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“Parece paradoxal que, em tempos em que a medicina científica moderna avança 

com passos tão gigantescos e goza de prestígio inigualável, tratamentos tradicionais 

continuem despertando muito interesse tanto em países desenvolvidos quanto em 

países em desenvolvimento”. 

(Bannerman, 1982).  



        

RESUMO 

As plantas medicinais são utilizadas há muito tempo pela população como 
alternativa para o tratamento de doenças, por isso, estudos etnofarmacológicos que 
consideram o saber popular são identificados como de grande valia para a 
descoberta de plantas com propriedades farmacológicas. Assim, o objetivo geral 
desse trabalho foi realizar o estudo etnofarmacológico de plantas medicinais 
utilizadas no Recanto Madre Paulina em Petrolina-PE, instituição referência em 
práticas alternativas. Foram coletadas todas as plantas cultivadas no Recanto, que 
no momento da coleta apresentavam partes férteis, totalizando 64 espécies para 
identificação da espécie botânica. Exsicatas dessas espécies foram confeccionadas 
para depósito no herbário da Embrapa Semiárido em Petrolina-PE e para serem 
entregues ao Recanto. Para coleta de dados sobre as plantas utilizadas pelos 
pacientes do Recanto, foi realizada aleatoriamente uma busca nos prontuários de 
140 pacientes, com o auxílio de profissionais da instituição que relacionavam as 
plantas indicadas com os problemas de saúde apresentados pelos pacientes. Dentre 
as plantas indicadas, foram consideradas nesse estudo apenas as que foram 
coletadas e identificadas taxonomicamente. Foram comparadas com a literatura as 
10 plantas mais indicadas, para avaliar se a indicação mencionada pelos 
profissionais do Recanto Madre Paulina está de acordo com trabalhos publicados. 
Dentre as 64 plantas identificadas, 34 foram indicadas para os pacientes do 
Recanto, destas 34, apenas 12, correspondendo a 35,29%, estão presentes na 
Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). A maioria 
das plantas que foram indicadas e identificadas é preparada a partir da infusão, 
utilizando as folhas dos vegetais e pertencem à família Asteraceae (20,59%), 
seguida de Lamiaceae e Fabaceae, cada uma com 17,65%, Verbenaceae e 
Myrtaceae com 5,88% cada e Costaceae, Moraceae, Anacardiaceae, 
Papaveraceae, Equisetaceae, Rutaceae, Crassulaceae, Chenopodiaceae, 
Cucurbitaceae, Plantaginaceae e Euphorbiaceae, cada uma com 2,94%. As 10 
plantas identificadas como as mais indicadas no Recanto foram: Plantago major 
(transagem), Citrus medica (limão), Equisetum hyemale (cavalinha), Kalanchoe 
pinnata (malva-santa), Ocimum gratissimum (alfavaca), Senna macranthera (erva-
de-são-joão/flor-de-são-joão), Stachytarpheta cayennensis (gervão), Lippia alba 
(erva-cidreira/melissa), Medicago sativa (alfafa) e Bidens pilosa (picão). Os 
resultados mostram que existem estudos já publicados que corroboram algumas das 
indicações dos profissionais do Recanto. Porém, vale ressaltar que os trabalhos 
existentes referem-se apenas à utilização de uma única planta durante as 
preparações para uso, desconsiderando possíveis interações que acontecem 
quando várias plantas são utilizadas em associação, prática comum no Recanto. 
Conclui-se que o saber popular é de grande importância para direcionar a 
descoberta de plantas com propriedades farmacológicas, tendo em vista que muitas 
indicações referidas através de conhecimento popular são comprovadas por estudos 
científicos.  
 
Palavras-chaves: Etnofarmacologia. Fitoterapia. Plantas medicinais.  

 
 
 
 
 



        

ABSTRACT 
 

The medicinal plants have been used for a very long time by the population as an 
alternative to the treatment of diseases, therefore, ethnopharmacological studies 
which consider popular knowledge are identified as valuable to the discovery of 
plants with pharmacological properties. This way, the general goal of this work was to 
perform the ethnopharmacological study of medicinal plants used in the Recanto 
Madre Paulina in Petrolina-PE, institution which is known as a reference in 
alternative practices. All plants grown at Recanto Madre Paulina that in the moment 
of the collection presented fertile parts were collected for identification of botanical 
species. Voucher specimens were prepared to be deposited in the Embrapa 
Semiárido herbarium in Petrolina-PE, and to be delivered to Recanto. The data 
collection of the plants used by the patients of Recanto, was performed randomly 
through search in the records of 140 patients, with the help of professional of the 
institution who related the indicated plants with the health problems presented by 
patients. Among the indicated plants, were considered in this study just the ones 
which were collected and identified taxonomically. The 10 most indicated plants were 
compared to the literature, aiming to assess if the mentioned indication done by the  
professionals of Recanto Madre Paulina are according to the published works. 
Among the 64 identified plants, 34 were indicated to the patients of Recanto, from 
these 34, only 12, corresponding to 35.29%, are present in the RENISUS. The most 
part of the plants which were indicated and identified are prepared from the infusion, 
using the leaves of plants, and belong to Asteraceae family (20.59%), then  
Lamiaceae and Fabaceae, each one with 17.65%,  Verbenaceae and Myrtaceae with 
5.88% each, and Costaceae, Moraceae, Anacardiaceae, Papaveraceae, 
Equisetaceae, Rutaceae, Crassulaceae, Chenopodiaceae, Cucurbitaceae, 
Plantaginaceae and Euphorbiaceae each one with 2.94%. The 10 plants identified as 
the most indicated in Recanto were: Plantago major (transagem), Citrus medica 
(lemon), Equisetum hyemale (mackerel), Kalanchoe pinnata (holy mallow), Ocimum 
gratissimum (basil), Senna macranthera (Saint John herb), Stachytarpheta 
cayennensis (gervão), Lippia alba (lemongrass), Medicago sativa (alfalfa), Bidens 
pilosa (prick). The results shows that there are studies already published which 
corroborates some of the indications done by the professionals of Recanto. But, it is 
noteworthy that these existing works refer only to the use of one plant during the 
preparation for the use, disregarding possible interactions which happens when 
many plants are used in association, common practice in Recanto. It was concluded 
that popular knowledge is very important to directing the discoveries of plants with 
pharmacological properties, considering that many referred indications through the 
popular knowledge are proven by scientific studies. 

 

Key-words: Ethnopharmacology. Medicinal plants. Phytotherapy.  
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o sistema público de saúde com seu modelo de atenção centrado 

na doença tem sido alvo de críticas (ISCHKANIAN; PELICIONI, 2012). O modelo 

biomédico ou medicina convencional, sistema dominante de saúde no país, não 

atendendo à necessidade de grande parte da população, induz a procura de outras 

alternativas terapêuticas (OTANI; BARROS, 2011).  

Atualmente existem novas abordagens para atuar no processo saúde-doença 

e percebe-se que as terapias complementares estão em ascensão na sociedade, 

permitindo um enfoque integral do ser humano, considerando a articulação dos 

aspectos sociais, físicos e psicológicos (MELO et al., 2013). O Brasil, influenciado 

por práticas terapêuticas orientais, despertou o interesse por abordagens 

alternativas para auxiliar no cuidado em saúde (CINTRA; PEREIRA, 2012).     

  Os países que utilizam práticas terapêuticas, que não estão enquadradas no 

sistema de saúde principal, empregam os termos medicina complementar e 

medicina alternativa sem diferenciação da medicina tradicional (ROJAS, 2012). 

Dentre as terapias complementares, existe a fitoterapia, terapia baseada na 

utilização de plantas medicinais (BRASIL, 2006a). As plantas medicinais são muito 

utilizadas pela população e esse fato pode ser decorrente da falta de acesso aos 

serviços assistenciais, além de questões culturais que estimulam o uso dessas ervas 

(ALVIM et al., 2006; BRITO; VALLE, 2011).  

A Organização Mundial da Saúde estima que grande parte da população 

mundial faz uso frequente de plantas medicinais para o tratamento de doenças 

(VELOZ; PERERA; DORVIGNY, 2012), mas existe a necessidade de estudos 

científicos para respaldar o trabalho de pessoas que indicam ervas medicinais sem 

precisão, pois essa prática pode ocasionar problemas para a saúde de indivíduos 

(EVANGELISTA et al., 2013).  

Algumas iniciativas foram realizadas para incentivar a prática da fitoterapia, a 

exemplo da recomendação da ONU, em 1978, para que todos os países, a partir de 

então, realizassem estudos científicos de plantas popularmente utilizadas 

(ALMEIDA; MEIRA; NOBRE, 2012).  Além disso, o Ministério da Saúde, ao 

identificar a extensa flora brasileira e com a intenção de interferir positivamente na 

saúde da população, está investindo na fitoterapia como alternativa para o Sistema 

Único de Saúde. Mas para que a utilização dessa terapia ocorra de forma segura, 
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são necessários profissionais capacitados, que considerem o saber popular, e que 

tenham conhecimento em várias áreas relacionadas às plantas medicinais (SANTOS 

et al., 2011). 

Por isso, abordagens etnobotânicas e etnofarmacológicas ganham ênfase nos 

estudos com plantas medicinais. A etnobotânica é uma ciência que envolve várias 

áreas científicas para identificar espécies vegetais utilizadas pela medicina popular 

(NETO et al., 2014). A etnofarmacologia é o estudo articulado de diversas ciências, 

com atuação de diferentes profissionais que consideram substâncias, como as 

presentes em ervas, já utilizadas pelo homem (BRUHN; HOLMSTEDT, 1981; ISE, 

2012 apud PEREIRA; FERNANDES; LEITE, 2012, p. 300). Assim há uma maior 

facilidade na identificação de agentes terapêuticos para o tratamento de saúde da 

população, principalmente a mais carente de recursos financeiros e a que mora em 

regiões sem assistência de saúde de qualidade (ALMEIDA et al., 2012).   

Entende-se que estudos na área da fitoterapia devem incluir a interação entre  

os diversos profissionais existentes e práticas comumente utilizadas na sociedade. 

Dentro desse contexto destaca-se a interdisciplinaridade, que se refere à integração 

entre os diversos campos do conhecimento, valorizando a dependência entre as 

disciplinas para promover o diálogo e modificações entre as áreas do saber 

(MENEZES; YASUI, 2013), desta forma, pesquisas interdisciplinares, que 

consideram o saber popular na utilização de plantas medicinais, são de extrema 

importância. 

Assim, vale ressaltar o trabalho realizado no Instituto de Saúde Holística 

Madre Paulina, conhecido como Recanto Madre Paulina, uma instituição sem fins 

lucrativos, fundada em 1994 e que atua na cidade de Petrolina/PE adotando terapias 

complementares, como a fitoterapia, envolvendo diferentes profissionais (RECANTO 

MADRE PAULINA, 2015).  

Buscou-se com essa pesquisa aliar o conhecimento popular ao conhecimento 

científico, gerando dados confiáveis que possam servir de subsídios para práticas de 

cuidado à saúde com segurança. Por isso, esse trabalho teve como objetivo geral 

realizar o estudo etnofarmacológico de plantas medicinais utilizadas no Recanto 

Madre Paulina, possibilitando maior conhecimento sobre os recursos naturais 

existentes e contribuindo para a utilização consciente de plantas com propriedades 

medicinais.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Realizar o estudo etnofarmacológico de plantas medicinais utilizadas no 

Recanto Madre Paulina em Petrolina-PE. 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar as plantas medicinais usadas no Recanto Madre Paulina que fazem 
parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS);  

- Identificar os principais usos mencionados para cada espécie de planta medicinal 

utilizada no Recanto Madre Paulina;  

- Comparar o uso das plantas mais citadas com o uso descrito na literatura científica; 

- Caracterizar os usuários do Recanto Madre Paulina; 

- Contribuir para o uso racional de plantas medicinais na região do Vale do São 

Francisco através da orientação científica quanto às propriedades terapêuticas das 

mesmas.   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Modelos de atenção à saúde 

Os modelos de atenção à saúde direcionam as ações nos serviços de saúde, 

acompanhando e se adequando às condições de adoecimento da população, 

podendo sofrer interferência de outros já existentes e disseminados (GOULART, 

1999; MENDES, 2010). 

3.1.1 Modelo biomédico 

Há muito tempo o homem procura possibilidades para atuar no processo 

saúde-doença, e as diversas práticas de atenção à saúde utilizadas são 

consequências da evolução histórica, assim, entende-se que a sociedade de cada 

época influencia no desenvolvimento de ações de assistência em saúde (SIQUEIRA 

et al., 2006).  

O modelo biomédico surgiu no ocidente, nos séculos XVI e XVII, com a 

explicação do adoecimento através de disciplinas no campo da biologia, e adquiriu 

credibilidade por suas práticas serem embasadas cientificamente, excluindo 

questões religiosas com destaque até então (BONET, 1999).   

A biomedicina pode ser também chamada de modelo flexneriano, 

mecanicista, medicina científica e ocidental. Essa abordagem terapêutica valoriza a 

doença, utilização de medicamentos, tecnologia, especialização, e foi influenciada 

pelo paradigma newtoniano-cartesiano, que promoveu a fragmentação do saber 

induzindo os profissionais a visualizarem apenas partes específicas do sujeito, 

considerando parâmetros científicos (ALMEIDA FILHO, 2010; ANDRADE; COSTA, 

2010; BARBOSA et al., 2001; BARROS, 2002; LEGUIZAMÓN, 2006).  

É notória a importância da biomedicina e recursos por ela utilizados para a 

prevenção e tratamento de doenças, mas percebe-se sua limitação por não 

visualizar o indivíduo na sua integralidade, quando na condução de problemas de 

saúde decorrentes da interação de vários fatores (FLORIAN; MEIRELLES; SOUSA, 

2011; TESSER; SOUSA, 2012). 

A biomedicina, apesar de muito ter colaborado no processo saúde-doença por 

preservar a racionalidade científica, impossibilita maiores avanços por desconsiderar 

a individualidade do sujeito que necessita de cuidados. Por isso mudanças nesse 
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modelo são necessárias para possibilitar melhor assistência de saúde para a 

população (GUEDES; NOGUEIRA; CAMARGO JUNIOR, 2006, 2008).  

3.1.2 Modelo não convencional 

As práticas não convencionais podem ser chamadas de integrativas e 

complementares, alternativas, tradicionais, populares, não ocidentais e holísticas 

(ANDRADE; COSTA, 2010; MELO et al., 2013), porém, Rojas (2012) faz algumas 

diferenciações. O autor denomina complementares quando as terapias dessa 

abordagem terapêutica são utilizadas em associação com as práticas estabelecidas 

pela medicina convencional, e refere “alternativas” quando são usadas em 

substituição. Otani e Barros (2011) defendem que a medicina integrativa resulta da 

associação entre medicina convencional e a não convencional. 

O modelo terapêutico não convencional, distante da abordagem médica 

hegemônica, não fragmenta o ser humano, evidenciando o sujeito na sua 

individualidade e considerando a saúde como consequência principal de uma 

harmonia interior, articulando todos os fatores que possam interferir no processo 

saúde-doença (ANDRADE, 2006 apud ANDRADE; COSTA, 2010, p. 499; QUEIROZ, 

2000). 

O homem primitivo utilizava empiricamente recursos da natureza para conter 

os problemas de saúde e os conhecidos feiticeiros também tratavam as doenças 

que na época tinham representação sobrenatural. Na antiguidade, as práticas de 

saúde se preocupavam com a integralidade do sujeito e não apenas na cura de 

doenças. Com a valorização da ciência outras formas de cuidado surgiram, 

substituindo tratamentos baseados na visão holística e excluindo também terapias 

sem embasamento científico antes utilizadas. Entretanto, a partir da década de 80, 

terapias não convencionais voltaram a ter prestígio, acontecimento influenciado 

dentre outros motivos, pela ineficiência da biomedicina no processo de cura e os 

caros medicamentos alopáticos (ALVIM et al., 2006). 

Vale ressaltar que mesmo com Hipócrates que revolucionou as formas de 

interferir na terapêutica, quando identificou com embasamento científico outros 

fatores que poderiam alterar o processo saúde-doença, indivíduos permaneciam 

adeptos às terapias alternativas (ALVIM et al., 2006; RESTREPO, 2006). Muitas 

pessoas por não estarem satisfeitas com a medicina convencional procuram 

alternativas para promoção da saúde, como as terapias utilizadas no Oriente cuja  
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individualidade do sujeito é destacada, e não a doença (FERNÁNDEZ-CERVILLA et 

al., 2013; CINTRA; PEREIRA, 2012).                  

A Medicina Tradicional Chinesa, idealizada por uma sociedade com 

características específicas, considera a cosmologia Taoísta, que apresenta visão 

distinta do modelo de saúde vigente no Brasil, o biomédico. O princípio Taoísta 

aprecia a unidade como essencial no processo de cuidado (CINTRA; PEREIRA, 

2012).       

Na biomedicina o cuidado se tornou superficial, sem a preocupação de 

compreender e interferir na integralidade do sujeito, considerando apenas aspectos 

fisiológicos. Outro problema que pode ser destacado nesse modelo é o excessivo 

gasto decorrente da assistência prestada (MALTA et al., 2004). Então, pode-se 

inferir que novas práticas de atenção à saúde são decorrentes de uma grave 

deficiência na área, ocasionada também por aumento das diferenças sociais e 

consequente proliferação de doenças, assim como mudanças na prática médica 

(LUZ, 1997). 

Dentro desse contexto, na década de 70, a Organização Mundial da Saúde, 

identificando a incapacidade da medicina existente de prestar atendimento de saúde 

para toda a população, incentivou os países a utilizarem simples recursos, para 

atenderem à demanda mais carente, como práticas terapêuticas tradicionais (LUZ, 

1997), e estimulou ainda a realização de pesquisas para possibilitar maior 

credibilidade às terapias empregadas (BRASIL, 2006a). E mesmo não tendo total 

respaldo científico ainda, a expansão das terapias alternativas, inclusive no setor 

público, tem alcançado confiabilidade, também influenciada pelas respostas 

terapêuticas identificadas (PALMEIRA, 1990). 

No Brasil a partir da década de 80, após a instituição do Sistema Único de 

Saúde, as práticas complementares passaram a ser reconhecidas pelo poder 

público e estão em ascensão, possuindo credibilidade entre órgãos governamentais, 

como o Ministério da Saúde, que inclusive, em 2006 publicou a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares para apoiar e implementar as práticas 

alternativas de saúde, já utilizadas por muitas comunidades (ANDRADE; COSTA, 

2010; BARROS; SIEGEL; SIMONI, 2007; ISCHKANIAN; PELICIONI, 2012).  
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3.2 Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

Em 2004, após pesquisa realizada por órgãos do governo federal, constatou-

se que alguns municípios brasileiros ofertavam terapias complementares em seus 

serviços de saúde, e em 2006, para possibilitar que o Sistema Único de Saúde no 

Brasil ampliasse suas práticas para atendimento da demanda populacional, mesmo 

que ainda desigual nas diferentes regiões do país, foi implantada, através da 

Portaria nº 971 em 03 de maio, a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares - PNPIC (BARROS; SIEGEL; SIMONI, 2007; BRASIL, 2006a).  

Os objetivos da Política são: 

2.1 Incorporar e implementar a PNPIC no SUS, na perspectiva da 
prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com 
ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, 
humanizado, e integral em saúde. 2.2 Contribuir ao aumento da 
resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à PNPIC, 
garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. 2.3 
Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando 
alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao 
desenvolvimento sustentável de comunidades. 2.4 Estimular as 
ações referentes ao controle/participação social, promovendo o 
envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 
trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de 
saúde. (BRASIL, 2006a, p. 24).  

 

Vale ressaltar que existem terapias que são utilizadas, mas não estão 

incluídas nessa Política (SOUSA et al., 2012). 

Essa Política, visando solidificar as ações do SUS para promoção da 

integralidade da assistência, busca uma maior aproximação com a Medicina 

Tradicional Chinesa-Acupuntura, Homeopatia, Medicina Antroposófica, Termalismo-

Crenoterapia e com a fitoterapia, antes ofertadas apenas por instituições privadas 

(BRASIL, 2006a).  

É notório que mesmo em desenvolvimento, identificam-se dificuldades para a 

efetiva implementação da Política, e ainda são necessários estudos para respaldar 

cientificamente a utilização das terapias complementares, assim como a capacitação 

de profissionais que irão promover o atendimento (FONTANELLA et al., 2007; 

ISCHKANIAN; PELICIONI, 2012).  
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3.2.1 Medicina Tradicional Chinesa (Acupuntura) 

A Medicina Tradicional Chinesa é um modelo de atenção à saúde com 

abordagem diferente da utilizada predominantemente no Ocidente. Ela utiliza 

terapias como a acupuntura, estimulando o organismo para que ele mesmo possa 

restaurar o seu equilíbrio (LÓPEZ-SUESCÚN; COTE-MENÉNDEZ; ROJAS-

RAMÍREZ, 2013).    

Há muito tempo a acupuntura é utilizada no processo saúde-doença, e em 

muitos países o desenvolvimento dessa terapia teve influência do Oriente (GAO et 

al., 2015; ROCHA et al., 2015). No Brasil, a acupuntura foi introduzida há cerca de 4 

décadas, e em 1988 teve seu regulamento determinado para o atendimento nos 

serviços públicos de saúde. Neste país, essa terapia pode ser realizada por 

diferentes profissionais (BRASIL, 2006a).  

A acupuntura consiste na  introdução de agulhas em partes específicas do 

corpo para produzir efeitos terapêuticos, e sua movimentação, através de 

determinadas técnicas, pode melhorar os resultados da terapia  (BAO et al., 2014; 

CHA et al., 2006). Ela valoriza todos os fatores que possam interferir no processo 

saúde-doença, considerando as mínimas partes do corpo que possam influenciar em 

todo o organismo (DORIA; LIPP; SILVA, 2012). Acredita-se que as agulhas, quando 

inseridas na pele, incentivam a disseminação de substâncias que irão promover 

alguns dos efeitos identificados após realização da terapia (BRASIL, 2006a).  

Essa terapia pode ser útil em vários problemas de saúde, como casos de 

depressão, dependência de substâncias químicas, para alguns efeitos indesejáveis 

decorrentes da realização da quimioterapia e cirurgia, para o alívio da dor, asma, 

regulação de funções orgânicas e da resposta imune, minimizar sequelas de 

Acidente Vascular Cerebral, dentre outros (BAI et al., 2014; BRASIL, 2006a; 

RODRÍGUEZ et al., 2014).  

Observa-se que a acupuntura está se expandido, porém, a realização de mais 

estudos que comprovem os efeitos dessa terapia possibilitará que essa prática 

terapêutica tenha cada vez mais repercussão positiva (BRASIL, 2006a; FLORIAN; 

MEIRELLES; SOUSA, 2011). 
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3.2.2 Homeopatia 

A homeopatia, desenvolvida por Samuel Hahnemann, surgiu no Brasil em 

1840, mas somente a partir dos anos 80 passou a ser disponível nos serviços 

públicos de saúde, e com a introdução do SUS no país os atendimentos utilizando 

essa terapia se estenderam (BRASIL, 2006a).  

A homeopatia é conduzida pela lei dos semelhantes, acreditando que a 

administração de determinadas substâncias que provocam reações em um 

organismo sadio, combaterá os mesmos sintomas em casos de doenças. Tal 

mecanismo ocorre através da ativação de processos orgânicos contra essas 

alterações. Exemplo: administração de uma substância que causa febre em um 

indivíduo sadio a fim de tratar a febre em um organismo doente (BRASIL, 2006a; 

TEIXEIRA, 2014). Os medicamentos utilizados, apresentando substâncias muito 

diluídas, são de origem natural e consideram aspectos individuais do paciente, como 

as características dos seus sintomas e o meio em que está inserido (CÃLINA et al., 

2014; RODRÍGUEZ-VAN LIER et al., 2014).   

Já o modelo biomédico adota medicamentos baseados no princípio dos 

contrários, utilizando substâncias que provocam, no organismo doente, efeitos 

contrários aos sintomas apresentados. Exemplos: no processo inflamatório, usa-se 

um anti-inflamatório, na presença de depressão, antidepressivo e com acidez, 

antiácido (TEIXEIRA, 2014).   

A homeopatia adota também o princípio vitalista, baseado na existência de 

uma força que conduz a vida (BRASIL, 2006a). Muitos acreditam que a ação 

primária dos medicamentos homeopáticos é decorrente da interferência na força 

vital presente no organismo, tendo como consequência alteração no processo 

saúde-doença. Já a ação secundária, ou reação, é a resposta da força vital na 

tentativa de conservar sua homeostase. Assim, a homeopatia utiliza essa ação 

secundária para promover os efeitos terapêuticos dos seus medicamentos 

(HAHNEMANN, 1995; TEIXEIRA, 2014).  

   Para a homeopatia, a força vital que existe em cada sujeito é responsável 

pela possibilidade de auto-cura, otimizada pela administração dos remédios 

homeopáticos (HARESNAPE, 2013). Contudo, vale ressaltar uma versão defendida 

por Cãlina et al. (2014), afirmando a existência de muitas dúvidas em relação à 
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homeopatia e indicando que os medicamentos homeopáticos, por causa da diluição 

realizada nas substâncias presentes, não ocasionam efeitos biológicos.      

3.2.3 Medicina Antroposófica 

O precursor da Medicina Antroposófica (MA) foi o austríaco Rudolf Steiner, 

que na década de 20, na Suiça, iniciou os trabalhos nessa área (FOLLADOR, 2013). 

A Medicina Antroposófica, presente no Brasil há cerca de 60 anos, é uma 

abordagem terapêutica que busca garantir a visão holística durante o cuidado à 

saúde.  

Essa medicina conserva propostas da biomedicina, como recursos 

diagnósticos disponíveis e tratamentos convencionais, ampliando as possibilidades 

terapêuticas através de outras alternativas existentes, como massagem rítmica, 

terapias artísticas, homeopatia, fitoterapia, dentre outras (BRASIL, 2006a; 

FOLLADOR, 2013). 

A massagem rítmica, através da utilização de várias técnicas, além de 

propiciar a melhora do estado físico do paciente, contribui para o tratamento de 

doenças (KIENLE et al., 2013), assim como a terapia envolvendo a arte, que pode 

ser realizada de forma individual ou em grupo utilizando inúmeros recursos como a 

música, desenhos e pinturas (KIENLE et al., 2013).     

O aconselhamento, também outra ferramenta utilizada na MA, promove o 

diálogo sobre diversos setores da vida do paciente (KIENLE et al., 2013). A MA 

pesquisa alterações presentes em todos os âmbitos da vida do sujeito envolvido no 

plano de cuidados, possibilitando uma abordagem integral, estimulando ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, com a colaboração do paciente 

(FOLLADOR, 2013).  

Com a proposta de acompanhar as ações da MA no SUS, assim como 

adquirir mais conhecimentos sobre os resultados encontrados decorrentes da sua 

utilização, foi publicada a Portaria nº 1.600 de 17 de julho de 2006 (BRASIL, 2006b).     
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3.2.4 Termalismo-Crenoterapia 

É a utilização de águas minerais como recurso terapêutico. Seu uso no Brasil 

foi incentivado pelos colonizadores que no país chegaram (BRASIL, 2006a; 

QUINTELA, 2004). 

De acordo com o Art. 1º, do Capitulo I, presente no Decreto-lei nº 7841, de 08 

de agosto de 1945, que estabelece o Código de Águas Minerais: 

Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de 
fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou 
propriedades físicas ou físicoquímicas distintas das águas comuns, 
com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. 
(BRASIL, 1945, p. 1).  
 

Desde muito tempo as águas minerais eram utilizadas, mas só a partir do 

século XVIII que iniciaram estudos para identificação dos seus elementos químicos 

presentes (QUINTELA, 2004). A partir dos anos 90, o Termalismo ganhou destaque 

por oferecer à sociedade, de forma coletiva, essa prática através do reconhecido 

Termalismo Social (BRASIL, 2006a).  

Vale ressaltar que as águas minerais têm características e composições 

diferentes nos inúmeros lugares em que ela pode ser encontrada. Inclusive, a 

depender da doença que se pretende tratar, pode ser indicada uma água com 

propriedades específicas (ALEXANDRE; MALCATA, 2000).  

Discute-se o Termalismo como possibilidade de atender às necessidades 

sociais, tanto no âmbito da saúde como no setor do turismo, movimentando a 

economia (QUINTELA, 2004).  

Algumas pesquisas já realizadas identificaram resultados positivos 

provenientes da terapia com água mineral, mas são necessários estudos que 

comprovem os reais benefícios dessa prática (ALEXANDRE; MALCATA, 2000; 

PIRES, 2006).  

3.2.5 Fitoterapia 

A fitoterapia é uma terapia baseada na utilização de plantas com 

propriedades medicinais. O consumo dessas plantas está associado com o 

conhecimento repassado por várias gerações, e mesmo com estudos na área da 

fitoterapia, as plantas permanecem sendo utilizadas considerando o saber popular 

(ALVIM et al., 2006; BRASIL, 2006a).  
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O saber popular sobre os efeitos positivos decorrentes da utilização de 

plantas medicinais é fator importante na disseminação da prática da fitoterapia, e 

reconhecido como de interesse científico (MACIEL et al., 2002). Há muito tempo o 

homem identificou plantas como possibilidade para o tratamento de doenças, e por 

vários anos as plantas medicinais foram as mais importantes fontes utilizadas 

terapeuticamente (BADKE et al., 2011).  

No Brasil, a imensa vegetação presente, a influência de diferentes grupos 

étnicos com conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais e a falta de acesso 

de grande parte da população a serviços de saúde com qualidade, contribuem para 

o desenvolvimento da fitoterapia (BRASIL, 2006c; VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 

2005). Vale ressaltar que durante compra e venda popular de plantas medicinais, 

deve-se ter atenção com a correta identificação da espécie vegetal, assim como 

possíveis efeitos indesejáveis decorrentes da utilização das ervas, como por 

exemplo, a toxicidade, evento bastante preocupante (VEIGA JUNIOR; PINTO; 

MACIEL, 2005). 

O Brasil possui uma extensa flora com muitas plantas consideradas 

popularmente como medicinais, carecendo, contudo, de confirmação científica. 

Porém, sabe-se que as espécies vegetais possuem princípios ativos, que são os 

responsáveis pelos efeitos terapêuticos identificados após seu uso (SANTOS; 

TORRES, 2012). 

Nas plantas ocorrem várias transformações químicas, chamadas de 

metabolismo, e as substâncias resultantes desse processo são conhecidas como 

metabólitos (SANTOS, 2004). Os chamados metabólitos secundários servem como 

agentes biológicos para outros seres, sendo de interesse científico por possibilitar a 

descoberta de inéditas moléculas com possíveis efeitos terapêuticos para o homem 

(SANTOS, 2004; SARTI; CARVALHO, 2004).  

Assim, após realização de estudos científicos que comprovem os efeitos 

terapêuticos de plantas medicinais, estas podem ser de grande valia para o Sistema 

de Saúde, por serem de fácil acesso e menor custo. E os profissionais de saúde são 

sujeitos indispensáveis para auxiliar a população no correto uso de plantas 

medicinais (ARNOUS; SANTOS; BEINNER, 2005; SENA et al., 2007).  

A partir dos anos 80, várias ações foram desenvolvidas com interesse em 

fortalecer a incorporação da fitoterapia no SUS, possibilitando maior cobertura 

assistencial aos seus usuários (BRASIL, 2006c). 
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Algumas iniciativas, realizadas para favorecer a introdução da fitoterapia na 

atenção básica, devem ser citadas: a Resolução Ciplan Nº 8/88 direcionou a 

introdução e a prática da fitoterapia nos serviços de saúde. Em 1996, o Relatório da 

10ª Conferência Nacional de Saúde estimulou a implementação da fitoterapia no 

SUS e delegou ao Ministério da Saúde a tarefa de incentivar sua prática. A Política 

Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria nº 3916/98, refere sobre o 

desenvolvimento de estudos da vegetação brasileira para a identificação de 

compostos com propriedades farmacológicas. Em 2003, o Relatório do Seminário 

Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica, e o 

Relatório da 12ª Conferência Nacional de Saúde favoreceu o incentivo da utilização 

da fitoterapia no SUS, e indicou a necessidade de investimentos em pesquisas e 

tecnologias para o desenvolvimento de fármacos a partir de plantas medicinais, 

respectivamente (BRASIL, 2006a).   

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica aborda sobre a articulação 

de estratégias entre vários setores que visem a utilização da fitoterapia na atenção à 

saúde (BRASIL, 2006a).   

Em 2006, foi publicada a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, com objetivo geral de “Garantir à população brasileira o acesso seguro 

e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável 

da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional” 

(BRASIL, 2006c, p. 20).   

Dentre os resultados, consequência da atenção nacional para políticas 

voltadas para área da fitoterapia, vale ressaltar a Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse para o SUS (RENISUS). Essa publicação especifica uma 

lista de plantas medicinais que deve ser foco de atenção em investimentos e 

estudos para produção de fitoterápicos (BRASIL, 2012). Na RENISUS contém 71 

espécies vegetais com possibilidade de atuar no tratamento de doenças (BRASIL, 

2009).  

Os fitoterápicos são medicamentos que utilizam princípios ativos unicamente 

de origem vegetal, e seus efeitos devem ser embasados pela utilização popular, 

estudos científicos ou demonstrações clínicas (BRASIL, 2010).    

Apesar da atual atenção dada a fitoterapia, estudos que respaldem a sua 

utilização ainda são escassos. É indispensável a realização de pesquisas para 

respaldar e tornar mais segura a incorporação dessa prática no Sistema Único de 
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Saúde (SANTOS et al., 2011). É necessário também capacitar os profissionais de 

saúde para, através da aquisição de informações sobre eficácia e segurança, a 

utilização de plantas medicinais seja estimulada (THIAGO; TESSER, 2011). 

3.3 Etnobotânica e Etnofarmacologia 

Para  a pesquisa de plantas medicinais, vários métodos podem ser utilizados 

(ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006). A abordagem etnodirigida preserva o 

conhecimento transmitido por gerações para associá-lo às pesquisas realizadas pela 

comunidade científica, englobando estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos. 

Essa abordagem dispensa a aleatoriedade durante identificação das espécies 

vegetais para a coleta, presente na abordagem randômica (ALBUQUERQUE; 

HANAZAKI, 2006; SOUZA et al., 2013) 

A etnobotânica é uma ciência que articula várias áreas do saber, objetivando 

identificar plantas utilizadas pela população e conhecer como as comunidades 

utilizam as espécies vegetais para o tratamento de doenças, repassando as 

informações para o contexto científico. Essa ciência favorece a preservação de 

informações populares mesmo com a dinâmica social (GANDOLFO; HANAZAKI, 

2011; NETO et al., 2014; PATZLAFF; PEIXOTO, 2009).  

A etnofarmacologia, ciência interdisciplinar, considera o saber popular sobre 

plantas medicinais já utilizadas pelo homem e que possuem determinados efeitos 

terapêuticos conhecidos, otimizando assim, o tempo durante os estudos. Esse 

enfoque tem mais possibilidade de contribuir com a identificação de compostos 

bioativos até então desconhecidos (ELISABETSKY; SOUZA, 2004; MACIEL et al., 

2002; SAMPAIO-SANTOS; KAPLAN, 1997).  

O estudo etnofarmacológico busca informações sobre a utilização de plantas 

medicinais e realiza testes para comprovar as indicações terapêuticas. Vale lembrar 

que muitas pessoas mesmo sem formação acadêmica detém grande conhecimento, 

colaborando assim com a ciência (ELISABETSKY, 2003).   

Em relação às plantas, há muito tempo o homem utiliza o meio ambiente 

como possibilidade de satisfazer suas necessidades, adquirindo assim, amplo 

conhecimento sobre os vegetais (RANGEL; BRAGANÇA, 2009).  

 No passado, o homem foi identificando plantas com ações terapêuticas, 

permitindo desde então, através das experiências adquiridas, relacionar espécies 

vegetais considerando a utilidade medicinal (VON POSER; MENTZ, 2004). Então, 
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verifica-se que para a escolha de plantas que serão utilizadas no desenvolvimento 

de pesquisas, considerar o conhecimento popular é de grande importância 

(SAMPAIO-SANTOS; KAPLAN, 1997).  

3.3.1 Interdisciplinaridade 

Para suprir a deficiência de entendimento sobre complexas questões 

presentes no mundo atual, como as relacionadas com a saúde, a 

interdisciplinaridade pode ser visualizada como uma possibilidade (VILELA; 

MENDES, 2003).   

A interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem que possibilita a 

articulação de conhecimentos e práticas que vão além dos presentes no campo 

científico, englobando também o saber popular (LEFF, 2000).  

 No âmbito da saúde, o processo de aprendizagem referente à educação dos 

profissionais da área, vem merecendo atenção, pois a atual grade curricular de 

alguns cursos valoriza aspectos que não contemplam as necessidades dos 

envolvidos no processo de cuidar (BAGNATO; MONTEIRO, 2006).  

A divisão do trabalho, realizada durante a industrialização, possibilitou a 

presença de um currículo disciplinar, favorecendo a especialização do 

conhecimento, mas a interdisciplinaridade propõe visualizar o mundo de maneira 

mais ampla, indo além da proposta disciplinar (AUGUSTO et al., 2004).  

Com a divisão do saber e a lacuna existente entre o produzido através da 

ciência e as experiências populares, a atuação dos profissionais fica restrita 

(BAGNATO; MONTEIRO, 2006). Assim, a interdisciplinaridade surge para promover 

a integração entre as diferentes áreas do conhecimento, objetivando romper o 

processo de excessiva especialização e fragmentação dos saberes (THIESEN, 

2008).  

O meio científico procura conhecer a sua função frente ao mundo pós-

moderno. Sabe-se que o conhecimento só adquire valorização quando se aplica à 

vida, pois a ciência interfere na sociedade, do mesmo modo que a sociedade 

influencia a ciência (COIMBRA, 2000).  

A produção de fitoterápicos, por exemplo, também reflete a necessidade de 

um trabalho interdisciplinar. Inúmeros estudos são realizados desvinculados uns dos 

outros. Pesquisas descobrem compostos químicos e efeitos farmacológicos de 
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plantas com possíveis atividades terapêuticas, mas não são desenvolvidos estudos 

abordando o cultivo e coleta sustentável dos vegetais (TOLEDO et al., 2003). 

Um trabalho interdisciplinar utiliza diferentes visões articuladas para a 

construção de conhecimento, possibilitando pesquisas com maior rigor. Sendo 

assim, estudiosos já admitem a necessidade de uma integração entre saberes para 

superar os prejuízos decorrentes da disciplinarização. Suspeita-se que o saber 

fragmentado não consiga atender a demanda da sociedade (ARTMANN, 2001; 

CARNEVALE, 2014).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Aspectos éticos 

O projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética e Deontologia 

em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), sendo registrado, após aprovação, sob o nº 0002/240714 

CEDEP/UNIVASF.  

4.2 Coleta e identificação do material botânico 

A coleta do material botânico, realizada no Recanto Madre Paulina 

(09º22’59,74”S e 040º31’16,96”W), foi concretizada pela manhã nos dias 14/10/2014 

e 10/12/2014, de acordo com disponibilidade do botânico que auxiliou a realização 

dessa atividade, sendo coletadas apenas as plantas que apresentavam no momento 

flor e/ou fruto, ramos férteis, partes necessárias para correta identificação. 

Foram coletadas duas amostras de cada planta utilizada no Recanto Madre 

Paulina, rotuladas de acordo com o nome especificado pelos funcionários da 

instituição, nome popular, e posteriormente, com ajuda de um botânico, membro da 

equipe de Inventário Florestal do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental-

NEMA/UNIVASF do Programa de Conservação de Fauna e Flora/Projeto de 

Integração do São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional/Ministério da 

Integração, classificadas quanto à espécie e família botânica para determinação do 

nome científico. 

No trabalho de identificação foram utilizadas bibliografias especializadas 

(LORENZI, 2008a; LORENZI, 2008b; LORENZI; MATOS, 2008; LORENZI, 2009a; 

LORENZI, 2009b; SOUZA; LORENZI, 2012; QUEIROZ, 2009). As famílias botânicas 

seguem a proposta de classificação do “The Angiosperm Phylogeny Group” (APG II, 

2003) e os gêneros como em Souza e Lorenzi (2012). A nomenclatura taxonômica 

seguiu a indicada pelo “International Plant Names Index” (IPNI) e do “Missouri 

Botanical Garden” (MOBOT, 2008), assim como a Lista de Espécies da Flora do 

Brasil.  

Uma amostra de cada planta foi utilizada para elaboração de exsicatas, que 

foram armazenadas em pasta, para ser entregue ao Recanto Madre Paulina e 

assim, auxiliar o desenvolvimento da fitoterapia no estabelecimento.  
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A outra amostra foi empregada para depósito no Herbário do Trópico Semiárido 

(HTSA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, onde 

recebeu um número de tombo específico. 

4.3 Confecção das exsicatas 

O material botânico coletado foi preparado para herbário através dos métodos 

usuais de coleta e herborização botânica descritos em Mori et al. (1989). 

Inicialmente o material foi prensado em campo e seco em estufa a 85 ºC em no 

máximo cinco dias. Na prensagem, as plantas coletadas foram colocadas estendidas 

entre folhas de jornais, empilhadas, com papelão na parte superior e inferior, e 

comprimidas com duas partes iguais de madeira, com ripas entrelaçadas, e um cinto 

de prensagem. A secagem foi realizada utilizando a estufa de secagem e 

esterilização de ar forçado. 

Cada amostra utilizada para confecção da exsicata fornecida ao Recanto 

Madre Paulina foi costurada com linha de costura em papel cartão branco e 

identificada por uma etiqueta contendo informações sobre a planta, como nome 

científico, popular, data da coleta e nome do coletor.  

A exsicata para depósito no herbário foi confeccionada colando a amostra em 

cartolina branca, com identificação sobre aspectos da planta. As partes reprodutivas, 

como flores e sementes, foram anexadas em envelope apropriado para 

herborização. Cada exsicata recebeu uma numeração, correspondente ao número 

de tombo, identificando o depósito da espécie no herbário.  

4.4 Coleta de dados 

Mediante realização de busca nos prontuários dos pacientes do Recanto 

Madre Paulina, com roteiro de perguntas, ver apêndice A, as informações sobre as 

plantas indicadas para os pacientes foram repassadas pelos profissionais 

responsáveis pela prática da fitoterapia na instituição. Foram identificados, além do 

nome popularmente conhecido, a indicação terapêutica, parte da planta utilizada e 

forma de utilização.  

Vale ressaltar que os profissionais do Recanto Madre Paulina têm uma 

formação na área da fitoterapia, baseada principalmente em algumas literaturas, 

conhecimentos populares repassados e experiências. 
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Para o cálculo do tamanho da amostra, foi considerado margem de erro 

máxima de 5%, nível de confiança de 95% e probabilidade de 50%. Foram incluídos 

todos os pacientes que permaneceram na instituição para realização de tratamento 

interno no ano de 2014, totalizando 201 pacientes. Assim, após cálculo realizado, a 

amostra mínima necessária foi de 132 pacientes, mas foram utilizados dados de 140 

pacientes.  

Foi utilizada a fórmula amostral para populações finitas, expressa logo abaixo, 

considerando Triola (2013).  

 

n =       ∂².p.q.N 

        e².(N-1)+ ∂².p.q 

Onde: 

n = Tamanho da amostra 

∂ = Corresponde ao valor crítico, relacionado com o grau de confiança adotado, da 

distribuição normal padronizada 

p = Corresponde à probabilidade de 50% 

q = Corresponde à probabilidade de 50% 

N = Tamanho da população 

e = Erro máximo 

 

Aleatoriamente os pacientes foram identificados, e através de busca realizada 

nos prontuários, as informações foram coletadas, sendo repassadas pelos 

funcionários que iam associando as doenças com plantas indicadas.  

Os dados obtidos foram confrontados com a literatura existente, em livros e 

bases de dados como SCIELO, PUBMED e LILACS, e realizado um paralelo para 

determinar se o conhecimento popular condiz com as informações científicas 

existentes. 

4.5 Análise dos dados  

Para análise de alguns dados foi utilizado o teste qui-quadrado (aderência 

para uma amostra – proporções esperadas iguais). O teste qui-quadrado é utilizado 

para identificar se existem diferenças significativas entre grupos independentes, 

testando a hipótese de que os grupos diferem em relação a alguma característica 

(SIEGEL; CASTELLAN JUNIOR, 2006). Nesse teste, o nível de significância 
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utilizado refere-se à probabilidade ofertada para que a diferença identificada seja 

entendida como estatisticamente significativa (FEIJOO, 1996). Foram considerados 

significativos os valores de p<0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após cálculo realizado foram selecionados aleatoriamente dados referentes a 

140 pacientes, que permaneceram internos em tratamento na instituição, no período 

de janeiro a dezembro de 2014.  

Foram levantadas algumas informações pessoais dos pacientes do Recanto 

Madre Paulina, conforme tabela 1, como sexo, cidade de residência e idade, para 

identificar o perfil dos usuários da instituição, e assim caracterizar minimamente a 

população alvo da pesquisa.  

Tabela 1 – Perfil dos pacientes do Recanto Madre Paulina. 

 

Variáveis Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

% 

Teste qui-
quadrado 

Valor p 

Sexo   p<0,01 

Masculino 40 29,0  

Feminino 100 71,0  

Idade   p<0,01 

10-19 anos 6 4,3  

20-59 anos 82 58,6  

≥ 60 anos 52 37,1  

Cidade de 
residência 

  p<0,01 

Petrolina-PE 58 41,4  

Juazeiro-BA 26 18,6  

Outras Cidades 56 40,0  

Estado Civil   p<0,01 

Sem informação 29 20,7  

Casado 51 36,4  

Separado/Divorciado 19 13,6  

Solteiro 32 22,9  

Viúvo 9 6,4  

Nota: Teste Qui-Quadrado / Significativo p<0,05. 
Fonte: Autoria própria 
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Em relação ao sexo, observou-se que dentre os pacientes selecionados 

nesse estudo, 71,0%, a maioria dos que realizaram tratamento no Recanto Madre 

Paulina no ano de 2014, foram do sexo feminino, e apenas 29,0% do sexo 

masculino, sendo essa diferença significativa, p<0,01. 

Os homens se preocupam menos com a saúde, esse, inclusive, foi um dos 

motivos para que o Ministério da Saúde publicasse em 2009 a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que considerou também o maior 

risco desse grupo populacional para o desenvolvimento de problemas crônicos e de 

maior gravidade, assim como, uma menor expectativa de vida (CHAKORA, 2014).  

Um estudo realizado por Gomes, Nascimento e Araújo (2007) ao entrevistar 

homens, identificou através da opinião dos participantes que as características dos 

homens diferem das mulheres e que a masculinidade estava associada à menor 

procura por serviços de saúde, pois a demonstração de medo e fraqueza, associada 

à procura por assistência à saúde foge dos padrões desse grupo social. 

No Brasil, pesquisas referentes ao mundo masculino ganharam ênfase nos 

últimos anos, destacando a importância da relação entre homem e saúde, pois a 

percepção do que é ser homem pode influenciar na busca pelo cuidado de saúde, 

ocasionando uma maior vulnerabilidade masculina (MACHIN et al., 2011).  

Por isso a importância de priorizar ações que contemplem a saúde do homem 

para que os mesmos se conscientizem sobre a importância do cuidado à saúde 

(DAMASCENO et al., 2012). Inclusive, deve-se incentivar à procura por serviços 

alternativos de saúde, pois se os homens já têm dificuldade em utilizar os serviços 

que abordem práticas da biomedicina, a resistência pode ser maior quando se tratar 

da medicina não convencional, que ainda gera algumas dúvidas por falta de maiores 

pesquisas científicas. 

Outro fator, além da influência estabelecida pelo sexo, que interfere na 

procura por assistência à saúde, é a idade, que traz como consequência maior 

possibilidade no desenvolvimento de alguns problemas de saúde. 

Sendo assim, após análise estatística realizada, considerando a variável 

idade, foi identificado que nenhuma criança foi atendida no Recanto Madre Paulina 

no período pesquisado, e que a maior procura por assistência na instituição foi de 

pacientes pertencentes ao grupo de adultos e idosos (Tabela 1).  

Na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) determina que estão os adolescentes. Os adultos, a partir dos 20 anos e os 
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idosos a partir dos 60 anos (BRASIL, 2003; EISENSTEIN, 2005). Assim, nesse 

estudo 4,3% dos pacientes eram adolescentes, os adultos 58,6% e os idosos 37,1%.  

Observa-se que nos países em desenvolvimento, como no Brasil, o número 

de idosos encontra-se em crescimento, ocasionando mudanças nos padrões de 

adoecimento da população, evidenciando doenças relacionadas ao processo de 

envelhecimento, aumentando a necessidade por assistência à saúde (LIMA-COSTA; 

VERAS, 2003).  

No início do século XX, a perspectiva era de apenas 33 anos, atualmente, 

objetiva-se que o homem consiga viver muito mais. É necessário contudo, ter, além 

de maior expectativa de vida, qualidade. Assim, o modelo de atenção à saúde deve 

considerar a presente realidade dos brasileiros (VERAS, 2001).  

Dentro desse contexto, pode-se inferir que o modelo não convencional, com 

sua proposta de integralidade, favorece o cuidado tanto de jovens, para a conquista 

de uma velhice saudável, como para os já presentes na terceira idade. Esse modelo 

busca atender todas as necessidades dos sujeitos, trabalhando não apenas na cura 

de doenças, mas também com a prevenção (BRASIL, 2006a).    

No Recanto Madre Paulina, referência em medicina alternativa/complementar, 

de acordo com a amostra dessa pesquisa, 60,0% dos pacientes são residentes das 

cidades de Petrolina/PE, onde encontra-se a instituição, e Juazeiro/BA, cidade 

vizinha (Tabela 1). Os demais pacientes são de outras cidades diversas, tanto 

próximas a Petrolina, a exemplo de Cedro/PE e Santa Maria da Boa vista/PE, como 

mais distantes, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. Dentre os selecionados, 1 paciente, 

correspondendo a 0,70%, não era do Brasil. Pode-se sugerir que um dos motivos 

pela maior procura dos Petrolinenses e Juazeirenses esteja relacionado com a 

proximidade e consequente facilidade no acesso à instituição. 

Porém, vale ressaltar pesquisa realizada por Damasceno et al. (2012). Os 

resultados mostraram que apenas 45%, menos da metade, dos pacientes 

entrevistados no Recanto Madre Paulina eram das cidades de Petrolina/PE e 

Juazeiro/BA. Os outros 55% se distribuíram entre outras localidades. Comparando 

com os dados do presente estudo, houve uma diferença significativa (Tabela 2), 

sendo que a variável residência estudo 1 refere-se à pesquisa realizada por 

Damasceno et al. (2012); e a variável residência estudo 2, à presente pesquisa.  
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Tabela 2 – Comparação entre 2 estudos realizados no Recanto Madre Paulina considerando 
à variável residência. 
 

Variáveis Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

% 

Valor p 

Residência    

Residência Estudo 1 18 45% p<0,01 

Residência Estudo 2 84 60% p<0,01 

Nota: Teste Qui-Quadrado (Aderência para uma amostra – proporções esperadas iguais) /  
Significativo p<0,05. 

Fonte: Autoria própria 
 

Petrolina/PE e Juazeiro/BA, cidades do sertão nordestino, pertencentes à 

microrregião do Submédio do Vale do São Francisco, atualmente são reconhecidas 

pela fruticultura irrigada. O desenvolvimento agrícola trouxe, como consequência, 

avanços econômicos, assim como efeitos no setor saúde, tendo nessas cidades 

uma grande oferta de serviços de saúde (SOBEL, 2006). Petrolina e Juazeiro se 

tornaram referências em saúde, possibilitando que seus habitantes usufruam de 

serviços sem se deslocarem para grandes centros, e que pessoas de outras 

localidades procurem alternativas terapêuticas nessas cidades.   

Sendo assim, são necessárias outras pesquisas para identificar possíveis 

mudanças no perfil dos usuários do Recanto, sendo interessante inclusive, buscar 

respostas para as motivações pela procura das terapias alternativas na instituição.  

Vale mencionar que outro fator de importância na contribuição da procura 

pelo Recanto Madre Paulina, independente da cidade em que o paciente reside, é o 

resultado satisfatório decorrente da terapêutica adotada pela instituição. 

Depoimentos, presentes no site do Recanto, confirmam os resultados positivos após 

terapias adotadas (RECANTO MADRE PAULINA, 2015).   

A figura 1 demonstra que 11,21% dos pacientes procuraram o Recanto Madre 

Paulina por sentirem dor em alguma parte do corpo. Outros pacientes referiram 

insônia, tristeza/depressão (6,03%), sobrepeso/obesidade (5,60%), hipertensão 

(4,89%), estresse (3,88%), edema (2,59%), constipação e diabetes (2,44%) e outros 

diversos problemas de saúde como gastrite, ansiedade, gases, câncer, tosse, 

cansaço, dentre outros (47,71%).  

 

 



Figura 1 – Principais motivos da procura por tratamento no Recanto Madre Paulina.
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Principais motivos da procura por tratamento no Recanto Madre Paulina.

Fonte: Autoria própria 

A dor incomoda mais que qualquer doença isolada e é considerada como o 5º 

vital (SMELTZER; BARE, 2005). “A Associação Internacional de Estudos para 

Dor define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada a um dano real ou potencial dos tecidos ou descrita em termos de tais 

2006, p. 611).  

A dor é um dos sintomas mais prevalentes e tem a subjetividade como grande 

diferente dependendo do indivíduo que a sente, podendo 

sinalizar alguma alteração orgânica, induzindo o indivíduo a procurar formas de 

tabelecer o equilíbrio do corpo (PINTO et al., 2006).  

A falta de um sono adequado também tornou-se problema de s

nte frequente (CLEMENTE, 2006). A insônia, alteração no padrão do sono

estar físico e mental, contribuindo para mudanças de humor, 

dificuldades no âmbito social (CLEMENTE; 2006, ALVES;

, podendo ser decorrente de ansiedade, estresse, dor, de

dentre outros (SILVA FILHO; PRADO, 2007).  

A depressão se difere da tristeza pela sua duração e intensidade. A 

depressão ocasiona um humor deprimido e falta de interesse em atividades 

prazerosas por no mínimo 2 semanas (SMELTZER; BARE, 2005).

Nas últimas décadas, houve um aumento na prevalência de sobrepeso e 

O sobrepeso é definido como o excesso de peso de um indivíduo. 
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Principais motivos da procura por tratamento no Recanto Madre Paulina. 
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obesidade, um grau maior de sobrepeso, é caracterizada pelo acúmulo excessivo de 

gordura, podendo ser identificada como uma doença e um fator de risco para o 

desenvolvimento de várias outras doenças (BRASIL, 2006d). 

 A hipertensão arterial é um sério problema de saúde, estando associada no 

desenvolvimento de outras enfermidades, a exemplo do acidente vascular cerebral. 

A hipertensão é caracterizada por pressão ≥ 140/90 mmHg (BRASIL, 2006e).     

O estresse, que com frequência acomete inúmeras pessoas, provoca 

alterações no equilíbrio do organismo, com consequentes implicações no processo 

saúde-doença, devido às tensões que o corpo enfrenta (PAFARO; MARTINO, 2004).  

Edema é o acúmulo de fluido dentro dos tecidos do corpo, e pode estar 

associado a vários problemas de saúde como cardíacos e renais (GUIMARÃES, 

2002). A Constipação refere-se à alteração na frequência da evacuação intestinal ou 

no esforço necessário para que a eliminação aconteça (GUIMARÃES, 2002).  

O diabetes representa um grupo de enfermidades identificadas por aumento 

do nível de glicose no sangue, podendo ocasionar outros inúmeros problemas de 

saúde (BRASIL, 2006f).  

De acordo com a figura 2, 25,70% dos pacientes procuraram o Recanto 

Madre Paulina mais de uma vez. Desconsiderando as pessoas que passaram na 

instituição e não precisaram mais de atendimento, por terem conseguido a cura e 

não terem desenvolvido nenhum outro problema de saúde, como existe retorno à 

instituição, é possível acreditar que há uma boa aceitação dos pacientes quanto às 

terapias adotadas no Recanto Madre Paulina.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Distribuição dos pacientes d
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O Quadro 1 apresenta foto das plantas indicadas, dentre as 64 identificadas, 

pelos profissionais do Recanto para serem utilizadas durante terapêutica pelos 

pacientes, com respectivo nome popular, científico, indicação terapêutica, 

relacionando a parte da planta usada com a preparação e forma de utilização, e 

número de identificação após depósito no Herbário do Trópico Semiárido (HTSA), da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 

Vale ressaltar que dentre as plantas indicadas, foram consideradas nesse 

estudo apenas as coletadas e identificadas, pois os nomes populares atribuídos a 

determinadas plantas, nem sempre condizem com a correta espécie vegetal 

(MENGUE, MENTZ, SCHENKEL, 2001).  

O quadro 1 mostra que a família com o maior número de indicações foi a 

Asteraceae, representando 20,59%, seguida de Lamiaceae e Fabaceae, cada uma 

com 17,65%, Verbenaceae e Myrtaceae com 5,88% cada e Costaceae, Moraceae, 

Anacardiaceae, Papaveraceae, Equisetaceae, Rutaceae, Crassulaceae, 

Chenopodiaceae, Cucurbitaceae, Plantaginaceae e Euphorbiaceae cada uma com 

2,94%.   

Observa-se que a parte mais utilizada das plantas é a folha (88,57%), seguida 

da casca (5,71%), flor (2,86) e fruto (2,86%), preparada como infusão (77,78%), 

sumo (11,11%), decocção (5,55%), suco (2,78%) e tintura (2,78%).  

Infusão é a preparação realizada quando água quente é vertida sobre a 

planta, tampando posteriormente o recipiente. Decocção é a preparação realizada 

quando a planta é fervida juntamente com a água e a tintura consiste na extração de 

drogas vegetais através do uso de álcool (BRASIL, 2011).   

O suco é resultado do fruto espremido e o sumo quando a planta fresca é 

triturada, podendo inclusive, acrescentar um pouco de água, quando o vegetal 

possuir pouco líquido, para nova trituração, após repouso (RODRIGUES, 2004). 

Dentre as 34 plantas presentes no quadro 1, que foram indicadas e 

identificadas, a Anacardium occidentale, Bauhinia forficata, Bidens pilosa, Dysphania 

ambrosioides, Costus spicatus, Eugenia uniflora, Momordica charatia, Morus nigra, 

Ocimum gratissimum, Plantago major, Psidium guajava e Gymnanthenum 

amygdalinum, totalizando 12 (35,29%), estão presentes na Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse para o SUS (RENISUS) (BRASIL, 2012).  
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Quadro 1 – Relação das plantas citadas, dentre as identificadas, com suas respectivas indicações e utilização. 

 

 

Foto da planta Nome 
popular 

Família Espécie Indicações Parte 
da 

planta 
usada 

Preparação Modo de 
usar 

Nº de 

depósito 

 

 

 

Agrião 

 

 

Asteraceae 

 
 

Acmella 
uliginosa 

(Sw.) Cass 

 
Estimulante, 
depurativo, 
gripe, memória  

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 

 

5984 

 

 

 

Água-de- 
alevante 

 

 

Lamiaceae 

 

 

Mentha 
spicata L. 

 
 
Gases, 
digestão, 
calmante, 
hipertensão, 
relaxante 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

6050 

 

 

 

 

 

Alcachofra 

 

 

 

Asteraceae 

 

Gymnanthenu
m 

amygdalinum 
(Delile) 

Sch.Bip. ex 
Walp. 

Eliminar ácido 
úrico, 
problemas 
hepáticos, 
digestão, 
melhorar o 
funcionamento 
do fígado, 
estimular o 
fígado, 
emagrecer, 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

6005 
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energético 

 

 

 

 

Alfafa 

 

 

 

Fabaceae 

 

 

 

Medicago 
sativa L. 

Aumentar o 
apetite, anemia, 
fortificante, 
estimulante, 
fortalece o 
sistema 
imunológico, 
cansaço  

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Sumo 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfavaca 

 

 

 

 

 

 

Lamiaceae 

 

 

 

 
 
 

Ocimum 
gratissimum L. 

eliminar nicotina 
pelo suor, 
gases, diurético, 
estimulante, 
reumatismo, dor 
nos braços, 
estimular os 
rins, emagrecer, 
hipertensão, 
depurativo, 
gripe, 
triglicerídeos, 
colesterol, 
digestivo, 
gastrite, 
aumentar o 
metabolismo 
hepático, 
infecção 
urinária, anti-
inflamatório, 
infertilidade, 
sinusite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oral 

 

 

 

 

 

 

5999 
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Alfazema 

 

 

 

Lamiaceae 

 

 

Cantinoa 
mutabilis 

(Rich.) Harley 
& 

J.F.B.Pastore 

 
 
 
Regular a 
menstruação 

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 

 

6018 

 

 

 

Amora 

 

 

Moraceae 

 

 

Morus nigra L. 

Regulariza os 
hormônios, 
menopausa, 
menstruação 
escura, 
rouquidão 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão/ 
Tintura 

 
 
 

Oral, 
gargarejo 

 

 

 

6007 

 

 

 

Andú 

 

 

Fabaceae 

 

 

 

Cajanus cajan 
(L.) Huth 

 
 
 

Alergia 

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 

 

5983 

 

 

 

Arnica 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

Solidago 
chilensis 
Meyen 

 
 
 
 
Rouquidão, dor 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5986 
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Artemísia 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

Artemisia 
vulgaris L. 

 
 
 
 

Fraqueza 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

6047 

 

 

 

Caju-roxo 

 

 

Anacardiaceae 

 

 
 
 

Anacardium 
occidentale L. 

 
 
 
 

Diabetes 

 
 
 
 

Casca 

 
 
 
 

Decocção 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

6055 

 

 

 

Cana- 
do-brejo 

 

 

Costaceae 

 

 

 

Costus 
spicatus 

(Jacq.) Sw. 

Diurético, 
depurativo, 
hipertensão, 
para o rim 
trabalhar 
melhor, edema, 
úlcera gástrica, 
problema renal 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5992 

 

 

 

 

 

Cardo-

santo 

 

 

 

 

 

Papaveraceae 

 

 

 

 
Argemone 

mexicana L. 

 
 
 

 
 

Tosse 

 
 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5981 
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Cavalinha 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Equisetaceae 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equisetum  
hyemale L. 

 
Fraqueza nos 
ossos, hérnia de 
disco, 
reumatismo, 
diurético, nódulo 
na cabeça, 
úlcera gástrica, 
infecção 
urinária, edema, 
ressentimentos 
no pulmão, 
depurativo, 
circulação, 
hipertensão, 
obesidade, vias 
urinárias, 
eliminar 
secreção, 
audição fraca, 
digestiva, 
remineralizador 
do organismo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5990 

 

 
 
 

Cordão-de- 
são- 

francisco 

 
 
 
 

Lamiaceae 

 
 
 

Leonotis 
nepetifolia (L.) 

R. Br. 

 
 
Problemas 
respiratórios, 
memória, 
estimulante  

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 
 
 

6002 
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Cravo-de- 
defunto 

 
 
 

Asteraceae 
 
 
 

 
 
 

Tagetes 
patula L. 

 
 
 

Dor no corpo 

 
 
 

Flor ou 
folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 
 
 

6015 

 

 
 
 
 

Dente-de- 
leão 

 
 
 
 

Asteraceae 
 

 
 
 
 

Taraxacum 
officinale F.H. 

Wigg. 

 
Estimular o 
fígado, 
depurativo, 
fígado, 
emagrecer  

 
 
 

Folha 

 
 
 

Sumo 

 
 
 

Oral 

 
 
 

5988 

 

 

Erva-

cidreira / 

melissa 

 

 

Verbenaceae 

 

 

 

Lippia alba 
(Mill) N. E. Br. 
ex P. Wilson 

 
Calmante, 
digestivo, 
estômago, 
insônia, refluxo, 
relaxante   

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 

 

5997 

 

 

 
 

Erva-de- 
são-joão 

 
/ 

flor-de-são-
joão 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fabaceae 
 
 
 

 
 

Senna 
macranthera 

(DC. ex 
Collad.) H. S. 

Irwin & 
Barneby 

 

 
 
 
 
Depressão, 
ansiedade 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 
 
 
 

6014 
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Fedegoso 

 
 
 

Fabaceae 

 
 

Senna 
occidentalis 

(L.) Link 

 
 
 

Eczema 

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 
 
 

6052 

 

 

 
 
 
 

Gervão 

 
 
 
 

Verbenaceae 

 
 
 

Stachytarphet
a cayennensis 

(Rich.) Vahl 

Esteatose 
hepática, 
digestão, 
aumentar o 
metabolismo 
hepático, 
fígado, melhorar 
o 
funcionamento 
do fígado, 
gastrite  

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 
 
 

 
6041 

 

 

 

Goiabeira 

 

 

Myrtaceae 

 

 

Psidium 

guajava L. 

 
 
 

Rouquidão 

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 

 

6054 

 

 
 
 

Limoeiro 

 
 
 

Rutaceae 

 
 
 

Citrus medica 
(L.) 

 
 
 

Antiácido, 
sinusite 

 
 
 

Fruta 

 
 
 

Suco/infusão 

 
 
 

Oral/ 
inalação 

 
 
 
 

6038 
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Malvão 
/ 

malva-do- 
reino 

 
 
 
 

Lamiaceae 

 
 
 

Plectranthus 
unguentarius 

(Codd.) 

 
 
 
Lesão oral, 
antiácido 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Bochecho 

 
 
 
 

5982 

 

 
 
 

Malva- 
santa 

 
 
 

Crassulaceae 

 
 
 

Kalanchoe 
pinnata (Lam.) 

Pers 

Antioxidante, 
gastrite, mucosa 
gástrica, 
depurativo, 
antiácido, 
emagrecer, 
calmante, anti-
inflamatório 

 
 
 

Folha 

 
 
 

Sumo 

 
 
 

Oral 

 
 
 

6013 

 

 

 

Mastruz 

 

 

Chenopodiaceae 

 

Dysphania 
ambrosioides 
(L.) Mosyakin 
& Clemants 

 
 
Calcificar ossos, 
hérnia de disco, 
recompor 
cartilagens  

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 

 

5987 

 

 
 
 
Melão-de- 

são- 
caetano 

 

 

Cucurbitaceae 

 

 

Momordica 

charantia L. 

 
 
 
Regularizar a 
menstruação 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5994 
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Mororó 

/ 

pata-de- 
vaca 

 

 

Fabaceae 

 

 

 

Bauhinia 
forficata Link 

 
 
 
Depurativo, 
diabetes, 
trombose 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5991 

 

 
 
 

Pau-ferro 

 
 
 

Fabaceae 

 
 

Libidibia 
ferrea (Mart. 
ex Tul.) L. P. 

Queiroz 

 
 
Micose, 
expectorante  

 
 
 

Casca 

 
 
 

Decocção 

 
 
 

Oral 

 
 
 

6008 

 

 

 

 

Picão 

 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

Bidens pilosa 

L. 

 
 
Estimular o 
fígado, 
esteatose 
hepática  

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

5978 

 

 

 

Pitanga 

 

 

Myrtaceae 

 

 

Eugenia 
uniflora L. 

 
 
Nódulo, 
próstata, 
pneumonia, 
reumatismo 

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 

 

 

6010 
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Transagem 

 
 
 
 
 

Plantaginaceae 

 
 
 
 
 

Plantago 
major L. 

Anti-
inflamatório, 
dor, protetor 
gástrico, 
rouquidão, 
expectorante, 
corrimento 
vaginal, lesão 
na pele, deixar 
o vício do 
cigarro, repor 
mucosa por 
causa da 
diarréia   

 
 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 
 

Sumo 

 
 
 
 
 

Oral 

 
 
 
 
 

6000 

 

 
 
 
 
 

Velame 

 
 
 
 
 

Euphorbiaceae 

 
 
 

Croton 
sonderianus 

Mull. Arg. 

Depurativo, 
estimula 
drenagem 
através da pele, 
manchas na 
pele, tumor  

 
 
 
 

Folha 

 
 
 
 

Infusão 

 
 
 
 

Oral 

 
 
 
 
 

5979 

 

 
 
 

Vick 

 
 
 

Lamiaceae 

 
 

 
Plectranthus 

hadienses var. 
tomentosus 

Codd 

           
 
 

Sinusite 

 
 
 

Folha 

 
 
 

Infusão 

 
 
 

Oral 

 
 
 

 
6033 

 

Fonte: Autoria própria / Fotos: André Paviotti Fontana. 
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A tabela 3 relaciona as plantas com número de indicações de uso, 

apresentado como frequência absoluta e relativa. Outras plantas foram 

mencionadas, mas como não tiveram seus nomes identificados de acordo com a 

classificação taxonômica, foram excluídas do presente estudo por não terem 

fundamentação científica, tendo em vista que considerar apenas o nome popular 

pode induzir ao erro.  

Percebe-se que a transagem foi a planta mais indicada (13,0%), depois o 

limão (11,4%), cavalinha (10,6%), malva-santa (10,2%), alfavaca (8,4%), e as 

demais que podem ser visualizadas logo abaixo.  

 
Tabela 3 – Relação em ordem decrescente da indicação das plantas. 

 

 

Planta 

 

 
Frequência 

absoluta 

 
Frequência 

relativa 
% 

   Transagem 65 13,1 

Limão 57 11,5 

Cavalinha 53 10,6 

Malva-santa 51 10,2 

Alfavaca 42 8,4 

Flor-de-são-
joão 

29 5,8 

Gervão 26 5,2 

Melissa 23 4,6 

Alfafa 19 3,8 

Picão 16 3,2 

Velame 16 3,2 

Água-de- 
alevante 

13 2,6 

Dente-de-leão 13 2,6 

Amora 12 2,4 

Andú 11 2,2 

Cana-do-brejo 11 2,2 

Pitanga 6 1,2 

Mororó 5 1,0 
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Alcachofra 4 0,8 

Malvão 4 0,8 

Caju-roxo 3 0,6 

Cordão-de- 
são-francisco 

3 0,6 

Mastruz 3 0,6 

Agrião 2 0,4 

Arnica 2 0,4 

Pau ferro 2 0,4 

Alfazema 1 0,2 

Artemísia 1 0,2 

Cardo-santo 1 0,2 

Cravo-de- 
defunto 

1 0,2 

Fedegoso 1 0,2 

Goiaba 1 0,2 

Melão-de-
são-caetano 

1 0,2 

Vick 1 0,2 

Total 499 100% 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Foram comparadas com a literatura as 10 plantas mais citadas, objetivando 

avaliar se a indicação mencionada pelos profissionais do Recanto Madre Paulina 

está de acordo com a literatura científica existente, em livros e bases de dados, 

como SCIELO, PUBMED e LILACS utilizando como palavra-chave o nome científico 

da planta. 

Em síntese, no Recanto Madre Paulina são cultivadas 129 espécies vegetais, 

93 espécies são utilizadas no tratamento de doenças. Neste trabalho foram 

identificadas, de acordo com o nome científico, 64 plantas consideradas medicinais 

dentre as presentes na instituição. Dessas 64 espécies, 34 foram indicadas para os 

pacientes selecionados para a pesquisa e apenas 10 plantas, das indicadas, foram 

comparadas com a literatura existente (conforme exposição que segue logo abaixo). 
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Plantago major (transagem)  

  

Indicada como anti-inflamatório, protetor gástrico, expectorante, para dor, 

rouquidão, corrimento vaginal, lesão na pele, deixar o vício do cigarro e repor 

mucosa por causa da diarréia.   

 A antiga Ceme (anterior Central de Medicamentos), que era vinculada ao 

Ministério da Saúde, ao realizar testes pré-clínicos com o chá das folhas de Plantago 

major, concluiu que essa planta não possui atividade anti-inflamatória, analgésica e 

antipirética. Porém, tendo em vista algumas outras pesquisas com resultados que 

demonstram essas atividades, principalmente em relação à ação anti-inflamatória, 

supõe a ocorrência de erros no experimento realizado pela Ceme (BRASIL, 2006g). 

 Plantago major, considerando estudos científicos realizados que respaldam a 

eficácia e segurança na sua utilização, foi incluída no Formulário de Fitoterápicos da 

Farmacopeia Brasileira, indicando seu uso como anti-inflamatório e antisséptico da 

cavidade oral (BRASIL, 2011).  

   Turel et al. (2009) realizaram uma pesquisa para avaliar a atividade anti-

inflamatória de Plantago major após indução de processo inflamatório em patas de 

ratos utilizando Carragenina. Para o experimento, foram utilizados 36 ratos divididos 

em 6 grupos com igual quantidade de animais. No grupo representando o controle 

foi administrado solução salina a 0,9%, no grupo de referência, indometacina 

3mg/Kg, e nos outros grupos o extrato de metanol de sementes de P. major em 

diferentes concentrações (5 mg/kg; 10mg/kg; 20 mg/kg; 25 mg/kg). A medição do 

volume das patas foi verificada imediatamente antes e três horas após a injeção com 

as substâncias determinadas para cada grupo. Como resultado, observou-se 

redução significativa do edema de pata nas doses de 20 e 25 mg/kg da planta, 

podendo concluir o efeito anti-inflamatório desse vegetal.  

A Candida albicans causa a candidíase, infecção que tem como uma das 

características o corrimento vaginal. Porém, vale ressaltar que existem outros 

agentes etiológicos causando doenças que apresentam corrimento vaginal. Sendo 

assim, é necessário identificar o agente responsável pela infecção para ser indicado 

o tratamento adequado (SMELTZER; BARE, 2005). 
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 Considerando o corrimento consequência da candidíase, a recomendação 

realizada pelos profissionais do Recanto Madre Paulina, quanto à utilidade de 

Plantago major, sugere eficácia por concordar com pesquisa realizada por Pargas et 

al. (1996) que avaliou in vitro o efeito antifúngico de um creme feito com folhas de P. 

major. O resultado da atividade desse creme sobre a cepa de Candida albicans teve 

efeito semelhante ao demonstrado pela nistatina e cetoconazol a 2%, medicamentos 

já disponíveis no mercado.  

  Asfura et al. (2010) realizaram um estudo para avaliação da atividade 

gastroprotetora de P. major. Inicialmente os pesquisadores analisaram qual extrato 

da planta (aquoso, etanólico, metanólico e hexânico) apresentou maior atividade 

gastroprotetora, após experimento realizado com ratas submetidas à indução de 

úlcera gástrica por etanol absoluto na dose de 1 mL. Os resultados dos extratos 

foram verificados após comparação com os efeitos do omeprazol. Foi formulado um 

fitomedicamento utilizando o extrato etanólico da planta, que obteve maior eficácia 

gastroprotetora. O fitomedicamento apresentou estatisticamente a mesma atividade 

gastroprotetora do extrato puro e a mesma atividade cicatrizante do omeprazol.  

 Ação expectorante foi referida por comerciantes de plantas medicinais em 

Santa Cruz/RJ, que foram entrevistados durante um levantamento etnobotânico 

realizado por Lopes e Pantoja (2013).  

 Plantago é indicado como cataplasma para tratar úlceras varicosas, 

queimaduras, ferimentos, lesões e erupções cutâneas (causada por abscesso 

dentário) (HADDADIAN, KAZHAL; HADDADIAN KATAYOON; ZAHMATKASH, 

2014).    

 Estudos apresentam que P. major é utilizada como analgésico e para tratar 

doenças de pele, problemas digestivos, dentre outros problemas de saúde 

(SAMUELSEN, 2000).   

Nas buscas realizadas, não foram encontrados estudos que relacionassem a 

utilização dessa planta com o tabagismo. Tendo em vista a recomendação realizada 

pelo Recanto Madre Paulina, pesquisas devem ser feitas para avaliar o potencial de 

Plantago para combater o vício do cigarro.  

 

Citrus medica (limão)  

 

Indicada como antiácido e para o tratamento da sinusite. 
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 Citrus medica é utilizada popularmente no tratamento de doenças, como na 

acidez gástrica, mas ainda faltam evidências científicas para comprovar os 

benefícios dessa planta para a saúde (ALBUQUERQUE, 1989; ALZUGARAY, 1996; 

ANDRESON; SIQUEIRA-BATISTA; QUINTAS, 1998; BOWN, 1995; VIEIRA, 1992 

apud LORENZI; MATOS, 2002, p. 419).  

 O gênero Citrus apresenta atividade anti-inflamatória (HELMERSSON et al., 

2009 apud ROGÉRIO, 2014, p. 49). Sendo assim, considerando que a sinusite é um 

processo inflamatório (GUIMARÃES, 2002), pode-se identificar possíveis benefícios 

das espécies desse gênero, como o limão, no tratamento dessa doença. 

 

Equisetum hyemale (cavalinha) 

 

Indicada como diurética, depurativa, digestiva, para fraqueza nos ossos, 

hérnia de disco, reumatismo, nódulo na cabeça, úlcera gástrica, infecção urinária, 

edema, ressentimentos no pulmão, circulação, hipertensão, obesidade, vias 

urinárias, eliminar secreção, audição fraca e  remineralizador do organismo.  

 Equisetum hyemale possui propriedades parecidas com as descritas para 

uma espécie do mesmo gênero, Equisetum giganteum (BRAGA, 1960 apud 

LORENZI; MATOS, 2002, p. 33). Equisetum giganteum é utilizada para estimular a 

consolidação de fraturas ósseas, em infecções nos rins e bexiga, e como diurético 

(MORS; RIZZINI; PEREIRA, 2000 apud LORENZI; MATOS, 2002, p.33).  

Gutiérrez, Laguna e Walkowski (1985) estudaram a atividade diurética de 

algumas espécies do gênero Equisetum, E. hyemale var. affine, E. fluviatile, E. 

giganteum e E. myriochaetum. Os extratos das plantas foram preparados utilizando 

clorofórmio e administrados, suspensos em água destilada estéril, 0,5 mL oralmente 

em ratas. O volume de urina foi medido 2, 4 e 6 horas após a administração do 

extrato. E. hyemale foi a espécie que apresentou efeito estatisticamente significativo, 

com atividade melhor do que as drogas utilizadas como padrão para comparação 

(hidroclorotiazida, espironolactona e furosemida).  

Os diuréticos são utilizados no tratamento da hipertensão, auxiliando também 

na redução do edema, pois induzem a eliminação de sódio e água acumulados 

(ERDMANN et al., 2006; GUIMARÃES, 2002).  

Estudo realizado por De Queiroz et al. (2015) identificou atividade 

antioxidante de Equisetum hyemale. As partes aéreas da planta após secagem, 
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estabilização e pulverização foram submetidas à percolação utilizando etanol (70%) 

e metanol. A ação antioxidante do extrato da planta foi verificada através do 

sequestro do radical livre estável 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). 

Sendo assim, Equisetum hyemale pode causar emagrecimento, tendo em 

vista que o poder antioxidante pode auxiliar na perda de peso (NUNES; THOMAS; 

LIMA, 2014), concordando então com a recomendação dos profissionais do Recanto 

Madre Paulina quanto a indicação dessa planta para obesidade.  

Devido à quantidade de citações dessa planta, bem como a diversidade de 

indicações, recomenda-se a exploração científica dessa espécie vegetal. 

 

Kalanchoe pinnata (malva-santa) 

 

Indicada como antioxidante, depurativo, antiácido, calmante, anti-inflamatório, 

para emagrecer, gastrite e mucosa gástrica. 

Carneiro et al. (2014) realizaram uma pesquisa que analisou a produção 

científica sobre plantas medicinais no Brasil. Foram realizadas buscas de trabalhos 

publicados no Scielo de 1995 a 2011, utilizando como palavra-chave “Planta 

Medicinal”. Após utilizar os critérios de inclusão, de 329 artigos encontrados, apenas 

265 permaneceram. Dentre as plantas citadas nos artigos encontra-se a Kalanchoe 

pinnata, que aparece sendo indicada como anti-inflamatório, antianêmico, para 

males do fígado, estômago, diarreia e leucemia.  

 Suárez e Bacallao (2002) após estudo realizado verificando a atividade anti-

inflamatória no edema de pata induzido por carragenina, também identificaram efeito 

anti-inflamatório em Kalanchoe pinnata. 

 Braz, Oliveira e Viana (2013) considerando o uso popular de Kalanchoe 

pinnata para problemas gastrointestinais, realizaram um estudo para verificar o 

efeito antiulcerogênico do extrato aquoso das folhas da planta. Lesões gástricas 

foram induzidas por indometacina administrada via intraperitoneal em ratos machos 

linhagem Wistar, pesando entre 150 a 250 g e com idade de 70 dias. Foram 

utilizados 26 ratos divididos em 4 grupos. Uma hora antes da indução, os grupos de 

animais receberam água, ranitidina ou o extrato da planta. O extrato de Kalanchoe 

pinnata apresentou ação gastroprotetora, atividade antiulcerogênica.  

 Tatsimo et al. (2012) identificaram que a Kalanchoe pinnata possui atividade 

antioxidante. Os autores isolaram 7 compostos presentes nessa planta, a maioria 
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pela primeira vez. Dentre os compostos isolados, α-rhamnoisorobina apresentou 

atividade antioxidante mais elevada que o medicamento de referência, ácido 

ascórbico. Assim, como mencionado anteriormente que a atividade antioxidante 

pode estar associada ao emagrecimento, a indicação dessa planta pelos 

profissionais do Recanto Madre Paulina para a perda de peso pode ser justificada.  

Em trabalho realizado no estado do Rio Grande do Sul, Kalanchoe pinnata foi 

identificada sendo utilizada como depurativa (POSSAMAI, 2000; apud 

VENDRUSCOLO, 2004, p. 85).  

 

Ocimum gratissimum (alfavaca) 

 

 Recomendada para eliminar gases, nicotina pelo suor, reumatismo, dor nos 

braços, estimular os rins, emagrecer, hipertensão, gripe, triglicerídeos, colesterol, 

gastrite, aumentar o metabolismo hepático, infecção urinária, infertilidade, sinusite, 

diurético, estimulante, depurativo, digestivo e anti-inflamatório.  

 Trabalho publicado por Costa, Nunes e Peres (2010), menciona Ocimum 

gratissimum como sendo usada no tratamento do reumatismo e como 

antiespasmódico.   

Vendruscolo e Mentz (2006) realizaram uma pesquisa sobre as plantas 

medicinais utilizadas por moradores do bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS, e 

pelos agentes de saúde que trabalham no Posto de Saúde da Família presente no 

bairro. O. gratissimum foi informada pelos entrevistados como sendo utilizada para 

colesterol e triglicerídeo, dentre outras.  

O. gratissimum é estimulante, sudorífera, diurética e carminativa (PIO-

CORRÊA, 1926-1978 apud VENDRUSCOLO, 2004, p. 108). Por ser diurética, pode 

exercer efeito hipotensor.  

Como a atividade diurética é resultado do aumento da secreção urinária 

(GUIMARÃES, 2002), é possível que quando os profissionais mencionam que 

alguma planta é indicada para estimular os rins, o objetivo seja agir como um 

diurético. O efeito sudorífero também referido, talvez explique a indicação dos 

profissionais do Recanto Madre Paulina quanto à eliminação da nicotina pelo suor.  

Estudo realizado por Nakamura et al. (1999) identificou atividade 

antibacteriana do óleo essencial de Ocimum gratissimum indicando o eugenol como 

a substância responsável por essa ação. Esse estudo apresentou inibição inclusive 
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para a bactéria mais comum que causa a Infecção do Trato Urinário, Escherichia coli 

(SMELTZER; BARE, 2005). Artigo publicado por Silva et al. (2010) também refere 

atividade antibacteriana dessa planta após estudo realizado.  

 Pesquisa realizada por Pereira e Maia (2007) identificou atividade 

antioxidante do extrato bruto e do óleo essencial de Ocimum gratissimum. Tendo em 

vista a associação da ação antioxidade com a possível perda de peso, referida 

anteriormente, a indicação realizada pelos profissionais do Recanto Madre Paulina é 

válida. 

 Ocimum gratissimum teve a maior importância relativa dentre as espécies 

medicinais citadas em estudo etnobotânico realizado por Rodrigues e Andrade 

(2014), em comunidade rural de Inhamã, em Abreu e Lima, Pernambuco. A 

importância relativa é calculada considerando o número de sistemas corporais que 

são tratados pela espécie, número de sistemas corporais tratados pela espécie mais 

versátil, número de propriedades atribuídas à espécie e número total de 

propriedades atribuídas à espécie mais versátil. Ocimum gratissimum foi 

mencionada sendo indicada para sinusite, afecções gênito-urinárias, dentre outros. 

Uma planta do mesmo gênero, mas sem espécie definida, foi indicada para gastrite 

e obesidade.   

 Estudo realizado por Rabelo et al. (2003) identificou pela primeira vez a ação 

antinociceptiva do óleo essencial, isolado das folhas, de Ocimum gratissimum, após 

teste de contorção induzida pelo ácido acético e teste da formalina realizados em 

camundongos machos.   

 Estudo de Sahouo et al. (2003) foi realizado para identificar possível atividade 

anti-inflamatória do óleo essencial de Ocimum gratissimum. Essa atividade foi 

avaliada pelos efeitos in vitro do óleo nas proteínas envolvidas na produção de 

mediadores da inflamação. Os resultados dessa pesquisa mostraram que essa 

planta pode ser utilizada como anti-inflamatório.  

 Estudo realizado por Effraim, Jacks e Sodipo (2003) avaliou os efeitos da 

administração do extrato de Ocimum gratissimum em coelhos. Os animais 

receberam oralmente doses do extrato e posteriormente foram sacrificados para 

análise histológica de órgãos como o fígado. Os resultados mostraram que em 

doses baixas o extrato produzia alterações hepáticas com características 

degenerativas ou necróticas, mas à medida que a dose aumentava, os efeitos 

degenerativos diminuíam, sugerindo inclusive, atividade hepatoprotetora quando em 
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doses mais altas. Considerando o último estudo mencionado, deve-se ter atenção 

durante indicações de Ocimum gratissimum devido alterações hepáticas quando uso 

da planta em pequenas doses. 

 Moreira et al. (2002) analisou o conhecimento sobre o uso de plantas 

medicinais de cinco curandeiras presentes na comunidade de Vila Cachoeira, 

município de Ilhéus/BA. Como resultado, o autor identificou que Ocimum 

gratissimum é indicada para gripe.  

 Na África, algumas comunidades utilizam Ocimum gratissimum para 

esterilidade, dores abdominais, dentre outros (MATASYOH et al., 2007 apud 

PRABHU et al., 2009, p. 1).  

Estudo realizado por Messias et al. (2015) na cidade de Ouro Preto/MG, 

através de entrevistas com 6713 pessoas, coletou informações sobre plantas 

medicinais. Essa pesquisa foi realizada durante 24 meses, no período de 1998 a 

2000, e identificou 342 espécies referidas como medicinais. Nesse trabalho, Ocimum 

gratissimum foi citado como indicado para gripe, tosse, gastrite, como antianêmico, 

calmante, expectorante e contra afecções da boca e garganta.   

 

Senna macranthera (flor-de-são-joão/erva-de-são-joão) 

 

A espécie Senna macranthera, conhecida pela comunidade estudada como 

flor-de-são-joão / erva-de-são-joão, foi indicada para depressão e ansiedade, mas 

poucos estudos foram publicados com essa planta e nenhum indicando a S. 

macranthera para os problemas referidos. 

 

Stachytarpheta cayennensis (gervão) 

 

Indicada para esteatose hepática, digestão, aumentar o metabolismo 

hepático, fígado, melhorar o funcionamento do fígado e gastrite.  

Carneiro et al. (2014) identificou em seu estudo que Stachytarpheta possui as 

seguintes indicações terapêuticas: debilidades do estômago, reumatismo, bronquite, 

cólicas, cefaléia, infecções das vias urinárias e fígado.  

Estudo realizado por Costa e Mayworm (2011), através de entrevistas 

realizadas com 50 moradores do bairro Tenentes em Extrema/MG, também 
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identificou que Stachytarpheta cayennensis é utilizada para o fígado, corroborando 

as indicações realizadas pelos profissionais do Recanto Madre Paulina.  

 

Lippia Alba (erva-cidreira/melissa) 

 

Indicada como calmante, digestivo, relaxante, para estômago, insônia e 

refluxo.   

Em trabalhos sobre plantas medicinais, publicados entre 1995 e 2011, Lippia 

alba foi indicada para gripe, cólicas e como calmante (CARNEIRO et al., 2014).  

Mulheres, moradoras de Muribeca, bairro da cidade de Jaboatão dos 

Guararapes/PE, foram entrevistadas sobre o conhecimento de plantas medicinais. 

Algumas das mulheres entrevistadas, além do saber popular que já tinham sobre as 

plantas, por trabalharem com ervas no Centro de Saúde Alternativa de Muribeca 

(CESAM) presente no bairro, já passaram por treinamentos fornecidos pelo Centro 

Nordestino de Medicina Popular (CNMP). As mulheres que não atuam no CESAM 

dominam apenas as informações repassadas popularmente. A análise dos 

resultados considerou dois grupos de mulheres diferentes: um grupo das que 

trabalham no CESAM e o outro das que não trabalham. Das espécies indicadas 

como medicinais pelo grupo que não atua no CESAM, Lippia Alba foi indicada para 

anemia, insônia, hipertensão, digestão, antiespasmódico menstrual, como 

depurativo, calmante e antidiarreico (OLIVEIRA, G., OLIVEIRA, A., ANDRADE, 

2010).  

Do Vale et al. (2002) confirmaram que citral, limoneno e mirceno, constituintes 

do óleo essencial de Lippia alba, apresentam ação sedativa e miorrelaxante. Na 

dose mais elevada, esses princípios ativos também demonstraram potencialização 

no tempo de sono induzido pelo pentobarbital em camundongos.  

 

Medicago sativa (alfafa) 

 

Indicada para aumentar o apetite, fortalecimento do sistema imunológico, 

anemia, cansaço, como fortificante e estimulante. 

Medicago sativa possui inúmeros nutrientes e por isso é indicada para 

algumas doenças, como as desencadeadas pela falta de vitaminas. Essa planta 

estimula o apetite, interfere no sistema endócrino e age como um fortificante. Vale 
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ressaltar que as indicações referidas anteriormente são baseadas em estudos 

etnofarmacológicos, contudo pesquisas precisam ser realizadas para comprovar os 

efeitos dessa erva (ALZUGARAY, D.; ALZUGARAY, C., 1996; BOORHEM, 1999; 

CORRÊA, 1998; VIEIRA; ALBUQUERQUE, 1998 apud LORENZI; MATOS, 2002, p. 

307 ).  

  

Bidens pilosa (picão-preto) 

 

Indicada para o fígado, estimular o fígado e esteatose hepática.  

 Na Colômbia, Bidens pilosa também é utilizada para problemas hepáticos 

(VALDÉS; REGO, 2001). Em estudo etnobotânico realizado por Lopes e Pantoja 

(2013) com a população de Santa Cruz no Rio de Janeiro, Bidens pilosa foi citada 

como indicada para hepatite.  

Estudo realizado por Suzigan et al. (2009) avaliou, em ratos Wistar machos, o 

efeito do extrato aquoso de Bidens pilosa sobre o fígado. Os resultados 

demonstraram atividade hepatoprotetora contra alterações causadas por colestase 

obstrutiva crônica. Alguns derivados de B. pilosa exibiram hepatoproteção contra a 

peroxidação lipídica induzida (KVIECINSKI et al., 2011).  

 Observa-se concordância entre as indicações dos profissionais do Recanto 

Madre Paulina com alguns estudos já publicados que confirmam a atuação dessa 

planta no fígado.  

 Em síntese, pode-se perceber nesse estudo que muitas das indicações 

referentes à terapêutica com plantas medicinais realizadas pelos profissionais do 

Recanto Madre Paulina já possuem dados na literatura, através de experimentos 

realizados ou outros estudos etnofarmacológicos que podem justificar a utilização de 

plantas conforme orientação desses profissionais.   

           Porém, mais pesquisas devem ser realizadas para garantir a segurança na 

utilização de algumas plantas medicinais, principalmente se considerarmos as 

espécies com indicações que carecem de estudos científicos, a exemplo da Senna 

macranthera, flor-de-são-joão/erva-de-são-joão. 

 O quadro 2 apresenta o resumo das indicações terapêuticas das 10 plantas 

medicinais, que foram indicadas e identificadas, referidas nesse trabalho. O quadro 

relaciona informações sobre as espécies vegetais, as indicações realizadas pelos 

profissionais do Recanto Madre Paulina quanto à utilização das plantas medicinais 
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para o tratamento de doenças e os dados encontrados na literatura científica sobre 

essas plantas.  
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Quadro 2 – Síntese das indicações terapêuticas de algumas espécies vegetais. 

 

Nome popular  Nome científico Indicações dos profissionais do 
Recanto Madre Paulina 

Indicações presentes na literatura 
científica 

 
Alfafa 

 
Medicago sativa L. 

Aumentar o apetite, anemia, 
fortificante, estimulante, fortalece o 
sistema imunológico, cansaço  

Fortificante, escorbuto, raquitismo, 
estimular o apetite, sistema endócrino. 
(ALZUGARAY, D.; ALZUGARAY, C., 
1996; BOORHEM, 1999; CORRÊA, 1998; 
VIEIRA; ALBUQUERQUE, 1998 apud 
LORENZI; MATOS, 2002, p. 307) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfavaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocimum gratissimum L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eliminar nicotina pelo suor, gases, 
diurético, estimulante, reumatismo, dor 
nos braços, estimular os rins, 
emagrecer, hipertensão, depurativo, 
gripe, triglicerídeos, colesterol, 
digestivo, gastrite, aumentar o 
metabolismo hepático, infecção 
urinária, anti-inflamatório, infertilidade, 
sinusite 

Reumatismo, antiespasmódico,  
colesterol, triglicerídeo, estimulante, 
sudorífera, diurética, carminativa, 
antibacteriana, antioxidante,  sinusite, 
afecções gênito-urinárias, dor, anti-
inflamatório, hepatoprotetora, gripe,  
esterilidade, dores abdominais, 
gastrite.  
(COSTA; NUNES; PERES, 2010; 
VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006; PIO-
CORRÊA, 1926-1978 apud 
VENDRUSCOLO, 2004, p. 108; 
NAKAMURA et al.,1999; PEREIRA; MAIA, 
2007; RODRIGUES; ANDRADE, 2014; 
RABELO et al., 2003; SAHOUO et al., 
2003; EFFRAIM; JACKS; SODIPO, 2003; 
MOREIRA, 2002; MATASYOH et al., 2007 
apud PRABHU et al., 2009, p. 1; 
MESSIAS et al., 2015).          
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Cavalinha 

 
 
 
 

Equisetum hyemale L. 

Fraqueza nos ossos, hérnia de disco, 
reumatismo, diurético, nódulo na 
cabeça, úlcera gástrica, infecção 
Urinária, edema, ressentimentos no 
pulmão, depurativo, circulação, 
hipertensão, obesidade, vias urinárias, 
eliminar secreção, audição fraca, 
digestiva, remineralizador do 
organismo   

 
Consolidação de fraturas ósseas, 
infecções nos rins e bexiga*. 
diurética, antioxidante. 
(MORS; RIZZINI; PEREIRA, 2000 apud 
LORENZI; MATOS, 2002, p.33; DE 
QUEIROZ et al., 2015; GUTIÉRREZ; 
LAGUNA; WALKOWSKI,1985).    

 
 

Erva-
cidreira/melissa 

 
 

Lippia alba (Mill) N. E. Br. ex P. 
Wilson 

 
 
Calmante, digestivo,estômago, 
insônia, refluxo, relaxante   

Cólica, calmante, insônia, hipertensão, 
digestão, anti-diarreico, sedativa e 
miorrelaxante. 
(CARNEIRO et al., 2014; OLIVEIRA, G., 
OLIVEIRA, A., ANDRADE, 2010; DO 
VALE et al., 2002).   

 
Erva-de-são -

joão/ flor-de-são-
joão 

 
Senna macranthera (DC. Ex 

Collad.) H. S. Irwin & Barneby 

 
Depressão, ansiedade 

Não foram encontrados estudos que 
comprovem as indicações dos 
profissionais do Recanto Madre 
Paulina.    

 
Gervão 

 
Stachytarpheta cayennensis 

(Rich.) Vahl 

Esteatose hepática, digestão, 
aumentar o metabolismo hepático, 
fígado, melhorar o funcionamento do 
fígado, gastrite  

Debilidades do estômago, cólicas, 
fígado.   
(CARNEIRO et al., 2014; COSTA; 
MAYWORM, 2011.) 

 
 
 

Limão 

 
 
 

Citrus medica (L.)  
 
 
 
 
 

 
 
 
Antiácido, sinusite  

Acidez gástrica e anti-inflamatório.  
(ALBUQUERQUE, 1989; ALZUGARAY, 
1996; ANDRESON; SIQUEIRA-BATISTA; 
QUINTAS, 1998; BOWN, 1995; VIEIRA, 
1992 apud LORENZI; MATOS, 2002, p. 
419; HELMERSSON et al., 2009 apud 
ROGÉRIO, 2014, p. 49).  
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Malva-santa  

 
 
 

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers 

 
 
 
Antioxidante, gastrite, mucosa 
gástrica, depurativo, antiácido, 
emagrecer, calmante, anti-inflamatório  

Antiinflamatório, estômago, 
gastroprotetora, antioxidante , 
depurativa.  
(Carneiro et al., 2014; SUÁREZ; 
BACALLAO, 2002; BRAZ; OLIVEIRA; 
VIANA, 2013; TATSIMO et al., 2012; 
POSSAMAI, 2000; apud 
VENDRUSCOLO, 2004, p. 85).      

 
 

Picão 

 
 

Bidens pilosa L. 

 
Estimular o fígado, fígado, esteatose 
hepática  

Problemas hepáticos, hepatite, 
hepatoprotetor. 
(VALDÉS; REGO, 2001; LOPES; 
PANTOJA, 2013; SUZIGAN et al., 2009; 
KVIECINSKI et al., 2011).     

 
 
 
 
 

Transagem 

 
 
 
 
 

Plantago major L. 

 
 
 
Anti-inflamatório, dor, protetor gástrico, 
rouquidão, expectorante, corrimento 
vaginal, lesão na pele, deixar o vício 
do cigarro, repor mucosa por causa da 
diarréia   

Anti-inflamatório, antisséptico da 
cavidade oral, antifúngico, 
gastroprotetora, expectorante, úlceras 
varicosas, queimaduras, ferimentos, 
lesões, erupções cutâneas, 
analgésico, doenças de pele, infecção, 
problemas digestivos.  
(BRASIL, 2011; TUREL et al., 2009; 
PARGAS et al., 1996; ASFURA et 
al.,2010; LOPES; PANTOJA, 2013; 
HADDADIAN, KAZHAL; HADDADIAN 
KATAYOON; ZAHMATKASH, 2014; 
SAMUELSEN, 2000).    
 

 
*Propriedades atribuídas à espécie Equisetum giganteum. Segundo o autor, E. heymale possui propriedades parecidas com as descritas para 
E. giganteum.   

Fonte: Autoria própria. 
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Vale ressaltar que essas indicações se referem ao uso individual de cada 

espécie, e no Recanto Madre Paulina, em todos os prontuários pesquisados, os 

profissionais sempre indicaram preparações com plantas associadas, mas com a 

intenção dos efeitos serem de acordo com a indicação de cada planta. Assim, 

recomendam-se estudos para verificar possíveis alterações decorrentes das 

interações entre as espécies. 

 As plantas medicinais possuem substâncias químicas, por isso elas também 

estão envolvidas nas interações referidas como medicamentosas, podendo interagir 

entre si (NICOLETTI et al., 2007).   

Interações medicamentosas acontecem quando uma substância interfere no 

efeito da outra. Quando substâncias são administradas simultaneamente, elas 

podem interagir, aumentando ou diminuindo o efeito terapêutico ou tóxico de uma ou 

outra substância, podendo ter consequências prejudiciais (BRASIL, 2008).  

 Assim, percebe-se o risco da utilização concomitantemente de várias plantas 

medicinais, pois os efeitos das plantas podem ser alterados. Então, apesar de 

estudos comprovarem os efeitos terapêuticos de determinadas espécies, quando 

usadas isoladamente, é necessária a realização de pesquisas para avaliar os efeitos 

de plantas associadas, inclusive as interações que ocorrem também entre plantas e 

fármacos sintéticos, tendo em vista que alguns pacientes do Recanto permanecem 

fazendo uso de medicamentos industrializados.  
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6 CONCLUSÕES 

Percebeu-se que estudos já publicados, seja por levantamento 

etnofarmacológico, que confirmam a importância popular de algumas plantas, ou por 

experimentos que validam determinadas indicações através de estudos pré-clínicos 

realizados, corroboram algumas indicações dos profissionais do Recanto Madre 

Paulina. Inclusive, algumas plantas utilizadas no Recanto Madre Paulina já estão 

presentes na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 

(RENISUS)    

Porém, vale ressaltar que os trabalhos existentes referem-se apenas a uma 

planta durante as preparações para uso, desconsiderando possíveis interações que 

acontecem quando várias plantas são utilizadas em associação, prática comum no 

Recanto. 

Assim, entende-se a necessidade de mais pesquisas para respaldar com 

segurança a utilização das plantas medicinais, de acordo com todas as indicações 

referidas pelos profissionais do Recanto.  

Estudos devem ser realizados para confirmar se os efeitos terapêuticos, 

esperados quando plantas são indicadas individualmente, são preservados mesmo 

nas preparações com várias plantas associadas.  

 Conclui-se que o saber popular é de grande importância para direcionar a 

descoberta de plantas com propriedade farmacológicas, tendo em vista que muitas 

indicações referidas através de conhecimento popular são comprovadas por estudos 

científicos.  

Espera-se que outros pesquisadores aproveitem esse trabalho para avaliarem 

as possíveis atividades farmacológicas descritas para as espécies vegetais 

mencionadas. 
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ANEXO A – Carta de anuência do Recanto Madre Paulina 
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ANEXO B – Carta de aprovação do Comitê de Ética 
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APÊNDICE A – Roteiro de perguntas 

 
1. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 
2. Idade:  
3. Estado civil: (  ) Solteiro (a)     
(  ) Casado (a)  (  ) Viúvo (a)    
(   ) Separado/divorciado  (   ) Outros 

4. Cidade que reside atualmente: 

 

5. Fez tratamento no Recanto mais de uma vez? (  ) Sim (  ) Não 

6. Problema (s) de saúde do paciente:  

 

 

7. Sobre as plantas prescritas: 

 

Nome da 
planta 

 

Para que foi 
utilizada? 

 

Parte da 
planta 
usada 

 

Preparação 

 

Forma de 
uso 
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APÊNDICE B – Exsicatas de plantas cultivadas no Recanto Madre Paulina. 

  

Nome científico: Acmella uliginosa (Sw.) 
Cass.   
Nome popular: agrião 

Nome científico: Mentha spicata L. 
Nome popular: água-de-levante 

  

Nome científico: Gymnanthenum 
amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp 
Nome popular: alcachofra 

Nome científico: Medicago sativa L. 
Nome popular: alfafa 
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Nome científico: Ocimum gratissimum L. 
Nome popular: alfavaca 

Nome científico: Cantinoa mutabilis (Rich.) 
Harley & J.F.B.Pastore 
Nome popular: alfazema 

  

Nome científico: Gossypium hirsutum L. 
Nome popular: algodão-criolo 

Nome científico: Morus nigra L. 
Nome popular: amora 
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Nome científico: Justicia pectoralis Jacq. 
Nome popular: anador 

Nome científico: Cajanus cajan (L.) Huth 
Nome popular: andú 

  

Nome científico: Solidago chilensis Meyen 
Nome popular: arnica 

Nome científico: Artemisia vulgaris L. 
Nome popular: artemisia 
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Nome científico: Euphorbia tirucalli L. 
Nome popular: aveloz 

Nome científico: Portulaca oleracea L. 
Nome popular: beldroega 

  

Nome científico: Basella alba L. 
Nome popular: bertalha 

Nome científico: Anacardium occidentale 
L. 
Nome popular: caju-roxo 
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Nome científico: Pfaffia glomerata 
(Spreng.) Pedersen 
Nome popular: calêndula 

Nome científico: Costus spicatus (Jacq.) 
Sw. 
Nome popular: cana-do-brejo 

  

Nome científico: Argemone mexicana L. 
Nome popular: cardo-santo 

Nome científico: Terminalia catappa L. 
Nome popular: castanhola 
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Nome científico: Equisetum hyemale L. 
Nome popular: cavalinha 

Nome científico: Eleutherine bulbosa L. 
Nome popular: cebolinha 

  

Nome científico: Turnera subulata Sm. 
Nome popular: chanana 

Nome científico: Alpinia zerumbet (Pers.) 
B. L. Burtt & R. M. Sm. 
Nome popular: colônia 
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Nome científico: Leonotis nepetifolia (L.) 
R. Br. 
Nome popular: cordão-de-são-francisco 

Nome científico: Tagetes patula L. 
Nome popular: cravo-de-defunto 

  

Nome científico: Heliotropium indicum L. 
Nome popular: crista-de-galo 

Nome científico: Taraxacum officinale F.H. 
Wigg 
Nome popular: dente-de-leão 
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Nome científico: Lippia alba (Mill.) N. E. 
Br. ex P. Wilson 
Nome popular: erva-cidreira/melissa 

Nome científico: Senna occidentalis ( L.) 
Link 
Nome popular: fedegoso 

  

Nome científico: Senna macranthera (DC. 
ex. Collad.)  H. S. Irwin & Barneby 
Nome popular: flor-de-são-joão/erva-de-
são joão 

Nome científico: Stachytarpheta 
cayennensis (Rich.) Vahl 
Nome popular: gervão 
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Nome científico: Psidium guajava L. 
Nome popular: goiaba 

Nome científico: Cissus verticilata (L.) 
Nicolson & C. E. Jarvis 
Nome popular: insulina 

  

Nome científico: Synadenium grantii Hook. 
f. 
Nome popular: janaúba 

Nome científico: Solanum gilo Raddi 
Nome popular: jiló 
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Nome científico: Solanum paniculatum L. 
Nome popular: jurubeba 

Nome científico: Citrus medica (L.) 
Nome popular: limão 

  

Nome científico: Artemisia annua L. 
Nome popular: losna 

Nome científico: Plectranthus unguentarius 
(Codd). 
Nome popular: malvão/malva-do-reino 
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Nome científico: Kalanchoe pinnata 
(Lam.) Pers. 
Nome popular: malva-santa 

Nome científico: Ocimum basilicum L. 
Nome popular: manjericão 

  

Nome científico: Dysphania ambrosioides 
(L.) Mosyakin & Clemants 
Nome popular:  mastruz 

Nome científico: Momordica charantia L. 
Nome popular: melão-de-são-caetano 
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Nome científico: Melochia pyramidata L. 
Nome popular: mijajá 

Nome científico: Moringa oleifera Lam. 
Nome popular: moringa 

  

Nome científico: Bauhinia forficata Link 
Nome popular: mororó/pata-de-vaca 

Nome científico: Morinda citrifolia L. 
Nome popular: noni 
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Nome científico: Libidibia ferrea (Mart. ex 
Tul.) L.P. Queiroz 
Nome popular: pau-ferro 

Nome científico: Boerhavia difusa L. 
Nome popular: pega-pinto 

  

Nome científico:  Alternanthera brasiliana 
(L.) Kuntze 
Nome popular: penicilina 

Nome científico: Bidens pilosa L. 
Nome popular: picão 
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Nome científico: Annona squamosa L. 
Nome popular: pinha 

Nome científico: Jatropha gossypiifolia L. 
Nome popular: pinhão-roxo 

  

Nome científico: Eugenia uniflora L. 
Nome popular: pitanga 

Nome científico: Phyllanthus amarus 
Shumach. & Thonn. 
Nome popular: quebra-pedra 

 



111 
 

  

Nome científico: Abelmoschus  esculentus 
(L.) Moench 
Nome popular: quiabo 

Nome científico: Punica granatum L. 
Nome popular: romã 

  

Nome científico: Petiveria alliaceae L. 
Nome popular: tipi 
 

Nome científico: Plantago major L. 
Nome popular: transagem 
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Nome científico: Spondias tuberosa Arruda 
Nome popular: umbuzeiro 

Nome científico: Bixa orellana L. 
Nome popular: urucum 

  

Nome científico: Croton sonderianus Müll. 
Arg. 
Nome popular: velame 

Nome científico: Plectranthus hadiensis 
var. tomentosus Codd  
Nome popular: vick 

         
 


