
Plantas Usadas no Sistema Respiratório 

 

 

Enfermidades do aparelho respiratório:  

 Asma 

Fisiopatologia: A asma é uma condição inflamatória crônica das vias aéreas, cuja 

causa não está completamente elucidada. Em conseqüência da inflamação as vias 

aéreas tornam-se hiper-responsivas e se estreitam facilmente em resposta a inúme-

ros estímulos. Isso pode resultar em tosse, sensação de opressão torácica e dispnéia, 

sendo estes sintomas mais comuns à noite. O estreitamento das vias aéreas é geral-

mente reversível, porém em pacientes com asma crônica, a inflamação pode deter-

minar obstrução irreversível ao fluxo aéreo. As características patológicas incluem 

a presença de células inflamatórias nas vias aéreas, exsudação do plasma, edema, 

hipertrofia muscular e descamação do epitélio. 

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

Tratamento: Utiliza-se plantas com ação broncodilatadora e antiinflamatória. 

 

 Tosse 

Fisiopatologia: A tosse é o mecanismo reflexo-protetor que remove o material es-

tranho e as secreções dos brônquios e bronquíolos. Pode ser estimulada inapropria-

damente pela inflamação das vias respiratórias ou por neoplasia. Nesses casos, são 

utilizados antitussígenos. È um dos principais sintomas das doenças respiratórias 

como asma e bronquite, devido ao processo inflamatório. 

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sinais e sintomas 

Tratamento: Uso de plantas com ação expectorante e antitussígenas. 

 

 Bronquite:  

Fisiopatologia: A bronquite crônica é uma condição clínica caracterizada por exces-

so de secreção mucosa na árvore brônquica, levando a sintomas de tosse crônica ou 

de repetição junto com expectoração, pelo menos em 3 meses do ano, e em dois a-

nos sucessivos. Ocorrem também falta de ar e incapacidade para atividades físicas, a 

exemplo do que ocorre com a asma, devido à obstrução dos brônquios e à presença 

de infecções freqüentes.  

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sintomas  

Tratamento: Uso de plantas com ação expectorante e broncodilatoadora. 

 Resfriado 

Fisiopatologia: Um resfriado é uma inflamação benigna com catarro do trato respi-

ratório superior e médio, causada por uma infecção viral. Ele pode se apresentar 

como rinite, faringite, laringite ou sinusite. 

Diagnostico: É feito a partir da analise dos sinais e sintomas 

Tratamento: Uso de plantas como equinácea e sabugueiro. 

 

 

 

 
 



Plantas: 

 

Nomenclatura botânica   Echinacea purpurea Moench   

Nome popular  Equinácea   

Parte usada  Caule e Folhas (partes aéreas)  

Padronização/Marcador  Derivados do ácido cafeico - ác. Clorogênico, ác. Chicórico  

Formas de uso  Extratos  

Indicações / Ações terapêuticas  Preventivo e coadjuvante na terapia de resfriados e infecções 

do trato respiratório  

Dose Diária   12-31 mg de ácido Chicórico  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sob 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   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 dispép-

ticos;   

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  

 

Nomenclatura botânica   Mikania glomerata Sprengl.   

Nome popular  Guaco  

Parte usada  Folhas  

Padronização/Marcador  cumarina  

Formas de uso  Extrato, tintura  

Indicações / Ações terapêuticas  Expectorante, broncodilatador  

Dose Diária   0,525-4,89 mg de cumarina  

Via de Administração  oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

 



Nomenclatura botânica   Polygala senega    

Nome popular  Polígala  

Parte usada  Raízes  

Padronização/Marcador  Saponinas triterpenicas   

Formas de uso  Extrato, tintura  

Indicações / Ações terapêuticas  Bronquite crônica, faringite  

Dose Diária   18-33 mg de saponinas triterpenicas  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Eucalyptus globulus   

Nome popular  Eucalipto  

Parte usada  Folhas  

Padronização/Marcador  Cineol   

Formas de uso  Óleo , extrato, tintura  

Indicações / Ações terapêuticas  Antisséptico e antibacteriano das vias aéreas superiores; ex-

pectorante  

Dose Diária   14 - 42,5 mg cineol  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Sem prescrição médica  

Nomenclatura botânica   Salix alba L.    

Nome popular  Salgueiro branco  

Parte usada  Casca  

Padronização/Marcador  Salicina  

Formas de uso  Extratos,   

Indicações / Ações terapêuticas  Antitérmico, antiinflamatório, analgésico  

Dose Diária   60-120 mg de salicina  

Via de Administração  Oral  

Restrição de uso  Venda sem prescrição médica  

 

 

 

 


