
Plantas Usadas em Dermatologia 

 

Tópicos de dermatologia: 

 Acne 

Fisiopatologia: É uma doença típica do período da puberdade em que há uma modificação 

no perfil hormonal humano responsável pelas transformações que ocorrem no corpo nesse 

período. Esses hormônios também acabam por estimular a secreção sebácea no indivíduo, 

até então ausente ou insipiente. As glândulas sebáceas são glândulas localizadas no folículo 

piloso e quando a secreção sebácea se torna exacerbada pode ocorrer obstrução desse 

folículo gerando os chamados cravos. Além disso, no folículo pode ocorrer a presença de 

bactérias (Propioniobacterium acnes) capaz de hidrolisar a secreção sebácea formando 

ácidos graxos, que por sua vez atuam de forma irritante no folículo, desenvolvendo uma 

resposta inflamatória que dá origem as pápulas eritematosas que conhecemos por espinhas, 

segundo o esquema abaixo: 

Aumento da secreção sebácea> Hidrólise pelo Propioniobacterium acnes> Ácidos graxos> 

resposta imunológica> formação de pápulas, nódulos (+ profundos) ou cistos ( forma 

flutuante subcutânea)> Pústula> Cicatriz (apenas nódulos e cistos). 

Diagnóstico: É feito a partir da análise dos sintomas. 

Tratamento:Uso de plantas com propriedade anti-inflamatória tópica: camomila e calêndula.   

 Alopécia 

Fisiopatologia: Todo e qualquer tipo de queda de cabelo, variando em intensidade (leve, 

moderada, grave), localização (localizada ou generalizada) e etiologia (cicatricial, não-

cicatricial, genética, etc). 

Diagnóstico: Análise dos sinais e sintomas. 

Tratamento: Uso de plantas com propriedade tônica capilar (jaborandi) 

 

 Dermatite atópica (não seborréica) 

Fisiopatologia: Provocada por uma resposta inflamatória local, relacionada com a 

hipersensibilidade individual a um determinado fator. Geralmente manifesta-se a partir do 

terceiro mês de vida e guarda relação com fatores hereditários. É provocada pela 

degranulaçao de mastócitos provocada pelo alérgeno. Se manifesta por prurido local, 

irritação, edema e eritema. 

Diagnóstico: É feito a partir dos sinais e sintomas. 

Tratamento: Uso de plantas com propriedade anti-inflamatória tópica: camomila e 

calêndula.  

 

 Celulite 

Fisiopatologia: Provocada por fatores relacionados a atuação do hormônio estrógeno no 

tecido adiposo. O estrógeno atua no tecido conectivo e nos vasos aumentando a 

permeabilidade e com isso provocando uma maior migração do plasma para o interstício, 

provocando congestionamento de fluidos e maior dificuldade de fluxo sanguíneo, em 

resposta a isso os tecidos adiposo e conectivo sofrem alterações: os adipócitos aumentam 

em 100% de volume, enquanto que no tecido conectivo  ocorre dissociação das fibras que 

se tornam maiores e menos elásticas. Essas alterações se manifestam como alteração da 

aparência da pele que se mostra irregular e com aspecto de casca de laranja. 

Diagnóstico: É feito a partir dos sinais e sintomas. 

Tratamento: Uso de carqueja para mobilização das gorduras diminuindo o efeito sobre os 

adipócitos. 

 

 Queimaduras 

Fisiopatologia: São alterações da integridade da pele provocadas por fatores físicos como o 

calor e radiações. Variam de acordo com a profundidade da lesão podendo ser de 1º , 2º e 

3º graus.  

Diagnóstico: É feito a partir dos sinais e sintomas. 

Tratamento: Uso do gel mucilaginoso da babosa. 



Plantas: 

 

 Calêndula  

Nome cientifico: Calendula officinalis L. 

Parte usada: Flores 

Princípios ativos: flavonóides totais expressos em quercetina ou hiperosídeos 

Formas de uso: Tinturas e extrato  

Indicação: Como antiinflamatório tópico. 

 

 Camomila 

Nome cientifico: Matricaria recutita L. 

Parte usada: Capítulos 

Princípios ativos: Apigenina-7-glucosídeo 

Formas de uso: Tinturas e extrato  

Indicação: Como antiinflamatório tópico. 

 

 Jaborandi 

Nome cientifico: Pilocarpus jaborandi 

Parte usada: Folhas 

Princípios ativos: Alcalóides entre eles a pilocarpina. 

Formas de uso: Extrato Fluido, decocção, sabonetes, shampoos  

Indicação: Tratamento do glaucoma de ângulo fechado e como cosmético no 

fortalecimento do fio de cabelo. 

 

 Carqueja 

Nome cientifico: Bacharis trimera 

Parte usada: Hastes 

Princípios ativos: Diversos 

Formas de uso: Infuso, extrato fluido- uso interno e tópico 

Propriedades: Diminui a absorção de lipídeos, aumenta a eliminação de bile, mobiliza 

colesterol e triglicérides da corrente sanguínea.  

Indicação: Tratamento da celulite   

 

 Confrei 

Nome cientifico: Synphytum officinale L. 

Parte usada: Partes aéreas e raízes   

Princípios ativos: Alantoína 

Formas de uso: Infusão, chás, decoctos, extrato fuido. Uso exclusivamente externo.  

Propriedades: anti-inflamatório, anti-séptico, regenerador celular.  

Indicação: Lesões de pele (cicatrização)   

 

 Babosa 

Nome cientifico: Aloe vera 

Parte usada: Gel mucilaginoso das folhas   

Princípios ativos: Aloína e polissacárides  

Formas de uso: uso externo: cataplasma com o gel mucilaginoso. 

Propriedades: anti-inflamatório, anti-séptico, anestésico, hidratante, fungicida, virucida, 

proteolítico e  regenerador celular.  

Indicação: Queimaduras de 1º e 2º graus provocadas por calor ou radiação. 

 


