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Introdução

Quase todos os homens morrem dos seus remédios,  

não das suas doenças.
Molière

Desde a antiguidade que o homem sabe que o poder medi-

cinal de certas plantas pode ter grandes benefícios para 

a saúde. Na verdade, muitos dos seus princípios ativos 

deram origem a um grande número de medicamentos que hoje se 

vendem em farmácias de todo o mundo, garantindo que as subs-

tâncias curativas cheguem a mais pessoas e sejam inclusivamente 

uma versão melhorada das que são próprias de determinadas plan-

tas, como é o caso de alguns antibióticos e corticoides. 

Porém, nos últimos anos, o consumo excessivo de medicamentos 

gerou um movimento inverso que corresponde a uma necessidade 

coletiva de voltar ao que é natural, o que inclui um desejo de conhecer 

e usar as plantas no seu estado puro, em especial, para tratar doenças 

comuns. A pressão propagandística destinada a promover um maior 

consumo de medicamentos aumentou de forma tão descarada que, 

em vez de fomentar campanhas de informação verídica, continua  

a insistir na ideia de que os produtos farmacêuticos são os únicos que 

protegem a saúde. Pelo contrário, omite-se que os antibióticos só se 

devem consumir se for estritamente necessário, já que a resistência 

das bactérias aos antibióticos leva a que haja cada vez mais popula-

ção infetada, e a que seja mais difícil curar doenças graves. Para além 

disso, os recentes estudos sobre a influência de certos medicamentos 

no comportamento humano, que podem provocar mudanças (como 
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uma diminuição significativa da capacidade de empatia1), são trata-

dos com frequência como informações isoladas.

Para entender este fenómeno, devemos ter em conta que, atual-

mente, o poder económico da indústria farmacêutica ultrapassa  

o de algumas das indústrias mais ricas do mundo, como a tecnoló-

gica.2 Isto deve-se não só ao facto de a indústria farmacêutica englo-

bar uma ampla gama de especialidades (médicos, biólogos, físicos, 

farmacêuticos, enfermeiros…) e de desenvolver, desde todas estas 

áreas, diferentes processos de investigação, produção, controlo de 

qualidade e marketing, como também mais do que centrar-se em 

todos estes agentes, os lucros centram-se precisamente nos sistemas 

de produção e de marketing, demonstrando que o cuidado da saúde 

parece igualmente ser um negócio imparável. Prova disso é que as 

mínimas perdas geradas na elaboração permanente de medicamen-

tos (especialmente aqueles que são destinados a doenças comuns 

e, inclusivamente, os da última geração) se resolvem comprando 

matérias-primas a países subdesenvolvidos — que é onde também 

se encontram as fábricas —, embora o produto final se venda nos 

países onde há maior poder de compra. 

A parte positiva, obviamente, é a promoção de aspetos como a 

investigação, a inovação e o desenvolvimento. No entanto, a outra 

1 Recentemente, foi publicada uma experiência realizada por investigadores da Universidade 
de Oxford e da Escola Universitária de Londres que demonstra que certos medicamentos têm 
influência nos dilemas morais. A partir de um grupo de voluntários, demonstraram que quem 
tinha tomado um antidepressivo comum que aumentava os seus níveis de serotonina era mui-
to mais altruísta do que quem tomava um fármaco para o Parkinson, que se mostrava muito 
mais egoísta. Esta descoberta tem como objetivo o desenvolvimento de implicações por parte 
dos laboratórios, pois o que promovem são comportamentos antissociais, já que afetam a von-
tade. Podemos ler mais sobre este assunto no artigo de Cristina Sáez «Algunos medicamentos 
afectan nuestra empatía y juicio moral», publicado em La Vanguardia a 6 de julho de 2015.
2 A lista Fortune 500 revelou em 2002 que a indústria farmacêutica tinha lugar de destaque 
entre as quinhentas maiores empresas do mundo. Esta lista demonstrou que os lucros das dez 
maiores farmacêuticas ultrapassavam de longe os ganhos acumulados de mais de quatrocentas 
empresas, já que por cada dólar investido para fabricar um medicamento o lucro era de mil. 
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face da moeda é justamente o contrário: promover as melhores 

estratégias para evitar perdas, por exemplo, criando um sistema 

de patentes e de controlo através de cadeias de comercialização,  

o que implica tanto uma grande concorrência e investimento como 

uma escassa disponibilidade de medicamentos, quando o seu custo  

é muito elevado. É por isso que cada vez se investe menos em doenças 

raras e mais em doenças comuns. O principal objetivo é o aumento 

das vendas, e é aqui que entram em jogo os sistemas de marketing, 

já que as vendas devem ser proporcionais àquilo que o consumidor 

entende por saúde. Se alguém não estiver doente, basta conseguir 

que acredite que está e, caso isso não aconteça, pelo menos que tenha 

medo de adoecer. Na sociedade mercantilista atual só precisamos de 

perceber que quanto mais doenças mais medicamentos, o que trans-

forma a saúde num negócio. 

Como é evidente, não se trata de incluir no mercado do marke-

ting todas as doenças, mas sim apenas aquelas que a indústria decide 

que podem gerar uma capacidade de venda permanente e ascen-

dente. Por outras palavras, as que permitem que os consumidores se 

sintam preocupados com a sua saúde, através de uma grande pres-

são propagandística, sem que se possam perguntar se os medica-

mentos que lhes proporcionam são verdadeiramente úteis ou se são 

nocivos para a saúde, chegando a forçar legislações nacionais e inter-

nacionais para favorecer interesses, embora seja à custa da saúde 

milhões de pessoas. 

O objetivo é vender mais e, se é preciso vender mais, a campa-

nha deve centrar-se maioritariamente nas doenças comuns. Essa é a 

única coisa que vai permitir conseguir cada vez mais doentes — quer 

sejam reais ou imaginários — nas zonas onde há poder de compra, 

razão pela qual não é de estranhar que existam grandes investi-

mentos em publicidade nos países desenvolvidos. Para garantirem 
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que estas campanhas funcionem e proporcionem um elevado lucro 

nestes países, é preciso procurar novas estratégias de marketing, 

como por exemplo redefinindo doenças e até criando novas.

Em qualquer farmácia de bairro se pode ver uma ampla gama de 

medicamentos para as perturbações de ansiedade ou a promoção de 

tratamentos de longa duração para problemas ligeiros ou não muito 

graves, como o valor do colesterol. Exageram-se riscos hipotéticos 

que, mais cedo ou mais tarde, também acabarão por ser tratados 

como doenças, alarmando com imagens que mostram detalhada-

mente a explicação desses riscos ou estimulando a necessidade de 

prevenção para que as pessoas saudáveis se preocupem e comecem 

a fazer parte do mercado. Esta é uma das formas a partir das quais 

a indústria farmacêutica consegue definir que tipo de doentes vão 

estar sempre alerta e passarão a ser consumidores habituais. Não 

é em vão que uma elevadíssima percentagem dos lucros se dedica  

à investigação e ao desenvolvimento de novos medicamentos para 

dez por cento das doenças comuns em todo o mundo, o que garante 

o sucesso empresarial. 

No entanto, a nossa intenção não é alarmar o leitor. Queremos 

deixar claro que este livro não substitui o atendimento de um profis-

sional de saúde nem pretende substituir os tratamentos com medi-

camentos que são necessários; trata-se de saber que o cuidado da 

saúde está em cada um de nós. Cada pessoa é diferente e sentir-se-á 

melhor com coisas distintas, por isso cada um de nós pode come-

çar por alterar pequenos aspetos e decidir com o nosso médico que 

caminho seguir, integrando a sabedoria ancestral das plantas de 

uma forma conveniente e reflexiva. 

As sucessivas mensagens sobre a urgência de cuidar da saúde em 

paralelo com a variedade dos produtos para «viver melhor» não só 

estão a criar cada vez mais consumidores de saúde, como também 
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estão a fazer com que aumente o número de doentes imaginários. 

Felizmente, por vezes, esse mesmo medo gira sobre si próprio e leva 

a um regresso ao natural, de uma forma mais consciente. Embora 

muita da sabedoria ancestral sobre as plantas já estivesse na posse 

das nossas avós, hoje já não ouvimos coisas como «eu tomo isso 

porque me davam quando era pequena e me fazia muito bem»; 

atualmente, temos a possibilidade de entender como funcionam as 

plantas medicinais e de conhecer um pouco mais os seus princípios, 

com o objetivo de conseguir uma saúde equilibrada. 

Uma visão reflexiva sobre como adoecemos, valorizando cada 

vez mais a ideia de que o corpo tem mecanismos de resposta muito 

hábeis para responder aos sintomas e às doenças comuns, para 

além de uma grande capacidade de regeneração, permite começar  

a sair um pouco da inércia de resolver tudo com um comprimido. 

A ideia mercantilista da saúde, que anda há décadas a afirmar insis-

tentemente que o corpo tem pouca capacidade para se regenerar 

sem a ajuda de medicamentos, faz parte do marketing da indús-

tria farmacêutica, com o único objetivo de gerar uma maior depen-

dência dos medicamentos sem se importar com os riscos que isso 

implica, especialmente quando o consumo é elevado e não há 

controlo médico. 

Estudos científicos recentes3 demonstraram que algumas multi-

nacionais farmacêuticas têm interesse em esconder que o abuso do 

consumo de fármacos é a terceira maior causa de morte no mundo. 

Não só pelos efeitos de determinadas substâncias — como os analgé-

sicos ou os anti-inflamatórios de venda livre — como também porque 

nem sempre se retiram imediatamente do mercado os medicamentos 

3 Peter Gøtzsche, professor de Farmacologia Clínica na Universidade de Copenhaga, demons-
trou que a indústria farmacêutica oculta que todos os anos, nos Estados Unidos, há 200 000 
mortos por causa de algum fármaco.
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denominados «de última geração», cujos efeitos secundários pouco 

comuns nem sempre são conhecidos e podem ser prejudiciais para 

o organismo, um facto que se converteu em motivo de preocupação 

para a comunidade científica de todo o mundo. 

Quando os consumidores recebem este tipo de informa-

ções, muitas vezes decidem explorar outros caminhos mais natu-

rais e igualmente eficazes perante doenças que podem aparecer 

várias vezes na vida — ou até perante doenças crónicas — como 

complemento para diminuir as doses de medicamentos quotidia-

nos, sempre que isso for feito com a autorização do médico. Como  

é evidente, perante o poder curativo das plantas, as precauções  

a seguir não são, de forma alguma, as mesmas que devem ter 

com os medicamentos. Não é preciso ter em conta efeitos secun-

dários, mas sim reações, contraindicações e interferências, tanto 

com outras plantas como com medicamentos. Neste livro, o leitor 

encontrará estas informações no final de cada secção, na descrição 

correspondente que aparece dentro de cada uma das quinze plan-

tas, onde se especifica em que casos é necessário tomar precauções. 

Neste aspeto, também é fundamental nunca ingerir as plantas que  

o Ministério da Saúde proíbe vender em ervanárias.

O livro 15 Plantas Medicinais Que Podem Arruinar as Farmacêuticas 

não pretende ser um tratado de fitoterapia; é antes um manual no 

qual o leitor poderá encontrar respostas para os seus problemas de 

saúde quotidianos sem ter de consumir medicamentos de forma 

contínua, já que o seu corpo não sabe como ativar os seus próprios 

mecanismos para recuperar a saúde. 

Frequentemente, as plantas que aparecem neste livro são efica-

zes para mais de um sintoma, e o leque curativo das suas substân-

cias ativas converte-as em remédios naturais altamente eficientes 

para a recuperação da saúde, melhorando outros sintomas comuns 
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que são aparentemente menos importantes. Cada capítulo é dedi-

cado a uma planta e descreve para que tipo de doenças está indicada, 

quais são as suas substâncias ativas, as formas de utilização, como 

é que a própria planta pode beneficiar outros aspetos relacionados 

com a saúde e — nos casos em que é possível — como cultivá-la em 

casa. Como dizia o professor Manuel Lezaeta: «A sabedoria está na 

natureza, não nos laboratórios.»

Ocupar-se é sempre melhor do que preocupar-se
Possivelmente, nunca houve uma época na história da Humanidade 

em que fosse tão complicado distinguir entre estar doente ou não 

estar, como atualmente. Também nunca houve uma época em 

que o excesso de informação sobre sinais e sintomas que marcam 

a linha divisória entre a saúde e a doença acabasse por confun-

dir tanto na identificação dos próprios sintomas. Sem contar com  

a grande informação que tem fins mercantilistas, agora temos de 

juntar as doenças que têm a etiqueta «doenças pós-modernas» 

que, na maior parte dos casos, são as doenças de sempre, embora 

se resolvam com novas drogas para redefinir os chamados «efei-

tos rápidos». Estamos a falar de anti-inflamatórios, anti-histamíni-

cos, laxantes, energizantes, soníferos ou substâncias para o stress, 

o colesterol, os problemas circulatórios ou as afeções digestivas que 

se apresentam no formato de «efeitos rápidos», aos quais se acres-

centam novos sintomas — para além daqueles que já são conhe-

cidos — com a intenção de aumentar o marketing à volta desses 

produtos. Isto complica ainda mais a tarefa de saber esperar antes 

de ir à farmácia e de conseguir algum medicamento rápido em vez 

de recorrer às plantas medicinais, cujos efeitos são mais lentos mas 

mais profundos e duradouros. 
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Basta ouvir como se chega ao exagero dos sintomas de sempre 

para aumentar o consumo de fármacos perante os «primeiros 

sinais», quer seja de stress, de colesterol, ou de qualquer outro 

sintoma comum. Trata-se de um processo para gerar mais venda 

direta — obviamente estudado — e que costuma começar com uma 

campanha de um «produto estrela» cuja «humilde» função é aliviar 

o sintoma de uma possível doença. Depois, só é preciso conseguir 

que o produto estrela se mantenha no mercado durante tempo sufi-

ciente para que o consumidor se habitue a ele e lhe seja familiar.  

A partir desse momento, começa a verdadeira campanha de marke-

ting — muito mais agressiva — até que passam a intitular esse 

sintoma «doença».

Observemos a mensagem diferencial entre estes três pontos: 

1. O medicamento X serve para «reduzir o colesterol».

2. O medicamento X é imprescindível para combater «o coleste-

rol que se cola às paredes das artérias» (embora, na verdade, 

não o faça de todo). 

3. É preciso tomar o medicamento X porque o colesterol «se 

converteu no grande risco para o coração».

É absurdo se tivermos em conta que há remédios de plantas abso-

lutamente naturais para equilibrar esses valores!

Os slogans, sustentados através de campanhas, funcionam a partir 

de uma grande voracidade mercantil e, ao serem tantas vezes repeti-

dos, mais cedo ou mais tarde acabam por se transformar em verda-

des coletivas e também em questões médicas. As doenças comuns, 

disfarçadas de doenças graves na sociedade atual, requerem não só 

mais automedicação, mas também mais participação de todos os 

agentes de saúde. Muitas delas, que antes se curavam com remédios 
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naturais, são agora doenças que precisam de ser rapidamente ataca-

das com fármacos que, supostamente, vão «diretamente ao cerne do 

problema».

Voltar ao natural e ter cuidado com a saúde implica aprender 

a atribuir aos sintomas a dimensão adequada e, se for preciso, 

encontrar as plantas medicinais de que o corpo e a mente preci-

sam, permitindo que nos acompanhem no caminho para uma saúde 

equilibrada. Para nos sentirmos bem, também devemos aprender  

a ouvir a linguagem do próprio corpo, tendo em conta que os sinto-

mas não são a doença, mas sim a evidência que o corpo se prepara 

para lidar com ela e recuperar a saúde. 

Fazer um kit natural personalizado com as substâncias ativas de 

plantas naturais, bem como cultivar alguma delas em vasos ou no 

jardim da sua casa, é uma opção saudável e, para além disso, um 

modo de compreender até que ponto a saúde também depende da 

forma como entendemos o meio à nossa volta. 

Uma forma suave de se curar
Embora seja verdade que as substâncias vegetais de uso tradicional 

baseiam os seus efeitos terapêuticos no conhecimento acumulado 

através dos anos, não devemos esquecer que a sua elevada eficácia e a 

suave cura que as doses indicadas proporcionam são, também, resul-

tado da experiência de séculos. Trata-se de um processo de tentativa 

e erro que, frequentemente, tem a sua origem num passado muito 

longínquo. A relação entre o homem e a natureza era, há milha-

res de anos, tão próxima que as plantas medicinais faziam parte da 

aprendizagem para a vida. Os sumérios, os gregos, os romanos — e, 

provavelmente, civilizações mais antigas — utilizavam plantas com 

poderes curativos. Algumas, inclusivamente, chegaram aos nossos 



15 Plantas Medicinais que PodeM arruinar as FarMacêuticas

20

dias (nos casos em que as propriedades de algumas delas foram 

descobertas por acaso), como as que eram usadas para baixar a febre 

durante as guerras. 

Sabe-se, por exemplo, que os egípcios já preparavam fórmulas 

curativas com vegetais, reconhecendo a parte mais potente de uma 

determinada planta, e para isso tinham novecentas espécies dife-

rentes para curar quase tudo. Em países como a Índia ou a China, 

as terapias curativas proporcionadas pelas plantas eram, naquela 

altura, muito comuns e não eram entendidas como uma forma de 

medicina complementar, mas sim como a única medicina — até 

nos casos de doenças graves —, já que a natureza fazia parte da expe-

riência quotidiana. 

Neste sentido, foi a relação empírica com as plantas que, prova-

velmente, fez com que confundisse o facto de as mesmas terem, 

por um lado, princípios curativos comprovados e, por outro, serem 

usadas em crenças místicas e religiosas para efeitos mágicos, embora 

não seja esta a variante que abordaremos. 

Existem vestígios arqueológicos encontrados no Iraque que 

demonstram que os neandertais sabiam como obter benefícios 

do poder curativo das plantas, já que no tártaro dos seus dentes 

foram detetados dois tipos de plantas medicinais: a aquileia e a 

camomila. Por isso, não é de estranhar que os sumérios tivessem 

verdadeiros tratados sobre como utilizar as plantas para benefí-

cio da própria saúde, ou que nos papiros egípcios tivessem ficado 

registados medicamentos de natureza exclusivamente vegetal. 

Inclusivamente, fala-se de descrições de drogas como o ópio ou do 

poder curativo do açafrão, da mirra, da mandrágora e até dos efei-

tos da beladona. 

Na Índia, a medicina ayurvédica (800 a.C.) também possui 

cerca de oitocentas plantas curativas e integra os princípios ativos, 
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incluindo na sua filosofia a compreensão da doença desde o poten-

cial da planta. Existe o Atharvaveda, um guia completo de doenças  

e remédios naturais escrito por volta de 2000 a.C. 

Mais à frente na história, Hipócrates (460 a.C.–360 a.C.), médico 

da Grécia Antiga, classificou conscientemente um total de trezentas 

plantas medicinais, incluindo uma espécie de manual de utilização 

e alargando a sua sabedoria ao mundo romano e, posteriormente, 

à Idade Média. Contudo, foi o médico, farmacologista e botânico 

grego Dioscórides (40 d.C.–90 d.C.), alistado no exército romano, 

quem compendiou seiscentas drogas. Esse compêndio ficou conhe-

cido, na época medieval, como De materia medica, uma obra de cinco 

volumes que inclui uma grande variedade de substâncias ativas 

vegetais. Na Idade Média, os conhecimentos científicos passaram 

para os mosteiros, e foi elaborada a primeira farmacopeia de plantas. 

Na América, muito antes da sua descoberta, os nativos das civili-

zações mais avançadas também tinham um conhecimento profundo 

e exaustivo das propriedades medicinais de muitas ervas. De facto, 

os índios norte-americanos usavam o aloé vera para curar as feri-

das e eram conhecidas as propriedades curativas do salgueiro ou 

da cáscara-sagrada. Pelo contrário, os astecas utilizavam a arnica,  

o dente-de-leão ou a hortelã, entre outras cem variedades, para 

melhorar diferentes sintomas e doenças.

Por sua vez, em países como a China ou o Japão, a sabedoria 

ancestral para a utilização das plantas não só foi importante por 

transmitir o saber popular, como também os médicos orientais ainda 

hoje defendem que muitas das respostas curativas para um grande 

número de doenças estão nas plantas medicinais. Entende-se que 

os fármacos modernos possam originar curas aparentes de forma 

rápida, mas, em muitos casos, os seus efeitos secundários nem 

sempre aparecem de imediato. 
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As partes das plantas e os princípios ativos
O poder curativo de uma planta pode encontrar-se na raiz, no caule, 

nas flores, nas folhas, nas sementes, nos frutos ou até nos seus 

óleos. Por isso, é imprescindível não só conhecer as partes das plan-

tas que se destacam mais, como igualmente os detalhes que são dife-

renciadores. Por exemplo, quando se diz que o poder curativo de 

uma planta está na raiz, é provável que seja necessário diferenciar 

em que parte concreta da raiz: uma coisa é a raiz principal e outra 

são os rebentos da raiz, que são conhecidos como raiz secundária  

e que é a parte que procura a água e os nutrientes. Da mesma forma, 

o caule de uma planta — que aparece ao germinar a semente — 

costuma estar acompanhado das primeiras folhas que formarão  

a sua folhagem, mas talvez o poder curativo esteja apenas nos ramos 

ou nas gemas, que são os rebentos do crescimento e que podem ser 

terminais (caso se localizem no extremo superior do caule) ou axiais 

(localizados nas partes laterais de onde saem os ramos).

Ainda assim, geralmente não existe qualquer dificuldade em se 

utilizar toda a planta para fins medicinais, mas há sementes que 

nunca se devem usar, já que são tóxicas. É por isso que se reco-

menda seguir as indicações à letra para obter as substâncias ativas 

necessárias que permitam aliviar os sintomas com o menor risco 

possível; por exemplo, apenas se utiliza a raiz da curcuma como 

preventivo do cancro. O objetivo é sempre ajudar na recuperação 

da saúde, pondo em funcionamento o sistema imunitário e tendo 

sempre em conta que há plantas curativas cujos efeitos são mais 

rápidos do que os de outras. 

Os princípios ativos das plantas, ou seja, as substâncias quími-

cas que possuem uma ação farmacológica e que servem para aliviar 

tanto as doenças como os sintomas durante um determinado 

período de tempo, também podem promover uma notável melhoria 
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integral, aliviando inclusivamente outros sintomas que não tinham 

sido considerados num primeiro momento. Isto deve-se ao facto de 

as substâncias ativas — que são um produto orgânico, resultado da 

biossíntese da planta no seu percurso metabólico a partir da fotos-

síntese — atuarem em vários níveis do corpo humano. Na verdade, 

as substâncias ativas podem fazer parte das substâncias de reserva 

da planta ou podem ser excretadas através de frutos, flores ou subs-

tâncias específicas como a resina. Também podem estar em tecidos 

específicos como a raiz, as folhas ou em qualquer parte da planta. 

A zona onde o princípio ativo se encontrar determinará a técnica de 

extração, a dose recomendada para o seu consumo e a forma de utili-

zação (se só for externa, interna ou se incluir as duas possibilidades).

Do ponto de vista curativo, as substâncias ativas que se encon-

tram nas diferentes partes da planta alteram ou modificam o funcio-

namento de determinados órgãos ou sistemas do corpo humano, 

por isso será mais fácil encontrar a planta que melhor se adequa às 

necessidades do momento, caso se defina claramente aquilo de que 

se sofre. Neste sentido, antes de começar uma terapia curativa com 

princípios ativos vegetais, é importante definir os seguintes pontos: 

1. Que sintomas se quer tratar.

2. Que planta se adequa mais às caraterísticas físicas da pessoa 

(idade, doenças…).

3. Qual é a duração estimada do consumo (não deve ultrapassar 

as 4–6 semanas, caso seja intensivo).

4. Que progresso ou melhoria podemos esperar (geralmente 

pode observar-se nos primeiros dias, caso se dê continuidade 

ao tratamento durante o tempo indicado para cada planta e 

não se verifiquem efeitos que indiquem que se deve deixar de 

consumir).
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Em todo o caso, também é importante consultar o médico para 

não criar interferências com os medicamentos que se possam estar 

a tomar, nem combinar com outras plantas que potenciem, atra-

sem ou anulem a ação, nem tomar mais quantidade julgando que 

isso levará a uma melhoria mais rápida. Geralmente, uma única 

planta medicinal na dose indicada pode fazer maravilhas, embora 

também se possa combinar com plantas especificamente indicadas, 

para que não existam interferências entre elas. O papel do médico 

de família será, também, o de realizar o acompanhamento no caso 

de existir alguma doença crónica ou de se estar a tomar algum tipo 

de medicação. 

É preciso ter em conta, quando se faz referência às interações 

dos princípios ativos, que as ervas podem diminuir ou aumentar 

a potência dos medicamentos — tanto os que são utilizados para  

o mesmo problema que se vai tratar como os que estão relacionados 

com problemas de saúde transitórios ou crónicos de natureza dife-

rente —, já que há substâncias ativas que, quando se juntam com 

outras, provocam uma reação oposta à esperada. Por exemplo, há 

plantas que, devido aos seus efeitos laxantes, diminuem a absorção 

de substâncias como o ferro ou o lítio, que podem alterar a motili-

dade do processo de digestão ou que podem interferir na eliminação 

do medicamento por via renal, caso tenham efeitos diuréticos. Este  

é um aspeto importante a ter em conta, já que se o fármaco em ques-

tão ficar livre no sangue não chegará até onde deve atuar. 

Da mesma forma, deve ter-se um cuidado especial em não duplicar 

um fármaco nem as substâncias ativas de uma planta; por exemplo, 

não se deve tomar um sedativo natural se já se está a tomar medi-

camentos com propriedades sedativas, como os anti-histamínicos. 

Também devemos ser rigorosos nas interações entre os medicamen-

tos receitados e as substâncias ativas, caso se tomem anticoagulantes, 
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medicamentos para a epilepsia ou imunossupressores, bem como 

nos casos de problemas hepáticos crónicos (que, por exemplo, inte-

ragem com as propriedades das plantas apropriadas para atenuar os 

sintomas da menopausa). Em todo o caso, o que não devemos esquecer  

é que, em relação à atividade biológica, as plantas medicinais provo-

cam mudanças no organismo, tal como os fármacos convencionais, 

e que podem afetar os processos de absorção, distribuição, excreção 

ou do metabolismo. Assim, se tomarmos um fármaco e consumir-

mos uma planta que interage com ele, será o fármaco que, por exem-

plo, terá menor nível de absorção, pois a acidez do aparelho digestivo 

é alterada ou terá pior distribuição nos tecidos, por isso é preciso ter 

um cuidado especial caso se tomem fármacos para a circulação ou 

para o sistema nervoso central. No que se refere ao metabolismo,  

se se tomam fármacos que se eliminam por excreção renal, as plan-

tas com substâncias ativas diuréticas podem alterar o pH urinário  

e ter influência nas concentrações. 

Neste livro, no fim de cada capítulo correspondente a cada uma 

das plantas, o leitor poderá consultar não só as contraindicações 

mas também as possíveis interações. É importante considerar que 

as quinze plantas que se descrevem não dão resposta a todas as 

necessidades perante determinados sintomas comuns, mas ajudam 

a substituir grande parte dos medicamentos que muitas pessoas 

consomem em demasia e que são de venda livre. Ainda assim, subli-

nhamos que em caso algum se trata de substituir os medicamentos 

destinados a doenças graves ou crónicas nem de alterar as recei-

tas médicas. Também é preciso sublinhar que muitas das plantas 

medicinais dão resposta, como já foi referido, a um amplo leque de 

sintomas, por isso não é de estranhar que a melhoria também se 

verifique noutros aspetos, funcionando como substâncias regulado-

ras do conjunto do organismo.
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Substâncias ativas das plantas que nos beneficiam
As substâncias ativas que as plantas medicinais fornecem são muito 

variadas, dessa forma, farei aqui um brevíssimo resumo dos princi-

pais grupos: os alcaloides, os glicósidos, os flavonoides e as vitami-

nas, bem como as mucilagens e gomas, taninos e óleos essenciais.

• Os alcaloides são um grupo de substâncias muito ativas que 

a indústria farmacêutica usa como componentes terapêuti-

cos e que, embora de certa forma sejam venenos medicinais 

(como a toxina da papoila, que é a morfina em muito menos 

quantidade), as plantas não tóxicas que possuem alcaloides 

podem ter uma ação curativa. Os alcaloides podem armaze-

nar-se em qualquer parte da planta e provocar reações bioquí-

micas dentro do corpo, estimulando o sistema nervoso central 

e autónomo, embora alguns possam funcionar como estimu-

lantes e outros como inibidores. Outra atividade é a de modifi-

car a contractilidade das paredes dos vasos sanguíneos.

• Os glicósidos das plantas medicinais têm uma grande quan-

tidade de efeitos no corpo humano e são formados por duas 

partes, uma de açúcar (por exemplo, de glicose) e outra de 

não-açúcar. Como a ligação entre os dois deve ser interrom-

pida para ativar o composto, é a própria planta que propor-

ciona os fermentos para que isso aconteça. Os glicósidos têm 

a função de manter o bom funcionamento cardíaco e a circu-

lação do sangue. As suas propriedades curativas devem ser 

ativadas com água.

• Os flavonoides têm uma ação sobre o organismo humano que 

dependerá, em grande parte, do conjunto de princípios ativos 

da planta. Porém, todos têm basicamente três ações: sobre  

a rutura de capilares, sobre problemas tanto cardíacos como 
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circulatórios e ação antiespasmódica sobre o trato digestivo. 

• As vitaminas, que são substâncias imprescindíveis para as 

funções de crescimento e desenvolvimento, também podem 

ser fornecidas pelas plantas medicinais. O corpo humano 

precisa de treze vitaminas: A, B, C, D, E, K (tiamina, ribofla-

vina, niacina, ácido pantoténico, biotina, vitaminas B6 e B12, 

e ácido fólico), das quais duas são produzidas pelo nosso orga-

nismo, a vitamina D e a vitamina K. Um erro comum é acreditar 

que, como as vitaminas são benéficas para o organismo, inge-

rindo mais sentir-nos-emos muito melhor; esta ideia é absolu-

tamente falsa e, de facto, determinadas vitaminas podem ser 

tóxicas em doses elevadas. Em todo o caso, é importante saber 

que função tem cada vitamina no organismo.

Vitamina A. É fundamental para a visão, para a formação de tecidos 

ósseos e moles, para a formação dos dentes, da pele e das membra-

nas mucosas. 

Vitamina B6. Ajuda à formação dos glóbulos vermelhos e à manu-

tenção da função cerebral, bem como a produzir anticorpos e a 

manter o açúcar no sangue em níveis normais. 

Vitamina B12. É fundamental para o metabolismo, ajuda à formação 

de glóbulos vermelhos e também à manutenção do sistema nervoso 

central. 

Vitamina C. Também chamada «ácido ascórbico», ajuda a absorver 

o ferro e a manter os tecidos em boa forma, bem como a favorecer  

a cicatrização das feridas.

Vitamina D. Esta vitamina é fabricada pelo corpo após uma exposi-

ção à luz solar durante 10 ou 15 minutos e é a vitamina que ajuda  

a absorver o cálcio. É necessária para a manutenção dos dentes e 

dos ossos. 
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Vitamina E. É o tocoferol, um antioxidante imprescindível para  

a formação de glóbulos vermelhos. Também protege os tecidos dos 

radicais livres, prevenindo o envelhecimento, e ajuda a manter o 

sistema imunitário forte perante vírus e bactérias.

Vitamina K. É a vitamina da coagulação. 

• As mucilagens e gomas são hidratos de carbono que não se 

dissolvem na água, pois absorvem e incham. Atuam em várias 

frentes e têm efeitos anti-inflamatórios, cicatrizantes, anti-

diarreicos em doses baixas e laxantes em doses altas, e anti-

bióticos. 

• Os taninos são uma substância complexa que se encontra na 

raiz e na casca. Para o extrair, é preciso cozer a raiz durante 

15–20 minutos; carateriza-se pelas suas elevadas propriedades 

antibacterianas, adstringentes e antissépticas.

• Os óleos essenciais são formados por várias substâncias orgâ-

nicas voláteis ou aromáticas, armazenadas em canais secretos 

da planta. Em geral, os seus efeitos são sedativos, antiespas-

módicos e desinfetantes.






