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 O presente artigo resgata a Medicina Popular Brasileira – Farmácias vivas 

e Fitomedicamentos em Juiz de Fora – MG e cidades vizinhas.  Trata-se de uma 

contribuição ao estudo das Plantas Medicinais utilizadas pela população de Juiz de 

Fora e circunvizinhanças no final do século passado (décadas de 1960 a 1980). Esse 

trabalho serviu de base para a construção do Horto Medicinal da Faculdade de 

Farmácia da UFJF quando fui o coordenador do mesmo. 

 

Levantamento das Plantas Medicinais Utilizadas pela População de Juiz 

de Fora e cidades vizinhas 

Prof. J. B. Picinini Teixeira  

1969 – 1972 
 

Nº. Nome 
Vulgar 

Parte Usada Uso Popular Preparo 

1.  Abacateiro Folhas,botões 
florais, frutos e 
sementes 

Diurético, carminativo, estomáquico, colagogo, colerético, emenagogo, antiinflamatório, 
anti-sifilítico, artrite, gota, calmante, bronquite, tuberculose,  

Infusão, 
cataplasma 

2.  Abacaxi Fruta, casca, 
folhas 

Desobstruentes do fígado, auxiliar na digestão, depurativa do sangue, combatem a 
prisão de ventre, doenças respiratórias, bronquites, dores de garganta. 

Xaropes 

3.  Aboboreira Raízes, 
sementes, 
folhas, flores, 
cabinho 

Males do fígado, tenífugo (para solitárias), inflamações do ouvido, dos rins, da bexiga, 
da próstata, o estômago, da erisipela, queimaduras, febres, diurético. 

Suco, chá 

4.  Abútua, 
Jarrinha, 
Papo-de-
Peru 

Raiz, cipó, 
casca,  

Tônica, febrífuga, diurética, antiinflamatória, aperiente, menstruação difícil, dores, 
esclerose, nervosismo 

Chá 

5.  Açafrão Flores, 
estigmas 
(barbas),  

Estimulante, sedativo, asma bronquite, diurética, digestiva, circulação, dores 
abdominais, menstruação 

Chás 

6.  Acelga Folhas Cálculos biliares, inflamações dos rins, do fígado, da uretra, gota, reumatismo, prisão 
de ventre, diabete, asma, tosse, hemorróidas,  

Suco, chá, 
cataplasma
, 
compressa,  

7.  açoita-
cavalo,  

Casca, folhas, 
flores 

Clisteres, disenterias, câimbras de sangue, úlceras intestinais, limpar o sangue, 
tumores, inflamações internas, prevenção câncer, hemorragias, leucorréias, males da 
bexiga, tosse gripe, reumatismo, dores de garganta, lavar a aplicar em feridas, calmante, 
insônia, artrite, diarréia 

Casca 
cozida, 
chás 

8.  Acônito Raiz Doenças febris, inflamatória, tosses, asma, gota, reumatismo, gripes, nevralgias, 
analgésico, palpitações nervosas, hipertrofia do coração 

Chá, 
tintura, 

9.  Açucena-
Branca 

Bulbo, pólen Supuração de tumores, nevralgias dores de ouvido, asma, bronquites Óleo, 

10.  Agave, Pita,  Planta, Folhas Fortalece o sangue, pressão baixa, anti-abortivo, estômago, fígado, rins, reumatismo, 
sífilis, gonorréia, tétano, feridas de leprosos (lavar), lavar cabelos, caspa, reumatismo 

Chá, 
macerada 

11.  Agoniada Folhas, 
sementes 

Histerias, asma, menstruação difícil, febres, clorose, adenite, atonias gastrointestinais, 
catarros crônicos,  

Infusão 

12.  Agrião Folhas, caules  Raquitismo, afecção pulmonar, da pele, limpa sangue, rins, fígado, abortivo, catarro, Suco, chá, 



escorbuto, depurativo, estimulante xarope 

13.  Agrimônia Folhas Tônica dos nervos, impurezas da pele, cálculos renais, biliares, fígado, cura infecções.   

14.  Aguapé Raiz Disenteria, diarréia, blenorragia, elefantíase, psoríase, moléstias da pele, dor de dente, 
formigamentos 

Chá, 

15.  Aipinho   Desinfetantes, cicatrizantes, lavagem de feridas e chagas   

16.  Aipo Folhas, raiz, Males uterinos, falta de regra, extinção da voz, asma, hidropisia, febres, retenção de 
urina, gases intestinais 

Chá, 

17.  Alcachofra Flor,  Diurético, eliminador de ácido úrico, reumatismo, febres, distúrbios hepáticos e 
digestivos, secreção biliar, salada, baixar pressão arterial 

  

18.  Alecrim Folhas, flores, Debilidade cardíaca, tônico do coração e do estômago, gases, males do fígado, rins, 
intestinos, menstruações irregulares e difíceis, estados nervosos e histéricos, anti-
séptico, tosse, asma, coqueluche, gripe, febres, contusões, reumatismo, colagogo, 
estimulante, emenagogo, antispasmódico, narcótico,  

Chá, 
infusão, 
suco,  

19.  Aleluia   Salada, febres, refrescante, antiescorbútica, diurética, depurativa, verrugas Suco, 

20.  Alface Caule, folhas, 
sementes,  

Calmante, insônia, palpitações do coração, estômago, vertigens, nevralgias, 
reumatismo, conjuntivite, hipocondria, espermatorréia, priapismo,  

Suco,  

21.  Alfafa    antiescorbútica, raquitismo, apetite, calmante para os nervos, cistite crônica, 
reumatismo, apendicite, artritismo 

Suco, 

22.  Alfavaca Folhas, flores, Diurético, estimulante, sudorífico, aftas, estômago, intestinos, areia dos rins, 
inflamações dos testículos, reumatismo, paralisias, pernas inchadas,  

Chá, 
emplastros, 
banhos, inf. 

23.  Alfazema Flores, planta Anúria, amenorréia, asma, afecções do fígado, e baço, nervosismo, dor de cabeça, 
neurose cardíaca, ventuosidade, menstruação, piolhos, parasitas 

Infusão 

24.  Algodoeiro Folhas, raiz, 
sementes, 
casca, planta 

Catarros intestinais, diarréia, disenteria, diurética, afecções rins, hemorragias uterinas Infusão, 

25.  Alho Dente,  Bronquite, gripe, evita congestão, baixa pressão, vermes, febrífugo, diabete, areias e 
pedras da bexiga, desinfetante de feridas e dos intestinos, abscesso, anginas, coração, 
diarréia, esterilidade, gota, tabagismo,  

Tintura, 

26.  Almeirão Vide Chicória 
também 

Perturbações estomacais, fígado, rins, digestivo, laxativo, salada   

27.  Aloés Folhas Digestão, laxativos,  suco 

28.  Alpiste Sementes,  Alimento, ração para pássaros, sopas, pasteis, doces, hipertensão arterial, pressão alta. chá 

29.  Amarante   Hidropisia, bronquite Chá, 
xarope 

30.  Ameixa-do-
Japão, 
Nespereira,  

Folhas, folhas, 
flores, raiz 

Laxativa, prisão de ventre, diarréia das crianças, tosse, adstringente, baixar pressão, 
depurativa, diabete 

Xarope, 
chá, 

31.  Ameixa-
Preta 

  Laxativa, hemorróidas, fígado, intestino Chá, 

32.  Amendoim Sementes,  Estimulantes, reconstituintes, fortalecer a vista, pele e mente Torrada 

33.  Amora-do-
Mato,  

Folhas, raiz, 
fruto 

Diarréias, azia, câimbras de sangue, hemorróidas, gargarejos, inflamações da garganta, 
da boca, hidropisia, areias dos rins, pressão alta, diabetes 

Infusão, 

34.  Amor-do-
Campo 

  Depurativo do sangue, diurético, corrimento uretra, bexiga, rins, doenças do fígado, 
herpes, impigens 

  

35.  Amoreira Fruta, raiz, 
folhas, casca 

Adstringente, inflamações das amígdalas, dor de dente, afecções de garganta, vermes, 
solitária, feridas, fígado, diabete, febre, diarréia, Pedro nos rins, purgativo 

Suco, 
decocação 

36.  Amor-
Perfeito 

Flores, folhas Purificador do sangue, laxante, rins, eczema, herpes,  Chá, 
infusão 

37.  Ananás Fruto, Diurético, cálculos dos rins, bexiga, fígado, icterícia, hidropisia, tuberculose, males 
pulmonares 

  

38.  Angélica,-
Erva-do-
Espírito-

Planta Bronquite, garganta, pulmões, fígado, rins, bexiga, convulsões, câimbras, cólicas, 
embriaguez, emenagogo, gases, falta de apetite, tônica do coração, fraqueza dos nervos 

Tintura, 
cataplasma
, infusão,  



Santo 

39.  Angélico Semente Convulsões epilépticas, nevralgias, provoca suor, falta de apetite, digestões pesadas, 
febre, provoca regras, desinflama testículos, abortivo 

  

40.  Angico, o Casca,  Tosse, bronquite, asma, afecção respiratória, diarréia, disenteria, angina, adstringente, 
depurativo, hemostático, leucorréias, gonorréia, adstringente,  

Goma, chá, 
xarope,  

41.  Anileira Folha, raiz, 
semente 

Distúrbios circulatórios, nevralgia, articulações, afecção vias respiratória, sedativa, 
epilepsia, icterícia, afugentar insetos. 

Chá 

42.  Anis Frutos,  Cólicas, diarréia, sono, evita desmaios, aumenta leite, digestivo, azia, diurético, 
estomacal emenagogo 

Chá, 

43.  Aperta-
Ruão 

Frutos, folhas, 
cascas, raízes 

Adstringente, mau hálito, diarréia, gonorréia, fígado, mau hálito Chá, 
infusão,  

44.  Araçá Casca, folhas, 
raiz, fruto 

Diarréia, disenterias, doenças do coração, vias urinárias, hemorragias   

45.  Araruta Rizoma, Confeitarias, confecções de biscoitos, bolos, doces, problema intestinais, dispepsias, 
feridas purulenta 

Pó, 

46.  Araticum Folhas, 
semente, casca 

Tônico, adstringente, sapinho, cólica, diarréia, fraqueza estômago, reumatismo, piolho, 
feridas cancerosas, sifilítica, verme 

Goma, 
banhos, 
chá 

47.  Arnica Raízes, folhas, 
flores 

Traumatismo, golpes, ferimento, machucaduras, nevralgias, anemia, coqueluche, 
paralisia, hemorragia, vias urinárias, trombose, derrame 

Aplicação 
local 

48.  Aroeira Casca,  Reumatismo, dor ciática, diarréias, disenterias, adstringente, tumores, inflamações em 
geral, hemorragias internas, cicatrizantes, problemas respiratórios 

Banhos,  

49.  Arrebenta-
Cavalo 

Frutos Manchas da pele, urticária, furúnculos, dor de cabeça   

50.  Arroz   Abscessos, inflamações, eczemas, diarréia, desinteria Cataplasma
, 

51.  Arruda Folhas, 
sementes 

Vermes, piolho, paralisias, nevralgias, gases, regras suprimidas bruscamente, lavar 
feridas, incontinência urinária, digestivo, calmante dos nervos, dor de cabeça, dor de 
dente 

Suco, chá 

52.  Artemísia Flores, flores, 
raízes 

Sistema nervoso, anemia, fraqueza, fígado, menstruações suprimidas, afecções 
uterinas, gases, verminose, secreções mucosas genitais, facilita parto 

Chá, 
cataplasma
, infusão 

53.  Aspargo   Diurético, sedativo, afecções fígado, estômago, rins, acalma palpitações do coração   

54.  Assa-Peixe, 
Mata-
Campo 

Raiz Gripe pulmonar, tosses, bronquites, hemorróidas, afecções do útero, dores no peito e 
nas costas, amarelão, estancar sangue, golpes machucaduras 

  

55.  Aveia Palha, grãos ou 
sementes 

Fortificante, anemia, pressão baixa, doenças urinárias, gota, tosse hemorróidas, 
desintoxicaste 

Banhos e 
aplicações 

56.  Aveleira Folhas, cascas,  Diarréias, colites, hemorróidas, corrimento vaginal cicatrizaste, câncer Chá, 

57.  Avelós   Verrugas, calmante, purgativo, anti-sifilítico, suco 

58.  Avenca Folhas,  Catarro pulmonar, gripes, tosses, bronquites, diarréias, disenterias, calvície, pólipos, 
verrugas, dores reumáticas, ovário, bexiga 

Infusão, 
chá, 

59.  Azálea Folhas, flores,  Vertigens, alergias,    

60.  Azedinha Folhas, raízes Escorbuto, disenteria, inflamação da garganta, sapinhos, catarro de bexiga, fígado, 
menstruações escassas, depurativo 

Suco,  

61.  Azevinho Rizoma, raízes, Tônico, febrífugo, sudorífico, emoliente, antispasmódico. 
 

 

Chá, 
infusão 

62.  Babosa  Folhas, polpa, 
seiva 

Laxativa, tumores, estômago, fígado, depurativo, , doenças da pele, caspa, crespidão, 
calvície, antioftálmica, vulneraria, vermífuga,  

Suco/vinho
, 
supositório
,  

63.  Bambu Rizoma, folhas Febres, depurativo, antídoto universal, hemorragias, afecções nervosas, hemorróidas, 
diarréias, perturbações, do estômago, pele,  

Diluído 



64.  Bananeira Folhas, casca, 
seiva 

Urticária, inchaço, inflamações dos testículos, febres, feridas, úlcera, azia, diarréia, 
bronquites, tuberculose, dispepsias, gonorréia, leucorréia, hemorragia, laringe, aftas, 
tônico cabelo, músculos, tuberculose,  

  

65.  Barba-de-
Bode 

  Rins, catarro da bexiga, blenorragia, bronquites, fígado  Infusão, 
xarope, 

66.  Barba-de-
Pau ou 
Barba-de-
Velho 

  Hemorragia, varizes, dores, inflamações do reto, hemorróidas suco 

67.  Barbatimão Casca,  Úlceras, impigens, hérnias, leucorréia, blenorragia, hemorragias uterinas, catarro 
vaginal, diarréia, adstringente, escorbuto,  

  

68.  Bardana Flores, folhas 
secas  

Suor, diurética, cálculo renal, moléstias da pele, depurativo, fígado, rins, anti-sifilítica, 
reumatismo, cicatrizaste, furúnculos, abscessos, acne, terçol,  

Decocção, 
cataplasma
, 
compressa
s, infusão 

69.  Batata-de-
Purga 

  Cólicas, diarréias febres, sífilis, reumatismo, depurativo, purgativa, Chá, 
decocção 

70.  Batata-Doce Folhas Gota, reumatismo, gargarejos, inflamações Infusão, 
banhos 

71.  Batata-
Inglesa 

Folhas Diurética, afecções, fígado, rins, tosse, abscessos, picadas de inseto, reumatismo, 
úlceras, cólicas intestinais dor de cabeça, mal estar 

infusão 

72.  Baunilha Frutos,  Afecções uterinas e nervosas, menstruação, esterilidade, impotência, estimulante   

73.  Begônia Planta toda Afecções via urinaria,  infusão 

74.  Beijo-de-
moça, 
Beijo-de-
Frade,  

Folhas, 
semente, 

Fraqueza, cólicas menstruais, hemorragias, icterícia, vernifúgo,  infusão 

75.  Beladona, 
Estramônio,  

Flores, folhas, Sedativo, analgésica, epilepsia, palpitações nervosas do coração, tosses, asma, 
hidrofobia, dores locais e reumáticas 

  

76.  Beldroega 
ou Erva-
Gorda 

Semente, 
folhas, talos,  

Diurética, vermes intestinais, fígado, bexiga, rins, inflamações dos olhos, escorbuto, 
queimaduras 

Suco 

77.  Bergamota 
ou Mexerica 

Flores, casca, 
folhas,  

Estimulante, contra gases, digestivo, sedativo, calmante, baixar pressão, reumatismo, 
arteriosclerose, gota, tumores, ácido úrico, psoríase, doenças da pele. 

Chá, 
tônico, 

78.  Berinjela Folhas, fruto Abscessos, aumenta urina, cálculos da bexiga, sono colesterol Cataplasma
, chá,  

79.  Beterraba Raiz, folhas, Refresca machucados e inflamações, anemia, laxativa, balo, fígado, rins, tosse, clorose   

80.  Boca-de-
Leão 

Folhas, flores, Antiinflamatória, emoliente, calmante, inflamações da pele, boca, gargarejos, 
hemorróidas,  

Cozidas, 
cataplasma
, 

81.  Boldo-do-
Chile 

Folhas,  Tônico, afecções cálculos do fígado, prisão de ventre, gases intestinais, digestão difícil, 
sono suave, febres,  

Infusão, 
tintura, 
maceração,  

82.  Bolsa-de-
Pastor 

Folhas, raízes Adstringente, vômitos, escarros de sangue, disenteria, regras abundantes, hemorragia 
nasal, uterina,  

Infusão, 
suco,  

83.  Borragem Folhas, 
sementes 

Sudorífica, diurética, febre, varicela, varíola, rubéola, escarlatina, miliar, afecções 
pulmonares, rins, bexiga, reumatismo, debilidade do coração, sarampo, abscessos, 
inflamações, tumores, gota,  

Infusão, 
cataplasma
,  

84.  Bracatinga Flores, casca Adstringente   

85.  Brinco-de-
Princesa 

Flores, folhas, 
casca 

Refrigerante, diurético   

86.  Bucha-dos-
Paulistas 

Caule, folhas, 
semente, 

Fígado, prisão de ventre, suspensão de regras, clorose, anemia, vernifúgo, combate as 
amebas, câncer 

Chá 

87.  Buchina-do-   Purgativo, expectorante, afecções urinárias, sinusite,  Chá,  



Norte 

88.  Buriti Óleo Vermes intestinais   

89.  Buxo) Folhas Asma, sífilis, reumatismo, vermes do sangue, alaria, fígado, febre, colagogo, purgativo, 
sudorífica,  

Chá, 
decocção 

90.  Cabaça ou 
Porongo 

Polpa, semente Purgativa, abortiva, nervites, inchações nas pernas Decocção 

91.  Cabelo-ou 
Barbas-de-
Milho 

  Diurético, afecções da bexiga, rins, cistite, areias, dores ao urinar, baixar a pressão, 
desintoxicar o sangue 
 

 

Chá 

92.  Cabriúva   Estimulante sistema nervoso, afrodisíaca, combate bronquites, asma, cistite, 
blenorragia,  

  

93.  Cacau Fruto Lábios, pele, seios rachados, hemorróidas, manchas do rosto, tônico, doenças do 
coração, estimulante, diurético,  

manteiga 

94.  Cacto Talos, flores,  Estimulante cardíaco, medular, angina do peito, lesões valvulares, degenerescência dos 
músculos cardíacos, sistema circulatório, digestão, tumores, feridas, infecções, 

Chá, 
tintura,  

95.  Cafeeiro Folhas, 
sementes,  

Estimulante, tônico, do coração, resfriados, reumatismo, digestão, tosses, asma, 
desmaios, febres intermitentes, tifóide, hemorragia cerebral, embriaguez, gota, hérnias 
estranguladas, cefalalgia, asma, diarréia crônica,  

  

96.  Caité Folhas, raiz, Tosses, males respiratórios, calmante, gonorréia, abscessos, tumores Chá, 
cataplasma
, 

97.  Cajueiro Casca, fruto, 
sumo, raiz, 

Diurético, fraqueza, diabetes, gargarejos, tosses, cólicas, doenças da pele, tônico 
genital, afrodisíaco, cansaço dos pés, frieiras, adstringente, depurativa, anti-séptico, 
vermífugo, eczemas, lepra, cicatrizes, verruga, calos, úlceras, depurativo, icterícia,  

Suco, 

98.  Calêndula,  Folhas, flores Expectorante, antiespasmódica, anti-abortiva, fortalece o útero, anemias nervosas, 
calos, verrugas, pólipos, anti-séptico, inflamações das vistas, feridas, chagas 
cancerosas, dor de garganta, icterícia, alergia 

Suco, chá, 
pomada, 
infusão, 
cataplasma 

99.  Cambará Folhas, flores, 
casca 

Afecções catarrais, asmáticas, pulmonares, coqueluche, resfriados, gripes, febres 
perturbações digestivas 

Chá 

100.  Camboatá Folhas,  Acalma coração, tônico, febrífugo, bexiga, estômago, inflamações tumorais, tumores, 
reumatismo, 

  

101.  Cambuí Folhas, casca Diarréia, disenterias, vias respiratórias, asma, hemorragias da gengiva, fistulas da boca Xarope 

102.  Camélia Casca Tônica   

103.  Camomila-
dos-
alemães 

Sementes, 
flores 

Indigestões, gases, debilidade do estômago, falta e apetite, cólicas, histerismo, vermes 
intestinais, doenças do útero, ovários, dispepsia, diarréia, náuseas, inflamações das 
vias urinárias, sudorífero, feridas, hemorróidas, inflamações dos olhos,  

Infusão, 
compressa 

104.  Cana-de-
açúcar 

Folhas, bagaço Anemia, fraqueza do coração, força muscular, baixar a pressão, febres, tosse, cólicas 
renais, digestões difíceis, aftas, rachaduras no seios, desinfetante 

Açúcar 
mascavo, 
garapa, 
melado, 
rapadura 

105.  Cana-de-
macaco 

Folhas, hastes, 
flores,  

Tumores, diurético, nefrites, catarro da bexiga, cálculos renais, inflamação do uretra, 
calmante,  

Cataplasma
, infusão, 
suco,  

106.  Cana-do-
brejo 

Raízes, folhas, 
rizoma, casca 

Sudorífica, diurética, sífilis, pedras de bexiga, inflamações dos rins, falta de regras, 
arteriosclerose, hérnias, inchaços, convulsões, emenagogo, gonorréia, leucorréia, 
nefrite 

Cataplasma
, chá 

107.  Cana-do-
reino 

  Feridas e úlceras, sudoríficas, afecções vias urinárias   

108.  Canafístula Folhas,  Febres, doenças inflamatórias, prisão de ventre, purgativa, afecções dos rins Suco,  

109.  Cancerosa,
Cancrosa 

Folhas,  Analgésica, diurética, cicatrizaste, pólipos nasais, gastralgias, febres, moléstias do 
fígado, rins, lavar feridas e úlceras, anti-séptica, cancro 

Pó, suco,  

110.  Canela-do-   Doces, estimulantes, regras adiantadas, eleva a pressão, circulação fraca, afecções do Tintura, 



Ceilão estômago, germes, que atacam o couro cabeludo alcoolato 

111.  Canela-
Guaincá 

Seiva da casca, Puxa espinhos ou estrepes, diarréias, disenterias Emplastro, 
chá,  

112.  Canela-
Sassafrás 

Casca, folhas, 
flores 

Dores, estimulante, digestão difícil, estancar sangue, moléstias da pele, supressão da 
transpiração, intoxicações metálicas, reumatismo artrítico 

  

113.  Canela-
Preta ou 
Louro-Preto 

Casca, raiz Adstringente, diarréia, disenterias, gases intestinais enjôos   

114.  Canforeira Casca,  Calmante, epilepsia, hemorragias uterinas, vermes, feridas, contusões, digestão, 
reumatismo, nevralgias 

Chá, 
maceração  

115.  Canjarana Casca Combater dispepsias, febres, prisão de ventre, diarréia, hidropisia, afecções da pele   

116.  Caparrosa   Adstringente, diarréia, disenteria, vias urinárias, diurético, reumatismo, doenças do 
coração, circulação do sangue 

  

117.  Capim-
Cidreira, 
capim-limão 

Folhas Sedativo, sudorífico, gases intestinais, tosse, perturbações urinárias, histerismo, 
analgésico suave, antispasmódico, estomáquico, diurético, carminativo, hipotensor, 
anti-reumático,  

Chá, 
infusão 

118.  Capim-
Coqueiro 

  Diurética, limpa os rins e a bexiga, elimina os cálculos   

119.  Capim-
gordura 

  Afecções das vias urinárias, diarréia, disenterias,  Chá, 

120.  Capim-Pé-
de-Galinha 

Sementes Anemias, fraquezas, anti-abortivo, hemorragias, diarréias, disenterias, menstruação 
abundante, diurética, catarro vias respiratórias (antes floração) 

  

121.  Capim-Sapé Rizoma Afecções catarrais, males dos rins e bexiga, hidropisia, diurético, inflamações no 
fígado, icterícia, emoliente 
 

 

Chá 

122.  Capuchinha 
ou Chaga-
de-Cristo 

Folhas, flores, 
caule, frutos 

Eczemas, males da pele, purgativa, psoríase, circulação do sangue Suco, 
infusão, pó 

123.  Caqui Fruto, folhas Inflamações da garganta, tumores, anemia, fraqueza orgânica, clorose, estômago, falte 
de apetite, câimbras, catarro dos intestinos, bexiga, descalcificação, doenças 
respiratórias, calmante, insônia, vômitos, febres 

Cataplasma
, chá 

124.  Cará   Coqueluche, doenças vias respiratórias, falta de memória, bronquites, coceiras, 
impigens, úlceras, feridas, esgotamento nervoso 

  

125.  Carambola Fruto, folhas,  Refrigerantes, febre, diurética, eczemas, afecções dos rins, bexiga, diabete Chá 

126.  Carapiá Raiz, folhas Afecções gástricas, cólicas, desarranjos uterinos, febre estimulante, tônico, cistite dos 
velhos, diarréia, prisão de ventre, reumatismo, dores nos ossos, males respiratórios 

Chá 

127.  Cardamomo Semente, 
folhas 

Condimento digestivo, estimulante apetite, alivia gases intestinais, normaliza distúrbios 
gástricos 

Chá, 
infusão 

128.  Cardo-
Santo, 
Alcachofra-
Braba 

Planta toda Sudorífico, tônico, febre, estimulante do apetite, afecção gástricas, cólicas, desarranjos 
uterinos, febrífugo, fígado, asma, úlceras, hidropisia, gripes, reumatismo, contusões 

Infusão, 
loção 

129.  Caraguatá Frutos,  Diurético, doenças aparelho urinário, asma coqueluche, falta de apetite, vermífugos, 
diurético, abortivo 

Xarope, 

130.  Caroba Folhas, casca Doenças da pele, sífilis, feridas, úlceras, diurética, dores reumáticas, cárie nos ossos, 
depurativos, amebas intestinais, afecção aparelho urinário 

Pomada, 
infusão, 
chá,  

131.  Carqueja Toda planta Fígado, febrífuga, anemia, fraqueza intestinal, perda de sangue, diabete, inflamação vias 
urinárias, baço, bexiga, rins, chagas venéreas, leprosas, estomacal, anemia, icterícia, 
gota, reumatismo,  

Chá, 
infusão, 
vinho 
medicinal, 
tintura,  

132.  Carrapichao
-de-carneiro 

  Estômago, membros, diarréias, inflamação do pênis, gonorréia, feridas, febres, tosse 
bronquite 

  



133.  Caruru Raiz, folhas, 
talos 

Afecção do fígado, retenção de urina, diurético, febre, hidropisia, catarro da bexiga Chá, 
infusão 

134.  Caruru-do-
reino 

Folhas Feridas, amadurecer tumores, furúnculos, enxaquecas e dores de cabeça   

135.  Csaca-de-
anta ou 
Cataia 

Folhas, casca, Gripes, indigestão, dores de estômago, vômitos hemorragia uterinas, prisão de ventre, 
anemia, fraqueza geral, apetite, vermes do sangue, sinusite, respiração, perturbação 
gástrica,  

Chá, pó,  

136.  Cassaú Vide Cipó-mil-
homens, 
Abutua 

    

137.  Castanheiro Folhas, casca, Catarro bronquial, tosse convulsiva, digestão, febres, hemorróidas, varizes, diarréias, 
colesterol, baixar pressão alta, fígado 

Chá, 

138.  Catinga-de-
mulata 

Folhas Perturbações gástricas, febres, histerismo, reumatismo, asma, tosse, bronquites, 
vermes, regulariza regras, alivia dores das varizes e úlceras 

Chá, 

139.  Catuaba Casca,  Homeostáticas, diuréticas, digestivas, depurativas, tuberculose, doença dos ossos, 
úlceras gástricas e intestinal, perdas de sangue, moléstias da bexiga, e dos rins, 
incontinência noturna da urina,  

Chá, 

140.  Cebola Bulbo,  Gases, catarro na cabeça, cólicas, dores nos pés, no ouvido, mau hálito, bronquites, 
asma, tosse dificuldade de urinar, trombose coronária, 

Suco 

141.  Cedro   Adstringente, fraqueza orgânica, diarréias, inflamações, catarro pulmonar   

142.  Céleri, Aipo-
das-hortas 

Raiz,  Diurético, gases, depurativo, artrite, reumatismo, acido úrico, cálculos do fígado, rins, 
icterícia, regulariza menstruações, inflamações dos seios, 

Chá,  

143.  Celidônia, 
Erva-das-
verrugas. 

Folhas, raízes, 
flores 

Calmante do fígado, câimbras do estômago, asma, verrugas, calos, espinhas do rosto, 
pressão alta, câncer 

Cataplasma
, infusão 

144.  Cenoura   Fraquezas, anemia, fortificante dos músculos, diabete, fraqueza visual, prisão de ventre, 
epilepsia, cálculos, amarelão, abscesso, astenia, bronquite, bronzeamento, 
convalescença, crescimento, cura da primavera, diarréia, envelhecimento, epidemia, 
estômago, ferida, fígado, frieira, intestino, lactação, obstipação, olhos, parasitose, 
prurido, queimadura. Seio 

Suco, loção 

145.  Cerefólio Semente, 
folhas,  

Digestivo, estimulante, doenças nervosas, diabete, estômago, enfermidades crônicas da 
pele, febre asma, esgotamento, convalescência 

Chá,  

146.  Cerejeira Casca, folhas,  Acido úrico, gota, fígado, arteriosclerose, gripe, angina do peito, cólicas, vômitos 
nervosos, desarranjos, dores reumáticas, vermes 

  

147.  Cevada Grãos,  Digestiva, depurativa, diurética, reconstituinte, afecções urinárias,  Cataplasma
,  

148.  Chá-de-
bugre, 
Guaçatonga
,  

  Diurético, obesidade emagrecer, colesterol, inchações das pernas, ação tônica sobre o 
coração, estimulante da circulação, baixa a pressão, reumatismo, pelo, feridas crônicas, 
sifilíticas 

  

149.  Chá-da-
Índia 

  Eliminador de gordura, sudorífico, estimula os rins, digestivo, dor de dente, palpitações 
do coração, digestão, dores de cabeça, diarréia,  

 

Infusão,  

150.  Chapéu-de-
couro, Chá-
mineiro 

Rizoma, folhas Moléstias da pele, reumatismo, artritismo, sífilis, afecções dos rins e bexiga, depurativo 
do sangue, baixa a pressão alta, arteriosclerose, hérnia, fígado  

Infusão, 
decocção, 
tintura 

151.  Chicória Raiz, folhas Afecção do estômago, fígado, rins, prisão de vente, digestões difíceis, depurativo Infusão,  

152.  Chifre-de-
veado 

Semente,  Bronquite, tosse, pleurisia, congestões pulmonares, cataplasma 

153.  Chorão, 
salgueiro 

Folhas, cascas Queda de cabelo, contra caspas, febrífugas, sedativas soníferas, calmante de dores, 
reumatismo, dor de dente, enfraquecer o desejo sexual, adstringente, 

  

154.  Chuchu Folhas,  Diurético, acido úrico, pressão alta, calmante, hemorróidas Chá,  

155.  Cinamomo, 
Santa-
Bárbara,  

Folhas, frutos, 
casca  

Estomacal, estimulante, aperiente, prisão de vente, laxativo, hemorróidas, vermífugo, 
abortivo, lavar feridas, sifilíticas, erisipela, doenças de pele em geral 

Chá, 



156.  Cipó-
açougue 

  Depurativo, doenças da pele, fístulas, úlceras, dores nos ossos e reumatismo   

157.  Cinerária   Fígado, icterícia, indigestões, antiinflamatória, cicatrização, emenagogo, 
antiespasmódica, antihistérica 

Suco,  

158.  Cipó-
cabeludo, 
Cipó-D’água 

Ramos floridos,  Diurético, cólicas, menstruação, nefrites, fricções no reumatismo, inflamações na 
bexiga, gota, afecção da pele, frieiras, rachaduras, calos, coceiras, 

  

159.  Cipó-
chumbo, 
Cipó-
dourado 

Toda planta Gargarejos, bronquites, amígdalas inflamadas, rouquidão, adstringente, diarréia 
sanguinolenta, icterícia, feridas úlceras, cicatrizantes 

Suco, chá,  

160.  Cipó-cravo caule Estomacal, excitante, gases, sudorífico, debilidade geral, digestão difícil, sífilis, tosse   

161.  Cipó-cruz Vide cainca     

162.  Cipó-D’alho   Vermes, reumatismo, hemorróidas, afecção das vias urinárias   

163.  Cipó-
escada  

Folhas, cascas Feridas, úlceras, caspas, diurético, rins, bexiga, tosse, bronquite, sífilis, diabete Chá, 

164.  Cipó-imbé, 
Banana-de-
mico 

Folhas, caule, 
raiz 

Reumatismo, inflamações dos testículos, ínguas, cortes, pancadas, erisipela, hidropisia, 
úlcera 

  

165.  Cipó-mil-
homens, 
Cassaú 

Raiz, Febres, estimulante, estomacal, apetite, rins, baço, fígado, cólicas intestinais, 
constipação do ventre, diarréia, apendicite, provocar regras, abortivo, vermes do 
sangue, histeria, convulsões epilépticas,, dor ciática, dor no coração, das cadeiras, 
nevralgias, reumatismo, depurativo, feridas 

Suco, pó, 

166.  Cipó-de-
São-João 

Flores, folhas Regulador de menstruações, manchas brancas, lavagens e vagina, reumatismo, 
diarréia, doenças de pele, câncer de pele 

Pomada, 

167.  Cipó-suma Casca Depurativos, moléstias da pele, manhas do rosto, dores volantes, eczemas úmidos,    

168.  Cipó-timbó Cascas, raiz Moléstias do fígado, nervos, dores de cabeça   

169.  Cipreste, 
Cedrinho 

Fruta, folhas, 
semente 

Disenteria, fraquezas em geral, pulmões, úlceras, fortalece a próstata, varizes, 
debilidade orgânica,  

Chá, tintura 

170.  Coco Fibras, fruto, Vermífugo, hidropisia, rins, diarréia Suco, chá 

171.  Cocleária Folhas,  Diuréticas, rins, ureter, bexiga, edemas, acido úrico, depurativo, anti-escorbútico, 
catarros pulmonares, brônquios, asma, hidropisia, febres, enfermidades crônicas 

Suco,  

172.  Coentro Frutos 
maduros, 

Estimulante, estômago, gases, dores histéricas, febrífugo, chama as regras vermes 
intestinais, carminativo, depurativo,  

Infusão,  

173.  Coerana, 
Canema 

  Reumatismo, males da pele, dificuldades em urinar, icterícia, hemorróidas, calmante, 
caxumba, pedras dos rins, 

Chá, 

174.  Cominho   Gases, diurético, estomacal, provoca menstruação, desinflamar testículos, seios, Cataplasma
, 

175.  Comigo-
ninguém-
pode 

Folhas Tóxica, na boca causa queimaduras e erupções, inchaço que se perde a voz e até a 
respiração, levando a morte, lavar cabelos 

Suco, 

176.  Confrei, 
Consolida,  

Folhas,  Anemias, pele, cicatrizaste, queimaduras, fratura ossos, úlceras, intestinos, ovários, 
rins, bexiga, hemorróidas, hemorragias, anemias, doenças pulmonares,  

Suco, chá, 
cataplasma
, emplastro, 
tintura 

177.  Copo-de-
leite 

Raiz,  Sudorífica, varizes,    

178.  Copaíba   Feridas, umbigo, reumatismo, pele, urticária, cicatrizaste, ulceras, hemorróidas, 
blenorragias, sangue, tosses, fígado, cistite, desinterias, 

Óleo, 

179.  Coqueiro, 
Jerivá 

Fruto, casca, 
flor, raiz 

Anemia, vermífugo, diurético, amarelão, fortificante sangue Chá,  

180.  Conduranga   Estômago, nevralgias, reumatismo, depurativa sangue, digestiva   

181.  Cordão-de-
frade 

Toda planta Estimulante, tônico, dificuldade de urinar, hemorragias, estômago, asma, lavar feridas, 
tosses e males respiratórios, reumatismo, ácido úrico, sudorífico,  

Chá, 
infusão 



182.  Coronha ou 
Olho-de-boi 

Semente, raízes Derrame, calmante, epilepsia, tônico para os nervos   

183.  Coronilha Casca, folhas Tônico coração, diurética, hipotensora,  Chá, 
tintura,  

184.  Corticeira, 
Mulungu,  

Casca, folhas,  Calmante, insônias, dores, fígado, hepatite, pressão alta, contusões, purgativa, prisão 
de ventre, dor de dente, asma, tosse, hemorróidas,  

Suco,  

185.  Curupiá, 
Esporão-de-
galo 

Folhas, casca,  Azia, pneumonia,   

186.  Couve Semente, talos,  Vermes, afecções respiratórias, anemia, úlceras, ouvidos, feridas, hemorróidas, 
alcoolismo,  

Suco,  

187.  Couce-
cravinho 

Toda a planta Diaforético, inflamações do testículo, moléstias uterinas, calmante, antifebril 
emenagogo, histeria, feridas, úlceras, câncer externo 

  

188.  Cravo-de-
defunto 

Flor,  Calmante, útero, vermífugo, aperiente, reumatismo, tosse, asma, Vasodilatador Óleo,  

189.  Cravo-da-
Índia 

Flor Aromático, dor de dente, digestivo, fraquezas sexuais, gases, promove fluxo menstrual, 
anti-séptico,  

  

190.  Cravo-dos-
jardins 

Flores,  Sudorífico, dores de cabeça, tonturas, paralisia das pernas Chá,  

191.  Cravo-do-
mato 

Flores Diurético, gonorréia, icterícia,  Xarope, 

192.  Crisântemo, 
Mal-me-
quer 

  Cólica, falte de apetite, indigestão, estômago, sinusite, insônia, medo, tremores, vias 
urinarias, feridas, 

  

193.  Criciúma Folhas,  Depurativo, afecções, nervosas, febres, rins, bexigas, cálculos renais Chá,  

194.  Crista-de-
galo, 
Suspiro 

Folhas,  Feridas, úlceras, afecção da pele, cicatrizaste, tosse, bronquite, asma, coqueluche, 
males do coração, diarréia 

Suco,  

195.  Cura-tombo 
ou arnica-
do-mato 

Folhas Machucadeiras, golpes, contusões, reumatismo, nevralgias, febres, escassez de urina   

196.  Dálias Flores, folhas,  Diuréticas, sudoríficas, sarampo, varíola, queimaduras de lagartas, de fogo, e picadas 
de inseto 

Suco,  

197.  Datura 
Stramonium
, beladona 

Flores, folhas, Narcótica, analgésica, antiespasmódica, anti-asmática, sistema nervoso, nevralgias, 
convulsões, reumatismo 

  

198.  Dedaleira Folhas Tônico do coração, bronquite, tosse, febres, afecções nervosas, Vasoconstritor, rins, 
fígado,  
 

 

  

199.  Dente-de-
leão, Amor-
dos-
Homens 

Raiz, folhas, 
fruto,  

Fígado, rins, depurativo, apetite, gases, prisão de ventre, feridas, câncer da bexiga, 
diabetes, fortificante dos nervos, do cérebro, febre, fígado, diarréia, estimular secreção 
suco gástrico,  

Suco, 
maceração, 
decocção, 
vinho,  

200.  Damiana Folhas Afecção urinárias, respiratórias, tônico, estimulante, convalescência, estômago, 
indigestão, prisão de vente, paralisia, diabete, tônico dos nervos, fraqueza órgãos 
genitais, afrodisíaco, estimulante da impotência, 

  

201.  Douradinha-
do-campo 

Folhas, flores,  Diurético, dificuldades de urinar, inflamações da bexiga, elimina pedras, edemas, 
eczemas, afecção pulmonar, bronquites, tosses, sífilis, amolecer tumores 

infusão 

202.  Dorme-
dorme ou 
Não-me-
toque 

Folhas Depurativo, reumatismo, fígado, purgativo, gonorréia, Banhos 

203.  Embaúba, 
Caixeta,  

Folhas, raiz,  Tosse, diurética, asma, coqueluche, afecção respiratória, tônico do coração, câimbras 
do sangue, úlceras, gonorréia,  

Chá, 
xarope, 
suco,  



204.  Endro Sementes,  Bochechos, gargarejos, inflamação da garganta, dores intestinais, gases, hiperacidez, 
do estômago,  

Chá, 
infusão,  

205.  Erva-
Ciática,  

  Reumatismo, Pomada, 

206.  Erva-
cidreira, 
Melissa 

Folhas, flores,  Afecção do estômago, nervos, insônia, dores, desmaios, palpitações do coração, 
resfriados, gases, calmante, digestiva, carminativa, antiespasmódica, antinevrálgica, 
insônia, hipotensor, icterícia, resfriados, tosses, má-circulção do sangue, vertigens,  

Infusão, 
chá, 

207.  Erva-da-
mígua 

  Estomacal, diurética, amarelão Xarope,  

208.  Erva-da-
Vida 

  Dor de barriga, reumatismo, hemorróidas   

209.  Erva-de-
Bicho  

Toda a planta Diurética, hemorragias, gástricas, varizes, aperiente, falta de menstruação, clisteres, 
vermes, disenterias sangüinolentas, afecções vias urinárias, úlceras, adstringente, 
cicatrizaste, 

Banho, 
compressa, 
infusão 

210.  Erva-de-
lagarto 

Raiz,  Sífilis, reumatismo, coceiras, feridas rebeldes, regulariza pressão alta, tosse Infusão,  

211.  Erva-de-
passarinho 

Folhas, flores,  Diabete, histeria, hemorragias, feridas (lavar), pneumonia, asma, afecção da pele, 
frieiras, úlcera, útero, baixar pressão do sangue, tônica-sedativa sobre o coração, 
câncer, transtornos nervosos em mulheres, 

 

  

212.  Erva-de-
Santa-Maria  

Semente, 
folhas, flores,  

Vermífugo, doenças nervosas, hemorróidas, varizes, dores, indigestão, manchas dos 
pulmões, facilita menstruações, angina do peito, palpitação do coração, má circulação, 
sono agitado, zumbido nos ouvidos,  

Chá, suco, 
infusão, 
sumo, 
cataplasma 

213.  Erva-Santa   Digestiva, antiinflamatória, vulnerarias,    

214.  Erva-de-
São-João, 
Mentrasto 

Folhas,  Tônica, estomacal, resfriados, gripes, cólicas uterinas, gases intestinais, catarro da 
bexiga, acelera parto, anti-reumática, anti-diarréia, stress, depressão 

Chá 

215.  Erva-Doce Vide, Funcho e 
Anis 

    

216.  Erva-
Lanceta, 
Rabo--
Foquete,  

Raiz,  Feridas, frieiras, pontadas, machucaduras, quedas, contusões, derrame de sangue 
interno, hemorragias, rachaduras nos seios, fraqueza das articulações, febres, tifóides, 
paralisia, tosse,  

Tomar e 
aplicar,  

217.  Erva-Luíza   Calmante, estomacal, contra indigestão, estados nervosos, epilepsia,    

218.  Erva-Macaé,    Estômago, gripe intestinal, lavar feridas, erisipela, doenças da pele, diurética, 
inflamações, hemorróidas, pressão alta, respiração penosa, colesterol, varizes, pernas e 
corpo inchados, dores nas costas, tosse, asma, febre, males cardíacos,  

Banho, 

219.  Erva-mate   Estimulante, resistência, fadiga, ativa circulação, lavar feridas, desinfetante, insônia, 
sudorífica, fígado, rins, ataca os nervos,  

Chá,  

220.  Erva-moura, 
Pé-de-
galinha 

Folhas,  Calmante, narcótica, emoliente, feridas, infecções, terror noturno, agitações nervosas, 
problemas urinários, reumatismo, furúnculos, úlceras, tumores inflamatórios, 
panarícios, queimaduras 

Decoto, 
cataplasma
,  

221.  Erva-
santana, 
erva-de-
mula 

Flores,  Inchaços, feridas, cortes, vistas inflamadas, erisipela,  Banhos,  

222.  Erva-silvina, 
Cipó-
cabeludo,  

Toda a planta Rins, bexiga, reumatismo, dores das costas, hemostáticas, adstringentes, escarros com 
sangue, congestões sangüíneas, lesões cardíacas, dilatação das veias grossas, varizes, 
perda de sangue pela urina,  

Infusão,  

223.  Erva-tostão, 
pega-pinto 

Folhas, raiz, 
semente 

Inflamações da bexiga, congestão do fígado, cálculos biliares, icterícia, retenção da 
urina, engorgitamento do baço, nervosismo, cistite, hemoptises da tuberculose, 
hidropisia, nefrite,  

Decoto, 
cataplasma
,  

224.  Espada-de-
São-Jorge, 

Folhas,  Reumatismo, cabelos, pele,  Maceração, 
banho, 



Língua-de-
sogra,  

225.  Espelina, 
Purga-carijó 

  Asma, tosse, catarro pulmonar, diarréia, hemorróidas, vômitos, mordeduras de animais 
venenosos,  

  

226.  Espinafre Folhas,  Anemia, laxante, calmante, menstruações difíceis,    

227.  Espinheira- 
Pilriteiro,  

  Diurético, afecções aparelho urinário, calmante, cardiotônico, dores nervoses do 
coração, fraqueza do coração, tensão arterial, pressão alta, sonífero, 

  

228.  Espinheiro-
de-Carneiro,  

Raízes, 
sementes,  

Resolutivo, sudorífico, depurativo, linfatites agudas, úlceras, cancro, anti-sifilítico, 
bexiga, disenterias, vermífugas, febres, dor de dente, doenças da pele, asma, tosse, 
bronquite 

Chá,  

229.  Espinho-de-
Maricá 

  Asma, gargarejos, angina, congestão do fígado, cólicas intestinais, carbúnculo, 
eczemas, impigens 

Banhos,  

230.  Espineira-
Santa. 

Folhas Ulcerações do estômago, afecções da pele, feridas, desinfetante, cicatrizaste, rins, 
dores,  

  

231.  Espirradeira
, Oleandra 

Folhas, flores Tônico coração, escassez de urina, sinusite, normalizar menstruações, feridas 
cancerosas, coça-coça, doenças da pele, antiácido, anti-séptico, antiinflamatória, 
cicatrizaste, úlceras pépticas, gastrite crônica, laxativa, diurética,  

Pó, chá, 
infusão, 
maceração,  

232.  Espora-dos-
jardins 

Sementes,  Tônica, desinfetante, fraquezas, sinusite, diabete, nevralgias, dores do nervo ciático, 
piolhos,  

Pomada,  

233.  Estramônio Folhas,  Asmas nervosas,  Fumegar 

234.  Eucalipto Folhas,  Antiespasmódico, nervites, febres, gripe, diabete, bronquite, asma, gangrena, males da 
bexiga, dos das cadeiras, reumatismo, inflamação da garganta, anti-séptica,  

Mascar, 
xarope, 
tintura, 
infusão, 
inalações,  

235.  Falso-boldo Folhas,  Fígado, intestino, calmante de dores, tônico, diurético, pressão alta, dores de cabeça, 
digestivo, hipossecretor gástrico (azia e dispepsia), carminativo, ressaca alcoólica 

Chá, sumo, 
tintura,  

236.  Fava-do-
campo 

Sementes,  Úlceras cancerosas, diurética, cólicas intestinais, inflamações dos rins,  aplicação 

237.  Fedegoso Folhas, raiz,  Purgativo, febres, eczemas, afecções urinarias, fígado, erisipela, inflamação da próstata, 
abortiva, diurética, hidropisia, fígado, impinges, inflamações,  

Suco, 
infusão, 
decoto, 
cataplasma
,  

238.  Feijão Vagens, 
semente,  

Diabete, hidropisia, cálculos renais, acido úrico, erisipela, reumatismo ciático, manchas 
da pele, eczemas, veneno de rato (pó da semente) 

Infusão, 
aplicações,  

239.  Fel-da-terra   Febres, sudorífica, facilita parto, paralisias, cólicas,    

240.  Feto-macho Raiz,  Adstringente, vermífugo, solitária, lavar feridas,  Pó,  

241.  Figueira Fruto, folhas, 
leite,  

Nervos, gargarejos, gengivas, diabete, cálculos dos rins, fígado, tosse, verrugas, calos, 
vermes, laxativo, bronquites,  

Chá,  

242.  Figueira-do-
mato, Mata-
pau 

Frutos, leite, 
casca e folhas,  

Dor de dente, verrugas, vermes intestinais, lavar feridas, reumatismo   

243.  Flamboyant Folhas, vagens,  Adstringentes, tônica, anti-reumáticas, facilita menstruações, abortiva (dose elevada), 
ácido tânico 

Chá,  

244.  Flor-de-
papagaio 

Folhas, flor, 
leite 

Lavar feridas, afecções da pele, mordedura de animais venenosos, calos e verrugas   

245.  Flor-da-
noite,  

Caule, Males do coração, nervosismo, febres, resfriados, dores de cabeça, Decocção, 
chá,  

246.  Fortuna, 
Saião 

Folhas,  Feridas, úlceras, frieiras, calos, refrigerante, dor de cabeça, tosse, cálculos renais, , 
furúnculos, cicatrizaste, antiinflamatório, coqueluche, gastrites. 

Sumo,  

247.  Framboesa Folhas, raiz,  Febres, diarréia do sangue, prisão de ventre, dentes, inflamações das ínguas, 
hidropisia,  

Bochecho, 
chá,  

248.  Fruta-do-
lobo 

Casca, fruta,  Picadas de cobra, estados nervosos, diurética, Suco,  



249.  Fruta-do-
conde 

Folhas, fruta, 
casca 

Sudorífica, digestão, combater gases, insônia, enxaqueca, dores de cabeça, curar 
feridas e úlceras, adstringente (verde), vermífugo, piolhos 

Chá,  

250.  Fumeiro-
bravo 

Folhas, casca, 
raiz 

Pressão alta, pontadas, tosse crônica, estancar sangue   

251.  Fumo Folhas,  Reumatismo, gota,    

252.  Funcho Folhas, frutos, 
raízes 

Aperiente, contra gases, digestivo, diurética, afecções vias urinarias, aumenta leite 
mães, carminativo, galactagogo, tônico, antiespasmódico, impotência,  

Infusão, 
vinho 
medicinal, 
decocção,  

253.  Gameleira Leite, casca, 
suco  

Vermífuga, hidropisia, verrugas, cravos Decocção,  

254.  Genciana Raiz Tônica, desperta para alegria, aperiente, anemia, febrífuga, reumatismo crônico, febres, 
dispepsias ácidas e atônicas 
 
 

 

Pó, tintura, 
infusão,  

255.  Gengibre, 
Lírio-do-
Brejo 

Raiz,  Digestivo, excitante do estômago, cólicas, gases intestinais, tosse, bronquite, catarro 
crônico, enfermidades do peito, pleurisia, reumatismo, ciática, dores nevrálgicas, 
aperiente, vômitos, rouquidão, traumatismo, reumatismo,  

Chá, 
cataplasma
, pulverizar, 
mascar, 
tintura, 
xarope 

256.  Gerânio   Coqueluche, hemorragia, diarréia, tuberculose, anemia, ulcerações na boca, diabete, 
afecções dos pulmões, surdez 

Gotas,  

257.  Gergelim Sementes,  Nutritivo, tônico nervino, abortivo, laxativo, afrodisíaca, dores reumáticas, tumores, 
queimaduras, dor de ouvido, clíesteres 

Óleo,  

258.  Gervão Folhas,  Fígado, estômago, febres, prisão de ventre, diurético, lavar cabeça, facilita 
menstruação, estimulante, tumores, furúnculos,  

Suco,  

259.  Giesta Sementes, 
flores, brotos,  

Icterícia, gota, reumatismo, areia dos rins, diurética, coração, purgativa, tosse, 
furúnculos, abscesso,  

Infusão,  

260.  Ginseng Raiz,  Restabelecer vitalidade física, mental e genésica, afrodisíaco, tônico   

261.  Girassol Folhas, 
semente,  

Resfriados, pleurites, hemorragia nasal, males do coração, dores e doenças do 
estômago, febres inclusive da malária e pulmonar, fortalecer pulmões, nervos, 
contusões, esfoladuras, golpes, feridas,  

Chá, 
maceradas,  

262.  Goiaba Folhas, cascas, 
frutos, botões 
das flores,  

Diarréia, tosse, bronquite, varizes, gargarejos, lavagens vaginais, úlceras, males do 
estômago, doenças da pele, diarréia, inflamações da garganta,  

Suco,  

263.  Grama Raiz,  Rins, bexigas, prostatite, urinação dolorosa e difícil, afecções urinárias, febres 
inflamatórias intermitentes, catarros do peito e intestinais, cólicas, cálculos biliares, 
nefrites, 

Chá,  

264.  Grandiúva Folhas, cascas Aumenta o leite materno se tomada durante o dia, pneumonia, pontadas, infecções em 
geral, diabetes,  

Infusão, 
chá,  

265.  Grápia, 
Grapiapunh
a 

Casca, madeira, 
serragem 

Depurativo, anti-sifilítica, diabete,  Chá,  

266.  Gravatá Fruto, folhas,  Digestivo, males do estômago, tosse, asma, rins, garganta, vermífugo, abortivo Xarope, 
suco,  

267.  Graviola Fruta, folhas, 
semente 

Emagrecedor, colesterol, pressão alta, hipoglicemiante no tratamento de diabetes, 
nevralgias, reumatismo, doenças da pele, diarréia, diurético,  

Chá, óleo,  

268.  Guabiroba Cascas, folhas, 
frutas,  

Adstringentes, diarréia, câimbras, catarro da bexiga e do útero, gripe,  
 

 

Banhos,  

269.  Guaco,  Folhas, planta 
florida, folhas,  

reumatismo, albuminúria, nevralgias, tosse, gripe, mordedura de cobra, cicatrizaste, 
calmante, broncodilatador, anti-séptico vias respiratórias, expectorante, antiasmático, 
febrífugo,  

Xarope, 
infusão,  



270.  Guajuvira Folhas,  Lava e aplica sobre feridas, úlceras de mau caráter, cancros, manifestações sifilíticas, 
boubas, antibiótico natural 

Banhos, 

271.  Guanbu, 
Feijão-andu 

Toda a planta Depurativo do sangue, diurético, tosse, inflamações da garganta, dor de dente, úlceras, 
clorose, fígado, 

Chá,  

272.  Guaxuma, 
Guanxuma 

Raiz, folhas, 
semente,  

Emoliente, supurativa de tumores, estrepes, menstruação dolorida, febres, dor de 
barriga, indigestão, apendicite, urina presa, disenterias, câimbras de sangue, dor de 
dente, afecções pulmonares, catarro, tosse, amarelão, pressão alta, vermes 

Cataplasma
, chá,  

273.  Guaraná Fruto, 
sementes, 

Excita coração, nevralgias, diarréias, hemorragias, desinfetante intestinal, 
arteriosclerose, urina na cama, refrescos, dores de cabeça,  

Pó, 

274.  Guatambu Folhas,  Sinusite,  Gotas 

275.  Guaçatonga Vide Chá-de-
bugre 

    

276.  Guabijueiro   Mesmas propriedades da pitangueira e guavirobeira   

277.  Guiné, Pipi Raiz Afecções da cabeça, enxaqueca, vista, falta de memória, reumatismo, paralisia, estados 
nervosos, dor de dente, menstruações difíceis, abortivo 

  

278.  Hamamélis   Aparelho circulatório, hemorragias, hemorróidas, flebites, varizes, úlceravaricosas Chá, 
banhos, 
supositório
s, 

279.  Hera-
terrestre 

Folhas, sumo, 
parte aérea, 
leite,  

Males dos pulmões, rins, bexiga, menstruações dolorosas, sinusite, enxaqueca, catarro 
crônico, fígado, estomáquico, vulnerário, vermífugo, antiespasmódico, bronquites,  

Infusão, 
inalações, 
decocção,  

280.  Hortelã Folhas, bagaço, 
ramos,  

Estimulante, tônica, digestiva, prisão de ventre, vermes, calmante, reumatismo, feridas, 
carminativa, expectorante, anti-séptica, Colerético, colagogo,  

  

281.  Hortênsia Raiz, folhas,  Afecções bexiga e vesicais, machucaduras, calmante,   

282.  Imbúia   Fixador de perfumarias,  destilação 

283.  Jacarandá Vide Caroba     

284.  Jalapa Raiz, batata, 
sementes, 
casca,  

Depurativa, purgativa (Atlas doses), diarréias, gastroenterite, doenças venéreas, dores 
reumáticas, purgante energético, disenteria, hemorragia, leucorréia,  

Chá, 
decocção, 
esmagadas 

285.  Jambolão, 
jambo 

Raiz, semente,  Diabete, tosse, catarro pulmonar, prisão de ventre, Pó,  

286.  Japecanga Raiz,  Depurativa, diurética, sífilis, úlceras, eczemas, afecções da pele, reumatismo, gota, 
febres 

  

287.  Jaqueira, 
Jaca 

Sementes, 
casca, raiz,  

Afrodisíacos, diarréia, inflamações intestinais,  Chá,  

288.  Jaracatiá, 
Mamoeiro-
do-mato 

Leite, folhas,  Energético, purgativo, desobstruente, vermífugo, diurético, pressão alta, inflamações 
fígado e do baço,  

Chá,  

289.  Jarrinha Vide abutua, 
cipó-mil-
homens 

    

290.  Jatobá Casca, polpa 
do fruto, seiva,  

Fortificante, hemoptises, tosse, asma, fraqueza pulmonar, vômitos de sangue, diarréia, 
disenterias, cólicas ventosas, bexiga, blenorragia, bronquite, dores,  

Cozido, 
ungüento, 
emplastro,  

291.  Jasmim Flores,  Diurético, estimulante, falta de ar, tosse, gripe, inflamação dos olhos, Xarope,  

292.  Jequitibá Cacas,  Adstringentes, diarréia, gargarejos, inflamações das amígdalas, doenças do útero, 
ovários, lavagens vaginais,  

Decocção, 
chá,  

293.  Joio   Inchaços, reumatismo, erupções cutâneas,  Cataplasma
,  

294.  Juá Raiz, frutos,  Diurético, emagrecer, febres, males do fígado, bexiga, tumores, calmantes, azia Chá,  

295.  Jurubeba Frutos verdes, 
folhas,  

Estimulante as secreção biliar, diurético, fígado, baço, catarro de bexiga, hidropisia, Vinho,  

296.  Kiwi Frutas,  Dietético, enzima proteolítica, actinidina,    



297.  Lágrimas-
de-
N.Senhora, 
Contas-do-
Rosario 

Folhas, 
sementes,  

Reumatismo, diurético, afecções intestinais, dos rins, da bexiga Cataplasma
, chá,  

298.  Laranjeira, 
Laranja 

Casca, folhas, 
sementes, 
bagaço, flores, 
casca do 
tronco 

Escorbuto, anemia, depurativo, estimulante órgãos digestivos, dores, gripe, febres, 
reumatismo, sistema nervoso, cálculos renais, diabete, prisão de ventre, estimulante, 
tônicas diabete, artrite, irritações nervosas,  

Suco, chá, 
infusão,  

299.  Laranjeira-
do-mato 

Folhas, raiz,  Estômago, cólicas, gases, digestiva, tonturas, vômitos, limpa sangue, manchas brancas 
na pele 

Chá, 
decocção,  

300.  Lentilhas Toda planta Anemia, fortalece sangue, sistema nervoso, glândulas inflamadas, caxumba, distúrbios 
intestinais, diarréia, prisão de ventre 

Cataplasma
, chá,  

301.  Licopódio   Antiinflamatória, doenças da pele, assaduras causadas pelo suor, eczemas, herpes, 
diurético, laxativo, reumatismo, 

Pó, chá, 

302.  Lima Frutas, casca, 
folhas, 

Refrigerantes, calmante, diurética, febre, aumenta pressão, gases, dores no coração Chá,  

303.  Limão Semente,  Depurativo do sangue, cicatrizaste, anti-séptico, males da garganta, tosse, gripe, ácido 
úrico, escorbuto, arteriosclerose, hemorragias, laxativa, vermes, mau funcionamento 
dos intestinos,  

Suco,  

304.  Língua-de-
vaca, 
Labaça 

Toda planta  Tônica, desobstruente, obesidade, lavar feridas, úlceras, chagas, expectorante, contra 
tosse, gripe, doenças da pele, dores, sono, asma, bronquite, cicatrizaste, diurética, 
depurativa, escorbuto, blenorragia,  

compressa, 
chá, 
respirar 
fumaça, 
xarope, 
cataplasma 

305.  Linho, 
Linhaça 

Semente,  Abscessos, resfriados do peito, dores em geral, diabete, inflamações do estômago, 
bexiga, colites, intestinos, hemorróidas, garganta, prisão de ventre, laxante, furúnculos,  

Cataplasma
, chá, pó, 
infusão,  

306.  Lírio-branco Raiz, flores,  Estomacal, expectorante, doenças do fígado, prisão de ventre, acalma dores de cabeça, 
de ouvido, reumáticas, machucaduras, purgativa,  

Maceradas,  

307.  Losna Folhas,  Vermífuga, menstruações difíceis, febre, dores de estômago, cólicas, fígado, rins,  Cataplasma
,  

308.  Losna-
brava 

  Tônico, estimulante digestiva, vermífuga, emenagogo   

309.  Lúpulo   Anemias, tônico-cardíaco, afecção linfática, moléstias da pele, vermes, anti-séptico, 
calmante 

  

310.  Macaé Planta toda Tônica, estomáquica, diarréias, tuberculose, hidrofobia, palpitações do coração.   

311.  Macela Sumo, 
inflorescências 
secas 

Indigestões, estômago, inapetência, epilepsia, tônico, perturbações, gástricas, 
disenterias, diarréia, emenagogo, antiinflamatória, anti-séptica, colesterol,  

Infusão 

312.  Macelinha   Perturbações gástricas, disenterias, diarréia, digestão, melhora apetite   

313.  Macieira Folhas,  Sono calmo, desinfetante, tônica, digestão fácil, emagrecer,  Chá,  

314.  Madressilva
-dos-jardins 

Folhas, flores, Gargarejos, anginas, aliviam coração, doenças vias respiratórias Chá, 
xarope,  

315.  Magnólia Casca, frutos,  Fortificante, febres, parasitas, reumatismo, dores, afecção,. Intestinais   

316.  Malva Flores, folhas,  Calmante, nervos, dores, emolientes, inflamações do estômago, da vista, dor de dente, 
das gengivas, dos intestino, da bexiga, dos rins, da pele, irrigação nas inflamações da 
vagina, inchações das pernas, desinfetante, úlceras, emagrecer, inflamações dos 
ouvidos, das pálpebras, tosse,  

Banhos, 
infusão,  

317.  Malvão ou 
Bago-de-
veado 

  Fistulas crônicas, hemorróidas, reumatismo, males da bexiga, inflamações internas, 
câncer, 

Banhos, 
tomar, chá, 

318.  Malvisco, Propriedades     



malva-rosa da Malva 

319.  Mamão Folhas, 
semente, leite, 
raiz, flores, 

Indigestão, lavar feridas, eczemas, baixar pressão alta, tosse, vermes, verrugas, asma , 
bronquite, 

Chá, suco, 
pó, xarope,  

320.  Mama-
cadela 

Casca Tônico, dor de dente, de ouvido, picadas de cobra, gases, azia   

321.  Mamona Semente, 
folhas,  

Purgativa, vermífuga, hemorróidas, tumores,  Decocto, 
banhos,  

322.  Manacá-
primavera 

Raiz,  Anti-sifilítica, diurética, purgativa, reumatismo, provoca fluxo menstrual, purgativa, 
vômito,  

  

323.  Mandacaru   Tosses, bronquites, catarros pulmonares, estimulante cardíaco, eliminação de urina, 
reumatismo, gota, aliviar dores do nervo ciático, furúnculos, abscessos 

Chá, 
xarope, 
banhos,  

324.  Mandioca, Brotos, folhas,  Disenterias, diarréias, sono, calmante, hemorróidas, abscessos, inflamações,  Chá, 
cataplasma 

325.  Manga Casca, folhas, 
polpa, resina 

Cólicas, hemorragias, tosse, asma, diarréias crônicas, depurativa,    

326.  Manjericão Raízes, flores, 
folhas 

Gases intestinais, estômago, excitante, tônico digestivo, fraquezas, estancar sangue Sumo, 
infusão,  

327.  Manjerona Folhas, flores,  Fraquezas musculares, e dos nervos, resfriados, cólicas intestinais, estômago, insônia, 
incontinência dos instintos sexuais, reumatismo, expectorante,  

  

328.  Maracujá Semente, raiz,  Calmante, dores em geral, insônia, diurética, desinfetante, vermífugas,  Suco, 

329.  Marapuama Hastes, raízes 
das plantas 
novas 

Tônico dos nervos e músculos, disenteria, reumatismo, paralisia, cólica menstrual, 
impotência sexual 

Decocção,  

330.  Maravilha, 
Boa-noite 

Flor, raiz, 
semente,  

Ouvido, purgante, sardas, espinhas do rosto, sífilis, leucorréia, hidropisia, disenterias, 
cólicas abdominais, diurética, afecções herpéticas, hidropisia,  

Suco,  

331.  Margarida, 
mãe-de-
família 

Toda a planta Fortificante, dos nervos, esgotamento pelo trabalho, gravidez, fortalece útero, calmante, 
febre, gripe, maus efeitos do onamismo, traumatismo, golpes, quedas, congestões 
nervosas, varizes, dores, vertigens, câncer no seio, tumores, feridas, úlceras, 

Cataplasma
, chá,  

332.  Maria-mole, 
Flor-das-
almas, 
Catião 

  Suadouros, sarampo, erisipela, elimina toxinas, acalmar e tonificar nervos, reumatismo, 
íngua, dor nas costas, descongestionar o fígado, dor de ouvido, curar feridas, cortes, 
coça-coça, infecções 

Cataplasma
, ou 
compressa
s, suco, 
pomadas 

333.  Maria-
pretinha 

Folhas,  Doenças da pele, eczemas, furúnculos, inflamações do útero, frieiras, tosse, catarros 
pulmonares, sedativa, narcótica, afrodisíaca, antiescrofulosa, analgésica, depurativa do 
sangue 

Banhos,  

334.  Marmeleiro, 
Marmelo 

Polpa, semente, 
folhas, frutas, 
cascas 

Tosse, asma, diarréia, febres, nevralgias faciais, dor de dente, partes inchadas, 
disenterias amebianas, estômago fraco, digestão lenta, machucaduras, golpes, 
hemorróidas, calmante, Antispamódico, úlceras, angina, hemorragias 

Xarope, 
chá, 
cataplasma
, infusão, 
decocção, 
vinho,  

335.  Marroio, 
Erva-das-
mulhres 

  Tônica, fortalece o organismo, melhora apetite, febres, cura feridas, úlceras, 
menstruações difíceis, tosses, bronquites, asma gota, 

Chá, banho 
quente 

336.  Mastruço Toda planta Doenças do peito, bronquite, sinusite, moléstias do rins do estômago, , raquitismo, 
quedas, machucaduras, vermicida desintoxicante, dor ciática,  

Suco,  

337.  Mata-Pasto,  Semente, 
folhas,  

Depurativo, purgativo, sudorífico, doenças da pele, vermífugas Suco,  

338.  Melancia Sementes Bexiga, vermes, refrigerante, diurética, gases, males do peito, pressão alta   

339.  Melão Sementes Icterícia, cálculos renais e biliares, infecções dos ovários e do útero, pólipos, coágulos 
de sangue nas veias, menstruações difíceis, menopausa, calmante, febres, regenera 
sangue, elimina toxinas, vermes, purgante 

Suco,  



340.  Melão-de-
são-caetano 

Folhas, 
semente 

Preventivo gripe, leucorréia, cólicas dos vermes, menstruações, supurativo, purgativo, 
vermífugo, hemorróidas, diabete, purgativo, febre, anticatarral, anti-reumático, cólicas 
abdominais,  

Chá, 
ungüento, 
suco,  

341.  Meliloto Folhas, flores,  Desinfetante de feridas, úlceras, maturação dos abscessos, inflamações da garganta, 
estômago, cólicas intestinais, cansaço, dores reumáticas, acalma dores volantes, 
antispasmódico, anti-séptico, adstringente, carminativo, insônia, digestão difícil,  

Cataplasma
, infusão,  

342.  Melissa Toda a planta Antispamódica, sedativa, digestiva, estomáquica, vulneraria, carminativa, estimulante,   

343.  Mentrasto Toda planta Cólicas, diarréia, flatulência, reumatismo agudo,  Chá,  

344.  Mil-em-
rama, 
Pronto-
alívio 

Toda planta Hemorragias do útero, dos pulmões, vômitos com sangue, hemorróidas, diarréia com 
sangue, regras abundantes, mucosidade nos intestinos, catarro sanguinolento dos 
tísicos, feridas crônicas, dor de dentes, do estômago, regras abundantes ou escassas, 
gota, incontinência urinaria, resfriados, insônia,  

Pulverizada
s, 

345.  Milha, 
Capim-
Milhã 

Raiz, Males das vias urinárias, disenterias, febres, dor dente, reumatismo Bafo, 
cozimento 

346.  Mino-de-
vênus 

Flores,  Inflamação, dos olhos, garganta, adstringente, enfraquece potência sexual   

347.  Morango, 
Moranguinh
o 

Raízes, folhas, 
flores,  

Inflamações nos rins, da bexiga, retenção, da urina, disenterias, azia, areias, gota, 
reumatismo, colesterol 

Chá, 

348.  Morrião-
dos-
passarinhos
,  

  Fortalece vias respiratórias, inflamações dos brônquios, adstringente, inflamações e 
feridas, amadurecimento de abscessos 

Cataplasma
,  

349.  Mostarda Raízes, folhas,  Dor de cabeça, digestiva, reumatismo, mordedura de cobra, pneumonia, paralisias, 
congestões, pulmonares, nos pés, outros membros 

Cataplasma 

350.  Mulungu, 
Muxoxo 

Casca Acalma sistema nervoso, insônias,  Decocção,  

351.  Murta Folhas, casca, 
flores brancas 

Fortalecer organismo em geral, tosse gargarejos, neurastenia, artritismo, reumatismo, 
elefantíase, anemia, insônia, doenças, de pele, sarna, machucaduras, lavar feridas, 

Banhos,  

352.  Nabo Sementes,  Fortificante, frieiras, tuberculose, afecções, da bexiga, e do peito, tosse, bronquite, 
sinusite, inflamações,  

Banhos, 
cataplsma 

353.  Nespereira Vide Ameixa-
do-Japão 

    

354.  Nogueira Raiz, casca, 
nozes, folhas,  

Sudorífica, reumatismo, areias e pedras, da bexiga, anemia, nervos, cérebro, limpa e 
fortalece sangue, lavar cabelos, diabetes, sífilis, irrigação vaginal, baixa açúcar da urina, 
inflamações vias genitais (mulheres),  

Banhos, 
chá, 
infusão,  

355.  Noz-
moscada 

Amêndoa Digestiva, estimulante, contra gases, reumatismo, gota, vômito Fricção 

356.  Oficial-de-
sala, 
capitão-de-
sala 

Leite, folhas, 
raiz,  

Verruga e mata o berne, câncer estômago, intestinos, rins, útero, próstata Chá,  

357.  Olina, 
Mastruço 

Azeite,  Diurética, desintoxicante, colesterol, pressão alta   

358.  Oliveira Folhas,  Abre apetite, reconstituinte, remédios e fricção (azeite), pressão alta, diarréia, dilata as 
veias, desinflama boca e garganta, cálculos,  

Chá, 
tintura,  

359.  Onze-horas Toda planta Acido úrico, hidropisia, cólicas hepáticas, inflamações internas dos rins, bexiga, ovários Infusão,  

360.  Pacova Semente, raiz, 
rizoma,  

Carminativas, indigestão, efeitos dos venenos, espasmos, artritismo, lumbago, 
nevralgias, tônico coração 

Tintura 
alcoólica, 
gotas, chá,  

361.  Paineira Flores, casca, 
resina casca 

Asma, regulador de pressão alta, depurativo, acido úrico, hérnias, ínguas, gastrite Chá, 
compressa
s,  

362.  Palma-de- Bulbo, folhas,  Dentifrício, asma, bronquite, tosse, vômitos, náuseas,    



Santa-Rita 

363.  Papoula Sementes, leite,  Sono, calmante, tosse, asma, dores do câncer, narcóticas, ópio, sudorífica,  Infusão, 
xarope,  

364.  Parietária   Vias urinárias, inflamações, , cálculos, dores de cadeira, feridas, diurética, asma, t, 
garganta, angina, queimaduras, contusões,  

Pó, 
infusão, 
ungüento,  

365.  Pariparoba, 
Jaguarandi 

Toda planta Resfriados, asma, fígado, baço, gastralgias, azia, úlceras, hemorróidas, baixar pressão, 
tumores, calmante da dor de dente, escorbuto, escrofulose,  

Mastigar, 
chá,  

366.  Parreira-
brava 

  Sudorífica, diurética, inflamações dos testículos, asma , febres   

367.  Parreirinha-
do-mato 

  Estados nervosos da menopausa, baixar e normalizar a pressão, diurética, amarelão, 
doenças da pele, coça-coça, lavar feridas, 

Chá,  

368.  Paratudo Vide pau-
amargo 

    

369.  Pasto-de-
anta 

Folhas,  Má digestão, dor de barriga, cólicas intestinais, sono, gripe, regiões reumáticas, dores 
lombares,  

Chá, 
compressa,  

370.  Pata-de-
vaca 

Flores, folhas, 
raiz. Cascas do 
tronco 

Diurética, males dos rins, estômago, depurativa, prisão de ventre, diabete, matar 
micróbios (externamente), purgativa,  

  

371.  Pau-
amargo, 
Tenente-
José 

Lasca ou lenho Fraqueza do estômago, indigestões, febres intestinais, gases, diarréias, convalescença, 
febre amarela, malária, diabete, piolhos,  

Cozimento,  

372.  Pau-
andrade 

  Adstringente, depurativo,, lavar feridas, gargarejos,  Cozimento,  

373.  Pedra-ume-
caá 

Folhas ou 
raízes 

Diabete,  
 

 

Chá,  

374.  Pepino Folhas,  Dores de garganta, rouquidão, angina, dores do estômago, intestino, cólicas, bexiga, 
hemorróidas, pele, rugas, caspas, picadas de insetos, queimaduras 

Suco,  

375.  Pente-de-
macaco 

Casca, do cipó,  Depurativo, calmante, salsaparilha, reumatismo,  Chá,  

376.  Pêra-pereira Folhas,  Convalescentes, pressão alta, rins, bexiga, diurética, pedras dos rins, acalma dores, 
purifica sangue, prisão de ventre, febres intestinais 

Chá,  

377.  Periquito Folhas,  Calmante de dor, afecção fígado, bexiga, diurética, depurativa,  Chá,  

378.  Perna-de-
saracura 

  Pela propriedades é chamada de terramicina, penicilina, mordedura de cobra, e outros 
animais venenosos, depurativo do sangue 

Chá,  

379.  Peroba   Tônica, febrífuga, debilidade nervosas, depurativo, erisipela, Chá, 

380.  Perpétua Flores,  Males respiratórios, febres, tosse, estados nervosos do coração,  Infusão, 

381.  Pervinca, 
Congossa 

  Hemorragias da boca, ânus, corrimento vaginal, gargarejos, vaso dilatador em casos de 
enfarte, angina do peito, pressão alta, leucemia, doenças malignas dos gânglios, 
câncer, 

Banho,  

382.  Pessegueir
o 

Flores, folhas, 
leite, frutos, 
resina 

Laxativas, alivia dor, vômitos durante a gravidez, prisão de ventre, hemorragias do útero 
e da bexiga, vermes, feridas, úlceras cancerosas, tosse 

Chá,  

383.  Pfaffia Pó da Raiz,  Anemia, fraqueza orgânica, escorbuto, leucemia, revigora forças físicas e intelectuais, 
má digestão, azia, males hepáticos como diabete e icterícia, câncer e AIDS estimula 
sistema imunológico e regenerador das células,  

  

384.  Picão, 
amor-de-
mulher, 
pico-pico 

Toda planta Reumatismo, afecções, da bexiga, pedras da vesícula e rins, dor de barriga, má 
digestão, desobstruente do fígado, febres, ingurgitamento das glândulas mamarias, 
feridas, gargarejos, diabete 

Suco, 
infusão, 
banho 

385.  Picão-
branco 

Folhas, flores,  Digestão, dores do estômago, males do fígado, icterícia, úlceras, tumores internos, 
feridas 

Compressa
, 
cataplasma 



386.  Pimenta-do-
reino 

  Estimulante forte, tônica, sudorífica, afecção do estômago, febres, gargarejos, 
inflamação das amígdalas 

  

387.  Pimentão Folhas,  Hemorróidas, ferro, prisão de ventre, efeitos do álcool, limpar intestinos, Chá,  

388.  Pinheiro Folhas, resina, 
semente, 
brotos da folha 

Anemias, doenças das glândulas, fraquezas, catarros do peito, e da bexiga, depurativo, 
faz suar, alimento, fortificante, estimulante, 
 
 

 

Xarope 

389.  Pinheiro-
silvestre 

Brotos novos, 
folhas 

Doentes dos pulmões, brônquios, asma, tosse, catarro pulmonar, tosse, afecção da 
garganta, da bexiga, leucorréia, intestinos, reumatismo, gota, males do estômago, 
irrigações vaginais, gargarejos 

Chá, 
xarope,  

390.  Pinheirinho   Males respiratórios   

391.  Pita, Piteira Folhas,  Diarréia, bronquites, febres, azia, cólicas, doenças do estômago, abaixar pressão, 
reumatismo, nervos, calmante, menstruações abundantes 

Chá,  

392.  Pixirica Folhas,  Regula palpitações do coração, afecções urinárias, genitais, moléstias da pele   

393.  Plátano Casca das 
raízes, folhas,  

Febres, adstringente, banhar úlceras, e feridas Cozimento,  

394.  Poaia-
branca, 
Poaia-do-
campo 

Raiz,  Vômito, expectorante, pressão alta, gota, contra veneno de cobra   

395.  Poejo Toda a planta Tônico, excitante, dores de barriga, gases, falta de menstruação, dores histéricas, 
bronquite, carminativo, digestivo, carminativo, expectorante, anti-séptico, 
antiespasmódico, emenagogo, hidropisia, estômago, debilidade geral,  

Chá, 
infusão 

396.  Prímula   Calmante, gota, tônica do coração, inchações,   

397.  Pulmonária, 
orelha-de-
coelho 

  Afecções dos pulmões, expectorante, ronqueiras e chiados ao respirar,  Chá,  

398.  Quaresmeir
a, Orelha-
de-onça 

Folhas, flores Diarréia, disenteria, gargarejos, lavar feridas, úlceras, Infusão,  

399.  Quássia Folhas, casca, Dispepsias, debilidade do estômago, gases, febres, diarréia, doenças venéreas, cálculos 
do fígado, e dos rins,  

Cozimento, 
tintura,  

400.  Quebra-
pedra 

Toda planta Catarros vesicais, cálculos do fígado, areia dos rins e da bexiga, dores da cadeira, das 
juntas, hidropisia, dor de barriga, azia, prostatite, diabetes, diurética, fortificante 
estômago, 

Chá, 
infusão,  

401.  Quiabo, Folhas, flores, 
frutos,  

Bronquite, pneumonia, intestinos, calmante, tremores, asma, laxante Infusão, 
cataplasma
,  

402.  Quina Casca,  Febrífuga, tônica, estômago, fraqueza orgânica, diabete, reconstituinte   

403.  Quitoco Folhas, flores, 
raízes, caule,  

Digestões difíceis, inapetência, gases intestinais, inflamações do útero, dos rins, da 
bexiga, reumatismo, tosse, resfriados, bronquites, abscessos, varizes, inflamações 
purulentas, 

Cozimento, 
cataplasma
, banhos, 
infusão,  

404.  Rabanete Semente, 
raízes,  

Obstruções do fígado, má-digestão, tose, bronquites, expectorante, vermes intestinais, 
calmante,  

  

405.  Rábano Folhas,  Crescimento de cabelos, enfraquecimento do estômago, fígado, rins, tosse, afonia, 
dissolvente de cálculos, antiescorbútica, descongestiona gânglios linfáticos, gases 
intestinais, reumatismo 

Suco,  

406.  Rabo-de-
arara 

  Tosse, reumatismo, facilita menstruações,  Infusão,  

407.  Rabo-de-
bugio, 
farinha-seca 

Casca Doenças da pele, dermatoses, sarna, anti-sifilítico, afugenta pulgas, piolhos, bichos-de-
pé,  

Cozimento,  



408.  Rainha-da-
noite 

Vide Cacto, 
Tuna 

    

409.  Romã, 
Romãzeira 

Casca dos 
frutos, da raiz, 
do tronco, 
sementes 
frescas 

Adstringente, Inflamações internas e externas, garganta, amígdalas inflamadas, diarréia, 
disenteria, cólicas intestinais, solitária,  

Decocção, 
frutos 

410.  Rosa, 
roseira 

Pétalas, folhas, 
flores,  

Adstringentes, calmante, digestiva, refrescante, laxativas, inflamações da boca, 
garganta, amígdala, estômago, digestões difíceis, intestinos, diarréia, prisão de ventre, 
olhos inflamados,, vermelhos, cansados, tumores queimaduras, hemorróidas, manchas 
da pele, alivia picada de abelha,  

Cozimento, 
compressa, 
suco, 
infusão,  

411.  Rosa-
canina 

Bagas, 
semente,  

Resfriados, gripe, afecções dos rins, bexiga, reumatismo, gota, cálculos renais, 
adstringentes, diarréia, infecções intestinais,  

Chá,  

412.  Roseta   Diurética, gases intestinais, inflamação das vistas, feridas Infusão,  

413.  Rúcula   Estimulante, depurativa, diurética, diabete Chá,  

414.  Ruibarbo   Tônico, aumente apetite,, purgativo, laxante,    

415.  Ruibardo-
do-campo 

Bulbo, raiz,  Icterícia, amarelão, cólicas do fígado, congestão, laxativo, doenças da pele, pruridos, 
erupções 

Chá, 
xarope,  

416.  Sabugueiro Folhas, flores, 
raiz e casca 

Provoca suor nas gripes, resfriados, tosses, sarampo, varíola, caxumba, acido úrico, 
cálculos renais, toxinas em geral, depurativo do sangue, gota, reumatismo, pressão alta, 
diabetes, lavar feridas, purgativa, laxativa, retenção de urina, hidropisia, inflamação 
superficial da pele, furúnculos, erisipela,  

Chá, 
infusão, 
compressa 

417.  Saião Folhas Erisipela, queimaduras, feridas, moléstias da pele 

 
  

418.  Salsa Folhas, raiz,  Anemia, fraqueza, nervos, febres, amarelão, retenção de urina, obesidade, provoca suor, 
gases intestinais, inchaços do fígado, estimula contrações uterinas, asma, úlceras, 
chagas, machucaduras, pancadas, contusões, dor de dente, hemorragia nasal 

Chá, suco, 
cataplasma
, 
compressa
s 

419.  Salsaparilha   Depurativa, diurética, sudorífica, sífilis, gota, reumatismo, dificuldade de urinar, pedras, 
dos rins, bexiga, dores nos ossos, doenças da pele, digestão aumenta apetite, câncer 
dos seios, feridas, rachaduras nas pontas dos dedos, aumento forças e volume dos 
músculos,  

  

420.  Salva, 
Sálvia 

Folhas, flores Gripes, resfriados, febres, problemas digestivos, gases intestinais, dor nos membros, 
estimulante dos nervos, capacidade intelectual, cólicas menstruais, deficiência 
cardíaca, debilidade sexual, deficiência ovariana, fortalece útero,, anti-abortiva, 
reguladora de tensão arterial, pâncreas, tosse asmática, branqueia dentes, fortalece 
gengivas, úlceras, feridas, varizes, paralisias, catarro crônico, tosse, interrupção 
menstrual,  

Chá, 
fumando, 
pomada, 
infusão, 
maceração, 
tintura 

421.  Salva-do-
rio-grande-
do-sul 

Folhas,  Fortalecer cérebro,, nervos, memória, histerismo, paralisia, letargo, purga o cérebro, 
anti-abortiva, fortifica o útero, gripe,  

Chá, pó, 
xarope 

422.  Samambaia Folhas, raízes,  Diurética, sudorífica, tosse, bronquites, afecções das vias respiratórias, feridas brandas, 
reumatismo, pressão alta, fígado 

Chá, 
xarope,  

423.  Santos-filho Vide Macaé     

424.  Sapé Raiz,  Diurética, sudorífica, curativo das inflamações do fígado, hidropisia, icterícia, retenção 
de urinas, gonorréia, 

Cozimento,  

425.  Sarandi Folhas, cascas Antispamódica, calmante dores Chá 

426.  Sarçamora Vide Amora-do-
Mato 

    

427.  Sassafrás Raiz Depurativa, sudorífica, dermatoses, dores artríticas, gota, intoxicações metálicas, 
reumatismo, sífilis, falta e transpiração 

Decocção 

428.  Sempre-
viva 

Flor, folhas,  Adstringente, doenças do coração, erisipela, feridas, queimaduras, inflamações dos 
olhos, reumatismo, diarréias, hemorróidas, gripe, tosse, bronquite, sinusite, dores de 
cabeça, picadas de aranha, calos, verrugas, manchas do rosto 

Cozimento, 
suco, 
folhas 



trituradas 

429.  Sene Folhas,  Purgativa, laxativa, depurativa, febrífuga, manchas do corpo, abortiva Chá, suco,  

430.  Sensitiva, 
não-me-
toque 

Folhas,  Abscessos, purgativas, gargarejos, angina, dor de dente, fígado, reumatismo, prisão de 
ventre, gargarejos,  

Cataplasma
,  

431.  Serralha-
brava 

Leite, raiz, 
folhas 

Fortifica nervos, males do fígado gases, dores de cabeça, erupções da pele, debilidade 
do coração, fortalece vistas, úlceras, terçol,  

Pó, 
infusão, 
decocção, 
látex, 
cataplasma 

432.  Sete-
capotes, 
Capoteira 

  Expectorante, disenterias, epilepsia, câimbras do sangue, reumatismo, baixar pressão 
alta, doenças venéreas, inflamações dos intestinos,  

  

433.  Sete-
sangrias 

Raízes,  Febres, moléstias venéreas, sífilis, sudorífica, diurética, pressão alta, combate 
colesterol, emagrecer, alivia e fortifica coração, depurativa, limpa intestinos, rins, 
diarréia reumatismo,  

Chá,  

434.  Soja   Fraqueza, diabete, doenças de pele, arteriosclerose   

435.  Sombra-de-
touro 

Folhas,  Câncer do estômago, depurativo, febrífugas, desinfetantes, cicatrizantes,  Chá,  

436.  Stévia   Calmante, diurética, tonifica o sistema vascular, pressão alta, insônia, depressão, fadiga 
cerebral, funções digestivas, eliminação de toxinas, colesterol, evitar gravidez 

  

437.  Sucupira Batata, 
semente,  

Depurativa, eczemas, manchas da pele, urticária, feridas, úlceras, hemorragias, 
reumatismo, estômago, fraqueza orgânica, hidropisia, diabete, vasos linfáticos, 

Chá, 

438.  Sumaré Goma Resolutivo, antiflogístico de tumores, inflamações   

439.  Suçuaiá, 
Erva-do-
colégio,  

  Febrífugo, tosse, cálculos dos rins, menopausa, sífilis, reumatismo, elefantíase,  Cataplasma
, chá,  

440.  Taioba Raiz Bacilos, bichos, destrói carne podre, nas feridas, cicatrizaste ralada 

441.  Taiuiá Raiz, folhas, 
ramos, fruto 

Depurativa, desintoxica organismo, digestivo, laxativo, prisão de ventre, doenças da 
pele, úlceras, sífilis, reumatismo, paralisia, erisipela, fígado, baço, fala de menstruação, 
purgativo, 

  

442.  Tajuba Casca Depurativa, sífilis, normalizador do sangue   

443.  Tansagem, 
Tanchagem,  

Toda planta, Adstringente, inflamação dos ouvidos, dos olhos, da conjuntivite, das gengivas, da 
garganta, das amígdalas, da faringe, do estômago, dos intestinos, dos rins, da bexiga, 
das hemorróidas, feridas, doenças da pele, crosta na cabeça, infecção vaginal, 
nevralgias das mamas, câncer dos seios, úlceras, câncer interno, incontinência urinaria, 
diarréia, febres intestinais, gripes, apendicite crônica, inflamações nos ovários e bexiga, 
hemorróidas, tônica, desintoxicante da nicotina, tosse, asma, tuberculose, feridas,  

Suco, 
cataplasma
, chá, 
pomada, 
infusão, 
gargarejo 

444.  Taquara Vide bambu   

 

  

445.  Tarumã, 
Cinco-
folhas 

Raiz, frutas Depurativos, diurético, sangue grosso, sangue agitado, pressão alta, tônica, febrífuga, 
inflamações da bexiga, do útero, doenças da pele,  

Chá,  

446.  Tília Flores, folhas, 
casca do 
tronco,  

Antiespasmódicas, emolientes, béquicas, sudoríferas, soníferas, hipotensoras, tensão 
nervosa, necrose do coração,  

Chá,  

447.  Timbó Casca da raiz, 
folhas,  

Moléstias do fígado, afecções nervosas, cólicas, calmante, dores de cabeça,  Cataplasma
, 

448.  Tinhorão Raiz fresca Calos, panarícios, verrugas,  Pó, massa,  

449.  Tiririca Folhas,  Azia, reumatismo, sífilis, diurética, gonorréia, moléstias venéreas, fortificante, diabete Chá,  

450.  Tomate, 
Tomateiro 

Fruto, folhas,  Angina, gripes, tosses, reumatismo, hemorróidas, rins, baço Chá,  

451.  Toranja, 
Pomelo 

Polpa,  Desintoxicante, fígado, vias urinárias,  Chá,  



452.  Trapoeraba, 
Tradescânci
a 

  Males da bexiga, vias urinárias, inflamações da pele, impigens, coceiras, dartros, 
manchas no rosto, inflamação do escroto, alivia ferroadas de insetos, hemorróidas, 
perda de sangue, hidropisia, verrugas, doenças dos pés, frieiras, vistas inflamadas, 

Cataplasma
,  

453.  Tremoço, 
Lupino 

Farinhas, 
folhas, 
semente,  

Abscessos, crosta láctea, eczemas, feridas ulcerosas, vermes, normalizar diabete,  Cataplasma
,  

454.  Três-
marias, 
Buganvília 

Flores, raiz,  Tosse, diurética, laxativa, icterícia, lavagem vaginal, leucorréia Chá, 
xarope, 

455.  Trevo-
teimoso 

Sumo, Emoliente, depurativo, curar feridas, calmante, digestão, dor de ouvido,    

456.  Trigo Palha,  Anemia, pressão baixa, infecundidade, fortificante, amacia pele, protege contra suas 
afecções,  

Banhos, 
compressa
s 

457.  Tuia   Combate excrescências esponjosas, pólipos uterinos, intestinais, verrugas, erupções 
da pele, nevralgias da face, reumatismo, inflamações da gengiva, males do peito, 
preventivo câncer,  

gargarejo, 
chá,  

458.  Tuna Vide Cacto     

459.  Tussilago Folhas frescas,  Úlceras inflamadas, erisipela, asma, catarro crônico do peito, respiração difícil,  Banho,  

460.  Umbu, 
Umbuzeiro 

Raiz, casca, 
folha, flor 

Purgantes, vômitos fortes, reumatismo crônico,  Chá, suco,  

461.  Unha-de-
gato, Cipó-
de-gato,  

  Doenças venéreas, sífilis, depurativo, nevralgias reumáticas, dor de costas, areias, 
males dos rins, inflamações intestinais e vaginais 

Chá, 
banhos,  

462.  Urinária Vide Olina, 
Mastruço 

    

463.  Urtiga e 
Urtigão 

Folhas,  Hemorróidas, hemorragias, reumatismo, , tosse, mucosidade do peito, dos intestinos, 
anemia, diabete, asma, coqueluche, males dos rins, doenças da pele, frieiras, parasitas, 
reumatismo, aumenta leite das mães, colesterol, pressão alta,  

Chá, suco, 
tintura,  

464.  Urucu, 
Colorau 

Semente,  Coração, prisão de vente, hemorragias, afecção do estômago, expectorante e males do 
peito,  

Pó, chá,  

465.  Uva Fruta, folhas,  Tônica, depurativa, diurética, laxante, , adstringente, disenterias crônicas, hemorragias, 
menopausa, disenterias, vômitos de sangue 

Chá,  

466.  Uvalha Casca, fruto,  Antiinflamatória, diarréia, disenteria, gripe, hidropisia   

467.  Uva-
japonesa, 
Tripa-de-
galinha ou 
Dedinho 

Frutas,  Afecções intestinais, asma, cálculos renais, icterícia, Chá , 
xarope,  

468.  Uvarana, 
Guaraná 

  Rins, diurética, limpar o sangue, icterícia Xarope,  

469.  Vacum Frutos, folhas,  Adstringentes, inflamações da garganta, intestinos, lavar feridas, pressão alta Chá,  

470.  Valeriana Raiz,  Calmante, nervoso, , dores intestinais, machucaduras, contusões, feridas, espasmos, a, 
convulsões, neuralgia, dores de cabeça 

Compressa
s, chá, 

471.  Vanila, 
Baunilha 

Vagens,  Estimular apetite, tonificar estômago, intestinos, fluidificar secreção biliar,  Pó, tintura,  

472.  Vassoura Semente,  Urina na cama,  Chá,  

473.  Vassourinh
a 

Folhas,  Tosse, febres, dores de ouvido, reumatismo, hemorróidas, embaraços gástricos,   

474.  Vassourinh
a-doce 

Raiz, folhas,  Catarro pulmonar, tosses, bronquites, hemorróidas, dores de ouvido, regularização de 
menstruação, depurativo, afecções cutâneas, normaliza nível de glicose do sangue e 
urina 

Suco, 

475.  Velame-do-
campo 

Raiz,  Depurativo, afecções venéreas, sífilis, tumores e carie dos ossos, erisipela reumatismo, 
purgativa, desobstruente do fígado, curativo, secante de feridas e úlceras,  
 

Polvilho 



 

476.  Verbasco, 
Calçasde-
velho,  

Folhas Gripe, febres, expectorante, tosse, bronquite, respiração penosa, asma sedativo, 
hemorróidas, males do intestino, clisteres, dor de estômago, do fígado, reumatismo, 
cicatrizaste 

Banho,  

477.  Verbena, 
Erva-de-
fígado 

  Afecção do fígado, males do estômago,   

478.  Verônica Flores,  Estômago, tosse, bronquite, areia dos rins, vesícula   

479.  Virbuno Casca da raiz, Evita aborto, regular menstruações, histerismo, Infusão, 
tintura,  

480.  Vime Casca, folhas Congestão, calmante   

481.  Violeta Flores,  Tosse, bronquite, sarampo, dores de garganta, conjuntivite, artritismo, sudorífica, 
câncer, úlceras 

Chá, 

482.  Vulneraria Flores, folhas,  Feridas, úlceras, câncer, depurativo Chá,  

483.  Xaxim folhas Rins, amarelão, tosse Xarope,  

484.  Yúca Folhas,  Tosse, catarro pulmonar   

485.  Zanga-
tempo, 
Antúrio 

Bulbo, Couro cabeludo, caspa, parasitas, seborréia,  Suco,  

486.  Zimbro Bagas,  Tônica, diurética, digestiva, anti-séptica, dificuldade de urinar, insuficiência renal 
crônica, cálculos renais, bronquite crônica, reumatismo, doenças da pele, psoriase, 
eczema crônico,  

Infusão,  

487.  Zínia, 
Zabumba, 
Capitão-
scopeta, 

Flores, folhas, Digestões lentas, estômago, gases intestinais, cólicas menstruais, cólicas intestinais, Chá, 

 
 


