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 “O choro pode durar uma noite, mas a alegria 

vem pela manhã.” (SALMO 30:5)  



MADEIRA, Gabriela Alves. Título do trabalho: Plantas Medicinais no Tratamento 
da Ansiedade. 2019.26 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Farmácia) – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2019. 
 

RESUMO 

A ansiedade é considerada um transtorno mental mais comum entre as pessoas, 
existem algumas plantas medicinais como camomila, erva são joão, melissa, 
passiflora, valeriana, que conseguem ter um efeito de melhorar esses sintomas de 
ansiedade no organismo do indivíduo. Essas plantas tem fins de calmante, sedativo, 
que agem no sistema nervoso central fazendo com que o indivíduo melhore no estado 
de saúde. O presente trabalho refere-se as plantas medicinais capazes de 
desenvolver uma melhora para o indivíduo que sofre com esse transtorno, mostrando 
a eficácia das plantas medicinais e aliviando os sintomas. O estudo apresenta as 
descrições das plantas em questão, bem como ela utilizada pela população. 
 
 

Palavras-chave: Ansiedade; Camomila; Erva são joão; Melissa; Passiflora; Valeriana 

  



MADEIRA, Gabriela Alves. Título do trabalho: Medicinal plants in anxiety 
treatment. 2019. 26 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Farmácia) –Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2019. 
 

ABSTRACT 

Anxiety is considered a most common mental disorder among people, there are 
some medicinal plants like chamomile, St. John's wort, melissa, passionflower, 
valerian, which can have an effect of improving these anxiety symptoms in the 
individual's body. These plants have soothing, sedative purposes that act on the 
central nervous system causing the individual to improve in health. The present work 
refers to medicinal plants capable of developing an improvement for the individual 
suffering from this disorder, showing the efficacy of medicinal plants and relieving 
symptoms. The study presents the descriptions of the plants in question, as well as it 
used by the population. 
 
 
 

 

Key-words: Anxiety; Chamomile; St. John's wort; Melissa; Passionflower; Valerian 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 

SNC Sistema Nervoso Central 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

TCC           Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 



 

 

13 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 144 

 

2. ENTENDER AS AÇÕES FITOTERÁPICAS DE CADA PLANTA DA 
PASSIFLORA, CAMOMILA, VALERIANA, ERVA SÃO JOÃO E MELISSA ... ERRO! 
INDICADOR NÃO DEFINIDO.6 

 

3. ANALISAR A MANEIRA DO USO DESSAS PLANTAS MEDICINAIS ..... ERRO! 
INDICADOR NÃO DEFINIDO.9 

 

4. COMPREENDER O TRATAMENTO DAS PLANTAS MEDICINAIS EM 
RELAÇÃO A ANSIEDADE ....................................................................................... 22 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 255 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 266 

 

 



 

 

14 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se ao cuidado farmacêutico no tratamento da 

ansiedade utilizando plantas medicinais na sociedade. A utilização das plantas 

medicinais pelo homem vem de muito tempo atrás desde muito antes do 

descobrimento do fogo, também muito utilizado pelos nossos antepassados que foram 

passados de geração a geração onde aprenderam a viver através de observações e 

tentativas. 

As plantas medicinais são conhecidas por terem um papel de cura e tratamento 

para algumas doenças, no caso da ansiedade que são muitos fatores que contribui 

para as consequências negativas para o organismo, trazendo alguns transtornos 

relacionados a alguns neurotransmissores.  

Essa pesquisa pode contribuir para a sociedade, e para a comunidade 

acadêmica, alertando sobre os cuidados e os benefícios que podem ser encontrada 

nas principais substancias com ação farmacológica em plantas, podemos destacar os 

alcaloides que atuam no sistema nervoso central que podem funcionar como 

calmantes, anestésicos e analgésicos. 

A ansiedade, considerada o transtorno mental mais comum, é definida por meio 

de sintomatologia cognitiva e somática que envolve preocupação crônica excessiva, 

algumas ervas como passiflora, camomila, valeriana, melissa são as mais comum 

usadas para o tratamento do transtorno da ansiedade.  

O cuidado do farmacêutico pode contribuir para um melhor tratamento 

fitoterápico, obtendo-se bons resultados clínicos da ansiedade, orientando o paciente 

ao uso, preparo e armazenamento das plantas, os prováveis efeitos colaterais que 

podem acontecer devido ao uso intensivo.  

Este trabalho teve como objetivo geral descrever a importância do uso das 

plantas medicinais e os benéficos que traz para a saúde como profissional da saúde 

no cuidado ao paciente ansioso, tendo como objetivos específicos, entender as ações 

fitoterápicas das plantas e compreender o papel do farmacêutico no cuidado do 

paciente por meio de estudos relacionados à atenção farmacêutica no cuidado ao 

paciente ansioso.  
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A metodologia deste trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva 

qualitativa, um estudo a ser realizado com o método de revisão bibliográfica, 

baseando em artigos, livros, biblioteca virtual, e biblioteca eletrônica.  

Essa pesquisa foi realizada nas bases de dados do MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and retrieval System Online), Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), entre outros, artigos publicados nos últimos 20 

anos.  As palavras-chaves que foram utilizadas como chave de busca são: Ansiedade, 

plantas medicinais, cuidado do farmacêutico e atenção farmacêutica, passiflora, erva 

são joão, camomila, melissa e valeriana. 

Os critérios de inclusão foram textos completos em português, disponíveis 

online, artigos científicos publicados, e como critérios de exclusão foram artigos fora 

do tema e não disponíveis online, incompletos apenas resumos.  
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2. ENTENDER AS AÇÕES FITOTERÁPICAS DE CADA PLANTA DA 

PASSIFLORA, CAMOMILA, VALERIANA, ERVA SÃO JOÃO E MELISSA 

 

Os transtornos de ansiedade acometem pessoas das mais diferentes idades, 

estes, estão entre os distúrbios mentais mais comuns em todo o mundo, podem ser 

classificados em transtornos: transtornos do pânico, de ansiedade generalizada, 

fobias especificas e transtornos de ansiedade social. Medicações passam a ser 

utilizadas para conter os sintomas, dentre tudo que é utilizado para a ansiedade, 

terapias, medicações pesadas, entram as plantas medicinais como artificio paliativo. 

Vem acompanhada por alguns critérios, onde a preocupação e a ansiedade excessiva 

se apresentam em uma sequência maior de dias sim a não. Os transtornos de 

ansiedade se ramificam, para diagnosticar a correta é preciso uma análise pontual do 

indivíduo. O tratamento por muitas vezes é pesado, porém as plantas surgem como 

paliativo mais suave (SOUZA, 2015). 

O Hypericum perforatum L. planta perene da Família Botânica Hypericaceae, 

popularmente conhecida pelo nome de hipérico e erva-são-joão, é originária da 

Europa e Oeste da Ásia lugares estes onde em lugares sombreados crescem 

espontaneamente. Durante a antiguidade essa planta era chamada de “planta mágica” 

que espantava maus fluidos, encantamentos e curava enfermidades. Atualmente 

como planta medicinal, tem atividade antidepressiva sendo a amais conhecida e a 

mais pesquisada no mundo. O Hypericum perforatum no Brasil, faz parte da Lista de 

Registro Simplificada de Fitoterápica da ANVISA (LONDRINA, 2006). 

A Melissa offinalis L. vem da Família Botânica chamada Lamiaceae (Labiatae), 

popularmente conhecida como melissa, erva-cidreira ou cidreira. É uma planta vivaz, 

ramificada, com ramos aéreos quadrangulares e vilosos. Suas folhas são opostas, 

simples inteiras, pecioladas, ovais, crenado-lobada nos bordos, e arredondadas na 

base. São ligeiramente arredondadas no ápice com 7 a 8 cm de comprimento por 4 a 

5 de largura, vilosas e coloridas de verde-claro. As partes utilizadas desta planta são 

as folhas os a própria planta florida quais são empregadas na forma de infusão, 

decocção ou por extrato fluido. São de propriedade calmante, estimulante, sedativo 

(GRANDI, 2014). 

Planta de muitas utilidades tanto para fins medicinais como para fins 

condimentares. É usada de várias formas tais quais: para aromatizar e temperar 
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alimentos, para fins medicinais, fabricação de perfumes e colônias, no preparo de 

sucos refrescantes, sobremesas e saladas. Possui propriedade calmante, digestiva, 

sedativa e antipasmódica. Esta planta, não deve ser utilizada em casos de hipotensão 

arterial (SJABELSK, 2013). 

Os extratos de Valeriana (Valeriana officinalis L.) obtidas das raízes da 

valeriana contém sesquiterpenos é indicado em casos de insônia, apresentam 

resultados promissores como uma alternativa terapêutica nos distúrbios do sono. Os 

efeitos adversos são considerados raros e leves, mas devem ser melhor avaliados, 

pois foram descritos somente após tratamento a curto prazo. A valeriana apresente 

potenciais interações com fármacos que também atuam no sistema nervoso central, 

pois podem ocorrer efeitos aditivos, sinérgicos e/ou antagônicos e, assim, causar 

potencialização ou redução dos efeitos sedativos destes fármacos (ALEXANDRE, 

2005). 

A Passiflora incarnata L. é obtida do extrato das folhas do maracujá. Contém 

flavonoides totais expressos na forma de isovitexina ou vitexina e é indicada como 

sedativo (BRASIL, 2004). 

As plantas fornecem princípios ativos extremamente importantes, os quais 

dificilmente seriam obtidos da papoula, ficou marcada a extração de princípios ativos 

de plantas, após essa extração, outras plantas tiveram seus princípios ativos isolados 

(TUROLLA, 2004). 

O princípio ativo determina o valor da planta, pois estes princípio ativo, tem um 

papel importante sobre os efeitos farmacológicos, aumentando a estabilidade da 

substancia e possibilitando um melhor efeito terapêutico como ocorre com os 

polissacarídeos na camomila (Matricaria recutita), aumentando a atividade anti-

inflamatória da apigenina e luteolina dentre outras flavonas (TUROLLA, 2004). 

Vários fatores poderão alterar a quantidade e a qualidade do princípio ativo 

produzido pelas plantas como metabolitos secundários, esses fatores podem ser de 

ordem genética, técnica e fitotecnias como: a forma de plantio, adubação, tratos 

culturais e época de colheita. Os fatores fitossanitários e as condições ambientais 

também influenciam na qualidade da planta como: a foto período, umidade do solo, 

temperatura, disponibilidade de nutriente, época do ano, vento e poluição atmosférica, 

variações circadianas, um bom cultivo para obtenção de substancias químicas de 

qualidade (STFANINI, 2002). 
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A idade da planta é muito importante, uma vez que as enzimas, hormônios e 

outros composto são produzidos, degredados e ou reelaborados para expressar 

respostas biológicas. Também é importante saber qual o órgão da planta a ser 

utilizado e o horário de colheita, pois determinadas plantas concentram suas 

substancias em locais específicos do vegetal (CORREA JÚNIOR, 2008). 

Com o avanço químico, farmacológico e industrial, esses compostos 

secundários presentes nas plantas, sofreram modificação na forma de uso, passando 

a ser produzidos artificialmente e as substancias ativas isoladas. Com o início desse 

avanço tecnológico, as plantas ficaram para um segundo plano, voltando a ser 

reconhecidas como recurso terapêuticos recentemente (SCHEFFER, 2002). 
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3. ANALISAR A MANEIRA DO USO DESSAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

No Brasil, o conhecimento acerca das plantas medicinais, é uma rica mistura 

de conhecimento dos indígenas, europeus e africanos, baseados em espécies 

tropicais desde a colonização. A inter-relação do home com as plantas e seu ambiente 

é de grande utilidade para a medicina moderna ocidental. Esta sabedoria está cada 

vez mais aprofundada pelo homem e em constante modificação pela cultura moderna 

(SILVA, 2002). 

Este interesse surgiu principalmente devido às populações acreditarem que os 

fitoterápicos são isentos ou possuem poucos efeitos colaterais, e que são 

aparentemente eficazes nos casos onde a medicina tradicional não alcançou 

resultados esperados (CALIXTO, 2000). 

As plantas são utilizadas por muitas pessoas na forma in natura como produtos 

saudáveis ou isentos de contraindicação. A maioria consideram medicamento natural 

com ausência de compostos secundários maléficos. As plantas não são uma fábrica 

de remédios prontos para doenças específicas. Elas são um complexo de inúmeras 

substâncias, em sua maioria desconhecidas, muitas delas capazes de exercer ação 

tóxica sobre o organismo (GOTTLIEB, 2002). 

A utilização de plantas medicinais como alternativa terapêutica vem atingindo 

um público cada vez maior. Este crescimento requer um maior empenho, no sentido 

de fornecer informações relativas ao sistema produtivo dessas plantas e preparo dos 

medicamentos, pois nem sempre as normas que garantem a qualidade dos 

fitoterápicos são cumpridas (CASTRO; FERREIRA, 2000). 

As plantas medicinais normalmente são utilizadas após a indicação de amigos 

e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos. Elas 

podem ser usadas frescas, logo após a coleta, ou então secas, dependendo da 

espécie e de como ela deve ser preparada. O modo de preparo também varia com a 

espécie e deve ser avaliado cuidadosamente (SAÚDE, 2014). 

O uso de plantas medicinais é equivocadamente entendido, pela população de 

uma maneira geral, como o emprego de fitoterapia. O medicamento fitoterápico é 

obtido, através do emprego exclusivo de matérias-primas vegetais, sendo 

caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos risco de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua eficácia e segurança são 
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validadas, através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, 

documentações tecnocientíficas em publicações (ANVISA, 2007). 

Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, 

inclua substância ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas 

com extratos vegetais. As plantas medicinais são capazes de aliviar ou curar 

enfermidades e têm tradição de uso como medicamento em uma população ou 

comunidade. Entretanto, para usá-las é imperativo o conhecimento do processo de 

coleta, estabilização e secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou 

pulverizada e como prepara-la (BERTASSO, 2007). 

Existem várias causas responsáveis pelo desencadeamento de intoxicações 

com plantas medicinais como, por exemplo, falta de conhecimento a respeito de 

condições de cultivo, associada à correta identificação farmacobotânica da planta, 

informações insuficientes sobre reações adversas, esquema posológico, período de 

tempo a ser empregado, entre outras e, em especial, as interações medicamentosas 

decorrentes (CAPOROSSI, 2007). 

Essas interações não se reduzem, somente, ao universo das substâncias 

químicas sintetizadas, mas também, com aquelas, presentes em plantas que são 

empregadas na preparação de chás, xaropes caseiros e medicamentos fitoterápicos. 

Considerando que este segmento contribui significativamente par a automedicação e, 

portanto, com o aumento das consequências do uso inadvertido de plantas 

medicinais, foram levadas as principais interações medicamentosas de fitoterápico de 

uso oral constantes na Resolução RE nº.89, de 16 de março de 2004 (NICOLETTI, 

2007). 

Os sintomas da ansiedade incluem manifestações corporais involuntárias, 

como secura da boca, sudorese, arrepios, tremor, palpitação, dores abdominais e 

outras alterações biológicas e bioquímicas detectáveis por métodos apropriados de 

investigação (ANDRADE, 2013). 

O tratamento da ansiedade inclui o uso de medicamentos e associados estes 

estão à psicoterapia, práticas de atividades físicas e consumo de alimentos calmantes. 

Os fitoterápicos são usados como alternativa ao uso de ansiolítico e antidepressivos, 

umas vez que estes podem causar efeitos colaterais e dependência (BRASIL, 2004) 

São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego 

exclusivo de matérias-primas ativas vegetais (BRASIL, 2004). 



 

 

21 

É preciso maior sensibilização dos profissionais de saúde e da comunidade 

para o conhecimento e uso sistemático dos fitoterápicos e plantas medicinais, para 

incorporação dos mesmo nos cuidados de saúde (ALMEIDA, 2016). 

Apesar do avanço científico e tecnológico que trouxe muitos benefícios no 

campo da assistência médica, grande parte da população considera os medicamentos 

sintéticos mais caros e agressivos ao organismo e ainda se utiliza do uso de plantas 

medicinais como práticas complementares para cuidar da saúde (BADKE, 2011).  

Além disso, as plantas medicinais são consideradas de fácil acesso para a 

maioria das pessoas, e fazem parte do uso e da cultura popular (ARGENTA, 2011). A 

utilização de plantas medicinais tem ainda como facilitadores a grande diversidade 

vegetal e o baixo custo, associados a tradição popular de seu uso (VEIGA JÚNIOR, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

4. COMPREENDER O TRATAMENTO DAS PLANTAS MEDICINAIS EM 

RELAÇÃO A ANSIEDADE 

 

O uso da fitoterapia por grande parte da população se dá em virtude de os 

medicamentos sintéticos apresentados elevados custo, tornando-os menos 

acessíveis, além de serem mais agressivos ao organismo. Deste modo, as plantas 

medicinais são utilizadas pela população como forma alternativa ou complementar aos 

medicamentos sintéticos tendo um importante papel na saúde mundial (NÓBREGA, 

2017). 

A Valeriana está incluída em quase todos os produtos fitoterápicos 

apresentados como tranquilizantes, indutores do sono e controle da ansiedade. Os 

produtos podem conter o material em pó da planta, mas, mais comumente, o extrato 

seco é utilizado, algumas vezes padronizado a um nível mínimo de constituintes 

específicos (HOUGHTON, 2009). 

A Valeriana é eficaz contra ansiedade, angústia, leves desequilíbrios do 

sistema nervoso e não tem contraindicações. Por não ter contraindicação é uma das 

primeira plantas em que se deve pensar para ansiedade. Ainda não determinaram 

exatamente quais constituintes são responsáveis pela ação sedativa. Pode ser que a 

Valeriana atue sobre o neurotransmissor GABA, já que se o aumento da concentração 

desse neurotransmissor está associado à diminuição da atividade do SNC e essa ação 

pode estar implicada na atividade sedativa (GARCIA; SOLÍS, 2007). 

Os efeitos adversos relatados foram: reações alérgicas, tontura, indisposição 

gastrintestinal, dor de cabeça e midríase. Sua parte utilizada é o rizoma e raiz seco 

de 1 a 3 g na forma de infusão até 3 vezes ao dia (GARCIA; SOLÍS, 2007). 

O gênero Passiflora tem sido exaustivamente estudado no que concerne ao 

seu potencial ansiolítico, o uso mais corrente de utilização das espécies de Passiflora 

na medicina popular é como sedativo e tranquilizante (CONRADO, 2003). 

A Passiflora é muito utilizada no tratamento da ansiedade, por ter ação 

ansiolítica e agir como um depressor inespecífico do sistema nervoso central. Em seus 

constituintes é possível encontrar alcaloides, flavonoides, glicosídeos cianogênicos, 

fração de esteroides e saponinas. A partir do extrato seco da planta, geralmente suas 

folhas e partes áreas, pode-se ser aplicado como tintura e infusão. No caso da 

ansiedade, recomendam-se as infusões de 0,5 a 2 g. algumas das contraindicações 
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da planta são em pessoas com hipersensibilidade e grávidas até três meses (GARCIA, 

2007). 

A Melissa encontra-se numa posição de destaque no rol das plantas medicinais 

devido à sua importância fitoterapêutica, utilizadas popularmente para controlar as 

emoções (crises nervosas, ansiedade). Também considerada indutora do sono devido 

ao citral seu constituinte majoritário que é responsável pela ação relaxante. Suas 

folhas e inflorescência frescas são empregadas na forma de chás, que por infusão, 

tomado pela manhã ou à noite (HABER, 2005). 

A Camomila é uma planta muito utilizada tanto na medicina tradicional, como 

na forma de medicamento fitoterápico, através de flavonoides e óleo volátil presentes 

nos capítulos florais, responsáveis por suas propriedades terapêuticas com destaque 

para a ação ansiolítica (BRASIL, 2015). 

A Camomila, sob a forma de chás e óleos, é frequentemente utilizada devido 

seu efeito calmante. Sendo seu mecanismo de ação ainda desconhecido. No entanto, 

várias linhas de evidência sugerem que um ou mais dos seus constituintes flavonoides 

podem produzir atividade ansiolítica afetando o GABA, noradrenalina, dopamina e 

neurotransmissão de serotonina ou modulando a função do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenocortical (AMSTERDAM, 2009). 

A Erva de São João é uma planta de tamanho de aproximadamente 50 cm 

podendo atingir até 1 metro. Suas sementes são pequenas e alongadas após alguns 

dias. O caule é arredondado e as folhas são de ovadas a lineares, de 7 a 40 mm de 

comprimento, planas ou moderadamente revolutas, com numerosas glândulas 

transparentes ou oleosas que secretam óleo formando uma camada incolor sobre as 

folhas. Suas consistências e superfícies são elásticas de coloração verde, opacas e 

sem brilho. Suas flores são numerosas de cor amarelo-alaranjadas brilhantes. A raiz 

tem consistência lenhosa e resistente que com o passar do tempo, fica ainda mais 

lenhosa, de cor amarelo-acastanhada e sua superfície é coberta por anéis de 

escamas (ALVES, 2014). 

As propriedades medicinais atuam como sedativa, diurética, afecções nervosas 

depressão e ansiedade. A hipericina é um dos principais componentes ativos do 

Hypericum perforatum L. são fonte de fitofármacos, com ação antiansiolitíca e 

antidepressiva (MARTINS; RAMOS, 2010). 
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No transtorno de ansiedade ocorre uma ansiedade ininterrupta, que se 

caracteriza por ter duração e intensidade desproporcionais às situações, a qual, além 

de não ajudar, dificulta as reações de defesa ao perigo. Pode vir acompanhada de 

irritabilidade, tensões musculares, falta de sono, taquicardia, tremores, inquietação, 

entre outros. Algumas plantas podem ser utilizadas no tratamento da ansiedade, já 

que elas têm ações ansiolíticas, com eficácia comprovada e aprovadas pela legislação 

de fitoterápicos (BRAGA, 2010). 

A ansiedade em excesso pode ser prejudicial, tornando o convívio social e sua 

relação consigo mesmo difícil, porém, o tratamento pode ser simples. Ao utilizar as 

plantas medicinais, o paciente poderá ter seu estado patológico revertido em saúde e 

bem-estar. As plantas medicinais são fáceis de utilizar, podendo ser encontrada por 

infusão (GARCIA; SOLÍS, 2007). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As plantas medicinais sempre tiveram grande importância na cultura, na 

medicina e na alimentação das sociedades no mundo. As populações, por meio de 

seus curadores e do uso autônomo, acumularam experiências e vasto conhecimento 

a seu respeito. Todavia, as realizações científicas das últimas décadas e sua ampla 

socialização incentivaram a monocultura do saber científico nas práticas circulantes 

nas sociedades. 

Numa perspectiva ampla, as plantas medicinais podem e devem ser 

consideradas como um campo de interação de saberes e práticas, a preservação das 

riquezas naturais e da biodiversidade, a interação dos usuários com a natureza e com 

os profissionais da equipe de saúde, além de enriquecer as possibilidades 

terapêuticas autônomas. 

O princípio que orienta as ações de cuidado deve ser a solidariedade, a 

reciprocidade, o respeito e a valorização mútua. Esta interação entre comunidade e 

equipe de saúde pode ocorrer em encontros para compartilhar experiências, tais 

como: identificação das plantas, o modo como são preparadas e indicadas, e de que 

maneira são usados pela comunidade. Os profissionais de saúde apresentam 

evidências científicas, disponíveis no momento, correlacionado os saberes populares 

com os estudos composição química, ação farmacológica e nutricional, toxicidade, 

interação medicamentosa, contraindicações, posologia e aspectos botânicos.  
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