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Ervas Medicinais

Estamos falando de plantas medicinais brasileiras que tiveram sua efetividade

comprovada. Temos a maior biodiversidade do mundo. Conseqüentemente, a maior

fonte de frutas, folhas, chás e ervas medicinais do planeta. Mas precisamos saber

utilizar tais recursos com consciência.

São muitas variedades de plantas e muitos efeitos diferentes que temos de estar

consciente de que a grande maioria delas tem algumas substâncias tóxicas e que, em

excesso, podem fazer muito mais mal do que bem a sua saúde.

As formas de preparo variam muito: algumas são cozidas, outras podem ser misturadas

com a comida, de algumas fazemos chás ou óleos essenciais. O importante é que,

independente do uso que façamos, saibamos boas formas de manipular tais plantas

medicinais.

ALFAZEMA

Desde a Antiguidade, a planta era usada em banhos de imersão de gregos e romanos.

Isso provavelmente porque suas �ores têm um delicado aroma calmante. Seu óleo

essencial carrega mais de 150 compostos que respondem por seus bons efeitos, que vão

desde o combate à insônia até falta de apetite. Hoje sabe-se que a alfazema também é

e�caz contra cistite, in�amação na bexiga comum em mulheres.
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Nome cientí�co: Lavandula 

Nomes populares: Lavanda

Fins medicinais: Suas folhas são usadas em remédios contra conjuntivite e as �ores

funcionam contra tosse, bronquite, queimaduras e enxaqueca.

Como usar: Misture 100 mililitros de óleo de amêndoa com 40 gotas de essência de

alfazema. Use esse óleo para massagear o corpo - uma boa idéia é aplicá-lo antes de

dormir.

Atenção! Em excesso, o chá de alfazema irrita bastante o estômago. E há pessoas com

alergia ao seu óleo essencial. Mais: a planta não deve ser confundida com a alfazema-

do-brasil ou erva-santa.
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Planta fortemente adocicada conhecida há mais de três mil anos na Europa e na Ásia.

Com seu sabor cerca de 15 vezes mais doce do que a cana, ela é usada há milênios tanto

para combater aquela coceirinha na garganta que acompanha uma crise de tosse

quanto pelos efeitos contra úlceras gástricas.

Nome cientí�co: Glycyrrhiza glabra

Fins medicinais: É usado contra problemas pulmonares, como tosses, por ser anti-

séptico e anti-in�amatório. Para completar, pesquisas sugerem sua aplicação nos casos

de reações alérgicas, bronquite e artrite. 

Como usar: Use 3 gramas (1 ½ colher de sopa) da raiz seca do alcaçuz, cortada em

pedaços pequenos. Esquente água para 1 xícara de chá. Desligue o fogo antes de atingir

a fervura. Deixe a raiz na água durante 15 minutos. Faça essa decocção 2 vezes ao dia e

beba antes das refeições.

Atenção! A dose máxima de alcaçuz é de 6 g ao dia - ou corre-se o risco de a pressão

sanguínea subir. A espécie é proibida para quem tem problemas cardíacos, é hipertenso

ou gestante.

ALCAÇUZ
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Na Grécia antiga, ele era erva para toda obra -- de cosméticos a incensos, passando por

enfeite de coroas. Rico em óleos essenciais como limoneno e cânfora, hoje seu uso

medicinal mais comum é em compressas para aliviar contusões e hematomas. Diminui

as dores provocadas por doenças reumáticas e articulares.

Nome cientí�co: Rosmarinus o�cinalis

Nomes populares: Alecrim, alecrim-da-horta, alecrim-de-cheiro, rosmarino, erva-da-

graça, libanotis

Fins medicinais: Há indícios de que seus princípios ativos combateriam enxaquecas,

para lapsos de memória e baixa de imunidade, diminui dores reumáticas e articulares.

Como usar: Dilua 1 colher de café de óleo essencial de alecrim em 1 xícara de azeite de

oliva. Esfregue, então, o óleo na região dolorida com massagens suaves.

Atenção! Em pessoas sensíveis, pode irritar a pele quando usado topicamente. Seu óleo

jamais deve ser engolido e, em altas dosagens, é abortivo. Quem é epilético não pode

usar a erva, principalmente no difusor.

ALECRIM
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O alho é tiro e queda contra o colesterol alto, atua como expectorante e antisséptico e,

de quebra, é capaz de aumentar a imunidade e aliviar problemas circulatórios. Está

lotado de vitaminas como A, B1, B2 e C, além de minerais como enxofre e iodo.

Quando o bulbo é triturado, um de seus compostos, o aminoácido aliína, acaba

resultando na produção da alicina, substância que dá o cheiro característico e que,

acredita-se, seja uma das maiores responsáveis pelos seus propagados poderes.

Nome cientí�co: Allium sativum

Nomes populares: Alho-comum, alho-da-horta, alho-manso

Fins medicinais: Pesquisas recentes sugerem um potencial anticancerígeno, desde que

consumido sempre cru.

Como usar: Para controlar o colesterol e ajudar na expectoração, faça uma maceração

com 1 colher de café (0,5 g) de alho em 30 ml de água. Tome 1 cálice desse preparado

duas vezes ao dia, antes das refeições.

Atenção! Há pessoas que podem ser alérgicas ao alho. Ele também não deve ser usado

por quem sofre de gastrite, úlcera, pressão baixa ou hipoglicemia. Se for fazer uma

cirurgia, não use nos dez dias anteriores porque isso favoreceria hemorragias

indesejáveis. Pelo mesmo motivo, não serve para quem já faz uso de anticoagulantes.

ALHO
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É raro encontrar quem nunca ouviu falar da famosa pomadinha de arnica para tratar

um machucado, principalmente aqueles que deixam belas manchas roxas. A fama

remonta os tempos das nossas avós e já ganhou comprovação cientí�ca: a arnica

funciona mesmo como um santo remédio nesses casos. Quem responde por seus

benefícios é uma substância chamada quercetina, responsável por aumentar a

resistência dos vasos e a irrigação sanguínea. Por isso o coágulo vai sendo removido,

apagando a mancha roxa. Já inolina, componente que faz dupla com a quercetina,

alivia a dor.

Nome cientí�co: Arnica Montana

Nomes populares: Arnica

Fins medicinais: Também é usada em para tratar problemas de pele como acne e

furunculose. E ajuda a aliviar dores reumáticas, gota e tendinites.

Como usar: Para tratar contusões, faça a seguinte tintura, que pode durar até um ano,

se for armazenada corretamente: respeite a proporção de 1 parte de arnica fresca, 5

partes de álcool de cereais (encontrado em farmácias) e 5 partes de água. Pique a planta

e misture-a com os outros ingredientes. Deixe descansar por pelo menos 15 dias antes

de usar. Deve ser diluída a 10% para uso em compressas.

ARNICA

https://app.designrr.io/projectHtml/586625?token=8f9e30517e76ccad3e68015b0d7e8ba4&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 09

Curandeiras Ciganas - Aula 09

Atenção! A planta tem compostos tóxicos e, por isso, sua tintura não deve ser ingerida

de jeito nenhum, nem se fazem chás com suas folhas e �ores. Também não pode ser

aplicada sobre feridas abertas. Seus efeitos colaterais incluem vômitos, aumento da

pressão arterial e aborto. Grávidas e mulheres que amamentam não podem usá-la.

Além disso, a arnica potencializa sangramentos, especialmente se a pessoa toma

remédios anticoagulantes. Nunca a use com outras ervas: a mistura pode alterar a

função das plaquetas.
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A famosa Aloe vera entra na composição de vários xampus e cremes feitos com a polpa

branca de suas folhas. Tudo graças a uma dupla de princípios ativos, aloeferon e

antraquinona. Enquanto o primeiro age na multiplicação celular e acelera a

cicatrização, o outro funciona como antisséptico. Em alguns casos, é justamente essa

propriedade que evita a queda de cabelos. Ela também ajuda na cicatrização de feridas.

Nome cientí�co: Aloe vera

Nomes populares: Babosa

Fins medicinais: A babosa também tem sido usada no combate à caspa, aos piolhos e às

lêndeas. Há testes sobre seus efeitos no tratamento de in�amações e queimaduras.

Como usar: Esfregue folhas de babosa cozidas no couro cabeludo. Deixe agir durante

15 minutos e enxágüe. Outra opção é cortar as folhas pela base deixando escoar o

sumo gosmento. Passe-o então nos �os. E saiba: ele dura apenas 2 dias na geladeira

Atenção! A babosa nunca deve ser ingerida. Ela tem resinas que irritam o estômago e o

intestino, podendo causar cólicas, hemorragias e nefrites. Além disso, parece ser tóxica

ao fígado.

BABOSA
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A boldina, principal componente da planta, estimula a secreção de bile, substância

produzida pelo fígado que age na quebra das gorduras. Por isso a erva melhora a

digestão e, indiretamente, as funções hepáticas. No entanto, suas folhas não podem ser

aquecidas por muito tempo. Se a idéia é dar uma força à digestão, pre�ra batê-las com

um copo de água e beber na mesma hora. Curiosidade: no Chile, o fruto dessa espécie

também é consumido como alimento. E, por aqui, tome cuidado: não confunda a

espécie com uma versão bem brasileira e facilmente encontrada em hortas e jardins, o

chamado falso-boldo (Plectranthus barbatus).

Nome cientí�co: Peumus boldus

Nomes populares: Boldo-do-chile, Boldo-verdadeiro

Fins medicinais: O boldo-do-chile também age como anti-in�amatório inibindo a

síntese de prostaglandinas, substâncias envolvidas no processo de uma in�amação.

Como usar:Para prevenir pedras na vesícula coloque em 1 xícara de água fervente,

ponha 1 colher de sobremesa de folhas picadas. Abafe por 10 minutos e beba sem

perder tempo.

Atenção! Nada de usar o boldo-do-chile a torto e a direito. Tome somente em casos

isolados de mal-estar porque o excesso, em vez de fazer bem, causa intoxicação

hepática. A planta também está vetada a grávidas e pessoas com asma, distúrbios renais

e problemas do fígado.

BOLDO DO CHILE
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De sabor amargo e perfume suave, a famosa mal-me-quer é um bom cicatrizante.

Soldados da guerra civil americana, no século 19, usavam a planta para tratar feridas

nos combatentes. Hoje seus benefícios à pele são bem conhecidos e ela é largamente

empregada na indústria cosmética. A tintura alivia sintomas de traumatismos e

pomadas e compressas à base de calêndula ajudam a tratar furúnculos e varizes. Seus

efeitos não param por aí: ela também serve para regular a menstruação e amenizar

cólicas. 

Nome cientí�co: Calendula o�cinalis

Nomes populares: Mal-me-quer, margarida-dourada, maravilha-dos-jardins

Fins medicinais: É usada para tratar fungos, acne e escaras, ajuda a prevenir assaduras

em crianças e pode aliviar queimaduras leves, inclusive as de sol.

Como usar: Para cólicas menstruais, coloque em 1 xícara de chá de água fervente,

coloque 1 colher de sobremesa das �ores de calêndula. Abafe por 10 minutos e coe.

Tome 2 xícaras do preparado diariamente nos oito dias anteriores à menstruação.

CALÊNDULA
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Uma das plantas mais usadas popularmente, ela tem presença garantida na grande

maioria das chaleiras. Tanto que é um dos chás considerados mais seguros. A erva é

muito usada para acalmar cólicas e como anti-in�amatória, graças ao camazuleno, óleo

essencial com propriedades anti-in�amatórias. Suas �ores são lotadas de substâncias

emolientes, que ajudam a manter a hidratação da pele. Por isso a camomila é muito

usada na indústria de cosméticos em sabonetes, colônias e xampus.

Nome cientí�co: Matricaria chamomilla

Nomes populares: Camomila-vulgar, camomila-comum

Fins medicinais: É usada com tônico digestivo, facilita a eliminação de gases e estimula

o apetite. A infusão concentrada pode ser usada em bochechos para tratar in�amação

das gengivas. Também alivia dores musculares, na coluna e ciáticas.

Como usar: Para aliviar irritações de pele use 6 colheres de sopa de �ores frescas de

camomila para preparar uma infusão com 1 litro de água. Aplique o líquido em

compressas sobre a área afetada. 

Atenção! Algumas pessoas têm alergia à erva. E o excesso sempre pode causar mal-estar,

enjôo e vômitos. Deve ser evitada por grávidas e por quem estiver tomando remédios

anticoagulantes

CAMOMILA
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A casca marrom do tronco da canela que chegou a ser a especiaria mais procurada na

Europa no século 16. Muito empregada na culinária e até na indústria cosmética em

perfumes e sabonetes, ela também é usada como remédio. Há quatro mil anos, na

China, já era empregada para tratar problemas gastrointestinais e cólicas menstruais. O

óleo essencial, rico em cinamaldeído, age também contra vários micro-organismos e

fungos. E, de quebra, inibe moléculas envolvidas no processo in�amatório.

Nome cientí�co: Cinnamomum verum

Nomes populares: Aneleira, caneleira-da-índia, caneleira-de-ceilão, cinamomo, pau-

canela

Fins medicinais: Contra gases e má digestão.

Como usar: Faça uma decocção com a casca desidratada usando 1 colher de café para

cada xícara de água.

Atenção! Em indivíduos sensíveis, a canela pode despertar reações alérgicas.

CANELA
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Na culinária tailandesa, essa erva de origem asiática aparece como condimento. Mas na

América do Sul é uma das plantas mais usadas na medicina popular, tanto como

analgésico quanto para tratar problemas gastrointestinais. Ela ainda é ingerida como

um sedativo bem leve. O capim-limão também é conhecido como falsa erva-cidreira:

apesar de serem duas plantas de aparência bem diferente, acabam sendo confundidas,

talvez por causa do forte cheiro cítrico de ambas. 

Nome cientí�co: Cymbopogon citratus

Nomes populares: Capim-catinga, capim-cheiroso, capim-cidreira, campim-de-cheiro,

sidró, vervena

Fins medicinais: O chá de capim-limão também é indicado para ajudar no trabalho

estomacal, para expulsar gases, além de ser ligeiramente analgésico e anti-reumático.

Como usar: Para diminuir a ansiedade, coloque em 1 xícara de chá de água fervente,

coloque 1 colher de sopa de folhas frescas picadas. Se quiser, acrescente gotas de limão e

adoce com mel. 

Atenção! Em geral é seguro, mas não deve ser usado na gravidez nem para dores

abdominais de causa desconhecida.

CAPIM-LIMÃO
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Nativa do oeste dos Estados Unidos, essa planta era muito utilizada pelos indígenas

americanos. Mas foram os colonizadores espanhóis que a batizaram com esse nome.

Bem conhecida e bastante indicada nos casos de prisão de ventre. No Brasil, é mais

fácil encontrá-la na forma de extrato, em casas de produtos naturais.

Nome cientí�co: Rhamnus purshiana

Nomes populares: Não há registros

Fins medicinais: A planta também serve como tônico digestivo. Mas não pode ser

usada imediatamente após a colheita. É preciso um processo de envelhecimento de pelo

menos um ano, ou �car na estufa a 100 graus Celsius por, no mínimo, uma hora. Daí a

importância de só comprá-la em lojas especializadas.

Como usar: Para regular o intestino, coloque em 1 garrafa de vinho branco ponha 5

colheres de sopa do pó da cascas da cáscara-sagrada. Deixe macerar por 10 dias e coe.

Tome 1 cálice antes de deitar, até o intestino voltar a funcionar direito. Aí interrompa

imediatamente o uso. 

CÁSCARA-SAGRADA
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Atenção!A cáscara não pode ser tomada por mais do que alguns pouquíssimos dias. O

uso contínuo prejudica terminações nervosas do intestino, que deixa de funcionar

sozinho. Grávidas, mulheres que amamentam, portadores de doenças in�amatórias

intestinais ou dores abdominais de origem desconhecida não devem usá-la. O uso

prolongado também pode levar à perda de potássio, que potencializa arritmias

cardíacas. Aliás, não deve ser ingerida por quem toma medicamentos para o coração e

anti-in�amatórios como a indometacina.
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Esse tempero que empresta seu sabor forte a comidas tipicamente nordestinas, como o

vatapá, foi trazido da África pelos escravos. Depois se tornou popular em todo o país,

principalmente na Bahia. Mas, ao mesmo tempo que serve para condimentar pratos da

nossa culinária, alguns nem tão leves, ele facilita a digestão e alivia cólicas estomacais.

Tudo graças às suas mucilagens, substâncias capazes de proteger a mucosa do estômago

e do intestino. 

Nome cientí�co: Coriandum sativum 

Nomes populares: Não Há registros 

Fins medicinais: O coentro é apontado como um remédio contra a ansiedade.

Como usar: Para combater gases e cólicas faça uma tintura com 1 colher de sopa de

sementes de coentro secas em 1 xícara de chá de álcool de cereais a 60%, que pode ser

encontrado em farmácias. Deixe macerar por 5 dias e coe a mistura. Dilua 20 gotas em

1 copo de água e beba. 

Atenção!As folhas usadas como tempero são tóxicas se consumidas em grandes

quantidades - o que seria necessário para obter um efeito medicinal. Por isso, para

aliviar problemas digestivos, recomenda-se as sementes.

COENTRO
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Na década de 1980 seu chá era muito usado para combater úlceras e até mesmo ajudar

no controle do diabete. Mas a planta caiu em desgraça após vários relatos de sérios

efeitos colaterais. Isso porque ele é riquíssimo em alcaloides, que podem ser

extremamente tóxicos ao fígado e até causar cirrose. A pecha de vilão ofuscou seus

efeitos bené�cos: rico em alantoína, composto que estimula a regeneração dos tecidos,

o confrei é um excelente cicatrizante. Mas vale frisar que ele não deve ser ingerido de

jeito nenhum, o que, aliás, é proibido por lei. Só pode ser usado topicamente, em

compressas.

Nome cientí�co: Symphytum o�cinale

Nomes populares: Consólida, erva-do-cardeal, orelha-de-asno

Fins medicinais: Estimula a regeneração dos tecidos e é um ótimo cicatrizante.

Como usar: Para tratar hematomas, acrescente 1 colher de sopa das folhas picadas a 1

xícara de chá com água fervente. Tampe. Espere 10 minutos e coe. Embeba uma gaze

com o líquido ainda morno e aplique na mancha roxa durante 30 minutos. 

Atenção! As folhas do confrei devem estar bem verdes e frescas, mantidas em vidros

devidamente fechados e longe da umidade. A espécie é contra-indicada para gestantes e

crianças. Além disso, não é aconselhável usá-la por mais de 10 dias consecutivos.

CONFREI
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Foram os chineses os primeiros a usar a famosa especiaria, tanto como condimento

quanto na medicina, séculos antes de Cristo. Por seu aroma, ela também entrava na

composição de perfumes e incensos. No século 16 o cravo se tornou uma mercadoria

extremamente valiosa e virou alvo de disputa entre portugueses e holandeses.

Desembarcou no Brasil pelas mãos dos colonizadores. Até hoje seu óleo é usado na

odontologia como analgésico e anti-séptico. Rico em eugenol, ele consegue deter a

in�amação nas mucosas e combater inchaços.

Nome cientí�co: Syzygium aromaticum

Nomes populares: Rosa-da-índia, craveiro-da-índia, cravoária

Fins medicinais: Parece ter uma ação anticoagulante pois inibe a agregação das

plaquetas.

Como usar: Para prevenir gengivites, faça um antisséptico bucal: adicione 1 xícara de

chá de água fervente sobre 1 colher de sopa de cravos e deixe amornar por 10 minutos.

Coe e faça bochechos enquanto ainda estiver morno, de duas a quatro vezes ao dia. 

Atenção! Grávidas só devem consumir o cravo-da-índia em porções comumente

usadas na alimentação, porque qualquer excesso é capaz de provocar contrações no

útero. O óleo da planta nunca deve ser ingerido. Ele também pode irritar a pele.

CRAVO-DA-ÍNDIA

https://app.designrr.io/projectHtml/586625?token=8f9e30517e76ccad3e68015b0d7e8ba4&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 09

Curandeiras Ciganas - Aula 09

Também chamada de melissa, esta é uma daquelas ervas que merecem atenção

redobrada na hora da compra. Além de ser muito confundida o capim-limão ou com a

melissa-bastarda, ela é conhecida popularmente por nomes muito diferentes. Seu chá é

ótimo para combater cólicas e gases. Ele também ajuda a relaxar naqueles dias mais

tensos, graças ao efeito calmante de seus óleos essenciais.

Nome cientí�co: Melissa o�cinalis 

Nomes populares: Melissa, chá-da-frança, cidrilha, citronela, erva-cidreira-europeia,

cidreira-verdadeira, salva-do-brasil

Fins medicinais: Também é analgésico e antiespasmódico, além de funcionar

topicamente (em extrato) contra herpes labial. 

Como usar: Para tratar dores de cabeça e cólicas intestinais, coloque m 1 xícara de chá,

coloque 1 colher de sobremesa de folhas e ramos frescos. Adicione água fervente.

Abafe, espere amornar e coe. Tome uma xícara de manhã e outra à noite.

ERVA-CIDREIRA
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Conhecida desde os tempos dos antigos egípcios, seu sabor está presente em alimentos,

licores, balas, sabonetes e cremes. Mas além de emprestar seu perfume a guloseimas e

cosméticos, ela é um bom remédio contra gases e evita contrações dolorosas do

estômago e intestino, as populares cólicas. Isso porque é rica em óleos essenciais que

agem na musculatura abdominal. Suas sementes são facilmente encontradas nos

supermercados.

Nome cientí�co: Pimpinella anisum

Nomes populares: Anis, semente-de-anis, cuminho doce

Fins medicinais: Age contra cólicas infantis, gastrite nervosa, enxaquecas

(especialmente as provocadas por problemas digestivos). Também é indicada como

puri�cador do hálito.

Como usar: Para aliviar enjôos coloque 3 colheres de sopa da semente em 1 garrafa de

vinho branco. Deixe descansar por dez dias e coe. Tome um cálice antes das principais

refeições.

Atenção! O uso não tem contra-indicações desde que seja nas doses indicadas. Em altas

dosagens, o óleo essencial pode provocar efeitos tóxicos. Grávidas não devem usá-lo.

ERVA-DOCE
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Ninguém discute que ele dá um verdadeiro respiro aos pulmões. O eucalipto tem

componentes como o eucaliptol e o citronelol que deixam as secreções mais �uidas e

fáceis de ser eliminadas. Seus taninos, por sua vez, reduzem a quantidade de muco. O

eucaliptol também dilata os brônquios, facilitando a saída do catarro. Por tudo isso, as

folhas dessa árvore perfumada servem de alívio para quem sofre de problemas

respiratórios, como asma e bronquite. A inalação dos vapores da planta interfere nos

vasos das mucosas do nariz, melhorando a respiração. E o óleo essencial parece barrar a

reprodução da bactéria causadora de tuberculose.

Nome cientí�co: Eucalyptus globulus 

Nomes populares: Gomeiro-azul, mogno-branco, árvore-da-febre 

Fins medicinais: O chá é usado para abaixar a febre e combater dores de ciática e gota.

Também alivia dores do reumatismo e estimula as defesas. A planta serve como

antisséptico e repelente de insetos. 

Como usar: Para sinusite (inalação), jogue 1 litro de água fervente sobre 6 ou 8 folhas

de eucalipto. Aspire o vapor 2 vezes ao dia.

EUCALIPTO

https://app.designrr.io/projectHtml/586625?token=8f9e30517e76ccad3e68015b0d7e8ba4&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 09

Curandeiras Ciganas - Aula 09

Atenção! Nos casos de asma seca, pode ter efeito contrário, irritando mais e piorando

o quadro alérgico. Em excesso, pode causar sonolência, vômitos, transtornos

respiratórios e até perda de consciência. Grávidas, quem tem doenças in�amatórias ou

hepáticas graves não podem usar. Crianças não devem fazer inalação nem usar o óleo

essencial. A planta também interage com vários remédios, como antidiabéticos e

drogas metabolizadas pelo fígado.
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HORTELÃ-PIMENTA

Conta um mito grego que a ninfa Minthe foi transformada em planta quando seu

romance com o deus Plutão foi descoberto pela esposa traída. O amante não pode

desfazer o encanto e, desconsolado, lhe deixou o aroma de presente. Picante e

perfumada, essa erva muito usada como tempero tem duas virtudes principais: alivia

cólicas digestivas e reduz in�amações nos brônquios. O mentol, um de seus

componentes, destrói bolhas de gases e é capaz de dilatar brônquios - o que explica o

alívio nas congestões nasais. Essa hortelã tem ainda �avonoides, substâncias

estimulantes da vesícula biliar, e princípios amargos que melhoram o trabalho do

estômago.

Nome cientí�co: Mentha piperita

Nomes populares: Hortelã, hortelã-de-bala, hortelã-da-folha-miúda, menta-inglesa,

hortelã-pimenta, hortelã-das-cozinhas 

Fins medicinais: Também é usada para combater fadiga, problemas no fígado, gases e

auxilia a digestão.
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Como usar: Para ajudar na digestão faça um suco misturando 1 colher de chá rasa da

erva em 1 copo de suco de laranja ou de abacaxi. Bata tudo no liquidi�cador ou faça

um chá despejando 1 xícara de água fervente sobre 1 colher de sopa de folhas de

hortelã-pimenta. Daí, abafe por 10 minutos e coe. Atenção: nunca ferva a água junto

com a planta, pois isso faz seu óleo essencial evaporar. 

Atenção! Exagerar na dose aumenta a acidez estomacal. A hortelã-pimenta é

considerada totalmente contra-indicada para bebês, grávidas e mulheres que

amamentam.
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O nome desta planta em tupi-guarani, yaboran-di, signi�ca "planta que faz babar". Isso

porque os índios já conheciam sua capacidade de estimular a sudorese e a salivação. O

segredo do jaborandi está nas suas folhas e atende pelo nome de pilocarpina. Trata-se

de uma substância que estimula a produção de secreções, entre elas as pulmonares?daí

sua eliminação pelo organismo �ca mais fácil. Por isso costuma ser usada como

expectorante e até para combater inchaços.

Nome cientí�co: Pilocarpus jaborandi

Nomes populares: Pilocarpo, jaborandi-de-pernambuco 

Fins medicinais: É usado como tônico capilar e hidratante para a pele. 

Como usar: Para aliviar a tosse faça uma infusão com 1 colher de sopa da erva seca em

uma xícara de água.

Atenção! Não pode ser usado na gravidez, nem por quem sofre de bronco espasmos.

Doses elevadas causam diarréia e vômitos.

JABORANDI
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Na Grécia antiga, as folhas de louro eram símbolo de glória e imortalidade e coroavam

os heróis olímpicos e poetas. Tanto que originaram a expressão "colher os louros da

vitória". O símbolo também foi adotado pelos imperadores romanos. Árvore

consagrada ao deus Apolo, acreditava-se que o hábito de mascar suas folhas abria a

percepção a outras realidades. Atualmente é muito usada para garantir boa digestão,

graças aos seus taninos e substâncias amargas. Também tem ação anti-séptica e

calmante. 

Nome cientí�co: Laurus nobilis

Nomes populares: louro-comum, loureiro-dos-poetas, loureiro-de-apolo, loureiro-de-

presunto 

Fins medicinais: Age como relaxante muscular e alivia dores e contusões. 

Como usar: Para acabar com gases e peso no estômago coloque em 1 xícara de chá 1

colher de sobremesa de folhas picadas e adicione água fervente. Abafe por dez minutos

e coe. Tome antes das refeições.

Atenção! Não confundir com outros louros, nativos da América, como o louro-preto

(Nectandra amara), o louro sassafrás-americano (Sassafras albidum) e o sassafrás-do-

Brasil (Ocotea pretios)

LOURO
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Na Itália renascentista era considerada um antídoto contra todos os males. Ela possui

propriedades anti-in�amatórias e antibacterianas que são muito e�cazes no tratamento

de problemas da região bucal. Suas folhas combatem in�amações graças às mucilagens e

à antocianina, compostos com propriedades antissépticas. Também são ricas em

camazuleno, um anti-in�amatório, e por isso seu chá é indicado para úlceras gástricas.

Há muitos cremes dentais vendidos em farmácias e supermercados que têm a planta

em sua composição.

Nome cientí�co: Malva silvestris

Nomes populares: Malva-grande, malva-azul, malva-de-botica, malva-silvestre

Fins medicinais: É usada em compressas para problemas de pele, sendo um bom

hidratante, além de compostos com propriedades antissépticas.

Como usar: Para tratar lesões na boca prepare uma infusão com 1 colher de sopa da

erva fresca para 1 xícara de chá de água. Faça um gargarejo com o líquido. O mesmo chá

pode ser ingerido para tratar infecções intestinais. 

Atenção! Por falta de estudos, é prudente evitar seu uso durante a gravidez e por

períodos prolongados.

MALVA
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Ela ajuda a controlar as taxas de glicose graças a compostos como os heterosídeos e os

alcaloides. Já na década de 1940 estudos brasileiros mostravam que um simples chá da

planta é capaz de ajudar a equilibrar os níveis do açúcar no sangue. Mas a erva é mais

bem aproveitada pelos diabéticos que não dependem de insulina. Quem tem a doença

do tipo 1 e, portanto, precisa do hormônio sintético, pode usá-la como um

complemento ao tratamento medicamentoso. No entanto, para estabelecer

corretamente a dosagem, é preciso estrito acompanhamento médico em qualquer

caso. 

Nome cientí�co: Bauhinia for�cata 

Nomes populares: Casco-de-vaca, mororó, unha de boi, unha de vaca, unha-de-anta. 

Fins medicinais: Tem ação diurética e alivia inchaços de origem circulatória. Suas

cumarinas agem como anti-in�amatórios e protegem as paredes dos vasos. 

Como usar:

Atenção! As partes da planta, cápsulas e tinturas devem ser usadas conforme dose

indicada pelo médico, dependendo da taxa de glicose do paciente. Grávidas e quem

tem hipoglicemia não podem tomá-la. Interage com remédios antidiabéticos e insulina.

PATA-DE-VACA
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A pimenta-do-reino (Piper nigrum), originária da Índia, foi uma das especiarias que os

europeus buscavam quando, em vez de chegar ao Oriente, desembarcaram na América.

Por aqui, em lugar dela, se depararam com outras espécies ardidas do gênero Capsicum,

que também ganharam o nome de pimenta. No Brasil, uma das mais comuns é a dedo-

de-moça. Quem responde pelo ardor é uma substância chamada de capsaicina. E esse

sabor picante tem várias virtudes: facilita a digestão, alivia dores e alguns estudos

sugerem até que acelera o metabolismo, dando uma mãozinha a quem quer perder

peso. 

Nome cientí�co: Capsicum 

Nomes populares: Pimenta, piripiri, malagueta, dedo-de-moça, cumari

Fins medicinais: É usada para acelerar o metabolismo e ajuda emagrecer

Como usar: Para melhorar a digestão consuma com freqüência e em doses bem

moderadas (até 5 gramas diárias), ela estimula as funções do estômago.

Atenção! Vale o bom senso: tem gente que é muito sensível ao ardido da pimenta.

Quem sofre de úlcera e gastrite, portanto, precisa evitá-la. Há quem diga que o uso

excessivo provocaria hemorróidas.

PIMENTA
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Seu nome em tupi-guarani - pyrang -- signi�ca vermelho. Usada pelos índios e depois

pelos colonizadores, a espécie se espalhou chegando ao sul dos Estados Unidos e até

mesmo a alguns países asiáticos. A frutinha está lotada de vitamina C. As folhas, por

sua vez, têm vários efeitos terapêuticos, inclusive ação bactericida contra micro-

organismos como o Staphylococcus aureous. Estudos sugerem ainda uma ação na

prevenção do câncer.

Nome cientí�co: Eugenia uni�ora

Fins medicinais: É usada como calmante, anti-in�amatória e para aliviar bronquites 

Como usar: Para problemas estomacais coloque 1 colher de sopa de folhas em uma

xícara de água. Ferva durante 5 minutos e coe. Beba até 3 vezes ao dia

PITANGA

https://app.designrr.io/projectHtml/586625?token=8f9e30517e76ccad3e68015b0d7e8ba4&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 09

Curandeiras Ciganas - Aula 09

Cultivada em países como China, Paquistão e Vietnã, ele é um ingrediente

relativamente frequente em certas cozinhas orientais. Mas também é famoso por

regular o intestino preguiçoso. Embora a atividade laxativa ainda não tenha seu

mecanismo totalmente desvendado, sabe-se que o tamarindo é rico em ácidos frutosos,

pectinas e gomas. Suspeita-se que, para complementar a ação desses componentes, seus

açúcares e sais orgânicos acelerem ainda mais a evacuação. 

Nome cientí�co: Tamarindus indica

Nomes populares: Tamarindeiro, tamarino, jabão, cedro-mimoso, jataí. 

Fins medicinais: Age como vermífugo.

Como usar: Para resolver a prisão de ventre (esta receita só serve para adultos): peneire

50 gramas da polpa do fruto e dissolva em um copo de água. Coe em tecido grosso e

beba um copo ao dia.

Atenção! Não há informações sobre efeitos de tratamentos à base de tamarindo na

gravidez. Por segurança, melhor que as gestantes os evitem.

TAMARINDO
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Seu nome deriva do grego "thymus", que signi�ca coragem. Na Grécia, acreditava que

ele aumentava a força e a sabedoria. Hoje, porém, o tomilho é bem conhecido por seus

dotes culinários. Ele acentua o saber de carnes e peixes e entra até em algumas receitas

doces. Mas, além de saboroso, é antisséptico. Essa ação se deve aos óleos essenciais,

principalmente o timol. Esse composto tem ainda um efeito expectorante e ajuda a

aliviar sintomas de tosse e bronquites.

Nome cientí�co:Thymus vulgaris

Nomes populares: Timo 

Como usar: Para tosse e resfriado, coloque 1 colher de sopa de �ores e folhas de

tomilho em 1 xícara de água fervente. Abafe por cinco minutos e coe. Se quiser, adoce

com mel ou açúcar. Beba duas ou três vezes ao dia.

Atenção! Remédios caseiros com tomilho não deveriam ser usados por quem sofre de

úlceras e hipertireoidismo, crianças menores de 2 anos, grávidas e mulheres que estão

amamentando.

TOMILHO
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Tem forte ação anti-in�amatória e analgésica, graças aos alcalóides, entre eles a

mitra�lina e a pteropodina. Seus compostos também estimulam a produção de células

brancas, fortalecendo o sistema imunológico. Por isso é muito indicada por quem vive

resfriado ou sofre de infecções recorrentes.

Nome cientí�co: Uncaria tomentosa

Nomes populares: Cipó-de-gato

Fins medicinais: Atua em in�amações da pele, artrite, amigdalite.

Como usar: Para aumentar a resistência, faça uma decocção usando 1 colher de sopa de

raízes ou entrecasca do cipó seca para cada xícara de água. Tome uma única vez, pela

manhã.

Atenção! Deve ser evitada por grávidas, mulheres que amamentam, crianças,

transplantados, portadores de doenças auto imunes e de esclerose múltipla. A planta

interage com remédios como anti-hipertensivos e certos antidepressivos Quem sofre

de úlcera deve ter cautela, já que aumenta a acidez estomacal.

UNHA-DE-GATO
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Ela é conhecida como sedativo desde Roma Antiga - era a saída dos soldados romanos

para se acalmar após batalhas sangrentas. Do outro lado do Atlântico, os astecas, que

habitavam a região do atual México, encontravam na erva alívio para a fadiga. Hoje,

vários estudos atestam seus poderes anti-estresse.

Mas talvez sua principal indicação seja contra a di�culdade em pegar no sono. Sua ação

ansiolítica é atribuída a um grupo de ativos chamados valepotriatos, que agem no

sistema nervoso central. No cérebro, eles aumentariam a disponibilidade de certos

neurotransmissores, aplacando a ansiedade Alguns trabalhos a�rmam que a espécie

tem a vantagem de não provocar dependência, mas ainda não existe consenso nesse

sentido.

Nome cientí�co: Valeriana o�cinalis

Nomes populares: Erva-dos-gatos, erva-de-são-jorge, valeriana-selvagem

Como usar: Para diminuir a ansiedade, coloque 1 colher de chá da raiz fatiada em 1

xícara e adicione água quente. Abafe por cinco minutos e coe.

Atenção! Não use a infusão por mais de dez dias seguidos. Grávidas não devem tomá-la

de jeito nenhum. Se preferir cápsulas, mais do que nunca procure orientação médica.

VALERIANA
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Uma dica é a do equilíbrio, alimentos fortes com temperos fortes, temperos mais

delicados com produtos mais delicados. A idéia é instigar a pessoa a sentir o toque sutil

da especiaria, proporcionar um envolvimento de aromas e sabores sem deixar que ela

domine todo sabor do alimento. A maneira mais correta é acrescentar pequenas

quantidades e, aos poucos, chegar ao sabor que você considera o ideal.

Temperos Mágicos

Tempero é o nome que se dá ao conjunto de condimentos, cuja função é realçar o

gosto  do prato e, posteriormente identi�cou-se algumas funções terapêuticas.

As especiarias sempre foram produtos de cobiça, na antiguidade serviam para remédios

e principalmente para conservar alguns tipos de alimentos. De cheiro agradável e

sabores inebriantes, os temperos eram a moeda para os comerciantes dos séculos XV e

XVI, naquela época os Italianos dominavam a comercialização destes produtos e

cobravam altos valores. Foi atrás de novas terras e diferentes especiarias que a história

conta que o Brasil foi descoberto.

Várias pessoas perguntam sobre o uso de temperos e ervas. Eu sempre comparo o uso

destes produtos com nossa própria vida. Tudo que fazemos tem que ter uma pitada de

juízo e uma dose de parcimônia. Não existe um manual para o uso adequado de ervas e

temperos; até com as pimentas mais picantes não se chega a um acordo sobre a

quantidade no uso. E isso não serve somente para o uso dos temperos, a gastronomia

anda em moda e, de olho neste mercado consumidor, muitas lojas injetam toneladas de

novidades.
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Procure tirar todo e qualquer tipo de informação dos produtos, outra dica é para cheire

o tempero antes de comprar, o cheiro e o paladar estão de certa forma interligados. Ao

cheirar algum produto nossa memória gustativa é acionada e nos dá uma pista do sabor

que aquele produto vai exaltar. Mas o olfato pode nos enganar e aquilo que nossa

memória registrou, em algum lugar no passado, pode agradar em outra ocasião.

Dicas de temperos

Cada país tem um tempero clássico e na maioria das vezes servem para várias

ocasiões. A cozinha brasileira se mostra com o alho, a cebola, o cheiro verde, o louro o

manjericão e as pimentas. Existe uma maneira de tornar sua vida mais econômica e

prática.

Não jogue fora aqueles restinhos de temperos que sobraram de uma produção. Em um

liquidi�cador junte aos poucos e nesta ordem, 1 copo de óleo de girassol, 1 cabeça de

alho sem cascas, 1 cebola grande picada, 1 maço de cheiro verde, 4 folhas de louro, um

maço de manjericão e 1 copo de sal. Bata até que �car uma massa homogênea, se

necessário, adicione um pouco mais do óleo caso a massa �que muito espessa. Tempere

o feijão, carnes e sopas. A dica para que tudo não �que com o mesmo sabor é variar

alguns temperos. 
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A cozinha Tailandesa tem muita in�uência da China, da Coréia e do Japão, mas

ganhou destaque com a in�uência das cozinhas Francesa, Portuguesa e Holandesa. A

principal característica e a grande quantidade de pimentas usadas na confecção dos

pratos, um dos temperos mais conhecidos é o “Nam pla”, para eles é o nosso sal. É

uma mistura de vários condimentos e peixe, que depois de fermentados exalam um

forte cheiro, mas que na panela dá um sabor inconfundível aos pratos. Lá também não

existe o açúcar que usamos, eles usam uma espécie de torrão de açúcar de coco, tem um

sabor suave e é usado em pratos salgados e doce.

Os pratos são elaborados na maioria das vezes no vapor e são usados peixe, carne de

porco, carne de frango e camarão, sempre frescos e são temperados com pimentas

vermelhas, molho de soja, capim limão, gengibre, cebola, coentro, leite de coco, “nam

pla” etc. A comida Tailandesa sempre tem uma característica voltada aos sabores

cítricos e apimentados.

Temperos da cozinha Tailandesa:

https://app.designrr.io/projectHtml/586625?token=8f9e30517e76ccad3e68015b0d7e8ba4&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 09

Curandeiras Ciganas - Aula 09

Canela em pó, pimenta do reino preta moída na hora, cominho e noz moscada,

também moída na hora. As quantidades variam do gosto de cada um, comece

misturando em quantidades iguais e depois tire aos poucos aquela que não agradar até

chegar ao seu gosto. 

Temperos da cozinha Asiática:

A cozinha chinesa está temperada de �loso�a oriental, equilíbrio e harmonia são

ingredientes em todos os pratos. Além disso, é uma cozinha que preza pelo estímulo

dos sentidos: visão, pelas diversas cores que compõem um prato; olfato, pela grande

profusão de temperos e condimentos; e o paladar, claro, que é o melhor dos sentidos.

Pasta espessa feita com sementes de gergelim, utilizada na culinária do Oriente Médio.

É empregada como tempero, em molhos, pastas e doces. Uma mistura que simboliza

esta cozinha é a pimenta Árabe, não tem uma regra para o número de ingredientes que

compõe esta mistura, varia de região para região e de família para família, eles usam:

Os Árabes possuem uma cozinha muito rica em aromas e sabores marcados

principalmente pela experiência no comércio de especiarias. E o“Tahine” é um capítulo

a parte:

Temperos da cozinha Árabe:
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O alho, a cebola, o tomilho, a pimenta do reino, a cenoura, o salsão e o tomate fazem

parte da base das produções. Ainda existe um mix de ervas, as famosas ervas de

Provence é só misturar 3 colheres de sopa de manjerona, 3 colheres de manjericão seco,

1 colher de alecrim seco, 3 colheres de segurelha seca, ½ colher de sálvia seca, 1 colher

de estragão seco, 1 colher de orégano seco, 1 colher de louro em pó, ½ colher de

sementes de funcho maceradas , coloque tudo em um saco plástico misture bem e

guarde em um pote. Esse mix de ervas dura pelo menos 5 meses e serve várias

produções. 

Temperos da cozinha Indiana:

Os indianos costumam pilar seus ingredientes antes de levá- los ao fogo, eles chamam

essa mistura de curry ou graam masala. As masalas, ou currys chegam a somar mais de

15 especiarias e para os Ingleses signi�cam ervas picantes ou quentes, na Índia variam

de família para família e principalmente de região para região, não existe uma regra para

fazer sua mistura não só na Índia como em qualquer lugar, o importante e

principalmente barato é usar produtos regionais.

Pimentas diversas, tomate, cebola, coentro fresco, semente de coentro, pimentões,

orégano. Os mexicanos costumam macerar seus ingredientes antes de refogar. A base

de um tempero mexicano é a cebola a pimenta vermelha, o pimentão, o coentro verde,

o tomate e o orégano.

 Temperos da cozinha francesa:

Temperos da cozinha Mexicana:

https://app.designrr.io/projectHtml/586625?token=8f9e30517e76ccad3e68015b0d7e8ba4&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 09

Curandeiras Ciganas - Aula 09

A segunda fase da cozinha é com os temperos vivos ou não secos, a cebola o alho, a

pimenta dedo de moça (a gosto ou sem semente) o gengibre e o açafrão da terra, pilem

todos os ingredientes ou bata grosseiramente em um liquidi�cador no modo pulsar

conforme seu gosto e depois leve ao fogo até dourar, só então junte os ingredientes do

prato, carne, ave ou peixe. Finalize o prato com o mix de ervas salpicando antes de

servir.

Descubra você também! O mundo da gastronomia é vasto e tem muito a ser

desvendado. Na maioria das vezes o que é bom para você pode não agradar o outro,

procure saber os gostos da pessoa para qual você vai preparar o prato e surpreenda.

Para nós, brasileiros, temos em mente que qualquer prato condimentado com ervas

verdes e com um sabor acentuado se transforma na mais rica iguaria.  As ervas dão um

toque especial que torna um prato inesquecível.  Com um clima como o nosso, as ervas

são de fácil cultivo no quintal ou em pequenos vasos, tornando acessível a sua utilidade

a qualquer tempo. 

Primeiro é feito uma mistura de especiarias e essa é uma técnica indiana que serve para

�nalizar o prato e também envolve o convidado com um aroma agradável e doce. Em

uma frigideira antiaderente junte o Feno grego, coentro em grão, a pimenta do reino

preta, “cardamomo”, canela, cravo, noz moscada e sementes de cominho, leve ao fogo

para torrar, sempre mexendo. Quando �carem torradas uniformemente tire do fogo e

deixe esfriar, pile até virar um pó.
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Os condimentos sempre tiveram um lugar especial na História. Considerados como

“especiarias” e valendo tanto quanto ouro, os temperos sempre chamaram a atenção

por seus aromas, sabores e, também, propriedades curativas. O fato é que não

conseguíramos viver sem os temperos envolvendo as nossas vidas. Uma planta, em

especial, nos chama a atenção por sua história, sabor e aroma indescritível: o Louro.

Segundo a mitologia, Cupido �echou Apolo, deus da música, com a �echa do amor e a

ninfa Dafne com a �echa do desprezo. Movido pelo desejo, Apolo persegue a ninfa,

até que ela começa a fraquejar e, prestes a cair nos braços de Apolo, ela invoca seu pai,

Peneu, o rio-deus: “Ajuda-me, Peneu!

"Abençoada seja esta cozinha pelos poderes do Ar, do Fogo, da Água e Terra. Que

esteja aquecida pela luz sagrada divina; e tudo que for feito aqui, traga cura, amor,

sustento e não prejudique ninguém. Com amor, paz, criatividade e magia... estando

agora e sempre completa. Que assim seja!”.

Dentro de suas possibilidades crie uma aura de tranqüilidade, harmonia e beleza. 

Origem de Ervas Conhecidas

Seu fogão é o coração sagrado da sua cozinha. Sua colher de pau é uma varinha mágica.

Tenha cuidado para não cozinhar em raiva. Sempre mexa os alimentos no sentido

horário, e desejando saúde, riqueza e alegria a todos que comerão desse alimento. Você

pode dizer isso de tempos em tempos enquanto você cozinha:
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Apolo abraça-se aos ramos da árvore e beija ardentemente a madeira, mas os ramos

afastam-se de seus lábios. “Já que não podes ser minha esposa, serás minha planta

preferida. Usarei tuas folhas como coroa, com ela enfeitarei a minha lira e minha aljava,

e quando os grandes conquistadores romanos caminharem o capitólio, à frente dos

cortejos triunfais, serás usada como coroas para suas frontes. E tão eternamente jovem

quanto eu próprio, também hás de ser sempre verde e tuas folhas não envelhecerão.”

As folhas de louro são usadas em todo o mundo, sendo indispensável o seu uso nas

cozinhas italiana e francesa. Compõem o tradicional bouquet garni francês, usado para

temperar peixes e sopas. Na Itália, é empregada na preparação de miúdo de porco, de

carne assada e de creme de leite; e, no Brasil, para condimentar feijão, feijoada,

berinjela, pernil, lombo assado, sopas de verduras, frango grelhado, peixe cozido,

lombo assado, camarão ao molho, lentilha e ervilha. As folhas de louro estimulam

agradavelmente as papilas gustativas dos gastrônomos, mas é preciso ter cuidado, pois

tem gosto forte e seu uso em excesso pode se tornar desagradável.

Abre a terra para envolver-me, ou muda minhas formas, que me têm sido tão fatais!”

Mal pronunciara estas palavras, e um torpor lhe ganha os membros; seu peito começa a

revestir-se de uma leve casca, seus cabelos transformam-se em folhas; seus braços

mudam-se em galhos, seus pés cravam-se no chão como raízes, seu rosto torna-se o

cimo do arbusto, nada conservando do que fora, a não ser beleza.
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Por essa razão, foram enviados boticários nas naus que partiam a caminho de África,

das Américas e do Oriente, aos quais competia averiguar e registrar todas as mezinhas

usadas pelos povos de além-mar, assim como descrever a natureza e a origem das

“drogas e cousas medicinais”, assim como as suas propriedades e aplicações.

Nessa importante tarefa, distinguiram-se Simão Álvares e Tomé Pires, boticários

enviados para a Índia por ordem do rei D. Manuel I, mas foi sem dúvida Garcia de

Orta quem mais se notabilizou no estudo das espécies medicinais e outros produtos

originários do Índico. O seu livro Colóquio dos simples, e drogas he cousas medicinais

da Índia..., publicado em 1563, adquiriu fama internacional, nomeadamente após ter

sido traduzido para latim, francês e italiano.

Depois do deslumbramento com as novidades farmacêuticas e culinárias trazidas dos

“novos mundos”, o interesse dos boticários voltou-se para as potencialidades da �ora

espontânea do nosso país, conhecidas desde tempos imemoriais pelas gentes

autóctones. Ainda a medicina dava os primeiros passos e já o povo lusitano tinha

remédios caseiros para a maior parte das maleitas que atormentavam crianças e adultos.

Durante a época áurea dos Descobrimentos, trouxemos para a Europa, vindos dos

quatro cantos do mundo, produtos de origem vegetal, principalmente especiarias.

Rapidamente se fez sentir a necessidade de descrever tudo quanto de útil se

descobrisse.

Os Primeiros Boticários
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Desde o início os europeus se espantaram com o imenso conhecimento que os índios

da �oresta tropical tinham das propriedades e usos farmacêuticos das plantas. Vindos

de uma sociedade que mal começava a dominar com mais e�cácia as fórmulas

medicinais, os recém-chegados transformaram esse espanto em crítica: embora

con�assem em compostos pseudo-terapêuticos de ervas européias, não podiam

acreditar nas prescrições indígenas, que eram mais simples e baseavam-se em um

número muito maior de espécies.

O tempo encarregou-se de mostrar a importância desse imenso conhecimento prático.

Cerca de três quartos de todas as drogas medicinais de origem vegetal hoje conhecidas

provêm de fórmulas aperfeiçoadas pelos índios. Somente no século XX esse gigantesco

cabedal foi reconhecido, ainda que por vias transversas: laboratórios farmacêuticos de

todo o mundo conduzem pesquisas a partir de plantas ainda usadas pelos poucos

índios que sobreviveram ao massacre do contato civilizatório.

Com exceção de algumas rubiáceas, não há nenhuma espécie empregada na moderna

farmacopéia cujas propriedades não eram conhecidas pelos índios – pelo contrário, há

muitas espécies cujo uso conhecem e que permanecem desconhecidas pelos ocidentais.

Plantas que Curam
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A farmacopéia indígena incluía também drogas cerimoniais, algumas das quais tiveram

seu uso difundido no mundo ocidental; o tabaco e a coca são as mais conhecidas,

embora outras fossem empregadas. Os índios conheciam também uma grande

variedade de venenos (entre eles o curare e o timbó), além de tônicos e estimulantes,

como por exemplo o guaraná e a erva-mate, que acabaram fazendo parte da dieta

ocidental. 

Os índios aperfeiçoaram remédios e drogas de todos os tipos. Eméticos (a ipecacuanha

é o mais conhecido), purgantes (salsaparrilha, batata-de-purga, látex de �cus, entre

outros), controladores de distúrbios gástricos, bálsamos cicatrizadores (jaborandi, por

exemplo), adstringentes (cambará), anti-hemorrágicos, colírios, anti-térmicos

(sobretudo a quinina), anti-diarréicos, antídotos, sedativos, afrodisíacos,

anticoncepcionais, anestésicos etc.
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