 
ao dia  

de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 
suave 

pode 
causar 
sonolência 
 

usado junto 
com 
medicament
os sedativos 
e 
depressores 
do sistema 
nervoso. 
Nunca 
utilizar 
cronicament
e 
 

2006 
GUPTA et al, 
1995 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
SIMÕES et al. 
1998 
VIANA et al, 
1998 

Passiflora 

edulis 

Maracujá-
azedo 

Folhas Infusão:  
3 g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 
 

Utilizar 1 xíc 
chá de 1 a 2 x 
ao dia  

Oral A/I Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 
suave 

--------------- Seu uso 
pode 
causar 
sonolência 
 

Não deve ser 
usado junto 
com 
medicament
os sedativos 
e 
depressores 
do sistema 
nervoso. 
Nunca 
utilizar 
cronicament
e 
 

DINIZ et al., 
2006 
GUPTA et al, 
1995 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
SIMÕES et al. 
1998 
VIANA et al, 
1998 

Passiflora 

incarnata 

Maracujá Partes 
aéreas 

Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá)  

Utilizar 1 xíc 
chá de 3 a 4 x 
ao dia 

Oral A Quadros leves 
de ansiedade e 
insônia, como 
calmante 
suave 

--------------- Seu uso 
pode 
causar 
sonolência 

Não deve ser 
usado junto 
com 
medicament
os sedativos 
e 
depressores 
do sistema 
nervoso. 
Nunca 
utilizar 
cronicament
e 

MATOS, 1997b 
OMS, 2007 
PROPLAM, 
2004 
MILLS & 
BONE, 2004 
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Paullinia 

cupana 

Guaraná Sement
es 

0,5-2 g do 
pó (1 a 4 
col café) 

Utilizar puro 
ou diluído em 
água 

Oral A Fadiga como 
estimulante 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
ansiedade, 
hipertiroidism
o, hipertensão, 
arritmias, 
problemas 
cardíacos, 
estomacais e 
intestinais, 
taquicardia 
paroxística, 
gastrite e cólon 
irritável 

Em altas 
doses 
pode 
causar 
insônia, 
nervosism
os e 
ansiedade 

Não associar 
com outras 
drogas com 
bases 
xânticas 
(café, noz de 
cola, mate), 
nem com 
anti-
hipertensivo
s 

GARCIA et al, 
1999 
GRUENWALD, 
et al, 2000  
MILLS & 
BONE, 2004 
ALONSO, 2004 

Peumus 

boldus 

Boldo-do-
chile 

Folhas Infusão 
1 a 2 g (1 
a 2 col 
chá) em 
150 mL 
(xíc chá) 
 

Utilizar 1 xíc 
chá 2 x ao dia 

Oral A Dispepsia 
(distúrbios da 
digestão), 
como 
colagogo e 
colerético 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
obstrução das 
vias biliares, 
doenças 
severas no 
fígado e nos 
casos de 
gravidez. Usar 
cuidadosament
e em pessoas 
com doença 
hepática aguda 
ou severa, 
colecistite 
séptica, 
espasmos do 
intestino e íleo 
e câncer 
hepático 

----------  Não 
exceder a 
dosagem 
recomendad
a 

GUPTA et al, 
1995 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
CARDOSO, 
2009 
LUZ NETTO, 
1998 
 

Phyllanthus 

niruri 

Quebra-
pedra 

Partes 
aéreas 

Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá)  

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Litíase renal 
(cálculos 
renais) por 
auxiliar na 
eliminação de 
cálculos renais 
pequenos 

Contra 
indicado na 
eliminação de 
cálculos 
grandes. Não 
utilizar na 
gravidez 

Em 
concentra
ções 
acima da 
recomend
ada pode 
apresentar 

Nunca 
utilizar por 
mais de 3 
semanas 

BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
GILBERT et al, 
2005 
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diarréia e 
hipotensã
o (pressão 
baixa) 
 

GUPTA et al, 
1995 
IEPA, 2005 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
ALONSO, 2004 

Pimpinela 

anisum 

Anis, Erva 
doce 

Frutos Decocção: 
1,5 g (3 
col café) 
em 150 
mL água 
(xíc chá).  

Utilizar 1 xíc 
chá 3x ao dia 

Oral A/I Dispepsia 
(distúrbios 
digestivos), 
cólicas 
gastrointestinai
s e como 
expectorante 

--------------- ---------- A droga 
vegetal deve 
ser 
amassada 
imediatamen
te antes de 
usar 

WICHTL, 2003 
GARCIA et al, 
1999 
ALONSO, 2004 

Plantago 

major 

 

Tanchage
m; 
Tansagem
, 
Tranchage
m 

Folhas Infusão: 
6-9 g (2-3 
col sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar no 
local afetado, 
em bochechos 
e gargarejos 3x 
dia 

Tópic
o 

A Inflamações da 
boca e faringe 

Hipotensão 
arterial 
(pressão 
baixa), 
obstrução 
intestinal e 
gravidez 

---------- Não engolir 
a preparação 
após o 
bochecho e 
gargarejo. 
Nunca 
utilizar a 
casca da 
semente 

BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
GARCIA et al, 
1999 
GILBERT et al, 
2005 
GUPTA et al, 
1995 
MATOS, 1997b 
ALONSO, 2004 

Plectranthus 

barbatus  
Boldo-
nacional, 
Hortelã-
homem, 
Falso-
boldo, 
Boldo-
africano 

Folhas Infusão: 
1-3 g (1-3 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Dispepsia 
(distúrbios da 
digestão) e 
hipotensão 
(pressão baixa) 

Não deve ser 
utilizado em 
gestantes, 
lactantes, 
crianças, 
pessoas com 
hipertensão 
(pressão alta), 
hepatites e 
obstrução das 
vias biliares. 
Pessoas que 

O uso 
pode 
diminuir a 
pressão 
arterial. 
Doses 
acima da 
recomend
ada e 
utilizadas 
por um 
período de 

Não usar 
junto com 
metronidazo
l ou 
dissulfiram 

BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
IEPA, 2005 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
PROPLAM, 
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fazem uso de 
medicamentos 
para o sistema 
nervoso 
central devem 
evitar o uso 

tempo 
maior que 
o 
recomend
ado 
podem 
causar 
irritação 
gástrica 

2004 
SIMÕES et al. 
1998 

Polygala 

senega  
Polígala Raiz Infusão: 

4,5 g (1 ½  
colher de 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá,  3 a 4 X 
dia 
 

Oral A Congestão 
respiratória, 
como 
expectorante 
 

----------- Altas 
doses 
produzem 
efeito 
emetizant
e (provoca 
vômito) e 
diarréias, 
além de 
problemas 
gastrintest
inais 

----------- ALONSO, 2004 

Polygonum 

punctatum  
Erva-de- 
bicho, 
Pimenteir
a- dágua 

Partes 
aéreas 

Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Aplicar na 
região afetada 
3 X dia 
 

Tópic
o 

A Varizes e 
úlceras 
varicosas 

Gravidez ---------- ----------- ITF, 2008 

Oral A Diarréias não 
infecciosas 

Psidium 

guajava 

Goiabeira Folhas 
jovens 

Infusão: 2 
g (col 
sobremesa
) em 150 
mL (xíc 
chá) 
 
 

Utilizar 1 
cálice (30 ml) 
após a 
evacuação em 
no máximo 10 
X ao dia 

Tópic
a 

A/I Pele e mucosas 
lesadas, como 
anti-séptico  

--------------- --------- Não utilizar 
continuamen
te  

GILBERT et al, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
MATOS  et al, 
2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 

Punica 

granatum 

Romã Pericarp
o (casca 
do 
fruto) 

Decocção: 
6 g (2 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Aplicar no 
local afetado, 
em bochechos 
e gargarejos 3x 
dia  

Tópic
o 

A Inflamações e 
infecções da 
mucosa da 
boca e faringe 
como 
antiinflamatóri

--------------- Se 
ingerido, 
pode 
provocar 
zumbido, 
distúrbios 

Não engolir 
a preparação 
após o 
bochecho e 
gargarejo 

BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
DINIZ et al., 
2006 
MATOS  et al, 



 19 

o e anti-séptico 
 

visuais, 
espasmos 
na 
panturrilh
a e 
tremores 

2001 
MATOS, 1997a 
MATOS, 1997b 
MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 
VIANA et al, 
1998 
OMS, 2003 

Rhamnus 

purshiana 

Cáscara 
sagrada 

Casca Decocção: 
0,5 g (col 
café) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar de ½ a 
1 xíc chá, 
antes de 
dormir 

Oral A Constipação 
intestinal 
eventual 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
obstrução 
intestinal, 
refluxo, 
inflamação 
intestinal 
aguda (doença 
de Crohn), 
colite, 
apendicite ou 
dor abdominal 
de origem 
desconhecida, 
pacientes com 
histórico de 
polipose 
intestinal. Não 
utilizar durante 
lactação, 
gravidez e em 
menores de 12 
anos 

Pode 
ocorrer 
desconfort
o no trato 
gastrintest
inal, 
principal
mente em 
pacientes 
com cólon 
irritável, 
além de 
mudança 
de 
coloração 
na urina 

Não fazer 
uso crônico 
(mais de 1 
semana).  O 
uso contínuo 
pode 
promover 
diarréia, 
perda de 
eletrólitos e 
dependência 

WICHTL, 2003 
OMS, 2004 
ALONSO, 2004 
CARDOSO, 
2009 
 

Rosmarinus 

officinalis 

Alecrim Folhas Infusão: 
3-6 g (1-2 
col sopa) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Aplicar no 
local afetado 2 
x ao dia  

Tópic
o 

A Distúrbios 
circulatórios, 
como anti-
séptico e 
cicatrizante  
 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas com 
doença 
prostática, 
gastroenterites, 

Usado 
cronicame
nte, ou em 
doses 
excessivas
, pode 

---------- BIESKI & 
MARI GEMMA, 
2005 
IPATINGA, 
2000 
MATOS, 1997b 
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Utilizar de 1 a 
2 xíc chá ao 
dia 
 

Oral Dispepsia 
(distúrbios 
digestivos) 

dermatoses em 
geral e om 
histórico de 
convulsão 

causar 
irritação 
renal e 
gastrointe
stinal 

MATOS, 1998 
MATOS, 2000 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
MELO-DINIZ et 
al., 2006 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 

Salix alba  Salgueiro Casca 
do caule 

Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc,  
2 a 3 X dia 
 

Oral 
 
 
 

A Inflamação, 
dor e febre. 
Gripe e 
resfriados 
 

Não utilizar 
junto com 
Maracujá e 
Noz moscada 

----------- Usar 
cautelosame
nte junto a 
anticoagulan
tes, 
corticóides e 
antiinflamat
órios não 
esteroidais  

LORENZI & 
MATOS, 2008  
ESCOP, 1997 

Infusão: 
3,5 g (7 
col café) 
em 150 
mL  (xíc 
chá) 
 
 

Aplicar no 
local afetado, 
em bochechos 
e gargarejos 1 
ou 2 x dia  
 
 
 
 

Tópic
o 
 
 
 
 
 

A/I 
 
 
 
 
 
 

Inflamações da 
boca e 
garganta, 
gengivites e 
aftas 
 

Salvia 

officinalis 

Sálvia Folhas 

Infusão: 
1,5-2 g (3-
4 col café) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia  

Oral 
 

A/I Dispepsias 
(distúrbios 
digestivos) e 
transpiração 
excessiva 

Não utilizar na 
gravidez e 
lactação, 
insuficiência 
renal e 
tumores 
mamários 
estrógeno 
dependentes  
 

--------- Não engolir 
a preparação 
após o 
bochecho e 
gargarejo 
pois pode 
causar 
náusea, 
vômitos, dor 
abdominal, 
tonturas e 
agitação.  
Pode elevar 
a pressão em 
pacientes 
hipertensos. 
Em altas 
doses pode 
ser 
neurotóxica 
(causar 
convulsões) 
e 
hepatotóxica 
(causar dano 

WICHTL, 2003 
MILLS & 
BONE, 2004 
GRUENWALD, 
et al, 2000  
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no fígado) 

Sambucus 

nigra  
Sabugueir
o 

Flor Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc,  
2 a 3 X dia 
 

Oral A Gripe e 
resfriado 
 

----------- O uso em 
quantidad
es maiores 
que o 
recomend
ado pode 
promover 
hipocalem
ia 
(diminuiç
ão da taxa 
de 
potássio 
no 
organismo
) 

Não utilizar 
folhas por 
conterem 
glicosídeos 
cianogênico
s que podem 
ser tóxicos 

NEWALL, 1996 
ALONSO, 2004 
 

Schinus 

terebinthifol

ia 

Aroeira-
da-praia 

Casca 
do caule 

Decocção: 
1 g em 1L 
água 

Aplicar na 
região afetada 
2 x ao dia, em 
compressas, 
banhos de 
assento 

Tópic
o 

A Inflamação 
vaginal, 
leucorréia 
(corrimento 
vaginal), como 
hemostático, 
adstringente e 
cicatrizante 

-------------- ---------- --------------- MATOS, 1997b 
MELO-DINIZ et 
al., 1998 
MELO-DINIZ et 
al., 2006 
PROPLAM, 
2004 
SIMÕES et al. 
1998 

Senna 

alexandrina 

Sene Fruto e 
folíolos 

Decocção: 
1 g (col 
café) em 
150 mL 
(xíc chá) 
 

Utilizar de 1 
xíc chá, antes 
de dormir 

Oral A Constipação 
intestinal 
eventual 

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas 
portadoras de 
obstrução 
intestinal, 
inflamação 
intestinal 
aguda (doença 
de Crohn), 
colite, 
apendicite ou 
dor abdominal 
de origem não 

Desconfor
to do trato 
gastrintest
inal, 
principal
mente em 
pacientes 
com cólon 
irritável, 
mudança 
na 
coloração 
da urina 

Não fazer 
uso crônico 
(mais de 1 
semana).  O 
uso contínuo 
pode 
promover 
diarréia e 
perda de 
eletrólitos  

WICHTL, 2003 
OMS, 1999 
CARDOSO, 
2009 



 22 

diagnosticada, 
constipação 
crônica. 
Não usar em 
crianças 
menores de 10 
anos 
 

Solanum 

paniculatum 

Jurubeba Planta 
inteira 

Infusão: 1 
g (1 col 
chá) em 
150 mL 
(xíc chá) 
 

Utilizar 1 xíc 
chá de 3 a 4 x 
ao dia 

Oral A Dispepsia 
(distúrbios da 
digestão) 

--------------- Doses 
acima da 
recomend
ada e por 
período de 
tempo 
acima do 
recomend
ado 
podem 
causar 
intoxicaçã
o com 
náuseas, 
vômitos, 
diarréia, 
cólicas 
abdominai
s, 
confusão 
mental, 
edema 
cerebral e 
morte 

---------- GUPTA et al, 
1995 
IPATINGA, 
2000 
MATOS, 1997b 
SIMÕES et al. 
1998 
CEDAC 
ALONSO, 2004 

Stryphnoden

drom 

adstrigens 

Barbatimã
o 

Casca Decocção: 
3 g (col 
sopa) em 
1 L de 
água  

Aplicar 
compressas no 
local afetado 
2-3x ao dia 

Tópic
o 
 

A/I Lesões como 
cicatrizante e 
anti-séptico 
tópico na pele 
e mucosas 
bucal e genital  

Não deve ser 
utilizado em 
lesões com 
processo 
inflamatório 
intenso 

---------- ------------- RODRIGUES, 
2006 
LIMA et al, 2006 
GILBERT et al, 
2005 
 

Taraxacum 

officinale 

Dente de 
leão 

Toda a 
planta 

Decocção: 
3-4 g (3-4 
col chá) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá 3x ao dia  
 

Oral A Dispepsia 
(distúrbios 
digestivos), 
estimulante do 
apetite e como 
diurético  

Não deve ser 
utilizado por 
pessoas 
portadoras de 
obstrução dos 
dutos biliares e 

O uso 
pode 
provocar 
hiperacide
z gástrica 
e 

Não utilizar 
em menores 
de dois anos 

WICHTL, 2003 
OMS, 2007 
ALONSO, 2004 
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do trato 
intestinal. Na 
ocorrência de 
cálculos 
biliares, 
consultar 
profissional de 
saúde antes do 
uso 

hipotensã
o (queda 
da 
pressão) 

Uncaria 

tomentosa 

Unha-de-
gato 

Entreca
sca 

Decocção: 
0,5 g (1 
col café) 
em 150 
mL (xíc 
chá) 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 3 x 
ao dia 

Oral A Dores 
articulares 
(artrite e 
artrose) e 
musculares 
agudas, como 
antiinflamatóri
o 

Não é 
recomendado 
o uso antes e 
depois de 
quimioterapia, 
nem em 
pacientes 
hemofílicos. 
Não utilizar 
em menores de 
3 anos 
 

O uso 
pode 
provocar 
cansaço, 
febre, 
diarréia, 
constipaçã
o. Altas 
doses 
podem 
causar 
sintomas 
pancreátic
os e 
alterações 
do nervo 
óptico 

Evitar o uso 
concomitant
e com 
imunossupre
ssores e em 
pacientes 
transplantad
os ou 
esperando 
transplantes 

GILBERT et al, 
2005 
GUPTA et al, 
1995 
MILLS & 
BONE, 2004 
ALONSO, 2004 
 

Vernonia 

condensata  
Boldo-
baiano 

Folha Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Utilizar 1 xíc,  
3X dia, antes 
das principais 
refeições 

Oral A Dor e 
dispepsia 

----------- ---------- ----------- LORENZI & 
MATOS, 2008 

Gargarejar e, 
em seguida, 
ingerir 1 xícara 
(150 ml) 
3x/dia. 

Oral  A Bronquite e 
tosse 
persistente 

Não deve ser 
utilizada 
durante a 
gravidez e 
lactação 

Vernonia 

polyanthes  
Assa-
peixe 

Folha Infusão: 3 
g (1 col 
sopa) em 
150 mL 
(xíc chá) 

Aplicar sobre a 
área afetada 2 
x dia durante 2 
horas de cada 
vez 

Tópic
o 

A Dores 
musculares 

 

---------- ----------- LORENZI & 
MATOS, 2008  

Zingiber 

officinale 

Gengibre Rizoma Decocção: 
0,5 – 1 g 
(1 a 2 col 

Utilizar 1 xíc 
chá de 2 a 4 x 
ao dia 

Oral A/I Enjôo, náusea 
e vômito da 
gravidez, de 

Em casos de 
cálculos 
biliares, 

--------- ------------- OMS, 1999 
WICHTL, 2003 
MILLS & 
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café) em 
150 mL 
(xíc chá) 

movimento e 
pós-operatório. 
Dispepsias em 
geral 

utilizar apenas 
com 
acompanhame
nto de 
profissional de 
saúde. Evitar o 
uso em 
pacientes que 
estejam 
usando 
anticoagulante
s, com 
desordens de 
coagulação, ou 
com cálculos 
biliares; 
irritação 
gástrica e 
hipertensão, 
especialmente 
em doses altas. 
Evitar o uso 
em menores de 
seis anos 

BONE, 2004 
BARBOSA et al, 
2009 
 

 
Legenda utilizada na tabela do Anexo I:  
A sigla disposta na tabela deve ser substituída pela palavra correspondente na embalagem e folheto informativo do produto. 
 
A – Adulto 
I – Infantil 
L – Litro 
mg – miligrama 
g – grama 
mL - mililitro 
col – colher 
xíc – xícara 
x – vezes 
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