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RESUMO: Inúmeras espécies de plantas medicinais são usadas/comercializadas por erveiros ou raizeiros, em mercados 

públicos ou feiras de todo o país. Objetivou-se com essa pesquisa avaliar o conhecimento dos vendedores de plantas 

medicinais do município de Aracati, CE, e comparar com o descrito na literatura. Para que assim se tenha uma melhor 

orientação sobre como a planta medicinal deve ser preparada, suas reais indicações terapêuticas e os riscos do manuseio 

inadequado. Para que dessa forma se possa assegurar a eficácia, segurança e a biodiversidade de plantas medicinais do 

município. Como procedimento metodológico utilizou-se o método de listagem livre através do qual, cada erveiro cita 

as principais plantas medicinais fornecidas em sua banca a indicação terapêutica que eles recomendavam e parte 

utilizada. Foram identificadas 58 espécies de plantas medicinais. Dentre as espécies citadas, as famílias botânica mais 

representativas foram Lamiaceae, Asteraceae e Fabaceae. Comparando as práticas populares com o conhecimento 

científico sobre as propriedades terapêuticas das plantas medicinais, percebe-se que ocorre uma semelhança entre eles, 

devido que a grande maioria das ervas citadas pelos erveiros possuírem indicação terapêutica comprovada por estudo. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais; Fitoterapia, Medicina Tradicional, Erveiros, Terapias Complementares.  

 

ABSTRATC: Several species of medicinal plants are used / commercialized by herbalists  in public markets or fairs all 

over the country. The objective of this research was to evaluate the knowledge of the sellers of medicinal plants in the 

municipality of Aracati, CE, and to compare with that described in the literature. This way, tried to find have better 

guidance on how the medicinal plant should be prepared, its real therapeutic indications and the risks of improper 

handling. So that in this way it can ensure the effectiveness, safety and biodiversity of medicinal plants in the 

municipality. As a methodological procedure, the free listing method was used, whereby each herbalists lists the main 

medicinal plants provided in its stall the therapeutic indication they recommended and part used. 58 species of 

medicinal plants were identified. Among the mentioned species, the most representative botanical families were 

Lamiaceae, Asteraceae and Fabaceae. Buying popular practices with scientific knowledge about the therapeutic 

properties of medicinal plants, it is clear that there is a similarity between them, due to the fact that the vast majority of 

herbs cited by herbs have therapeutic indication proven by study. Key words: Medicinal plants; Phytotherapy, 

Traditional Medicine, Herbs, Complementary Therapies.  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da 

Saúde [1], plantas medicinais são definidas 

como aquelas que apresentam em seus órgãos 

uma ou mais características terapêuticas ou que 

sejam precursoras de semissíntese químico-

farmacêutica. Ainda segundo a OMS, 80% da 

população mundial se beneficia das 

propriedades terapêuticas das plantas 

medicinais; no entanto, a falta de 

conhecimento em relação às propriedades 

terapêuticas e os riscos do mal uso, são um dos 

principais fatores que colaboram no manejo 

desregrado de ervas.  

As plantas medicinais constituem a 

matéria prima fundamental, usada na medicina 

tradicional, sendo a medicina popular a 

detentora da utilização do maior número de 

espécies [2]. Normalmente, o saber popular é 

aperfeiçoado por grupos ou comunidades da 

zona rural que possuem no seu dia-a-dia uma 

relação íntima e duradoura com a natureza, 

seja, observando, explorando essa diversidade 

ou mantendo viva a cultura [3]. Bastos cita que 

diversas espécies utilizadas pelas comunidades 

possuem características farmacológicas 

confirmadas, porém, fatores como modo de 

preparo e parte utilizada podem intervir na 

efetividade farmacológica [4]. O uso da 
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fitoterapia não se limita apenas as áreas rurais, 

mas também as áreas urbanas do Brasil. Tal 

feito está diretamente relacionada à busca do 

ser humano por alternativas naturais que 

combatam as doenças, para que assim tenham 

uma melhor qualidade de vida [5].  

Segundo Silva e Casali, com o 

objetivo de minimizar as perdas das 

substâncias ativas presente nas ervas 

medicinais, as plantas devem ser 

comercializadas, secas ou consumidas, 

imediatamente após a colheita para que assim 

não se perca as propriedades terapêuticas em 

virtude da atividade enzimática [6]. A secagem 

das plantas medicinais traz como benefícios a 

facilidade no transporte e armazenamento, o 

que favorece a comercialização da planta [7]. 

Um grande problema na comercialização e 

exportação de fitoterápicos no país é a falta de 

status que lhe garanta qualidade, segurança e 

eficácia. Diversas plantas medicinais poderiam 

ser citadas, no entanto, a grande maioria se 

encaixam nesse quadro [8]. Inúmeras espécies 

de plantas medicinais são 

usadas/comercializadas por erveiros ou 

raizeiros, em mercados públicos ou feiras de 

todo o país [9,10,11] no entanto, para 

transformar uma planta medicinal em droga 

vegetal, vários fatores ligados diretamente as 

plantas precisam ser controlados. Tais fatores 

são, tipo de solo, características genéticas, 

variações climáticas, condições de secagem, 

época de colheita e de armazenamento [12, 

13]. 

Em virtude da vasta gama de 

espécies de plantas medicinais que nos 

rodeiam, com as mais variadas preparações e 

propriedades terapêuticas, e que muitas vezes 

acabam se tornando uma alternativa a 

comunidades que tem a fitoterapia como 

acesso primário à saúde [14]. Torna-se 

necessário a iniciação de pesquisas e 

divulgação de resultados relacionados à 

segurança, propriedades, uso racional e as 

possíveis interações medicamentosas que 

possam existir entre as plantas citadas, para 

que dessa forma se possa criar táticas viáveis 

para as comunidades que veem a fitoterapia 

como uma alternativa no tratamento de 

doenças. 

Assim, tendo em vista o Brasil, 

possuidor da maior biodiversidade do planeta e 

com o intuito de colaborar para o crescimento 

da prática cultural da utilização de plantas 

medicinais como alternativa no tratamento de 

doenças, e ressaltar a importância da 

preservação das tradições populares acerca do 

uso de plantas medicinais que de certa forma 

tem se restringido a grupos de pessoas cada 

vez menores, em consequência do avanço dos 

medicamentos industrializados, avanço da 

urbanização e mudanças sócio – culturais [15].  

Diante da escassez de estudos e 

resultados sobre o uso das propriedades 

terapêuticas das plantas medicinais e partindo-

se do que é observado na cultura popular do 

município, o estudo reúne as principais plantas 

medicinais comercializadas, com o intuito de 

responder a seguinte questão: “Como é o uso e 

quais são as plantas medicinais do município 

de Aracati, tendo como foco as mais 

comercializadas? ”. E tem como objetivos: a) 

Avaliar o conhecimento dos erveiros do 

município de Aracati, CE, e comparar com o 

descrito na literatura; b) Verificar o grau de 

variações das indicações terapêuticas com 

relação ao uso e modo de preparo das plantas 

medicinais pelos erveiros; c) Identificar as 

principais plantas comercializadas no 

município; d) Avaliar o percentual de famílias 

botânicas que apresentaram o maior número de 

plantas medicinais; e) Caracterizar as partes 

das plantas com maior número de propriedades 

terapêuticas; f) Identificar os diferentes nomes 

populares utilizados para uma mesma espécie 

de planta. 

 

METODOLOGIA 

 

Os procedimentos adotados no 

estudo cumprem os critérios da ética em 

pesquisa com seres humanos conforme a 

resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 

do conselho nacional de saúde [16]. E teve 

início após a aprovação do projeto pelo comitê 

de ética em pesquisas envolvendo seres 

humanos sob o parecer n° 3.536.926 de 28 de 

agosto de 2019 e CAAE 

17745519.1.0000.5618. 

O estudo se caracteriza por ser descritivo e 

transversal, desenvolvido no município de 

Aracati, localizado a 150 km da capital 

Fortaleza - CE. Com uma população estimada 

em 74.547 habitantes, distribuídos em uma 

área territorial de 1.229,19 Km² e com uma 

densidade demográfica de 56,32 habitantes por 

Km². A economia do município se concentra 

na agricultura, agropecuária e carcinicultura 

[17].  
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A coleta de dados será feita no 

mercado público da cidade situado na área 

urbana, através de entrevista com os erveiros 

da região. O mercado público, foi o local 

selecionado para o estudo, pois era o único 

local da cidade onde se encontravam os 

erveiros. Admitiu-se como critérios de inclusão 

ser comerciante de plantas medicinais no 

mercado público do município de Aracati e 

como critério de exclusão, indivíduos menores 

de idade e/ou que estivesse com dificuldades 

cognitivas. Após apresentação e explicação 

inicial acerca dos objetivos da pesquisa, a 

entrevista se iniciava com a concordância e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Utilizou-se o método de listagem 

livre através do qual, cada erveiro citou as 

principais plantas medicinais fornecidas em 

sua banca a indicação terapêutica que eles 

recomendavam e parte utilizada [18].  

As informações foram coletadas no mês de 

setembro de 2019. Para análise contará com 

apoio de gráficos, tabelas e do Microsoft 

Office 2016. Na análise dos dados, as 

indicações fornecidas pelos erveiros foram 

substituídas pelas propriedades terapêuticas 

correspondentes, por exemplo: utilizou-se 

antibiótico para infecção, anti-inflamatório 

para inflamação, analgésico para dor, diurético 

para emagrecer, problemas intestinais para má 

digestão, hipotensor para pressão alta, 

antidiabético para diabetes [19]. 

Posteriormente, baseando-se nas 

informações prestadas pelos erveiros ouve a 

construção de tabelas contendo informações 

como nome cientifico e popular, 

família/espécie botânica, indicação terapêutica 

da literatura e dos erveiros e parte utilizada 

pelos erveiros e indicada pela literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da análise dos resultados, a 

faixa etária em que os entrevistados se 

encontravam era de 40 a 60 anos. Tendo 

participado da entrevista 21 pessoas, no 

entanto, se encaixaram nos critérios de 

inclusão e exclusão pré-estabelecidos apenas 

15, 10 do sexo feminino e 05 do sexo 

masculino. Por meio da entrevista 

semiestruturada pode-se analisar quais eram as 

plantas conhecidas e usadas no município, 

possibilitando assim diferenciar o uso do 

conhecimento.  

Dentre os entrevistados, 67% são 

mulheres, isso ocorre, porque vivemos em uma 

sociedade que de certo modo faz uma 

atribuição, entre funções que são pertinentes a 

mulheres e pertinentes a homens. Os 15 

entrevistados vêm de uma educação dada por 

pessoas onde o conhecimento tradicional é 

marcante e a manipulação de plantas 

medicinais é um meio alternativo no 

tratamento e cura de doenças. Barros e Noll 

Gonsalves citam que o conhecimento sobre o 

uso de plantas medicinais é oriundo da tradição 

familiar, onde os mais velhos transmitem o 

conhecimento para os mais jovens por meio do 

contato diário [20, 21]. 

Nesse estudo observou-se que as 

mulheres são indicadas como maiores 

detentoras do conhecimento.  Resultado 

comum a outros trabalhos na literatura [22, 23, 

24]. Nas sociedades mais conservadoras os 

homens tendem a não se preocupar tanto em 

conhecer as propriedades terapêuticas das 

plantas, já as mulheres diferentemente, se 

preocupam mais em dominar tal conhecimento, 

buscando sempre métodos alternativos no 

tratamento de enfermidades [25].    

Observou-se a utilização de 58 

espécies de plantas medicinais divididas em 41 

famílias botânicas (Tabela 1). Constatou-se 

que Lamiaceae seguida de Asteraceae e 

Fabaceae são as famílias botânicas mais 

representativas (Figura 1), fato verificado em 

estudos etnobotânicos com foco nas 

propriedades terapêuticas realizados em áreas 

de Mata Atlântica que demonstraram que 

Asteraceae e Lamiaceae estão entre as famílias 

mais frequentemente detectadas [26-29]. 

Das 58 espécies mencionadas pelos 

erveiros, foram encontradas indicações na 

literatura de 50 espécies (86%), valor próximo 

ao encontrado no estudo Noll Gonsalves [22]. 

Tal fato se confirma, pois, alguns grupos de 

pessoas se veem na obrigação de buscar 

métodos alternativos no cuidado com a saúde, 

por serem meios mais acessíveis, no entanto, 

esse uso deve ser racional para não se fazer um 

manuseio inadequado da planta. Métodos 

errôneos muitas vezes surgem em 

consequência da indicação de pessoas que 

fazem parte de um mesmo círculo social, com 

base nisso, não se recomenda a extrapolação de 

métodos alternativos em que se utilizam 

propriedades fitoterápicas [14].    

Silveira cita a dificuldade em 

diferenciar as possíveis reações adversas que 
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podem estar relacionadas ao uso de plantas 

medicinais, como a maneira inadequada de se 

usar, preparar e estocar. Além disso, falhas na 

identificação botânica e nos modos de preparo 

são bastante comuns [67].  

Foi relatado por alguns dos 

entrevistados o uso de fármacos associado a 

chás produzidos a partir da infusão ou 

decocção de plantas medicinais, o motivo, 

segundo eles, seria evitar ficarem 

dependentes/viciados do medicamento, em 

contrapartida outros relataram não se sentirem 

bem com determinados medicamentos. Vale 

salientar que a automedicação por meio do uso 

de plantas medicinais torna-se bastante 

preocupante quando realizada em parceria com 

outras medicações, podendo assim resultar em 

efeitos e interações não previstas pelo médico 

[14]. Entretanto inúmeros fatores contribuem 

para o uso da fitoterapia, como o preço, 

acessibilidade, tradição, a opção pelo que é 

natural e o baixo risco de efeitos colaterais 

quando comparados com os medicamentos 

convencionais [26].     

Tendo em vista esse sinergismo de 

efeitos entre as plantas medicinais e os 

medicamentos, Arnous e colaboradores citam 

que a associação deve ocorrer por intermédio 

de uma orientação médica, pois por possuírem 

na sua maioria compostos bioativos as ervas 

medicinas podem potencializar ou inibir os 

efeitos farmacológicos dos medicamentos [68]. 

Noll Gonsalves destacou que 58% das ervas 

citadas pelos entrevistados em seu estudo 

possuíam algum tipo de risco, contraindicação 

e/ou toxicidade detectada na literatura [22].  

As indicações terapêuticas dos 

erveiros para as plantas medicinais utilizadas 

no município de Aracati relacionam-se na sua 

maioria com processos infecciosos, 

inflamatórios, ansiedade, problemas intestinais, 

doenças respiratórias, gripes e antidiabéticos 

(Figura 2). Também verificado no estudo de 

Silva onde cita que determinadas enfermidades 

estão relacionadas a posição geográfica do 

município, tipo do clima e atividades 

tradicionalmente desenvolvidas pela região 

[69]. 
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Tabela 1: Espécies de plantas medicinais citadas pelos erveiros do município de Aracati – CE, Brasil. 

Nº NOME VULGAR ESPÉCIES FAMÍLIA 

1.  Alecrim Rosmarinus officinalis. Lamiaceae 

2.  Alfavaca Ocimum basilicum L. Lamiaceae 

3.  Alfazema lavandula officinalis. Lamiaceae 

4.  Ameixa Prunus salicina Lindl Oleaceae 

5.  Angico Piptadenia macrocarpa Benth Mimosaceae 

6.  Arnica Solidago chilensis Meyen Asteraceae 

7.  Aroeira Myracrodruom urundeuva Anacardiaceae 

8.  Batata de purga Operculina macrocarpa Convolvulaceae 

9.  Boldo Plectranthus barbatus Andrews Lamiaceae 

10.  Cabacinha Luffa operculata Cucurbitaceae 

11.  Camomila Chamomilla recutita (L.) Rauschert. Asteraceae 

12.  Canela da índia Cinnamomum zeylanicum Laureacea 

13.  Capim- santo Cymbopogon citratus Stapf. Poaceae 

14.  Cebola Allium cepa Alliaceae 

15.  Chanana Turnera ulmifolia Turneraceae 

16.  Chá verde Camellia sinensis Theaceae 

17.  Colônia Alpinia speciosa Zingiberaceae 

18.  Cravo da Índia Caryophyllus aromaticus L. Myrtaceae 

19.  Cumaru Amburana cearensi Fabaceae 

20.  Dente de leão Chaptalia nutans Asteraceae 

21.  Embiratanha Pseudobombax marginatum Malvaceae 

22.  Erva chumbo Cuscuta racemosa Curcubitaceae 

23.  Erva -cidreira Lippia alba Verbenaceae 

24.  Erva doce Foeniculum vulgare Mill Apiaceae 

25.  Erva mijona Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 

26.  Espinheira santa Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reissek. Celastraceae 

27.  Eucalipto Sorocea bonplandii Moraceae 

28.  Gengibre Zingiber officinale Zingiberaceae 

29.  Gergelim Sesamum indicum Pedaliaceae 

30.  Guabiraba Campomanesia aromatica Myrtaceae 

31.  Hibisco Hibiscus sabdariffa Malvaceae 

32.  Hortelã Mentha arvensis Lamiaceae 

33.  Jatobá Hymenaea courbaril Fabaceae 

34.  João Mole Echites peltatus Apocynaceae 

35.  Juá Ziziphus joazeiro Mart Rhamnaceae 

36.  Jucá Caesalpinia férrea Fabaceae 

37.  Jurema preta Mimosa tenuiflora Mimosaceae 

38.  Mandacaru Cereus jamacaru Cactaceae 

39.  Macela Achyrocline satureioides Asteraceae 

40.  Mastruz Chenopodium ambrosioides L. Amarantaceae 

41.  Mororo Bauhinia cheillantha Caesalpiniaceae 

42.  Mostarda Sinapis alba Brassicaceae 

43.  Muçambe Cleome spinosa Capparidaceae 

44.  Orelha de Onça Tibouchina heteromalla Melastomataceae 

45.  Papaconha Carapichea ipecacuanha Rubiaceae 
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Nº NOME VULGAR ESPÉCIES FAMÍLIA 

46.  Pata-de-vaca Bauhinia cheillantha Caesalpiniaceae 

47.  Pau D’arco Tabebuia avellanedae Bignoniaceae 

48.  Pau ferro Caesalpinia férrea Fabaceae 

49.  Quebra pedra Phyllanthus niruri L. Phyllanthaceae 

50.  Quina- quina Quassia amara L. Simaroubaceae 

51.  Quixabeira Sideroxylon obtusifolium Sapotaceae 

52.  Romã Punica granatum L. Lythraceae 

53.  Sena Senna catártica L. Caricaceae 

54.  Tipi Petiveria alliacea Phytolaccaceae 

55.  Torém Cecropia pachystachya Cecropiaceae 

56.  Unha de gato Uncaria tomentosa Bignoniaceae 

57.  Urucum/coloral Bixa orellana L. Bixaceae 

58.  Vassourinha Scoparia dulcis L Plantaginaceae 
*Espécies organizadas em ordem alfabética conforme o nome vulgar indicado pelos erveiros. 

 

 

Figura 1: Famílias botânicas com maior número de representantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Espécies vegetais referenciadas com suas indicações terapêuticas, em um estudo feito no município 

de Aracati – CE – Brasil. 

 Indicação terapêutica, 

forma de preparo e 

parte da planta 

 Forma de 

preparação e 

parte da planta 
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Nº indicada pelo erveiro. Indicação terapêutica da literatura. indicada pela 

literatura.  

1.  Tontura, má digestão, 

dores, emagrecer e 

Alzheimer; infusão; 

folhas. 

Propriedade analgésica, espasmolítica, 

anti-inflamatória, antifúngica [30, 31]; 

atividade antimicrobiana contra bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, como 

S. aureus, S. albus, Vibrio cholerae, E. 

coli, Lactobacillus brevis e P. fluorescens 

[31]; hipotensor, colerético, protetor 

hepático [32]; antidispéptico e anti-

inflamatório [33]. 

Infusão, maceração, 

decocção; folhas 

secas [21,33]. 

2.  Má digestão, garganta 

inflamada, Sinusite,  

gripes; inalação; folhas. 

A planta seca em decocção atua em 

gargarejo na inflamação da garganta, é 

estimulante e sudorífera, onde atua contra 

inflamação intestinal e vômitos [34]. 

Infusão ou 

decocção; raízes ou 

folhas [34].  

3.  Alivio de Cólicas (em 

crianças); infusão; 

folhas 

Óleo essencial possui eficácia ansiolítica, 

analgésicas, anti-inflamatórias, 

antidepressivas. [35,36]. Reumatismo, 

anúria, aperitivo, caimbras, sinusite, 

infecções fígado, baço e asma [34]. 

Inalação e 

massagem com 

óleo essencial, 

infusão, decocção; 

folhas e flores 

[34,35] 

4.  Inflamação, má 

digestão; infusão; 

cascas. 

Distúrbios gastrintestinais, Doenças 

respiratórias [21].  

Infusão ou 

decocção; folhas 

[21].   

5.  Gripes, massagem para 

aliviar dores, 

inflamação; infusão; 

cascas. 

Apresenta ação depurativa, adstringente, 

hemostática, e em doenças pulmonares 

[37].   

Cascas, xarope ou 

maceração; infusão 

[37].  

6.  Gripes, cicatrizante e 

contusões; inalação; 

folha. 

Atua como cicatrizante, na digestão 

gástrica, descongestionante, antisséptica, 

adstringente, cura feridas e chagas [37].   

Maceração; folhas, 

flores ou rizomas 

[37].  

7.  Inflamação; infusão; 

folhas. 

Atua como adstringente, antialérgica, 

anti-inflamatória e cicatrizante. Quando 

utilizado por via oral auxilia no 

tratamento da gastrite e úlceras. O uso de 

forma tópica é indicado no tratamento de 

infecções da pele e das mucosas, como 

gengivites, faringites e amigdalites, e 

infecções do aparelho genital feminino. É 

útil no caso de cervicite (ferida no colo do 

útero) e de hemorroidas inflamadas [37].  

Infusão ou 

decocção; folhas, 

cascas e entre 

cascas [21,34,37]. 

 

 

 

Continua. 

 

Nº 

Indicação terapêutica, 

forma de preparo e 

parte da planta 

indicada pelo erveiro. 

 

Indicação terapêutica da 

literatura. 

Forma de 

preparação e parte 

da planta indicada 

pela literatura.  

8.  Abrir apetite, tratamento 

da gastrite e infeção; 

Purgativas, Anti-helmínticas, 

depurativas do sangue, na leucorreia 

Maceração, infusão, 

decocção ou xarope; 



31 
 

Lima e Fernandes. JAPHAC: (7) 24-42 

 

Lima e Fernandes, 2020 

maceração; raízes.  

 

e em casos de úlcera [21]. raízes tuberculosas 

[21].  

9.  Má digestão e dores 

hepáticas; infusão; 

folhas. 

Antioxidante [38]; antidispéptico [33, 

39]. 

 

Maceração [21]; 

infusão [34];  folhas 

[21,34];  

10.  Sinusite e abortiva; 

infusão / fruto seco 

“As sementes são 

tóxicas para o homem”. 

Sinusite [34].   Decocção ou 

inalação; fruto com a 

semente [34].   

11.  Calmante e pressão alta; 

infusão; flores. 

Para uso interno possui atividade 

antiespasmódico, ansiolítico e 

sedativo leve; o uso externo é 

indicado para infecções da cavidade 

bucal [33,39]. Seu extrato pode ter 

potencial para fornecer substâncias 

com atividade antibacteriana in vitro 

[40]. O óleo essencial possui 

propriedades espasmolíticas, 

antimicrobianas e desinfetantes [41]. 

Infusão ou decocção 

[21,34]; flores [21].  

12.  Gripes, cólicas, 

calmante; inalação; 

cascas secas. 

Edulcorante, excitante, tônico, 

estimulante, carminativo, estomacal, 

condimento. Aumenta a secreção do 

suco gástrico, corrige e modera 

cólica intestinal. As cascas do caule 

ou as folhas, sob a forma de 

decocção, são usadas para má 

digestão, gripe, resfriado, e também é 

estimulante; controla a hipotensão e 

o nervosismo. Acredita-se ainda que 

o caule misturado a outras plantas, 

sob a forma de decocção, aumenta a 

probabilidade de gravidez em 

mulheres estéreis [34]. 

Infusão, decocção ou 

pó; cascas do caule 

ou folhas [34]. 

13.  Calmante; 

infusão;folhas. 

Calmante, espasmolítico [32]; 

antiespasmódico, ansiolítico e 

sedativo leve [33]. 

Decocção, infusão; 

folhas [21].  

14.  Infecção urinária e 

gripes; infusão; bulbo 

Bronquites, gripes, doenças 

pulmonares e como rubefasciente. 

[34].  

Maceração, infusão; 

folhas subterrâneas 

ou folhas escariosas 

do bulbo [34].  

15.  Inflamação, emagrecer; 

decocção; raiz. 

As folhas são afrodisíacas, tônicas, 

diuréticas, indicadas nas 

convalescenças, debilidade e 

impotência. As raízes, em decocção, 

são usadas na incontinência urinária 

e como expectorante. Tem também  

Infuso, decocção; 

folhas ou raízes [34].  

Continua. 
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  efeito laxativo. Anti-inflamatória e 

antioxidante [34]. 
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16.  Emagrecer; infusão; 

folhas 

Antioxidante [42].  Infusão; folhas [42].  

17.  Calmante e Pressão alta; 

infusão; folhas. 

Possui ação hipotensora leve [43,44]. 

Emprego Hipotensor e diurético. 

Tônico, estomáquico, carminativo, 

excitante, vermífugo, usado contra 

amenorreia e diversas moléstias da 

pele. Sementes e rizoma em infusão 

ou no vinho branco são usados como 

excitante, carminativo, estomacal, 

anti-helmíntico e no reumatismo 

[34].  

Infusão ou decocção 

[34];  folhas [39]; 

rizoma ou sementes 

[34]. 

18.  Mau hálito, 

Condimento; 

mastigação; botões 

florais secos. 

Excitante, aromático, carminativo. 

Por sua riqueza em eugenol tem ação 

antisséptica e desinfetante, entrando 

em preparações para higiene da boca. 

Usado também como condimento 

[34]. O óleo essenciaL do cravo-da-

índia (Caryophyllus aromaticus) 

apresenta atividade inibitória in vitro 

sobre as cepas de S. aureus e E. coli 

[45].  

Infusão, decocção, 

óleo; botões florais 

secos (nos quais 

permanece o cálice 

como uma pequena 

massa globulosa, 

“cabeça do cravo”) 

[34].  

19.  Inflamação e  diabetes; 

decocção; cascas. 

Possui atividades analgésica, 

broncodilatadora, antiespasmódica e 

anti-inflamatória [46].  

Infusão; casca do 

caule [46].  

20.  Câncer , colesterol 

diabetes e infecção; 

infusão; folha. 

Antimicrobiana [47]; anti-

inflamatória e atividade contra 

Micrococcus luteus, E. coli e 

Bacillus subtilis [48].  

Infusão; folhas [21]. 

21.  Dores na coluna, 

tratamento da gastrite e 

próstata; decocção; 

cascas. 

Possui atividade anti-inflamatório, 

contraceptivo e ainda, para aliviar 

úlceras e gastrites [49].  

Infusão; cascas [49].  

22.  Anemia, colesterol e 

limpar o sangue, 

emagrecer; decocção; 

raiz. 

Tônico, anticatarral, adstringente, 

diurético e anti-hemorroidal. [34].  

Infusão, decocção ou 

pó; toda a planta 

[34].  

23.  Calmante; infusão; 

folhas, 

 

 

Atividade ansiolítica, antifúngica e 

antibacteriana [50]; efeito antiviral 

sobre lesões herpéticas tipo 1 

verificado em ensaio clínico [51]; 

antioxidativa, antibiótica, 

antibacteriana e sedativa [52];  

Infuso ou decocção; 

planta florida ou 

folhas [34].  

Continua. 
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  antiespasmódicos, ansiolítico, sedativo 

leve [33]. 
 

24.  Calmante, má digestão; 

infusão; folhas. 

Ação antioxidante, hepatoprotetora, 

espasmolítica, antibacteriana, 

diurética, analgésica, antipirética; uso 

Infuso, decocção ou 

xarope; frutos ou 

folhas [34].  
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terapêutico aprovado contra tosse, 

bronquite, dispepsias, problemas 

gastrintestinais leves [53]; 

carminativo, espasmolítico hepático 

[32]; antiflatulento, antidispéptico e 

antiespasmódico [33]. 

25.  Inflamação e próstata; 

decocção; raiz.  

Nada consta nas fontes consultadas. Nada consta nas 

fontes consultadas. 

26.  Estomago, calmante; 

infusão; folhas. 

In vitro apresenta atividade 

anticoagulante [54]; Analgésica e 

antiulcerogênica [55].  

Infuso, decocção; 

folha [21].  

 

27.  Asma, inflamação 

sinusite bronquite; 

inalação; folhas. 

O óleo essencial possui efeito 

analgésico central e periférico, e 

atividades anti-inflamatórias [56]. 

Infusão, decocção, 

maceração; folhas 

[21].  

28.  Dor de Garganta, 

inflamação, emagrecer e 

câncer; decocção; raiz  

(pó). 

Antiemético, antidispéptico, 

expectorante e nos casos de cinetose  

[33, 39]; propriedades carminativa, 

antiemética, anti-inflamatória, 

antiespasmódica e antiplaquetária [38];   

hepatoprotetor, hipolipidêmico, 

desordens gastrintestinais, sedativo, 

antiemético, reduz a secreção de muco 

[57]. 

Infuso, decocção, 

maceração [21,34]; 

rizomas, raízes ou 

folhas [21].    

29.  AVC; infusão; semente. Emoliente, nutritivo e sucedâneo do 

óleo de oliva, sendo usado como 

veículo em injeções intramusculares 

[34]. 

Óleo; semente [34].   

30.  Gripes, inflamação e 

próstata; decocção; raiz. 

Possui atividade contra diarreia, dor na 

barriga, catarro no peito, pneumonia, 

gripe [37].  

Infusão; folhas [37].  

31.  Emagrecer; infusão; 

semente ou folha. 

A geleia do fruto é usada como 

antiescorbútico (devido à alta 

quantidade de vitamina C) e febrífuga. 

Folhas, raízes e frutos são empregados 

como antiescorbútico, emoliente, 

estomáquico, diurético e febrífugo 

[34]. 

Infusão; sépalas, 

folhas, raízes ou 

frutos [34]. 

32.  AVC, pressão alta, má 

digestão, sinusite; 

infusão; folhas. 

 

Suas folhas e seu óleo essencial 

possuem mentol, que é utilizado no 

combate aos sintomas de indigestão e 

comumente utilizada como 

flavorizante em alimentos, cosméticos 

e medicamentos [58, 38]; atividade  

Infusão ou decocção; 

folhas [21,34]. 
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  expectorante [59]; possui indicação 

como antidispéptico, antiflatulento e 

antiespasmódico [33]; utilizada no 

combate de distúrbios do aparelho 

respiratório e de parasitas intestinais 
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[60].  

33.  Tosse, inflamação e 

gripes; inalação; casca. 

Aperitivo, vermífugo, expectorante, 

antiespasmódica, estomáquico, 

adstringente, peitoral, tônico para o 

cérebro, antioxidante, laxativo, na 

asma, úlcera, diarreia, gripe, tosse, 

anemia e como anti-inflamatório 

[34];  

Decocção, xarope, 

infusão; casca do 

caule, fruto, seiva 

ou resina [34]. 

34.  Má digestão, próstata e 

infecção urinaria; 

decocção; casca. 

Nada consta nas fontes consultadas. Nada consta nas 

fontes consultadas.  

35.  Caspa; Banhos; Pó das 

cascas. 

É indicada para limpeza do couro 

cabeludo e dos fios capilares, para 

higiene bucal, na prevenção da cárie, 

através da escovação, o pó do 

juazeiro é considerado mais eficiente 

que os dentifrícios comuns, pois pode 

eliminar a placa microbiana dental 

[37].  

Pó; folhas, cascas, 

entrecascas, frutos 

e raízes [37].  

36.  Coluna, pancada, 

inflamação; infusão, 

maceração; fruto. 

Cicatrizante e antisséptico [33].  Extrato glicólico do 

fruto [33].  

37.  “Fechar” o corpo, 

proteção, afinar sangue 

e próstata; banhos; 

cascas. 

 

 Indicada como anti-inflamatório e na 

cicatrização de ferimentos. [37].  

Infusão; cascas e 

entrecascas [37].  

38.  Rins; decocção; raiz. Nada consta nas fontes consultadas. Nada consta nas 

fontes consultadas. 

39.  Estomago, fígado; 

infusão; folhas ou flores. 

Favorece a digestão gástrica, 

antiflatulento, antiespástico, 

diurético, cólicas intestinais, dores de 

estômago, diarreias, estimulante, e 

dores uterinas [61]; antidispéptico, e 

anti-inflamatório [33]. 

Infusão ou 

decocção; flores 

[21,34].  

40.  Inflamação e 

cicatrizante; suco; 

folhas. 

Seu principal emprego é como anti-

helmíntico, mas é também aromático, 

emenagogo, estimulante, sendo 

aconselhado nas moléstias das vias 

respiratórias. Combate eficazmente 

os Ascaris, os Oxyurus etc. Por causa 

do cheiro ativo que desprende, serve 

para afugentar alguns insetos. Usada 

Infusão ou 

decocção; folhas ou 

sementes [34].  

Continua.  
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  no reumatismo [34].  

41.  Inflamação e diabetes; 

infusão; folhas. 

Está indicada para reduzir o açúcar e 

o colesterol do sangue, no combate a 

doenças pulmonares e como 

adstringente [37].  

Infusão ou decocção; 

folhas [37].  



35 
 

Lima e Fernandes. JAPHAC: (7) 24-42 

 

Lima e Fernandes, 2020 

42.  AVC; infusão; 

semente. 

Nada consta nas fontes consultadas. Nada consta nas 

fontes consultadas. 

43.  Cisto, bronquite, 

mioma, gripe; 

decocção; raiz. 

Asma, bronquite, cefaleia e 

leucorreia [34].  

Decocção; toda a 

planta [34].  

44.  Abortivo, estomago, 

infeção; decocção; 

raiz. 

Nada consta nas fontes consultadas. Nada consta nas 

fontes consultadas. 

45.  Gripe; lambedor; raiz.  Nada consta nas fontes consultadas. Nada consta nas 

fontes consultadas. 

46.  Inflamação e diabetes; 

infusão; folhas. 

Está indicada para reduzir o açúcar e 

o colesterol do sangue, no combate a 

doenças pulmonares e como 

adstringente [37].  

Infusão ou decocção; 

folhas [37].   

47.  Inflamação, diabetes; 

decocção;  cascas. 

Usado na hérnia, lúpus, eritematoso, 

câncer, diabete, tosse dos fumantes, 

infecções, úlceras, reumatismos, 

alergias e até AIDS [34].  

Decocção ou 

infusão; cascas ou 

folhas [34].  

48.  Rins; infusão; toda a 

planta. 

Cicatrizante e antisséptico [33].  Extrato glicólico do 

fruto [33].  

49.  Pedras nos rins; 

decocção; raiz. 

Utilizada no tratamento da urolitíase, 

[62, 33, 63, 64]; possui propriedades 

analgésicas e atividade 

antiespasmódica [62]; auxiliar nas 

cistites [63].  

Decocção ou 

infusão; planta 

inteira ou parte aérea 

[21]. 

50.  Diabetes, abortivo, 

inflamação; decocção; 

cascas. 

Nada consta nas fontes consultadas.  Nada consta nas 

fontes consultadas. 

51.  Inflamação, gastrite; 

decocção; cascas. 

 A casca do tronco e raízes tem ação 

adstringente, tônica, anti-inflamatória 

e atua no tratamento de diabetes [37].  

Infusão,decocção, 

maceração; cascas, 

entrecascas e raízes 

[37].  

52.  Inflamação e Dores de  

garganta; decocção; 

semente e cascas do 

fruto. 

Atividade antimicrobiana e anti-

inflamatória [65]; e antisséptico da 

cavidade bucal [33].  

Infusão ou decocção 

[21]; cascas do caule, 

da raiz ou do fruto 

[34].  

53.  Abortivo, vermífugo, 

má digestão e 

purgante; infusão; 

folhas. 

Laxativo, purgativo e como 

sucedâneo das espécies de sene. É 

usado, ainda, como depurativo, no 

sarampo, doenças venéreas e também 

em gripes e cefaleias [34].  

Decocção, infusão ou 

pó; folhas ou flores 

[34].  

 

54.  “Fechar” o corpo, 

proteção;banho;folhas. 

Nada consta nas fontes consultadas.  Nada consta nas 

fontes consultadas. 
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55.  Rins, inflamação; 

infusão; folhas. 

Age como diurética, anti-hipertensiva e 

anti-inflamatória nos casos de artrite, 

tendinite e bursite [37].  

Decocção; folhas 

ou raízes [37].  

56.  Miomas, artrite e 

artrose; infusão; folhas. 

Imunoestimulante e antimutagênico 

(auxiliar em tratamentos de tumores 

Decocção; raiz 

[66].   
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diversos, herpes e outras doenças virais, 

parasitoses intestinais, doenças 

inflamatórias intestinais), anti-

inflamatório e imunomodulador (artrites, 

lúpus e outras colagenoses), antioxidante 

[66]. 

57.  Rins, colesterol, 

condimento; infusão; 

semente (pó). 

Gripes e tosses. Emoliente. No sarampo 

encubado, como febrífugo. Antídoto 

contra o veneno da mandioca. Repelente 

de insetos e filtro solar (bixina). A raiz é 

utilizada em casos de infecções renais, 

asma e coqueluche [34].  

Decocção, infusão 

ou pó; folhas ou 

sementes [34].  

58.  Inflamação, 

hemorroidas, infecção 

urinaria; decocção; raiz. 

Emoliente, béquica e peitoral. 

Externamente, é usada no tratamento de 

hemorroidas [34].  

Decocção ou 

infusão; toda a 

planta [34].  

 

 

 

 

Figura 2: Propriedades terapêuticas das plantas indicadas pelos erveiros 

 

 

 

Analisando o conhecimento dos 

erveiros observou-se que entre as ervas citadas 

72% possuíam pelo menos uma indicação 

confirmada com a literatura, 14% das 

indicações dadas não corroboram com o 

descrito na literatura, são elas, boldo 

(Plectranthus barbatus Andrews), chá verde 

(Camellia sinensis), gergelim (Sesamum 

indicum), jucá (Caesalpinia férrea), jurema 

preta (Mimosa tenuiflora), mastruz 

(Chenopodium ambrosioides L.), muçambe 

(Cleome spinosa), Pau ferro (Caesalpinia 

férrea) e 14%  não foram encontradas 

propriedades terapêuticas nas literaturas 

pesquisadas, sendo elas, Erva mijona (Oxalis 

pes-caprae L.), João Mole (Echites peltatus), 

Mandacaru (Cereus jamacaru), Mostarda 

(Sinapis alba), Orelha de Onça (Tibouchina 

heteromalla), Papaconha (Carapichea 

ipecacuanha), Quina- quina (Quassia amara 

L.), Tipi (Petiveria alliacea). 

De acordo com os dados fornecidos 

pelos entrevistados acerca do modo de preparo, 

55% das plantas identificadas possuem pelo 

menos uma indicação que corrobora com o 

descrito na literatura. São inúmeras as formas 

de preparações indicadas para tratamentos 

caseiros, a maneira de prepara-las vai 

depender, na maioria das vezes, da espécie, 

parte utilizada e do objetivo da utilização.  
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Entre as preparações terapêuticas indicadas 

pelos erveiros destacam-se infusão com 49% 

das indicações, visto que é utilizada em quase 

todas as partes das plantas medicinais, tais 

como folhas, flores e botões, pois quando sob 

ação da água e do calor prolongado seus 

aromas e princípios ativos se degradam [70]. 

(Figura 3). 

Observou-se predominância da 

utilização de folhas (Tabela 2). No estudo de 

Löbler e Pereira, a maioria dos entrevistados 

declararam utilizar a folha, e a forma de 

preparo predominante foi a infusão, assim 

como no presente estudo, que apresentou um 

percentual um pouco menor, com 49%; já o 

modo decocção apresentou -se com 29% das 

citações [71,54] (Figura 3). Nesta pesquisa, 

algumas espécies acabaram sendo 

mencionadas com nomes populares diferentes, 

no entanto, pertenciam a mesma espécie e 

família botânica, como por exemplo: “Jucá e 

Pau-ferro” nome popular que se refere a 

Caesalpinia férrea, outro exemplo temos, 

Pata-de-vaca e Mororo que pertencem a 

mesma espécie Bauhinia forficata, da família 

das Fabaceae. 

 

 

 

 
Figura 3: Percentual do modo de preparo e os principais modos indicados pelos erveiros. 

 

 

Dentre as limitações observadas no 

estudo a primeira delas relaciona-se a 

aplicação do instrumento de coleta de dados. O 

fato do seu preenchimento ter ocorrido em um 

local aberto e de grande fluxo de pessoas, os 

erveiros podem indiretamente terem sentido 

alguma pressão para responder as perguntas 

feitas. Outro fator importante é que se obteve o 

conhecimento de pessoas que possuem suas 

próprias práticas e atividades culturais, o que 

significativamente reflete nos resultados 

apresentados. A segunda limitação relaciona-se 

com a dificuldade de se ter uma amostra maior 

de erveiros que se encaixassem nos critérios de 

inclusão e exclusão. A terceira limitação 

relaciona-se com a falta de estudos recentes 

que abordem a mesma temática, o que limitou 

a comparação dos resultados.  

Pode-se constar que a população do 

município de Aracati, CE, emprega as 

propriedades terapêuticas das plantas 

medicinais sem obter nenhuma orientação de 

um profissional da saúde. Por se tratar de algo 

natural, a fitoterapia muitas vezes é vista como 

algo que só traz benefícios, no entanto, sabe-se 

que além das propriedades terapêuticas, as 

plantas medicinais apresentam complexos 

químicos, que podem ser prejudiciais à saúde 

humana. Em vista disso, torna-se notável o 

conhecimento sobre as propriedades químicas 

e tóxicas que possam apresentar, pois a 

utilização de forma inadequada e sem 

orientação de um profissional de saúde, pode 

ocasionar possíveis interações medicamentosas 

com outras plantas, resultando assim em 

possíveis danos colaterais.  
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Comparando as práticas populares 

com o conhecimento científico sobre as 

propriedades terapêuticas das plantas 

medicinais, percebe-se que ocorre uma 

semelhança entre eles, devido a grande maioria 

das ervas citadas pelos erveiros possuírem 

indicações terapêuticas comprovadas por 

estudo. Sendo assim, acredita-se que a eficácia 

curativa das plantas não deve ser conhecida 

apenas como um conhecimento de tradição que 

deve ser passado de pais para filhos, mas sim, 

uma extensão de um conhecimento que deve 

ser explorado e aperfeiçoada para que poça ser 

desenvolvida para auxiliar os profissionais da 

área da saúde.  

 

CONCLUSÃO 

Esse trabalho proporcionou uma 

maior compreensão a respeito da origem da 

cultura, e das práticas sobre o uso da 

fitoterapia. Observa-se que o emprego das 

propriedades fitoterápicas das plantas 

medicinais, surge no âmbito familiar, sendo de 

grande importância na vida da população que 

ver a fitoterapia como uma alternativa no 

tratamento de doenças. Sendo um 

conhecimento passado de geração para 

geração. A figura feminina ganha grande 

importância na propagação desse 

conhecimento, pois além de promover o 

incentivo ao cultivo de plantas com 

propriedades terapêuticas repassa as práticas 

corretas sobre utilização e preparo. Os 

resultados do estudo demonstram que apenas 

86% das espécies citadas possuem indicações 

na literatura científica pesquisada. Isso só 

demostra que muitas vezes as pesquisas 

técnicas e cientificas, produzidas dentro das 

instituições de ensino, nem sempre chegam a 

população de destino. Problema ocasionado na 

maioria das vezes por não terem como divulgar 

os resultados obtidos, que seriam de grande 

importância na orientação adequada da 

população que se faz uso desse conhecimento.  

Britto cita que se torna necessário cada vez 

mais a existência de vínculos entre as 

instituições de ensino e comunidades para que 

assim se poça haver uma troca de 

conhecimento, sobre os possíveis benefícios e 

riscos do uso da fitoterapia [72].  Desta forma, 

ao longo do desenvolvimento deste estudo 

identificaram-se questões que permitiriam o 

desenvolvimento de novas pesquisas afim de 

ampliar o entendimento do fenômeno 

estudado, buscar confirmação dos resultados 

obtidos e/ou cessar as limitações evidentes.  

Este estudo poderia ser replicado em outros 

municípios brasileiros, para que se pudesse 

verificar se existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as informações fornecidas 

pelos erveiros. 
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