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B (Aloe sp.).
Parte utilizada: gel 
mucilaginoso das folhas;
Forma de utilização: 
Tópica - gel 10% a 70%; Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Tópico: Aplicar nas áreas afetadas de 1 a 3 vezes ao dia.

Indicações/Alegações: Cicatrizante e com potencial de redução dos efeitos 
de queimaduras na pele. Calmante em picadas de insetos e para irritações de pele.

abosa

Contraindicações: Mulheres grávidas e amamentando.
Efeitos adversos: pode causar dermatite de contato. O uso interno prolongado da planta inteira ou da resina provoca diminuição do cálcio no organismo e diminui 
a sensibilidade do intestino, necessitando aumento gradativo da dose para manter o efeito desejado. Pode provocar o aparecimento de hemorroidas.
Informações adicionais: doses elevadas (8 g de aloé) podem causar intoxicação aguda, com desmaios, queda da pressão arterial, queda da temperatura corporal, 
podendo levar à morte.

CCAPIM-SANTO, CAPIM-CIDRÓ, CAPIM-CIDREIRA, 
CIDREIRA (Cymbopogon citratus).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: Via oral - infusão. 
Uso adulto e infantil.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Utilizar 1 xícara de chá de 2 a 3 vezes 
ao dia.

Indicações/Alegações: Cólicas intestinais 
e uterinas, quadros leves de ansiedade e insônia, 
como calmante suave, exclusivamente quando 
frescas, analgésico, expectorante, diurético, 
antitérmico e dores de cabeça.

Contraindicações: Não deve ser utilizado por pessoas com problemas no coração, nos rins, no fígado, ou portadores de doenças crônicas. Não associar a 
medicamentos depressores do sistema nervoso central (calmantes).
Efeitos adversos: em doses elevadas pode causar desmaio e sedação. 
Informações adicionais: pode aumentar o efeito de medicamentos sedativos (calmantes). É indicado na amamentação, pois atua estimulando a produção de leite. 
As infusões devem ser cuidadosamente �ltradas, pois, a ingestão contínua de micro�lamentos que �cam em suspensão pode ocasionar 
ulcerações na mucosa do esôfago. O uso habitual pode estar relacionado a hiperplasia prostática benigna.

(Rosmarinus o�cinalis).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 
Via oral: beba de 2 a 3 xícaras com 1 a 2 colheres de sobremesa em 150 ml de 
água do chá por dia entre as refeições. 
Tópico: Aplicar no local afetado 2 vezes ao dia
Indicações/Alegações: problemas no fígado e na vesícula biliar. Gases 
intestinais. Retenção de líquidos relacionados ao fígado. Cólicas menstruais 
e abdominais. Tônico geral – convalescenças. Artroses, com aplicação local.

lecrim

Contraindicações: Não deve ser utilizado por pessoas com doença prostática, gastroenterites, dermatoses em geral e por pacientes com histórico de convulsão. 
Não utilizar em gestantes (é abortivo). Não usar em pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade ao alecrim. Contraindicado para pacientes com problemas no 
coração e com pressão alta. Contra indicado para menores de 12 anos e mulheres amamentando.
Efeitos adversos: se usado cronicamente, ou em doses excessivas, pode causar irritação nos rins, no estômago e no intestino.
Informações adicionais: o uso de alecrim durante a noite pode alterar o sono.

B (Plectranthus barbatus).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 

Utilize 1 xícara de chá com 1 a 3 colheres de chá em 150 ml de água, 
2 a 3 vezes ao dia.

Indicações/Alegações: gastrite,   problemas digestivos, úlceras 
gástricas e ressaca. Dor de cabeça, pedra na vesícula. Ajuda no tratamento da 
obesidade. 

oldo

Contraindicações: não deve ser utilizado em mulheres grávidas e amamentando, crianças, pessoas com pressão alta, hepatites e obstrução das vias biliares
Efeitos adversos: diminuição da pressão arterial, dermatite de contato. Ao ingerir doses acima das recomendadas por um período maior que o recomendado pode 
acontecer uma irritação no estômago.
Informações adicionais: não use com metronidazol ou dissul�ram. Pessoas que usam medicamentos para o sistema nervoso central e para hipertensão (pressão 
alta) devem evitar o uso. O uso contínuo não deve ultrapassar 30 dias, o tratamento pode ser repetido, se for necessário, após intervalo de 7 dias.



EFALSA ERVA-CIDREIRA, 
FALSA MELISSA (Lippia alba).
Parte utilizada: partes 
aéreas (folha e flor);
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto e infantil.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Três a sete anos: tomar 35 ml do infuso, logo após o preparo, 3 a 4 x/dia. 
Oito a 12 anos: tomar 75 ml do infuso, logo após o preparo, 3 a 4 x/dia. 
Acima de 12 anos: tomar 150 ml do infuso, logo após o preparo, 3 a 4 x/dia.
Maiores de 70 anos: tomar 75 ml do infuso, logo após o preparo, 3 a 4 x/dia.
 
Indicações/Alegações: como auxiliar no alívio da ansiedade leve. Indicao para 
cólicas abdominais/intestinais e problemas digestivos.

rva-cidreira

Contraindicações: Usar cuidadosamente em pessoas com hipotensão (pressão baixa) e para crianças de 0 a 5 anos. O uso deve ser evitado por pessoas portadoras 
de gastrite e úlcera gastroduodenal.
Efeitos adversos: doses acima das recomendadas podem causar irritação gástrica, bradicardia (diminuição da frequência cardíaca) e hipotensão (queda da 
pressão). Informações adicionais: o uso habitual pode estar relacionado ao desenvolvimento de prostatite benigna e redução da performance masculina.

5

C (Equisetum arvense).
Parte utilizada: 
partes aéreas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 

Utilizar 1 xícara de chá, 2 a 4 vezes ao dia.

Indicações/Alegações:  diurético em distúrbios do aparelho urinário e próstata, 
remineralizante, ação bené�ca sobre tecido ósseo em fraturas com di�culdade 
de recalci�cação. Tônica, usada também no tratamento de incontinência 
urinária noturna. Evita o aparecimento de pedras nos rins.

avalinha
(Baccharis trimera).
Parte utilizada: Partes 
aéreas (caule alado);
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: utilizar 1 xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia 30 minutos 
antes das refeições. 

Indicações/Alegações: problemas digestivos, anorexia, azia, gastrite, 
constipação intestinal (prisão de ventre), pedra na vesícula biliar e diabetes.

arqueja

Contraindicações: não utilizar em grávidas, pois pode promover contrações uterinas. Evitar o uso concomitante com medicamentos para hipertensão e diabetes 
Efeitos adversos: O uso pode causar hipotensão (queda da pressão) ou distúrbios digestivos.
Informações adicionais: doses excessivas e prolongadas (maiores que 3 meses) podem provocar leucopenia. Deve ter o uso interrompido duas semanas antes de 
cirurgias.

C
C

CENTELA-ASIÁTICA 
(Centella asiática).
Parte utilizada: 
partes aéreas;
Forma de utilização: 
decocção (fervido)
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 

Via oral: Utilizar 1 xícara de chá 2 a 3 vezes ao dia. 

Indicações/Alegações:  estimulante a circulação ação antiinflamatória, 
gastroprotetora, tônica cerebral, neuroprotetora, antioxidante, ansiolítica, 
estimulante da memória, antitrombótica, microangiopatia, insu�ciência 
venosa, anticelulite.

entela

Contraindicações: não usar em mulheres grávidas e amamentando, crianças, pacientes com gastrite ou úlcera estomacal.
Efeitos adversos: em caso de hipersensibilidade, recomenda-se descontinuar o uso. Pode provocar irritações na pele e dermatite de contato.
Informações adicionais: usar com cuidado em pacientes com pressão alta.

Contraindicações: Contraindicações: não deve ser utilizado por pessoas com insu�ciência renal e cardíaca, gravidez e amamentação. Gastrite e úlcera gástrica e 
duodenal. Crianças até 12 anos, pela possível ação neuro e nefrotóxica (toxicidade nos rins).
Efeitos adversos: uma alergia rara pode ocorrer em pacientes sensíveis à nicotina. O uso por período superior ao recomendando pode provocar dor de cabeça e 
anorexia. Altas doses podem provocar irritação no estômago, reduzir os níveis de vitamina B1 e provocar irritação no sistema urinário.
Informações adicionais: o uso em pacientes que sejam hipertensos e estejam sob administração de drogas com atividade cardiovascular, principalmente diurético, 
deve ser cuidadoso em virtude do forte efeito diurético.
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(Foeniculum vulgare).
Parte utilizada: frutas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão e tintura
Uso adulto e infantil
para a infusão e somente 
adulto para a tintura. 

Posologia e modo de usar: 

Via oral: Tomar o infuso com 1,5 a 7g de fruto em 150ml de água uma vez ao dia, 
respeitando a dose máxima de 7g ao dia. Tomar 1 a 3 ml da tintura, diluída em 50 ml de água 
de uma a três vezes ao dia. 

Indicações/Alegações: como auxiliar no tratamento sintomático de queixas gastrintesti-
nais leves como cólicas, distensão abdominal e flatulência (gases). 

uncho

Contraindicações: não usar em gestantes, lactantes, crianças menores de dois anos, alcoolistas, diabéticos e pessoas com síndromes que cursem com hiperestro-
genismo. Evitar o uso em pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade ao funcho ou plantas da família Apiaceae. Em casos raros podem aparecer reações alérgicas 
na pele e no sistema respiratório, tais como asma, dermatite de contato e rino-conjuntivite. Pode provocar o aparecimento de vesículas, inchaço ou hiperpigmen-
tação cutânea.
Efeitos adversos: pode promover efeitos estrogênicos, aumento na lactação (produção do leite).

H(Hibiscus sabdari�a).
Parte utilizada: flores;
Forma de utilização: 
via oral - decocção 
(fervura);
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 

Utilizar 1 xícara de chá com 1 colher rasa de sopa das flores de hibisco em 200 
ml a 400ml de água fervidas por 5 minutos 2 a 3 vezes ao dia.

Indicações/Alegações: cólicas abdominais, diurética, digestiva, laxante suave. 
É corante e aromatizante. Possui ainda propriedade anti-hipertensiva 
e calmante. 

ibisco

ELIMONETE, LÚCIA-LIMA 
(Aloysia triphylla).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Tomar 3 xícaras com 1 a 3 colheres ao dia após as refeições 

Indicações/Alegações: náuseas, indigestão e gases intestinais. Possui ação 
estimulante e é utilizada como antidepressiva em casos de angústia e insônia.

rva-luísa

G(Mikania glomerata / 
MIkania laevigata).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

uaco

Contraindicações: não usar em gestantes. Em hepatopatias crônicas (doenças do fígado), hipertensos graves (pressão alta).
Efeitos adversos: a utilização pode interferir na coagulação sanguínea. Em doses acima da recomendada podem provocar vômitos, 
diarreia e taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos). Pode provocar aumento do fluxo menstrual.
Informações adicionais: pode interagir com anti-inflamatórios não esferoidais. O uso concomitante com antibióticos deve ser evitado 
devido à potencial interação clínica. Não usar por mais de 15 dias consecutivos, se necessário,  o tratamento pode ser repetido após 
intervalo de 5 dias.

Contraindicações:  grávidas e amamentando (lactantes). Cuidado ao se expor ao sol após seu uso, essa erva é fotossensibilizante (pele e mucosas mais sensíveis a 
luz e às radiações solares).
Efeitos adversos: seu uso prolongado em doses elevadas via oral pode produzir irritação no estômago, diminuição dos batimentos cardíacos e queda da pressão. 
Informações adicionais: nunca utilizar em altas dosagens ou por uso prolongado, principalmente, devido ao seu efeito no sistema nervoso central. Utilizar no 
máximo por 3 meses ininterruptos. Sua utilização causa sonolência, não realizar tarefas complexas após seu uso.

Contraindicações: portadores de doenças cardíacas graves devem limitar o consumo, devido à eliminação de eletrólitos que pode ocorrer com seu uso. Gestantes, 
pois foi identi�cada certa ação mutagênica. Lactantes e crianças menores de 12 anos.
Informações adicionais: cardíacos devem utilizar o produto com cautela, pois seu efeito diurético leva à excreção de eletrólitos, em especial o potássio, reduzindo 
a contratilidade e aumentando a de�ciência cardíaca. Não há limites quanto ao seu tempo de uso. Não causa dependência física ou psíquica. Até o momento, não 
foi demonstrada qualquer interação medicamentosa ou alimentar.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Utilizar 1 xícara de chá com 1 colher de sopa em 150 ml de água 
2 a 3 vezes ao dia. 

Indicações/Alegações: alívio sintomático de afecções produtivas 
das vias aéreas superiores. Febres, gripes e resfriados, tosses rebeldes, 
bronquite, asma. Faringites, laringites, rouquidão, inflamação cutânea. 
Uso externo: gargarejos em infecções de garganta, em loções na inflamação da pele.
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GERÂNIO 
(Pelargonium 
graveolens).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 

Via oral: Tomar 1 xícara de chá com 1 colher em 150 ml de água 3 vezes ao dia.

Indicações/Alegações: tosse, calmante, inflamações na garganta e do ouvido, 
inflamações ovarianas, cistite e nefrite.

alva-cheirosa

Informações adicionais: utilizar por no máximo 10 dias consecutivos, fazer uma pausa de 5 dias para retomar o uso.

M(Ocinum sp.).
Parte utilizada: 
folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar: 

Preparar 10 folhas de manjericão em 1 litro de água e tomar uma xícara de chá 3 
vezes ao dia.

Indicações/Alegações: diurética e estimulante, pode ser utilizada em banhos, 
emplastros para inflamação nos testículos, reumatismo, paralisia e pernas 
inchadas, gargarejos para dor de garganta e aftas. É toni�cante do estômago 
e intestino.

anjericão

Informações adicionais: contraindicado em altas doses durante a gravidez, em crianças com menos de 12 anos e em mulheres em fase de lactação.
Efeitos adversos: reações alérgicas.

(Mentha arvensis, 
Mentha spicata).
Parte utilizada: partes aéreas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto e infantil.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Utilizar 1 xícara de chá com 3 colheres de café em 150 ml de água, 3 vezes ao dia. 

Indicações/Alegações: Resfriados e gripes, faringite, amigdalite, rinite alérgica, asma brônquica, 
bronquites e sinusites (favorece a expectoração). Problemas digestivos, cólicas abdominais, gases 
intestinais e síndrome do intestino irritável. Patologias dentárias, dores, inflamações etc. (bochechos). 
Nas dermatoses como antipruriginoso (evita a coceira), em dores reumáticas e nevrálgicas, pois, o uso na 
pele e mucosas, traz uma sensação refrescante, diminuindo sensibilidade e dor.

ortelã

Contraindicações: o uso do óleo essencial é contraindicado em lactentes e na gravidez. Pode irritar a mucosa ocular e provocar insônia em pessoas sensíveis. 
Efeitos adversos: pessoas sensíveis podem ter problemas gástricos.
Informações adicionais: o mentol (óleo essencial da hortelã), em doses elevadas, é tóxico e pode causar choque, confusão mental, coma, arritmias e morte.

I(Cissus sicyoides).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Chá (infusão) contra diabete: colocar 2 colheres da folha seca da insulina (planta) ou 3 folhas grandes 
frescas em um litro e meio de água fervente. Abafar e deixar descansar por 20 minutos. Coar.

Indicações/Alegações: Diminui a pressão arterial, faz suar, antirreumático, antidiabética, 
anti-inflamatória. Melhora ou facilita a funcionalidade digestiva do estômago. Hemorroidas.

nsulina vegetal

ARTEMÍSIA,ABSINTO 
(Artemisia vulgaris).
Parte utilizada: folhas 
e sumidades floridas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Utilizar 1 xícara com 3 g em 150ml de água (xícara de chá). Tintura a 20% 3 vezes ao dia.

Indicações/Alegações: Anorexia, digestão lenta, parasitoses intestinais, cólicas menstruais, menstrua-
ções com fluxo de sangue intenso, escuro, crônicas, fluidas.Losna

Contraindicações: gestação, lactação e úlceras gastroduodenais, cólon irritável e epilepsia. Não deve ser prescrita para crianças.
Efeitos adversos: apresenta toxicidade sobre o Sistema Nervoso Central (psicoexcitação, tremores, convulsões). Alergênica.
Informações adicionais: uso esporádico, não utilizar continuamente.
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ERVA-CIDREIRA 
(Melissa o�cinalis).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão ou maceração;
Uso adulto e infantil para infusão e adulto para tintura. 

Posologia e modo de usar:

Via oral: Utilizar 1 xícara com 2 a 4g em 150 ml de água (xícara de chá) de chá 2 a 3 vezes ao dia. 

Indicações/Alegações:  como auxiliar no alívio da ansiedade e da insônia leve. Como auxiliar no tratamento 
sintomático de queixas gastrintestinais leves como distensão abdominal e flatulência (gases intestinais).

elissa

M(Passiflora incarnata).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Utilizar 1 xícara de chá com 3 g (1 colher de sopa) em 150 ml 3 a 4 vezes ao dia.
 
Indicações/Alegações: ansiedade, insônia, depressão ansiosa, espasmos musculares, nevralgias, dor de 
cabeça, pressão alta. Taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos), palpitação, transtornos do 
climatério (pré-menopausa) e tosse.

aracujá

M(Achilea millefolium).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - tintura à 20% 
e infusão;
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Tintura: tomar 5ml da tintura diluídos em meio copo d’água, 3 vezes ao dia, entre as refeições.

Indicações/Alegações:  auxilia no alívio de sintomas dispépticos, como colerético, como antiespasmódi-
co e como anti-inflamatório. Auxilia no alívio de sintomas decorrentes da cólica menstrual leve.

il-folhas

Contraindicações: a tintura não deve ser usada  em gestantes, lactantes, crianças menores de 18 anos, alcoolistas e diabéticos. Evitar o uso em pessoas alérgicas ou 
com hipersensibilidade à mil-folhas ou plantas da família Asteraceae. 
Já a infusão, não deve ser utilizada por pessoas portadoras de úlcera gástrica ou duodenal ou com oclusão das vias biliares. O uso é contraindicado durante a 
gestação, lactação e para menores de 12 anos, devido à falta de dados. Não usar em caso de tratamento com anticoagulantes e anti-hipertensivos.
Efeitos adversos: O uso pode causar dor de cabeça e inflamação. O uso prolongado pode provocar reações alérgicas.

O (Pereskia aculeata).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Preparar 5 folhas em 300 ml de água fervente e utilizar 1 xícara de chá, 3 a 4 vezes ao dia. 

Indicações/Alegações: problemas inflamatórios, úlceras, varizes, cistite. Por ser rica em ferro, trata 
problemas de anemia.

ra-pró-nóbis

Informações adicionais: as folhas também são ricas nas vitaminas A, B, e C, �bras e em mucilagem, o que contribui para o bom funcionamento do intestino.

P (Rosmarinus o�cinalis).
Parte utilizada: partes aéreas;
Forma de utilização: 
Via oral - infusão
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:
Via oral: Utilizar 1 xícara de chá com 1 colher em 150 ml de água de 2 a 3 vezes ao dia, durante ou após as 
refeições.

Indicações/Alegações: gripes e resfriados, tosse e rouquidão, parasitoses intestinais, em geral. Uso 
externo: piolhos e sarna. Analgésica em dermatoses. Repelente de insetos. Infecções orofaríngeas e 
halitose (enxaguante bucal).

oejo

S (Salvia o�cinalis).
Parte utilizada: folhas;
Forma de utilização: 
via oral e tópica 
- infusão.
Uso adulto.

Posologia e modo de usar:

Via oral: Na infusão, utilizar 1 xícara de chá com 3 a 6 colheres de café em 150 ml de 2 a 3 vezes ao dia. No 
uso tópico, Aplicar no local afetado, em bochechos e gargarejos 1 ou 2 vezes dia.

Indicações/Alegações: a infusão auxilia no alívio dos sintomas dispépticos leves como azia e sensação de 
estômago cheio. Auxilia no alívio dos sintomas da hiperidrose. O uso tópico, auxilia no tratamento de 
inflamações cutâneas leves e inflamações na cavidade oral e orofaringe.

álvia

Contraindicações: o uso é contraindicado para gestantes, lactantes e menores de 18 anos, bem como por pessoas que apresentam epilepsia, insu�ciência renal ou 
neoplasias estrógeno dependentes.
Efeitos adversos: em casos de doses acima das recomendadas podem ocorrer: vômitos, salivação excessiva, anemia e crises convulsivas acompanhadas de pele 
azulado e risco de sufocamento com a língua.
Informações adicionais: não engolir a preparação após o bochecho e gargarejo, pois pode causar náusea, vômitos, dor abdominal, tonturas e agitação. 
Pode elevar a pressão em pacientes hipertensos. Em altas doses pode ser neurotóxica (causar convulsões) e hepatotóxica (causar dano ao fígado). 
Evitar o uso durante a lactação, pois diminui a produção de leite. Não deve ser utilizada associado a sais de ferro. Diabéticos em uso de 
hipoglicemiantes orais ou insulina deverão ser monitorados devido ao maior risco de hipoglicemia. 
Pode aumentar o efeito sedativo dos barbitúricos e diazepínicos.

Contraindicações: o uso é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 12 anos, devido à falta de dados. Não deve ser utilizado por pessoas com 
hipotireoidismo. É contraindicado em pessoas com glaucoma e hiperplasia benigna de próstata.
Efeitos adversos: utilizar cuidadosamente em pessoas com pressão baixa.

Contraindicações: O uso é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 12 anos, devido à falta de dados adequados que comprovem a 
segurança nessas situações.
Efeitos adversos: seu uso pode causar sonolência.
Informações adicionais: não deve ser utilizado em conjunto com medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso (calmantes). Nunca utilizar 
cronicamente, pode haver potencialização do efeito com o álcool. Evitar dirigir veículos e operar maquinários, não utilizar esse �toterápico simultaneamente ao 
consumo de bebidas alcoólicas.

Contraindicações:  não deve ser utilizada na gravidez, lactação e em crianças menores de 6 anos. Contraindica-se o uso prolongado e a inalação.
Efeitos adversos: pode causar reações alérgicas de contato e irritação das vias urinárias. A inalação pode provocar parada cardíaca ou respiratória por via reflexa.




