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 Em todas as espécies estão ao mesmo tempo, princípios 

ativos e substâncias inertes que vão determinar a eficiência 

medicinal do vegetal.  

 Em algumas plantas, ao se tentar separar esses 

princípios, perde-se a eficácia medicinal.  

 Ex.: Ginkgo Biloba – extrato seco, apresenta todas as 

propriedades. Ao se tentar separar os princípios diversos, 

perde-se a eficácia. 

Na alopatia, usa-se, normalmente o fármaco, ou seja, o 

princípio, quando isolado. Na fitoterapia, damos valor ao 

conjunto de princípios ativos, pois a planta é principalmente 

um conjunto biofísicoquímico, como todo ser vivo e é a 

utilização destes princípios que a planta sintetiza, durante seu 

crescimento, que nos é importante. Nem todos os produtos 

metabolizados pelo vegetal possuem valor medicinal. 

 

DEFINIÇÕES  

 

A) Etnofarmacologia – estudo da farmacologia popular de um 

determinado grupo cultural. O sistema popular brasileiro de 

plantas medicinais tem origem em diversos grupos diferentes.  

 

B) Farmacologia – estudo científico das interações entre as 

substâncias e o organismo vivo.  

 



 

 

C) Fitoquímica – estuda os grupos de princípios ativos de cada 

planta medicinal com características próprias. Em um 

organismo que esteja respondendo adequadamente, há uma 

capacidade de escolher entre os muitos efeitos de uma planta, 

aquele que necessita, eliminando o resto de forma segura. 

Assim, o efeito global do uso das plantas será um efeito de 

regularização da atividade orgânica, atuando sobre a 

homeostase, de forma que é muito improvável que a 

fitoterapia possa causar danos quando utilizada 

adequadamente.  

 

 Esta adequação só pode ser completa quando 

conhecemos alguns princípios químicos e sua forma de atuação 

e não apenas nos conceitos populares.  

 Devemos levar em conta que os princípios ativos não 

apresentam distribuição uniforme, concentrando-se nas folhas, 

flores, raízes, de acordo com a planta. Também, a concentração 

de elementos varia de acordo com seu ciclo de vida, habitat, 

colheita e modo de preparação. Isto nos leva a analisar que 

uma mesma planta, com condições climáticas diferentes pode 

apresentar outros efeitos. A parte a ser utilizada, também, é de 

extrema importância (se é raiz, caule, folhas, etc.).  

 Quando se utilizam as plantas no seu todo, o resultado é 

alcançado por uma combinação de efeitos múltiplos. Uma 

única planta pode interagir com vários aspectos diferentes no 

corpo, simultaneamente, devido a complexidade de sua energia 

e a variedade de seus componentes químicos.  



 

 

 Um fator importante que se verifica nos medicamentos 

vegetais é a possibilidade de biotransformação, quando o 

vegetal é usado como um todo.  

 

 A biotransformação depende de diversos elementos, 

inclusive do PH do organismo. Um dos principais órgãos de 

biotransformação das substâncias é o FÍGADO. Exatamente por 

isso, nunca deve se iniciar uma terapia com plantas sem ter 

feito uma depuração do fígado, para repor a plenitude de sua 

função e poder potencializar a medicação ingerida.  

 

 

ALCALÓIDES  

 Os alcalóides são compostos químicos nitrogenados, de 

reação alcalina (PH alcalino), geralmente com sabor amargo, do 

metabolismo secundário de vegetais que apresentam atividade 

farmacológica, quase sempre relacionada ao sistema nervoso.  

 Na planta, o alcalóide tem função de regular o 

crescimento do vegetal e de proteção, mais presentes em 

partes da planta em crescimento e formação. São portanto, os 

princípios ativos que tem o maior número de trabalhos de 

pesquisa tanto sobre o ponto de vista químico como 

farmacológico. Alguns são compostos altamente tóxicos, como 

a nicotina e a estricnina, o que justifica o modo cuidadoso com 

que são empregados, na grande maioria, em formas 

farmacêuticas elaboradas com o princípio ativo isolado. Nelas, 



 

 

a dose terapêutica pode ser exatamente determinada. São 

nomeados de acordo com a planta que as fornece, mais a 

terminação INA.  

Ex.:  Papoula – Papaverina  

 Babosa – Aloina  

 Mamona – Ricina  

 

 Podem agir como estimulantes ou paralisantes do SNC. 

São bem absorvidos por via oral e metabolisados pelo fígado.  

 

 

TANINOS  

 São substâncias adstringentes (travosas) encontradas na 

maioria das plantas medicinais.  Caracterizam-se por um 

conjunto de propriedades que se devem, principalmente, à 

presença de hidróxidos fenólicos vizinhos nas suas moléculas.  

 As ações farmacológicas das plantas tânicas são 

resultantes de sua propriedade adstringente que se manifesta 

por uma retração do tecido lesado e precipitado de proteínas, 

formando uma camada protetora que possibilita o processo de 

cicatrização associado a uma ação hemostática e antidiarréica.  

 A atividade anti-séptica se deve a lesão estrutural que 

provoca nas paredes de protozoários, fungos e bactérias. A 

atividade anti-hemorrágica é por precipitação de proteínas do 

plasma e ativação dos fatores coagulantes. Em doses excessivas 



 

 

podem causar lesões da mucosa do tubo digestivo. Quando a 

lesão é extensa, os taninos são absorvidos, podendo ocorrer 

hemólise e insuficiência renal (este fato é muito raro).  

 São bastante solúveis em água e no álcool. Os taninos 

não devem sofrer um processo de fervura prolongado e podem 

ser usados interna e externamente.  

 

 

FLAVONÓIDES  

 Presentes em praticamente todo o reino vegetal, 

apresenta ações farmacológicas diversas, diminuindo a 

fragilidade dos vasos, antiinflamatórias, antiviral e por ser um 

poderoso anti-oxidante é muito importante no tratamento de 

radicais livres. Nos horários mais quentes do dia, a planta 

apresenta maior quantidade de flavonóides (defesa como anti-

oxidante).  

 

 

SAPONINAS  

 Substância orgânica que faz espuma quando agitada 

com água e se parece com sabão. A solução espumógena é 

formada quando a tensão superficial é diminuída. A espuma, 

quando formada, deve ser persistente e não desaparecer 

rapidamente. Por fazer espuma e baixar a tensão superficial da 

água, mata os peixes, portanto é tóxica para estes desde que 



 

 

respiram pelas brânquias e com as diminuições da solubilidade 

do oxigênio na água, se asfixiam.  

 No homem, quando introduzida em altas doses 

diretamente na corrente sangüínea, provoca hemólise dos 

glóbulos vermelhos. Porém, quando ingerida por via oral não 

constitui perigo, pois é absorvida em pequenas doses pela 

mucosa gastrintestinal.  

 As ações farmacodinâmicas da saponina são: 

expectorante, um pouco diurético, depurativa e diaforética, 

mas sua principal função deriva de sua capacidade de acelerar a 

absorção pelo organismo de outra substância 

farmacologicamente ativa.  

 Ex.: salsaparrilha, castanha da índia, etc...  

 

 

ÓLEOS ESSENCIAIS  

 São substâncias líquidas, oleosas, voláteis e aromáticas. 

Muitas plantas são medicinais porque contêm este princípio 

ativo, que evaporando proporciona aroma forte e agradável. 

Para saber o que é um óleo essencial é só descascar uma 

mexirica. Óleos essenciais são misturas complexas de 

substâncias orgânicas, podendo apresentar de 100 a 150 

componentes ou mais, mas o interesse recai sobre os que 

apresentam um componente em maior proporção. Por 

exemplo: no óleo essencial de menta, o mentol está na 



 

 

proporção de 80% , no óleo do cravo-da-índia, o eugenol está 

na proporção de 70%.  

 A atividade curativa do óleo essencial é muito variada e 

na terapêutica ele é aplicado em muitas doenças. A ação 

farmacodinâmica mais característica é a anti-séptica e 

antiparasitária, associada a uma ação expectorante, diurética, 

depurativa, antiespasmódica, emenagoga, antiviral, 

carminativa, estomáquica, analgésica, cicatrizante, anti-

reumática e antiinflamatória. Os óleos essenciais são pouco 

solúveis em água, mas muito solúveis em álcool.  

 

 

RESINAS  

 São o produto das secreções de células resiníferas, 

presentes em algumas plantas das famílias Coniferae e 

Leguminosa e, que exsudam espontaneamente ou mediante 

indecisões. Na natureza a resina está quase sempre associada 

ao óleo essencial, formando o óleo – resina ou bálsamo.  

 

 

ÓLEOS-RESINAS  

 São substâncias naturais, de consistência espessa, 

produtos da secreção da planta, aparecendo espontaneamente 

ou por incisão. São constituídas de óleo essencial e resina, 

sendo possível separar, por evaporação, o óleo da resina, que 



 

 

não é volátil. O óleo-resina apresenta propriedade anti-séptica 

das vias respiratórias ou alucinogênicas, como no caso da 

maconha.  

 

 

LACTONAS SESQUITERPÊNICAS  

 Substâncias amargas encontradas de preferência na 

família Compositae, mas que também podem ocorrer 

esporadicamente em outras famílias das Angiospermas. Estão 

relacionadas com os compostos terpênicos, cíclicos com quinze 

átomos de carbono e que possuem uma função lactona, à qual 

está associada sua atividade farmacológica. Algumas são 

citostáticas, antiinflamatórias e antimicrobianas. Dermatites de 

contato e reações alérgicas comuns em nosso meio são 

atribuídas a estas substâncias.  

 

 

MUCILAGENS  

  As mucilagens são semelhantes às gomas do ponto de 

vista químico. Mas com água elas formam uma solução 

coloidal, viscosa e não adesiva. A sua principal ação 

farmacodinâmica é como antiinflamatória da mucosa, pois 

forma uma camada protetora, diminuindo as irritações locais. 

Em contato com a água elas aumentam de volume, 

manifestando um efeito laxativo. As mucilagens não devem 



 

 

sofrer ebulição prolongada pois o calor diminui a atividade 

biológica.  

 

 

GLICOSÍDIOS  

 São substâncias freqüentes no reino vegetal, compostas 

por uma fração açúcar e outra não açúcar, denominada genina. 

Os glicosídios são classificados em cardiotônicos, 

antraquinônicos, sulfurados, salicílicos, flavonóides, 

cianogenéticos e cumarínicos.  

 

 

a) GLICOSÍDIOS SALICÍLICOS  

 Os primeiros glicosídios descobertos foram os da 

salícina, encontrados na casca das árvores dos gêneros Salix e 

Populus, que medram próximas aos cursos dos rios em climas 

frios. A salicina apresenta uma atividade anti-reumática e 

antipirética. Com o aparecimento da aspirina (ácido 

acetilsalicílico), a salicina passou a ter somente somente valor 

histórico.  

 

 

 

 



 

 

b) GLICOSÍDIOS CIANOGENÉTICOS  

 Os glicosídios cianogenéticos estão presentes em várias 

famílias (Rosaceae, Leguminosae, Euphorbiaceae), e quando 

hidrolisados liberam ácido cianídrico ou prússico. O único 

glicosídio cianogenético que tem uma função sedativa no 

centro da tosse é aquele encontrado na família Rosaceae 

(gênero Prunus) do tipo amigdalina. Mas a toxidade dos 

glicosídios cianogenéticos em geral pode ocorrer com a 

libertação no organismo de ácido cianídrico, cuja ação tóxica se 

deve à presença do radical (CN -).  

 

c) GLICOSÍDIOS CARDIOTÔNICOS E CARDIOATIVOS  

 Grupo das substâncias mais importantes na terapêutica. 

Apresentam estrutura esteroidal ligada geralmente a vários 

açúcares. São encontrados somente em vegetais e ainda não foi 

produzido seu equivalente sintético. Em geral, trata-se de 

substâncias capazes de regularizar distúrbios funcionais do 

aparelho circulatório, reforçando a atividade cardíaca 

deficiente e restabelecendo a distribuição normal do volume 

sangüíneo nas artérias e veias.  

 

d) GLICOSÍDIOS ANTRAQUINÔNICOS  

 A presença dos glicosídios antraquinônicos em 

numerosas plantas faz com que elas sejam capazes de efetuar, 

dependendo da dose, uma ação laxante ou purgante. A ação 

purgativa depende de vários fatores, mas em primeiro lugar, da 



 

 

propriedade que possui de excitar energicamente os 

movimentos peristálticos do intestino grosso, em virtude de um 

efeito direto exercido sobre as suas paredes. Elas aceleram a 

secreção mucípara, pois estimulam a função das células 

mucíparas da mucosa intestinal, provocando uma diminuta 

absorção dos líquidos intestinais e um amolecimento das fezes. 

Estas plantas devem ser usadas com moderação.  

 

e) GLICOSÍDIOS SULFURADOS  

 São encontrados em algumas famílias (Cruciferae, 

Tropaeolaceae, Liliaceae) e se caracterizam por conter enxofre 

na sua molécula, denominado de isotiocianato. Possuem ação 

anti-séptica e estimulante estomacal, sendo muito consumidos 

em saladas. Quando aplicados localmente na pele produzem 

um efeito irritante e uma vasodilatação.  

 

COMPONENTES MINERAIS  

 São encontrados em quase todas as plantas e 

indispensáveis aos processos vitais do organismo humano, 

comportando-se como reconstituintes e oxidantes, tendo 

funções específicas. Sais de potássio, por exemplo, apresentam 

uma ação diurética, sobretudo quando acompanhados de 

glicosídios flavonóides e saponinas. Os sais de cálcio participam 

da formação do tecido ósseo, regulam a excitabilidade 

neuromuscular e o mecanismo da coagulação sangüínea, e são 

pouco solúveis em água. Os sais de ferro apresentam uma 

destacada atividade anti-anêmica.  



 

 

 Um segundo grupo de constituintes minerais, 

fundamentais para uma correta funcionalidade do metabolismo 

orgânico, é constituído por oligoelementos ou traços, dentre os 

quais destacaremos o cobalto, magnésio, manganês, zinco, 

cobre, flúor, boro, bromo, arsênico, alumínio, silício, titânio, 

vanádio, molibdênio, estanho e iodo. A sua importância reside 

no fato de que são indispensáveis para a atividade da maioria 

das enzimas.  

 

 

VITAMINAS  

 São substâncias orgânicas indispensáveis à vida e à 

saúde, e sua ausência origina graves enfermidades. Elas não são 

produzidas pelo organismo humano e devem ser introduzidas 

através de plantas e alimentos, de preferência frescos e crus. 

Comumente as vitaminas são divididas em dois grupos: 

vitaminas hidrossolúveis do grupo B (B1, B2, B6, B12, C, P) e 

vitaminas lipossolúveis do grupo A (A, D, E, K).  

 Para um melhor aproveitamento do conteúdo 

vitamínico elas não devem sofrer cozimento, ou, quando 

efetuado, é preferível o cozimento a vapor e com pouca água.  

 

 

 

 



 

 

FUNCIONAMENTO HARMONIOSO DOS SISTEMAS  

 

 A saúde depende do funcionamento harmonioso de três 

Sistemas:  

1°) O Sistema Neuro -Sensorial, representado pela cabeça.  

2°) O Sistema Rítmico, o coração e os pulmões comandando a 

circulação e tudo o que é movimento no homem.  

3°) O Sistema Metabólico -Catabólico, constituindo na 

assimilação e desassimilação e os órgãos de digestão e 

eliminação.  

 

 De acordo com Rudolf Steiner (Alemanha -começo do 

séc. XX), estes três sistemas funcionam em interação. 

Evidentemente, não são perfeitamente delimitados, mas têm 

sua própria área de influência.  

 Exemplo: Se um problema respiratório crônico (sistema 

rítmico) tem origem numa perturbação psíquica (sistema neuro 

-senso), será preciso utilizar medicação em acordo vibratório 

com o sistema neuro -sensorial. Se essa perturbação provém do 

sistema metabólico, o tratamento adequado será outro. O 

problema é saber distinguir e encontrar as concordâncias.  

 Steiner descobriu que a planta tem estreitas relações 

com o homem. Ela representa a imagem invertida do ser 

humano. (Estudo antroposófico e fitoterápico). 

.  



 

 

Sistema N.S. -(cabeça) -corresponde às raízes da planta.  

.  

Sistema R. -(caixa toráxica) -corresponde às folhas da planta.  

.  

Sistema Met. -vísceras e órgãos genitais representam as flores 

e sementes da planta.  

 

 Assim em correspondência temos: Os nervos serão 

tratados pelas raízes, a circulação e a respiração pelas folhas e 

as outras partes pelas flores e sementes.  

 Muitos terapeutas na Alemanha e na Europa 

experimentaram estas teorias com notáveis resultados que 

confirmaram diariamente as teses deste grande gênio alemão 

que foi Rudolf Steiner.  

 

CONHECENDO MAIS ERVAS MEDICINAIS 

Esse conhecimento  é infinito, devemos estudar as ervas e 

conhece-las a vida inteira pois são biodiversidades incríveis. 

É melhor conhecer poucas ervas e muito bem, do que conhecer 

muitas ervas e não gravar seus benefícios. 

 

www.pnatureza.com.br  Todas essas ervas tem em extrato. 

 

http://www.pnatureza.com.br/


 

 

UNHA DE GATO 

Uncaria guianenesis 

Uncaria tomentosa 

 

Planta amazônica muito utilizada na Medicina indígena e 

tradicional. Existem mais de 50 espécies de Unha-de-gato, 

sendo as mais conhecidas, a Uncaria guianensis e a Uncaria 

tomentosa, ambas com propriedades muito parecidas. A unha-

de-gato foi descrita medicinalmente na década de 60 e em 

1994 foi registrada internacionalmente num congresso na Suíça 

como Planta Medicinal. 

Conhecida também como herinha, é uma planta medicinal que 

cresce em forma de cipó, formando arbustos trepadores. 

Suas folhas são verde-claras e possui espinhos levemente 

curvados. 

Seu caule é marrom avermelhado e creme e pode armazenar 

água em seu interior para suprir suas próprias necessidades. 

 

Composta por pelo menos 30 constituintes – incluindo 

alcaloides, taninos, ácidos fenólicos, diterpenos, flavonoides e 



 

 

outros fitoquímicos poderosos – a unha-de-gato tem mesmo a 

capacidade de curar muitas enfermidades. 

 

Seus extratos todavia, existem relatos de casos de portadores 

de Doença de Parkinson que tiveram seus sintomas piorados 

com o uso de Unha-de-gato. Então nesse caso seria era só não 

tomar unha de gato portadores desta doença. 

 

Como anti-inflamatório, a Unha-de-gato tem a capacidade de 

inibir inflamações em até 69%. Em edema induzido em pata de 

rato, o potencial anti-inflamatório foi de mais de 80%. No 

tratamento da artrite e osteoartrite, 30 pacientes foram 

avaliados por 30 dias, com expressiva redução na dor e na 

inflamação e sem apresentar problemas no sangue e no fígado. 

 

Como antialérgico, os extratos de unha de gato também 

demonstraram apreciável atividade. 

 

Unha de gato demonstra potencial em prevenir a 

mutagenicidade, ou seja, de evitar alterações do DNA que 

podem levar ao desenvolvimento de câncer. Como auxiliar no 

tratamento do câncer, foi testado contra células de câncer de 

mama e demonstrou capacidade de inibir em 91% o 

desenvolvimento do tumor após 30 dias de uso. Contra 

leucemia, um estudo em laboratório demonstrou que no 

tratamento por 15 dias, redução expressiva no 



 

 

desenvolvimento das células leucêmicas. Contra diversos 

outros tipos de câncer, os extratos de Unha-de-gato também se 

mostraram muito eficientes em controlar seu desenvolvimento. 

 

Comprovadamente, a Unha-de-gato tem a capacidade de 

elevar em até 50% a atividade do Sistema Imunológico, sendo 

utilizada em vários países do mundo como auxiliar no 

tratamento da AIDS, do câncer de outras doenças do Sistema 

Imunológico. 

Contra o vírus da herpes, Unha-de-gato demonstrou apreciável 

capacidade antiviral. Ainda contra o Rhinovirus, causador de 

muitos tipos de resfriados, demonstrou capacidade em reduzir 

seu desenvolvimento em 50%. Ainda, por sua atividade 

imunoestimulante, a Unha-de-gato é considerada um 

medicamento muito eficiente para o tratamento da Dengue. 

 

1. Antioxidante poderoso 

A análise dos extratos da planta revelou que ela é um 

antioxidante potente, com maior atividade de eliminação de 

radicais livres, em comparação com frutas, verduras, cereais e 

outras plantas medicinais. 

Isso porque possui  concentrações muito altas de taninos e 

compostos fenólicos. 

 

2. Repara danos no DNA 



 

 

Todos os dias, nosso DNA sofre milhões de eventos prejudiciais. 

 

O simples fato de respirarmos oxigênio introduz radicais livres 

em nossos corpos, que se acumulam com o tempo e causam 

danos não apenas ao DNA, mas também ao RNA e às proteínas. 

  

Passar muito tempo exposto ao sol é outra maneira de 

danificar o DNA, já que a exposição à luz ultravioleta e outras 

formas de radiação é conhecida por prejudicar o 

funcionamento normal das células que podem levar ao câncer 

de pele. 

 

A poluição do ar – especificamente os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs), que são encontrados nos gases 

de escapamento do carro, na fumaça do cigarro e na queima de 

combustíveis fósseis – pode comprometer o DNA e resultar na 

formação de tumores no corpo. 

 

Estudos realizados com a unha-de-gato mostraram que ela 

pode ajudar a reparar o DNA danificado. 

 

Em um estudo realizado em 2001, um grupo de voluntários 

saudáveis foi submetido a tratamentos de quimioterapia para 

induzir danos ao DNA. 

 



 

 

Eles então receberam extratos de água de unha-de-gato por 

um período de oito semanas. 

 

Os suplementos da planta reduziram a quantidade de danos no 

DNA que ocorreram e aumentaram o grau de reparo do DNA 

em comparação com o grupo de controle. 

 

Outro estudo testando o efeito da unha-de-gato em peles 

expostas à radiação resultou em uma redução da morte celular 

por luz UV e melhorou o reparo do DNA. 

 

3. Fortalece o sistema imunológico 

A unha-de-gato pode estimular o sistema imunológico, de 

acordo com pesquisas científicas. 

Os estudos indicam que isso se deve aos alcaloides da planta, 

capazes de ajudar as células de defesa do organismo durante a 

fagocitose, processo em que as células atacam e capturam 

corpos estranhos e os digerem, eliminando-os. 

 

4. Ajuda a tratar os sintomas da artrite 

A unha-de-gato também possui poderosas propriedades anti-

inflamatórias e pode eliminar um grupo de proteínas pró-

inflamatórias que têm sido implicadas na artrite reumatoide. 

 



 

 

A ingestão do suplemento da unha-de-gato durante um ano por 

pessoas que sofrem artrite reumatoide foi capaz de reduzir a 

dor e o inchaço em mais de 50%. 

 

Também benéfico para os pacientes com osteoartrite do 

joelho, o uso da planta medicinal por apenas uma semana 

reduziu significativamente a dor durante a caminhada e outras 

atividades físicas. 

 

5. Diminui a pressão arterial alta 

A hipertensão é uma condição comum que, quando não 

tratada, provoca  problemas cardíacos, como ataque do 

coração e derrame. 

 

Ao avaliar os efeitos redutores da pressão sanguínea de várias 

ervas e plantas (felizmente, existem muitos), a unha-de-gato foi 

identificada como um remédio natural para a hipertensão 

arterial. 

 

Um alcaloide neuroprotetor, a hirsutina mostrou-se, em 

estudos com animais, um bloqueador eficaz dos canais de 

cálcio – impedindo a entrada de cálcio no coração e nos vasos 

sanguíneos, o que resulta em pressão arterial mais baixa. 

 

6. Promissora como tratamento para a doença de Alzheimer 



 

 

Os efeitos neuroprotetores da unha-de-gato também se 

estendem a doenças cerebrais degenerativas, como a doença 

de Alzheimer. 

 

Ela é capaz de inibir as proteínas associadas ao 

desenvolvimento da doença de Alzheimer. 

 

Além desses efeitos preventivos, a unha-de-gato teve a 

capacidade de “desestabilizar” essas proteínas depois que elas 

já haviam se formado no cérebro. 

 

O impacto da planta neste estudo fez com que os 

pesquisadores pensassem que ela tem a potência para se 

tornar um remédio natural para a prevenção e/ ou cura do mal 

de Alzheimer. 

 

7. É antimutagênica 

Na luta contra o câncer, muitas vezes remédios fitoterápicos 

são negligenciados, apesar da enorme quantidade de 

descobertas científicas que indicam que muitas plantas têm o 

poder de prevenir e corrigir a disseminação maligna de células 

anormais. 

 

No caso da unha-de-gato, a pesquisa sugere que ela é 

antitumoral e antimutagênica. 



 

 

 

Um estudo in vitro de células de câncer de mama descobriu 

que a planta reduziu a frequência de mutações, assim como 

diminuiu a disseminação de células cancerosas em 90%. 

 

O melhor é que, mesmo no estágio tardio, a unha-de-gato 

mostrou um benefício para as pessoas com câncer avançado. 

 

Cerca de 50 pacientes com tumores sólidos, que tinham uma 

expectativa de vida de apenas dois meses, e estavam sem mais 

opções de intervenção médica, receberam 100 mg de unha-de-

gato três vezes por dia. 

 

Não só a planta melhorou sua qualidade de vida (redução da 

fadiga, ansiedade, depressão e inflamação, além de melhorar a 

qualidade do sono e funcionamento social), como também o 

tratamento prolongou a sobrevida em quatro dos participantes, 

estabilizando sua condição por até oito meses. 

 

8. É antiviral 

Além do suporte do sistema imunológico, a unha-de-gato 

possui fortes propriedades antivirais. 

 



 

 

Estudos sobre os efeitos da planta no vírus da dengue e no 

herpes, por exemplo, mostraram que isso ajudou a retardar a 

propagação da infecção. 

 

No teste do vírus do herpes, o extrato da planta impediu que o 

vírus se ligasse às células do hospedeiro, enquanto o estudo da 

dengue descobriu que reduzia as taxas de infecção de 

monócitos, um tipo de células do sistema imunológico. 

 

Grávidas não devem consumir a planta. 

 

 

 

 

UXI AMARELO / UXI LISO 

Endopleura uchi 

 

 



 

 

O Uxi amarelo é uma árvore amazônica de grande porte, 

podendo chegar a 30m de altura, muito utilizada 

medicinalmente pelas populações nativas daquela região. Ela 

se desenvolve em todos os estados em que prolifera a floresta 

amazônica, mas é mais comum no Amazonas e Pará. 

Seus frutos são comestíveis e muito consumidos pelos povos da 

floresta, mas não são comercialmente explorados. São doces e 

saborosos e ricos em nutrientes. Sua parte mais utilizada é a 

casca do tronco, a qual é vendida em todo o Brasil. 

Seus usos populares são muitos, como anti-inflamatório, para 

infecção urinária e cistites, contra miomas, contra infertilidade 

feminina e outros problemas do aparelho reprodutor feminino. 

Também se utiliza como analgésico, contra problemas da 

próstata, gastrite e para combater febres, além de problemas 

do fígado. É muito comum o uso de Uxi em associação com 

Unha-de-gato para tratar ovários policísticos e Miomas. 

Quanto a sua toxicidade, várias pesquisas indicam que o Uxi é 

uma planta segura, sem efeitos tóxicos relatados nas doses 

recomendadas. Mulheres grávidas ou em fase de amamentação 

não devem usar por sua ação sobre o útero.  

 

Um estudo busca potencializar uma ação contra tumores de um 

composto extraído de uma planta da região amazônica, rica em 

biodiversidade. Para falar deste tema, o Brasil Rural entrevistou 

Adriana Lopes, pesquisadora da Universidade Estadual de 

Ribeirão Preto - UNAERP .   



 

 

O principio é extraído do caule e das folhas da Uncaria 

guianensis e da Uncaria Tomentosa, conhecidas como "unha-

de-gato". 

Essas plantas estão incluídas na lista para tratamento dos SUS e 

é utilizada nos tratamentos de reumatite e outras doenças 

inflamatórias. Para Adriana, a ideia da pesquisa é gerar um 

novo fármaco. 

 

 

Pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Juiz de fora 

demonstram que os extratos do Uxi tem a capacidade de inibir 

a Lipase pancreática, o que contribui muito para o controle da 

obesidade, indicando esta planta como importante auxiliar para 

a perda de peso. 

Como bactericida, a ação mais relevante do extrato de Uxi foi 

contra Streptococcus aureus. Contra as demais bactérias 

testadas, não houve ação relevante. Já no controle de 

Candidíase, as cascas de Uxi mostraram excelente ação em 

combater várias espécies desse fungo. 

Outra importante atividade é a analgésica, reduzindo a 

sensação de dor, o que justifica muito o uso do Uxi para as 

cólicas menstruais. 

Pesquisa realizada na Universidade do Amazonas comprova, 

entre outras atividades, a capacidade anti-ulcera da planta. 

Como antidiabético, foi verificada uma excelente ação das 

cascas de Uxi, reduzindo o processamento de carbohidratos 



 

 

complexos, evitando o aumento do nível de glicose no 

organismo. 

 

Ainda, uma ação protetora cerebral foi verificada, 

demonstrando a capacidade do Uxi em prevenir doenças 

degenerativas cerebrais, como alzheimer e parkinson. 

Um de seus principais princípios ativos é a Bergenina, que 

também é encontrada em muitas outras espécies de plantas ao 

redor do mundo e se apresenta em grande concentração nas 

cascas do Uxi. Avaliada a Bergenina presente no Uxi, temos 

uma excelente ação anti-inflamatória. Outras pesquisas com a 

bergenina extraída de outras plantas demonstram ação anti-

inflamatória, antitumoral, anti-HIV, contra problemas renais e 

do sistema urinário e contra problemas do fígado, além de 

diabetes tipo 2.  

Num estudo chinês, a Bergenina isolada foi testada como anti-

inflamatório no caso de mastite e seus resultados foram 

excelentes. 

Para o controle da malária, uma pesquisa realizada na China 

demonstra que a Bergenina é capaz de inibir até 100% o 

desenvolvimento do Plasmodium, causador da doença. 

Como anti-narcótico, a bergenina foi testada na Coréia, 

demonstrando redução da dependência quimica e da síndrome 

de abstinência nas cobaias dependentes de morfina. 

Serralha - Sonchus oleraceus 

Serralha brava - Sonchus asper 



 

 

 

Não demonstrou toxicidade nos experimentos estudados. Não 

causou abortos nem interferiu no desenvolvimento fetal. 

Ambas as espécies podem ser consumidas na alimentação.  

 

Antioxidante: Forte ação no combate de radicais livres, 

principalmente nas raízes. 

 

Anti-inflamatório: Ação compatível com anti-inflamatórios 

comerciais. 

 

Analgésico: Demonstrou excelente ação analgésica em vários 

modelos de dor. 

 

Antibiótico: Demonstrou excelente ação da serralha como 

antibacteriano. 

 

Cicatrizante: Resultados foram superiores ao de medicamentos 

cicatrizantes convencionais. 

 

Ansiolítico: Efeito parecido ao do clonazepam.  

 



 

 

Depressão: Efeito antidepressivo semelhante ao da 

amitriptilina. 

 

Diabetes tipo 2: Capacidade de reduzir em até 38% o nível de 

glicemia. 

 

Colesterol: Teve a capacidade de reduzir triglicérides e LDL, 

aumentando o HDL e melhorando o perfil lipídico das cobaias. 

 

Pressão arterial: Reduziu significativamente a pressão arterial, 

sem causar toxicidade. 

Protetor dos órgãos: Teve a capacidade de proteger e proteger 

os tecidos do pulmão, do coração, da tireóide, do fígado e dos 

rins, contra danos causados por agentes químicos.  

 

Protetor cerebral: Extratos de serralha-brava foram capazes de 

melhorar as funções cognitivas, inclusive aumentando a 

capacidade de aprendizado em cobaias. 

 

Câncer: demonstra excelente ação no controle do 

desenvolvimento do câncer de estômago, inibindo o tumor em 

65%. Demonstrou a capacidade em inibir o desenvolvimento de 

células de câncer do fígado e de leucemia. 

 



 

 

Vitiligo: Um preparado feito a partir de folhas de serralha, 

folhas de jurubeba e folhas de carobinha por 4 meses 

apresentou excelentes resultados. Manchas claras tiveram 

progressivamente a repigmentação, atingindo até 100%. Em 

pessoas com grande área despigmentada, aconteceu um 

processo de despigmentação total, deixando a pele branco-

rosado. 

 

 

 

Sete-sangrias - Chuphea carthagenensis 

 

Sobre sua atividade antioxidante, uma pesquisa realizada em 

laboratório na Univ. Fed. de SC , demonstrou que os extratos 

das folhas a partir de vários solventes, tem excelente ação 

antioxidante, com possibilidade de uso na prevenção de 

doenças cardiovasculares. 

 Um estudo realizado pela Universidade do itajaí, em SC  

demonstrou que o uso do extrato aquoso por 4 semanas em 

animais com dieta rica em gorduras, teve um efeito positivo na 

redução do colesterol livre. 

Como vasodilatador, um estudo realizado em laboratório pela 

Univ. Fed. de MG  demonstrou que o extrato alcoólico das 

folhas tem potente ação vasodilatadora. Todavia, o extrato 

preparado apenas com água não trouxe os mesmos resultados. 



 

 

Na inibição da angiotensina, um estudo realizado entre a Univ. 

Fed. de MG e a Universidade de Munique, na Alemanha, 

demonstrou que um extrato das folhas teve a capacidade de 

inibir 50% ação da Enzima Conversora de Angiotensina. 

Uma pesquisa realizada pela Univ. Fed. da Grande Dourados 

demonstrou que na dosagem de 30mg/kg o extrato alcoólico da 

planta tem considerável ação anti-hipertensiva. 

No caso de arterosclerose, uma pesquisa realizada em animais 

por um grupo de Universidades do PR e MS  a proteção dos 

vasos sanguíneos promovida pelo extrato alcoolico da planta. O 

resultado foi a redução do Colesterol Total, LDL, VLDL e 

triglicerídeos, assim como aumento do HDL, evitando a 

arterosclerose em animais tratados com dieta rica em gorduras. 

Como analgélsica e antiinflamatória, a planta foi testada pela 

USP e pela Univ. Fed. PR  e verificou-se uma ação nociceptiva 

relevante, ou seja, ela tem a capacidade de reduzir a sensação 

de dor, mas não tem a ação antiinflamatória. 

Por fim, uma pesquisa realizada pela Unuv. Fed de Santa 

Catarina  demonstrou que os extratos podem ter ação 

levemente ansiolítica. 

 

 

ERVA-BOTÃO (Eclipta alba; Eclipta prostrata) 



 

 

  

Planta nasce em qualquer local 

TOXICIDADE:    Não causou efeitos adversos perceptíveis, nem 

morte.  não causou toxicidade. 

ANTIBACTERIANO: contra várias bactérias, causou inibição, 

principalmente Staphylococcus e Salmonella, o extrato aquoso 

não causou inibição das bactérias. O extrato alcoólico foi 

eficiente. 

 

FILTRO SOLAR:  tem elevada absorção de raios UVA e UVB. 

Protege as células de danos oxidativos. 

 

ANTI-INFLAMATÓRIO:  comparável a indometacina e  

ciproheptadina.  Reduziu a inflamação em 35%. 

 

ALERGIAS:  Na reação anafilática, reduziu todos os padrões 

alérgicos. 

 



 

 

HIV: as wedelolactonas inibiram as enzimas HIV1-protease e 

HIV1-integrase, impedindo a ativação do vírus. 

 

COLESTEROL: em animais alimentados com colesterol, manteve 

o nível de triglicerídeos normal, reduziu lipídios. reduziu 

triglicerídeos e colesterol total. Reduziu LDL e aumentou HDL. O 

índice aterogênico reduziu 30%. 

 

TRIPSINA:  a wedelolactona teve inibição potente da enzima. 

HIPERTENSÃO:  reduziu 17% a pressão arterial, aumentou 34% 

a produção de urina e 24% a excreção de sódio, causou 

controle da pressão arterial em animais obesos.  

 

ANTIOFÍDICA: proteção da degeneração muscular por veneno 

de cascavel.  contra o veneno da Cobra-da-terra, a morte foi 

reduzida de 50 a 58%. 

 

HEPATOPROTETOR: Causou proteção na intoxicação química e 

estimulou a regeneração do fígado.  Evitou a fibrose hepática. 

 

NEFROPROTETOR:  Protetora contra a toxicidade causada por 

gentamicina. 

 



 

 

DIABETES:  Reduziu a glicose no sangue de 372 para 117, a 

hemoglobina glicada e a degradação de açúcares complexos. 

 

ESTÔMAGO:  As lesões estomacais foram evitadas. 

 

CÉREBRO:  Na isquemia, evitou a perda neurológica, reduziu a 

área do infarto e preservou o tecido cerebral. 

 

ALZHEIMER:  estimulou a produção de acetilcolina e evitou o 

estresse oxidativo nos neurônios. potente inibidora da 

acetilcolinesterase. 

 

ANTIDEPRESSIVO:  comparada à fluoxetina e imipramina, foi 

quase tão eficientes. 

 

CORAÇÃO:  efeito inibitório cardíaco, reduz a frequência 

cardíaca a contração e o volume de sangue na saída. 

 

OSTEOPOROSE: estimula a formação de osteoblastos. 

Excelentes resultados na formação de novas células ósseas. 

 

CÂNCER:  em células de câncer do fígado humano, demonstra 

significativa ação antitumoral, em diferentes células de câncer 

humano apresenta ação antiproliferativa, apoptótica e 



 

 

antimetástase, com células de diversos tipos de câncer 

humano, causou redução da migração das células, indicando 

efeito antimetástase e reduziu até 50% a angiogênese.   

 

 

 

 

 

Sene - Intestino 

Sene - Senna angustifolia, Cassia angustifolia, Cassia 

alexandrina 

 

 

 

 

 

Muitas espécies de Sene são utilizadas há séculos em todo o 

mundo por sua ação laxante e estimulante das funções 

intestinais. 

 

No caso da toxicidade de Cassia Angustifolia, um estudo 

desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio de JAneiro 

demonstrou total ausência de potencial mutagênico ou 



 

 

carcinogênico nos extratos da planta. Ainda num outro estudo 

italiano sobre sua ação no fígado, verificou-se que não há 

toxicidade hepática por parte de Cassia angustifolia. Outra 

espécie de Sene considerada segura nas doses recomendadas é 

Senna Alexandrina. 

 

Um fator importante é que em vários países pesquisas 

demonstraram que o uso de Sene não tem relação direta com o 

desenvolvimento de câncer no intestino, o que garante maior 

segurança para seu uso. 

 

Durante a gestação, o Sene tem efeito abortivo e pode causar 

sérios riscos para o feto e graves hemorragias na mãe. 

 

Vários exames identificaram que seu princípio ativo são 

chamados de Senosídeos e comprovadamente correspondem 

aos usos populares consagrados para esta planta. Assim, em 

casos de constipação intestinal e prisão-de-ventre, seu uso é 

bastante recomendado. 

 

Um estudo realizado no Brasil avaliou um medicamento laxante 

que utiliza folhas de Sene e de Cassia Imperial. E testado com 

grande número de pacientes, a maioria demonstrou melhora 

geral em seus sintomas e no funcionamento intestinal, 

comprovando a eficiência desta planta. 



 

 

 

Cassia angustifolia foi testada como antibiótico e teve 

excelentes resultados contra Staphylococcus pyogenes e 

Corynebacterium diptheriae. No Irã um estudo mostrou que a 

tintura de Sene tem excelente ação contra a Klebsiella 

pneumoniae, que é uma bactérias causadora das pneumonias.  

 

Cassia Alexandrina também foi testada na Índia e mostrou 

muita eficiência no controle de várias bactérias patógenas. 

 

Cassia senna, testada na África contra bactérias causadoras de 

infecções urinárias, demonstrou considerável ação antibiótica. 

 

 


