
Plantas Usadas no Sistema Cardiovascular 

 

 

Enfermidades do aparelho cardiovascular: 

 HAS leve 

Fisiopatologia: variações dos níveis pressóricos são normais em indivíduos sadios, 

no entanto certas condições pré-patologicas como aumento da resistência vascular 

periférica, diminuição da elasticidade arterial entre outras implica uma condição pa-

tológica em que os níveis pressóricos tornam-se maiores no sentido de garantir a 

adequada perfusão sangüínea. A longo prazo a hipertensão arterial leve não tratada 

pode evoluir para formas graves de hipertensão, predispondo o individuo a aciden-

tes vasculares como por exemplo derrames cerebrais, entre outros. 

Diagnostico: É feito a partir do acompanhamento dos níveis pressóricos do indiví-

duo. 

Tratamento: Utiliza-se o Alho. 

 

 Insuficiência venosa 

Fisiopatologia: O sangue presente no leito venoso é impulsionado em direção cen-

trípeta chegando ao coração onde ele é novamente bombeado para os tecidos. Nas 

regiões situadas num nível abaixo do coração o retorno venoso é dificultado princi-

palmente na região dos membros inferiores, devido ao fato de o sangue fluir contra-

riamente à ação da força da gravidade. Para que ocorra esse retorno, o sangue ne-

cessita ser propulsionado e isso se dá geralmente pela ação dos músculos dos mem-

bros inferiores que ao se contrair pressionam as veias, combinado com a presença 

das válvulas ao longo das veias que impedem que o sangue volte a sua posição ini-

cial, direcionando o fluxo, quando cessa a ação dos músculos. Existem no entanto 

determinadas condições em que o retorno venoso encontra-se prejudicado, seja por 

deficiência de um dos fatores citados. Nessa condições teremos edema de membros 

inferiores, dor em peso, entre outras manifestações.    

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sintomas  

Tratamento: Uso de centelha asiática. 

 

 Varizes:  

Fisiopatologia: Nas veias superficiais o retorno venoso é ainda mais difícil, uma 

vez que a contração dos músculos dos membros inferiores pouco ajuda no fluxo 

venoso. Com isso, temos o aumento da turgência dessas veias, que a longo prazo 

tornam-se tortuosas e mais calibrosas. Como geralmente as varizes estão associadas 

a graus variáveis de insuficiência venosa, temos nessa patologia também edema de 

membros inferiores e dor em peso. Em estágios mais avançados, no local das vari-

zes muitas vezes, a perfusão sanguinea é prejudicada gerando áreas de esquemia te-

cidual gerando dor intensa, alem disso pode ocorrer, nesses locais, infecção por 

bactérias oportunistas fazendo surgir ulcerações no local. 

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sintomas  

Tratamento: Uso de Castanha da india  

 

   Tromboembolismo: 

Fisiopatologia: Em casos de insuficiência venosa o sangue pode ficar extasiado por 

muito tempo nas veias favorecendo a ocorrência de trombos geralmente em veias 

profundas de membros inferiores. Na ocorrência de um favorecimento do fluxo, ge-

ralmente por contração muscular, o trombo pode se desprender e viajar na corrente 



sanguínea chegando ao coração no átrio e ventrículo direitos e daí para a circulação 

pulmonar. Como nessa circulação o calibre dos vasos vai diminuindo o trombo po-

de, facilmente, obstruir a circulação pulmonar podendo levar o individuo à morte. 

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sintomas  

Tratamento: É feita com plantas que atuam na insuficiência venosa.  

 

 Hemorróidas 

Fisiopatologia: ocorre por mecanismos semelhantes aos que originam as varizes e 

trata-se de uma dilação (variz) das veias que drenam a região do reto e do canal a-

nal. Aumentam quando da defecação devido ao aumento da pressão intra-

abdominal.  

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sintomas  

Tratamento: Uso de Hamamélis. 

 

 Insuficiência vascular 

Fisiopatologia: Ocorre quando os vasos que fazem a irrigação de uma determinada 

área não conseguem garantir uma perfusão tecidual adequada. Quando isso a área 

pode entrar em isquemia e, dependendo do grau de insuficiência e da demanda do 

tecido, ate mesmo se instalar um processo necrótico. As manifestações clínicas são 

intimamente relacionadas à área afetada: nos músculos observamos a ocorrência de 

anginas(dor) durante o esforço (ex: Claudicação intermitente), em que há aumento 

da demanda muscular de nutrientes e oxigênio. Nesses casos, deve-se fazer o diag-

nostico diferencial de dores musculares normais que geralmente aparecem após o 

esforço devido ao desequilíbrio hidro-eletrolítico provocado pelo aumento da con-

centração de ácido lático no músculo; Já no sistema nervoso central observamos 

manifestações como vertigens, zumbidos entre outras. 

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sintomas  

Tratamento: Feito com a ginkgo-biloba. 
 

 

Plantas: 

 

 Castanha-da-india 

Nome cientifico: Aesculus hippocastanum L. 

Parte usada: Semente 

Princípios ativos: Escina e esculósido 

Formas de uso: Extratos 32 a 120mg de escina 

Propriedades: Atua como venotônico estimulando o retorno venoso.  

Indicação: Fragilidade capilar, insuficiência venosa.  

 

 Alho 

Nome cientifico: Allium sativum L. 

Parte usada: Bulbo 

Princípios ativos: Aliina ou Alicina 

Formas de uso: Tinturas, óleos, extrato seco. 

Indicação: coadjuvante no tratamento da hiperlipidemia e hipertensão arterial leve; 

prevenção da aterosclerose. 

 

 Centella-asiática 

Nome cientifico: Centella asiatica (L.) Urban 



Parte usada: Caules e folhas 

Princípios ativos: Ácidos triterpênicos 

Formas de uso: Extrato seco 

Indicação: Insuficiência venosa dos membros inferiores 

 

 Ginkgo biloba 

Nome científico: Ginkgo biloba L. 

Parte usada: folhas, partes aéreas (caules e flores) 

Princípios ativos: ginkgoflavonóides e terpenolactonas.  

Formas de uso: Extrato  

Indicação: Vertigens e zumbidos (tinidos) resultantes de distúrbios circulatórios; 

distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente), insuficiência vascular 

cerebral.  

 

 Hamamelis 

Nome cientifico: Hamamelis virginiana  

Parte usada: folha 

Princípios ativos: Taninos 

Formas de uso: Extrato, tinturas  

Indicação: Para hemorróidas - uso interno; hemorróidas externas e equimoses - uso 

externo. 

 


