
Plantas usadas no Sistema Digestivo 
 

Enfermidades do aparelho digestivo: 
 

• Dispepsia 
Fisiopatologia:  

Se refere a uma síndrome caracterizada por náusea, pressão epigástrica, inchaço, 
flatulência e dores abdominais espasmódicas, presumivelmente devidas à deficiência 
na secreção de suco gástrico, produção biliar deficiente, enchimento e esvaziamento 
prejudicado da vesícula biliar ou deficiência na secreção de suco pancreático. 
 
Diagnóstico:  

É feito a partir do acompanhamento dos sinais e sintomas. 
 
Tratamento:  

Utiliza-se plantas com ação carminativa e antiespasmódica. 
 
• Cálculos biliares 
Fisiopatologia:  

São a causa mais freqüente de doença do trato biliar e de desconforto. Casos 
marcados por dor e inflamação exigem tratamento de curto prazo. Em alguns casos é 
necessária a realização de processo cirúrgico.  

Para entender a natureza dos cálculos é útil conhecer a anatomia da vesícula e dos 
canais biliares. A vesícula é um órgão em forma de pêra que está abaixo do fígado no 
lado superior direito do abdômen. O fígado produz bile, um líquido amarelo necessário 
para ajudar na digestão de gorduras. Os ductos ou tubos levam a bile do fígado para a 
vesícula, que se contrai periodicamente para lançar a bile dentro do intestino. A bile é 
composta de uma variedade de substâncias, incluindo colesterol, sais biliares e certos 
pigmentos. A vesícula absorve a água da bile causando a sua concentração. Em 
algumas pessoas formam finos cristais de colesterol e pigmentos. Esses cristais 
crescem gradualmente até formar uma ou centenas de pedras. Cerca de 80% das pedras 
são compostas de colesterol e o restante é feito de pigmentos, sais biliares e outras 
substâncias. 
 
Diagnóstico:  

É feito a partir da análise dos sinais e sintomas. 
 
Tratamento:  

Uso de plantas com ação colerética e colagoga. 
 
• Gastrite e úlcera 
Fisiopatologia:  

A gastrite refere-se à inflamação da mucosa gástrica.  
Algumas pesquisas indicam que grande parte dos casos de gastrite é devido à 

infecção bacteriana crônica da mucosa gástrica, e, dessa forma poderia ser tratada 
com sucesso através de esquema intensivo de terapia antibacteriana.  



A absorção de alimentos do estômago diretamente para o sangue é, normalmente, 
pequena. Esse baixo nível de absorção ocorre principalmente por duas características 
específicas da mucosa gástrica: primeiro, seu revestimento com células mucosas 
altamente resistentes que secretam muco e segundo, por suas junções fechadas entre 
as células epiteliais adjacentes. Estas duas características, em conjunto, são 
conhecidas como "barreira gástrica". Em condições normais esta barreira é tão 
resistente à difusão que os íons hidrogênio extremamente concentrados do suco 
gástrico, raramente se difundem, mesmo em graus mínimos, através do revestimento 
mucoso. Os íons hidrogênio difundem-se pelo epitélio gástrico criando mais dano e 
resultando em um ciclo vicioso de lesão, e atrofia progressivas da mucosa gástrica. A 
mucosa fica, além disso, suscetível à digestão péptica, resultando, freqüentemente, em 
úlcera básica. A úlcera péptica decorre de um desequilíbrio entre os fatores agressivos 
e defensivos da mucosa esôfagogastroduodenal. Vários fatores influenciam o 
equilíbrio entre a agressão e defesa da mucosa, sendo os antiinflamatórios não 
esteroidais (AINES) um importante fator agressor, por bloquear via inibição da 
ciclooxigenase 1 (COX-1) e ciclooxigenase 2 (COX-2), a produção das 
prostaglandinas PGEI-1 e PGI, que são relacionadas com a gastroproteção 

 
Diagnóstico:  

É feito a partir da análise dos sinais e sintomas. 
 
Tratamento:  

Uso de plantas como espinheira-santa. 
 
• Constipação intestinal 
Fisiopatologia:  

É caracterizada por descobertas e queixas amplamente baseadas na freqüência dos 
movimentos intestinais e na dificuldade para a sua realização. Considera-se que a 
constipação ocorre quando a freqüência de movimentos intestinais é menor do que uma 
vez em 2-3 dias. Assume significância patológica quando ocorre esforço excessivo ao 
defecar, defecação dolorosa e uma sensação de evacuação incompleta Pode ter causa 
trivial como uma alteração na alimentação ou uma doença febril com confinamento na 
cama. Numerosas drogas, inclusive os antiácidos podem levar à constipação.A maioria 
das vezes sua causa é de natureza funcional. Principais fatores que levam a constipação 
são: estilo de vida sedentário e maus hábitos alimentares; fatores psicológicos (ignorar 
vontade de defecar devido ao estresse); medo de doença ou de auto-intoxicação. 
 
Diagnóstico:  

É feito a partir da análise dos sinais e sintomas. 
 
Tratamento:  

Uso de plantas com ação laxativa. 
 
• Diarréia 
Fisiopatologia:  

É a passagem freqüente (mais de três vezes ao dia) de fezes líquidas ou 
semilíquidas. A diarréia aguda tem um início abrupto, geralmente dura apenas 3-4 dias, 



freqüentemente tem uma causa infecciosa e tende a ser auto-limitante. A diarréia 
crônica persiste por mais de quatro semanas e pode ser sintoma de uma doença 
subjacente, como colite ulcerativa, doença de Crohn ou hipertireodismo. A diarréia, ou 
fezes freqüentes e líquidas, é a forma do corpo se livrar de toxinas e sustâncias 
estranhas. A maioria dos casos de diarréia simples não devem ser controlados muito 
rapidamente. Talvez seja mais saudável deixar que o corpo se desintoxique, sem deixar 
de fornecer-lhe a quantidade adequada de líquidos.  
 
Diagnóstico:  

É feito a partir da análise dos sinais e sintomas. 
 
Tratamento:  

Uso de plantas como chá verde. 
 
• Náuseas 
Fisiopatologia:  

As causas de náuseas e vômitos são muito variadas. A maioria é causada por 
alterações que ocorrem diretamente no estômago ou intestino, mas certas situações 
envolvendo outros órgãos também causam esses sintomas. Por exemplo: Gravidez, o 
balançar de barcos, doenças do ouvido, enxaquecas, doenças ou infecções do cérebro, o 
infarto do miocárdio, a insuficiência renal, vários tipos de remédios. 
 
Diagnóstico:  

É feito a partir da análise dos sinais e sintomas. 
 
Tratamento:  

Uso de plantas como gengibre. 
 
 
Plantas: 
 
Nomenclatura botânica   Cynara scolymus L.   

Nome popular  Alcachofra   

Parte usada  Folhas  

Padronização/Marcador  Cinarina ou Derivados do ácido cafeoilquínico expressos em 

Ácido Clorogênico  

Formas de uso  Tintura, extratos   

Indicações / Ações terapêuticas  Colerético, colagogo  

Dose Diária   7,5 mg a 12,5 mg de cinarina ou derivados  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.   

Nome popular  Espinheira-Santa   

Parte usada  Folhas  



Padronização/Marcador  Taninos totais  

Formas de uso  Extratos, tintura,   

Indicações / Ações terapêuticas  Dispepsias, coadjuvante no tratamento de úlcera gástrica  

Dose Diária   60 a 90 mg taninos / dia  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Melissa officinalis L.   

Nome popular  Melissa, Erva-cidreira  

Parte usada  Folhas  

Padronização/Marcador  Ácidos hidroxicinâmicos calculados como ácido rosmarínico  

Formas de uso  Tintura, extratos  

Indicações / Ações terapêuticas  Carminativo, antiespasmódico, distúrbios do sono   

Dose Diária   60-180 mg de ácido rosmarínico  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Mentha piperita L.   

Nome popular  Hortelã-pimenta   

Parte usada  Folhas  

Padronização/Marcador  Mentol 30%-55% e mentona 14%-32%  

Formas de uso  Óleo essencial  

Indicações / Ações terapêuticas  Carminativo, expectorante, cólicas intestinais  

Dose Diária   óleo 0,2g a 0,8 g   

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Peumus boldus Molina    

Nome popular  Boldo, Boldo-do-Chile  

Parte usada  Folhas  

Padronização/Marcador  Alcalóides totais calculados como boldina  

Formas de uso  Tintura e extratos  

Indicações / Ações terapêuticas  Colagogo, colerético, tratamento sintomático de distúrbios 

gastrointestinais espásticos  

Dose Diária   2 a 5 mg de boldina  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Pimpinella anisum L.    

Nome popular  Erva-doce, Anis  

Parte usada  Frutos  

Padronização/Marcador  Trans-anetol  

Formas de uso  Tinturas, extratos  



Indicações / Ações terapêuticas  Antiespasmódico, carminativo, expectorante, distúrbios 

dispépticos;   

Dose Diária   0-1 ano: 16-45mg de trans-anetol; 1-4 anos: 32-90 mg de trans-

anetol; adultos: 80-225mg de trans-anetol  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Rhamnus purshiana DC.   

Nome popular  Cáscara Sagrada   

Parte usada  Casca  

Padronização/Marcador  Cascarosídeo A  

Formas de uso  Extratos,Tintura  

Indicações / Ações terapêuticas  Constipação ocasional  

Dose Diária   20-30 mg cascarosídeo A   

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Senna alexandrina Mill.    

Nome popular  Sene   

Parte usada  Folhas e frutos  

Padronização/Marcador  Derivados hidroxiantracênicos (calculados como senosídeo B)  

Formas de uso  Extratos  

Indicações / Ações terapêuticas  Laxativo   

Dose Diária   10-30 mg de derivados hidroxiantracênicos (calculados como 

senosídeo B)  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Zingiber officinale Rosc.   

Nome popular  Gengibre   

Parte usada  Rizomas  

Padronização/Marcador  Gingeróis (6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol, 

capsaicin)   

Formas de uso  Extratos  

Indicações / Ações terapêuticas  Profilaxia de náuseas causada por movimento (cinetose) e 

pós-cirúrgicas  

Dose Diária   Crianças acima de 6 anos: 4-16mg de gingeróis; adulto: 16-

32mg de gingeróis  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Camelia sinensis L.   

Nome popular  Chá verde 

Parte usada  Folhas 



Padronização/Marcador  alcalóides, óleo essencial, bioflavanóides, cido fólicotheanina, 

metixantinas, taninos 

Formas de uso  Infuso 

Indicações / Ações terapêuticas  Controle da diarréia  

Dose Diária   Infusão – 3 a 4 vezes ao dia.  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

 


