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Erva-príncipe
Cymbopogon citratus

Capim-cidreira também conhecido por capim-

santo ou capim-limão, belgate, belgata, chá-de-

estrada, chá-príncipe (ou apenas príncipe), chá-do-

gabão, capim-cidrão, capim-cidrilho, capim-cidró,

capim-santo, capim-de-cheiro, capim da lapa,

citronela (erroneamente), capim-cheiroso, capim-

catinga, patchuli, pachuli, capim-marinho, capim-

membeca, palha de camelo, esquenanto e chá de

caxinde (em Angola), caninha-de-cheiro ou cana-

de-cheiro.

No Brasil é muito comum que esta planta seja

chamada de "erva-cidreira", que é um nome

popular também dado à espécie Melissa

officinalis.
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✓ Confrei (Symphitum officinale)

✓ Suco de berinjela

✓ Hibisco ( Hibiscus sabdariffa)

✓ Espinheira santa (Maytenus ilicifolia)
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Crataegus leavigata

Fructus Crataegi - Shan Zha

Uma das substâncias mais utilizadas

na Medicina Tradicional Chinesa para

melhorar a digestão, tratar dispepsia,

eructação, indigestão, refluxo e

gastralgia. Aumenta a produção de suco

gástrico e enzimas digestivas, tem ação

em abaixar o colesterol, melhorar a

circulação de sangue, prevenir formação

de coágulos e ainda apresenta efeito

hipotensor (abaixar a pressão arterial).

Na culinária chinesa é utilizado no

preparo de carnes, principalmente de

pato, deixando as carnes mais macias e

saborosas.

Prof. Wilson Marino Marques



Imunidade

É a resistência ou proteção contra algo,

normalmente relacionada com doenças e infecções que

podem atacar o organismo de um ser vivo. Assim, a

imunidade consiste num conjunto de mecanismos que

defendem o corpo de agentes infecciosos invasores.



Composto Fitoterapico

✓Alho (Allium sativum L.)

✓Aniz estrelado (Illicium verum Hook.f.)

✓ Echinacea (Echinacea angustifolia D. C.)

✓Gengibre (Zingiber officinale Roscoe.)

✓Alcaçuz (Glicyrrhiza glabra L.)



Alho (Allium sativum L.)

O Alho, planta cujo uso culinário-medicinal coincide

com o início da civilização, e hoje desponta como uma das

plantas medicinais de maior utilidade na clínica diária,

inclusive como auxiliar no combate a gripe.

O uso do alho remonta a própria existência da

humanidade. Três mil anos a.C. já era utilizado pelos

Sumérios para prevenir epidemias e tratar parasitoses.

Citado 22 vezes no papiro de Ébers (1.700 a.C.) e diversas

vezes por todos os sábios da antiguidade.

Na idade média passou a ser associado às forças

malignas (bruxarias) e à pobreza, sendo inclusive proibido

em algumas cortes.

Voltou a ser utilizado no final do século XIX, como

alimento e para tratar ferimentos de guerra, gripes e

disfunções diversas

Fonte:  

Http://www1.londrina.pr.gov.br/dados

/images/stories/Storage/sec_saude/fi

toterapia/publicacoes/alho.pdf



Alho (Allium sativum L.)

Usos terapêuticos: Condimento, alimento energizante,

redutor do colesterol e do diabetes, hipotensor, anti-

arrítmico, anti-agregante plaquetário, anti-séptico, anti-

infeccioso (anti-viral, anti-bacteriano e anti-fúngico), anti-

tumoral, desintoxicante, anti-oxidante;

Princípios ativos:

Compostos sulfurados:

Solúveis em água (inodoros): derivados da cisteína (s-alil-

cisteína, S-alil-mercaptocisteína, S-metilcisteína, gamma-

glutamil-cisteína);

Solúveis em óleo: Alicina, compostos dialílicos, aliina,

ditiinas, alhoeno;

Compostos não sulfurados:

Alicina, saponina, polisacarídeos, mucilagens, sais de

potássio, óxido de ferro, ácido salicílico, cálcio, níquel,

selênio, vit. E, niacina, vit. C, tiamina;

Fonte:  

Http://www1.londrina.pr.gov.br/dados

/images/stories/Storage/sec_saude/fi

toterapia/publicacoes/alho.pdf



Alho (Allium sativum L.)

Formas de uso e dosagem:

• Maceração: 02 ou 03 dentes de alho em uma xícara de

água por dia;

• Alho fresco: 04 grs/dia = 3 a 4 dentes;

• Chá de alho - bulbos ou folhas;

Obs.: Altas temperaturas no preparo diminuem

significativamente suas atividades terapêuticas.

Uso interno:

• Cápsulas contendo até 250 mg de óleo de alho. Uma a

três cápsulas ao dia;

• Cápsulas de pó de alho: 300 mg. Uma a três cápsulas ao

dia;

• Solução hidro-alcoólica à 40% (tintura de alho);

Fonte:  

Http://www1.londrina.pr.gov.br/dados

/images/stories/Storage/sec_saude/fi

toterapia/publicacoes/alho.pdf



Alho (Allium sativum L.)

Tempo de uso: Pode ser usado pelo tempo que se fizer

necessário;

Efeitos colaterais: Dores no estômago, “mau hálito”,

anemia, reações alérgicas, dermatites de contato em pessoas

sensíveis;

Interações medicamentosas: Pode potencializar o uso de

anti-coagulantes, hipotensores e hipoglicemiantes;

Contra-indicações: Gravidez e lactação. Gastrites agudas e

úlceras em atividade; Fonte:  

Http://www1.londrina.pr.gov.br/dados

/images/stories/Storage/sec_saude/fi

toterapia/publicacoes/alho.pdf



Alho (Allium sativum L.)

Da suan

Ação - expele parasitos helmintos, elimina

toxina, resolve a intoxicação por ingestão de frutos do

mar.

Indicação - na parasitose intestinal, na

intoxicação por frutos do mar, na prevenção de

influenza.

Sintomas - diversos tipos de parasitos, diarréia,

disenteria, tosse, gripe, intoxicação alimentar por

ingestão de frutos do mar, abscessos intestinais.

Contra indicação - na deficiência de Yin, com

sinais de calor, contra-indicado na gravidez.

Dosagem - 5 a 15g ou 3 a 5 unidades na

decocção

Fonte:  

Http://www1.londrina.pr.gov.br/dados

/images/stories/Storage/sec_saude/fi

toterapia/publicacoes/alho.pdf



Aniz estrelado 

(Illicium verum Hook.f.)

O fruto é uma vagem, são colhidos antes da

maturação e posteriormente secos.

A vagem tem a forma de uma estrela irregular

com oito pontas e mede até 3 centímetros de lado a

lado. São duras e têm a cor de ferrugem.

Os carpelos têm forma de canoa e abrigam uma

semente frágil e lustrosa. Os carpelos são mais

aromáticos do que as sementes.

O óleo essencial reside no pericarpo, não

na semente.

Chinese star anise



Aniz estrelado 

(Illicium verum Hook.f.)

Constituintes (princípios ativos, nutrientes, etc.):

Os frutos secos podem conter de 5 a 8% de óleo essencial

dominado por anetol (85 a 90%), methylchavicol,

felandreno, linalol, safrol, terpineol, traços de 1,4 cineol.

Muito rico em óleos essenciais, que são utilizados

principalmente como aromatizantes.

Esta planta é rica em ácido shikimico, um potente anti-

viral. A extração deste ácido do anis estrelado, e a partir

desta substância isolada elabora o medicamento Tamiflu,

um anti-viral potente que ficou muito famoso e teve um

grande crescimento de vendas no período da “gripe

aviária” e agora mais recentemente na “gripe suína”.

Propriedade terapêutica:

Expectorante, antiflatulento, antibacteriano, aperiente,

carminativo, expectorante, estimulante.



Aniz estrelado 

(Illicium verum Hook.f.)
Indicação terapêutica:

Eliminação de gases estomacais e intestinais, cólicas

intestinais em recém-nascidos, dor de dente causada por

cárie.

Efeitos Colaterais:

Planta muito utilizada como fitoterápico e

condimento, mas o seu excesso pode causar alguns

transtornos, principalmente para crianças muito pequenas.

Problemas de enjôo e neurológicos foram relatados.

Não utilizar em gestantes e no hiperestrogenismo. O

uso pode ocasionar reações de hipersensibilidade cutânea,

respiratória e gastrintestinal

Expectorante e antiflatulento.

Componentes: frutos secos (3g); água q.s.p (150 mL).

Preparar por infusão considerando a proporção indicada na

fórmula. Uso interno: acima de 12 anos, tomar 150 mL do

infuso após 10 minutos do preparo, 3 a 4 vezes ao dia.



Echinacea
(Echinacea angustifolia D. C.)

Sua denominação Echinacea, vem do grego,

em alusão a forma pontiaguda de seu

receptáculo floral. É muito utilizada pelos

nativos americanos, para tratar e, além de se

prevenir doenças infecciosas, tumores e picadas

de cobra, considerada como um antídoto para a

raiva.

Foi inclusive utilizada como fumo pelos

colonos para tratar cefaléias e também para a

agitação em seus cavalos. Foi introduzida na

Inglaterra em 1.699, utilizada em quadros

gripais, sendo muito popular até o século XIX.

Recomendada pela farmacopéia americana

desde o final do século XIX como

imunomodulador.



Echinacea
(Echinacea angustifolia D. C.)

Depois de considerar os elementos de 14

estudos prévios sobre o uso da equinácea,

pesquisadores da Escola Farmacêutica da

Universidade de Connecticut, Estados Unidos,

concluíram que o consumo da planta pode

atenuar as chances de desenvolver resfriado

comum, em mais de 58% dos casos, além disso,

que a equinácia auxiliaria a reduzir em até

quatro dias a duração do resfriado.

Um dos efeitos mais extraordinários da

equinácia é a estimulação da fagocitose. Essa

atividade é a responsável pela identificação e

eliminação de estruturas invasoras;



Echinacea
(Echinacea angustifolia D. C.)

Usos terapêuticos: Imunomodulador, anti-

infeccioso, anti-séptico e anti-inflamatório (gripes,

resfriados, doenças alérgicas e autoimunes, asma,

doenças de pele, corrimentos vaginais e micoses em

geral). Sua principal indicação atualmente, é como

imunoestimulante, utilizada para a prevenção de

quadros infecciosos diversos, incluindo resfriados,

gripe e outras infecções de repetição;

Princípios ativos: Glicosídeos do ácido fenil-

carbônico (echinaceína, echinacosídeo), resinas

(ácidos oléico, linoleico, cerotínico, cafeico,

chicórico e palmítico), fitosteróis, óleos essenciais,

mucopolissacarídeos, traços de alcalóides

pirrolizidínicos, inulina, sais minerais, açúcares,

ácidos orgânicos;



Echinacea
(Echinacea angustifolia D. C.)

Formas de uso e dosagem:

Decocção das raízes: 10 ml a cada 1 ou 2 horas

em casos de gripe e febre;

Tintura 1:10: 30 a 40 gotas 3X/dia;

Extrato seco: 500 mg a 01 gr/dia em 3 tomadas

diárias;

Pomadas cicatrizantes a 10% em lanolina;

Tempo de uso: Até 08 a 12 semanas de uso

continuado;

Efeitos colaterais: Em altas doses, pode

provocar salivação excessiva, náuseas, tonturas;

Contra-indicações: Gravidez, lactação, doenças

debilitantes do sistema imunológico (diabetes, aids,

lupus, tuberculose, leucemias, etc), portadores de

doenças hepáticas.



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

O uso culinário e medicinal do gengibre tem

citações em Confúcio (551 a 479 a.C.). A China

e a Índia (medicina ayurvédica) foram as

maiores usuárias de gengibre. Um xarope de

gengibre verde foi amplamente utilizado no

século XV.

Antes de sua denominação atual, o gengibre

foi conhecido como Amomum zerumbeth, sendo

Amomum, uma alusão a sua qualidade

aromática.

Na china é muito comum se agregar o

gengibre a certas preparações de ervas, para

diminuir sua toxicidade ou ainda para

acrescentar tonicidade ao preparado.



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

Usos terapêuticos: Carminativo (contra

“gases”), expectorante, anti-séptico, orexígeno (abre

o apetite), sialagogo (aumenta a salivação), digestivo,

anti-emético (combate os vômitos), anti-vertiginoso

(combate tonturas), anti-inflamatório, colagogo

(estimula a secreção de bile), antitussígeno,

expectorante, tônico estimulante, hipoglicemiante

suave, hipocolesterolemiante, anti-agregante

plaquetário, hipertensor (aumenta a pressão arterial),

rubefasciente de uso tópico (aumenta a circulação

sanguínea local);

Princípios ativos: Óleos essenciais

(monoterpenos, sesquiterpenos, álcoois

sesquiterpênicos, e outros), princípios picantes,

amidos, proteínas, vitaminas e sais minerais diversos;



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

Formas de uso e dosagem:

Uso interno: Decocção a 3% (5 min de

fervura e mais 15 min de infusão);

Extrato fluido: 10 a 15 gotas 3x/dia;

Extrato seco: 200 a 1000 g/dia em 3

tomadas ou uma cápsula de 1 g meia hora antes

de viagens;

Pó encapsulado ou cristais de gengibre:

até 2,5 g/dia em 3 tomadas;

Uso tópico: Óleo essencial: 1 a 3 gotas puro

ou juntamente com óleo de amêndoas sobre as

áreas afetadas;

Tempo de uso: Pelo tempo que se fizer

necessário;



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

Efeitos colaterais: Insônia no uso noturno,

epigastralgia em pessoas sensíveis e em altas

doses, irritação de mucosas, hipertensão arterial;

Contra-indicações: Sem contra-indicações

na literatura consultada. Devido a algumas

referências ao efeito emenagogo e a

mutagenicidade in vitro em cepas da bactéria

salmonella, recomenda-se uso criterioso e sob

supervisão médica em gestantes, além de

atenção em usuários portadores de hipertensão

arterial.



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

Sheng Jiang (Rizoma)

Ação – Expulsa o Vento – frio , aquece o

aquecedor Medio e cessa o vomito, dispersa o

frio e para a tosse, reduz a toxidade de outras

ervas quando associada a fórmula, regula o Qi

nutritivo e o Wei Qi, Disgetiva, anti-emetica,

estimulante da circulação periférica, anti-

inlfamatoria.

Indicação – Nas alterações digestivas

associadas com náuseas e vômitos, situações

agudas de frio no aquecedor médio (usar

gengibre seco), nas situações crônicas, usar o

gengibre fresco que tem ação mais dispersante.

Fleuma ligada a frio nos pulmões (aquece e

dispersa). No tratamento da orquite aguda,

quando não há lesão do escroto,



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

Sintomas - náusea, vômito alteração

digestiva frio no estômago tosse desordens

crônicas no pulmão com fleuma.

Contra-indicações - nos casos de calor no

pulmão, nos casos de calor no estômago com

vômito, na gravidez e lactação.

Dosagem - 3-9g em geral 2 A 3 fatias do

tamanho de uma moeda na forma de infusão



Gengibre 
(Zingiber officinale Roscoe.)

Gan Jian (Raiz vede)

Ação - aquece o meio e desce Qi, resgata o Yang,

aquece os pulmões e transforma o Fleuma, aquece os

canais e fecha o sangramento.

Indicação - na deficiência de Yang do BP e p,

na inversão do Qi do E e no colapso do yang Qi.

Sintomas - pulso fraco, extremidades frias,

expectoração escassa, branca, hemorragias de vários

tipos, tez pálida, anorexia, náuseas, sensação de frio

no abdômen, digestão lenta, diarréia pastosa com

resto de alimentos, frio no estômago e aumento de

peso corporal.

Contra-indicaçõe - na deficiência de Yin com

sinais de calor, na gravidez

Dosagem - 3- 12g



Alcaçuz 

(Glicyrrhiza glabra L.)
Seu uso medicinal data de aprox. 3 mil anos, sendo

citado em papiros egípcios, escritos asírios e chineses.

Encontrado em tumbas, junto com os tesouros do rei

Tuts.

Citado por Teofrasto no ano 310 aC. Hipócrates a

indicava para tratar tosse, asma e outras doenças

respiratórias, a chamando de raiz doce (Glukos riza),

advindo daí sua denominação Glicyrrhiza. Utilizado

também por Dioscórides e pelos romanos. Muito

empregado também pelos europeus nos séculos XIV e

XV.

No século XVII foi indicado em casos de

tuberculose, infecções urinárias e mastalgias (dores nas

mamas), pelo herbalista inglês Nicolas Culpeper. Em

1946, na Alemanha, teve sua indicação como anti-

ulceroso;



Alcaçuz 

(Glicyrrhiza glabra L.)
Usos terapêuticos: Corretivo de sabor na

indústria farmacêutica, anti-placa bacteriana em

odontologia, anti-inflamatório, anti-tussígeno,

expectorante, anti-asmático, anti-alérgico,

imunomodulador, anti-espasmódico, carminativo

(contra gases), hepatoprotetor, anti-ulcerogênico, anti-

agregante plaquetário, uso tópico como anti-

inflamatório, cicatrizante e descongestionante.

Princípios ativos: Saponinas (glicirrizina),

flavonóides, cumarinas, triterpenóides, esteróis, óleos

essenciais, açúcares, proteínas, gorduras, resinas,

asparagina, gomas, lignanos, etc.;

Interações medicamentosas: Pode interferir em

tratamentos hormonais (estrógenos e

anticoncepcionais), de diabetes, hipertensão arterial e

anti-coagulantes;



Alcaçuz 

(Glicyrrhiza glabra L.)
Efeitos colaterais: Raros devido à baixa

disponibilidade, podendo levar a hipertensão

arterial, hemorragias e câimbras por depleção de

potássio (em casos de uso prolongado) além de

amenorréia (falha da menstruação);

Contra-indicações: Hipertensão arterial,

diabetes, insuficiência renal, hiperestrogenismo,

neoplasias hormônio-dependentes, glaucoma,

insuficiência cardíaca, gravidez e lactação;



Alcaçuz 

(Glicyrrhiza glabra L.)
Formas de uso e dosagem:

Uso interno: decocção da raiz por 3 a 5

minutos - 40 a 50 g/litro: 2 a 3 xícaras/dia;

Extrato seco (10:1): 0,5 a 1 g/dia;

Extratos brandos: até 3g/dia em casos de

úlceras;

xaropes, gotas, pastilhas, etc;

Uso externo: decocção da raiz por 30 minutos

– 200 g/litro: 2 a 3 vezes/dia;

Tempo de uso: Evitar o uso contínuo e

prolongado (máximo de 04 semanas, com atenção

especial a pressão arterial);



Alcaçuz 

(Glicyrrhiza glabra L.)
Gan Cao

Ação - tonifica o baço e aumenta o Qi, umedece os

pulmões e para tosse, elimina o calor e toxinas e dreno

fogo, espasmódico e analgésica, harmoniza a fórmula

fitoterápica guiando as ervas para o seu local de ação,

age como antídoto para as várias substâncias tóxicas.

Indicação - na deficiência do QI do baço pâncreas,

nos padrões de calor ou de frio no pulmão, nos padrões

de fogo tóxico, na deficiência de que de sangue.

Sintomas - respiração curta, letargia, diarréia,

palpitações, tosse, espirros, faringite aguda, abscesso

cutâneo, dor e distensão abdominal ou nas pernas.

Contra indicação - na umidade excessiva.

Dosagem - 1 a 12g decocção, usar coroa para

eliminar o calor e toxina, tostar no anel para tonificar o

centro e moderar os espasmos,



Obrigado

Bom almoço


