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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha tem como objetivo apresentar algumas das principais plantas
medicinais existentes em nossa região e suas funções terapêuticas, que podem ser
utilizadas juntamente com o acompanhamento das equipes de saúde da família do
município de Florianópolis.
O primeiro capítulo explica quais as partes das plantas são usualmente utilizadas,
bem como os principais métodos de preparo. 
Os capítulos 2, 3, 4 e 5 trazem as principais plantas agrupadas por sua indicação:
expectorante/descongestionante, digestiva, calmante e anti-inflamatória. 
O último capítulo traz considerações em relação ao uso de plantas por gestantes,
puérperas e lactantes. 
Este material foi produzido no contexto do projeto PET – Saúde –
Interprofissionalidade e teve a perspectiva do fortalecimento da formação
acadêmica condizente com o desenvolvimento atual da ciência, buscando um novo
perfil profissional, em favor da integralidade, das práticas colaborativas e
resolubilidade da atenção em saúde prestada à população. 
Essas características foram desenvolvidas a partir da construção deste material
sobre as plantas medicinais.

Boa Leitura!
Florianópolis, abril de 2021
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 Plantas com efeito digestivo
Plantas com efeito calmante
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1. MODO DE PREPARO



Ferver a água
Colocar a água fervente em uma xícara
com as partes indicadas da planta
Tampar e deixar descansar por 15 a 20
minutos
Coar

1.
2.

3.

4.

Utilizar em no máximo 24 horas.

Limpar a planta
 Fazer pó grosseiro ou picar as plantas
em pedaços pequenos
 Colocar as plantas em recipiente de
vidro e adicionar a água em
temperatura ambiente
 Deixar descansar pelo período
determinado de acordo com a planta
utilizada
 Coar

1.
2.

3.

4.

5.
Utilizar em no máximo 24 horas.

1. MODO DE PREPARO

Infusão Maceração



Dissolver o açúcar a calor brando (60
°C a 80 °C), 
 Indica-se  de 2 partes de açúcar cristal
para 1 parte de infusão ou de decocto
Coar
Armazenar em frasco de vidro limpo e
bem fechado, protegido da luz, em
geladeira ou em local fresco

1.

2.

3.
4.

Utilizar em no máximo 7 dias.

Xarope Tintura

Plantas secas colocar 100g de planta para
1 litro de álcool de cereal a 70% e deixar
descansar de 8 a 15 dias
 Plantas frescas colocar 250g de planta
para 1 litro de álcool de cereal a 70% 
 deixar descansar por 10 dias
Coar
Armazenar em frasco de vidro de cor
escura 

1.

2.

3.
4.

A validade da tintura de plantas secas é de 2
anos, e de plantas frescas 1 ano



Colocar a parte indicada da planta
junto com agua fria e levar para ferver
em fogo brando por 5 a 20 minutos 
 Retirar do fogo e deixar descansar por
20 a 30 minutos. 
Coar

1.

2.

3.

Utilizar em no máximo 24 horas.

Plantas frescas podem ser aplicadas
diretamente sobre as partes doloridas ou
inflamadas
 Plantas secas podem ser acondicionadas
em trouxinhas de pano, frias ou quentes,
conforme o caso
Em forma de pasta: socar as plantas
frescas formando uma massa que se
coloca diretamente sobre o local dolorido

1.

2.

3.

Utilizar após o preparo

Decocção Cataplasma



2. PLANTAS COM EFEITO
DESCONGESTIONANTE 

E EXPECTORANTE



DESCONGESTIONANTE E EXPECTORANTE
 

Uma planta medicinal com propriedade

descongestionante é aquela que ajuda a

desobstruir as vias aéreas, atuando nos vasos

sanguíneos para diminuir o inchaço provocado

durante um processo inflamatório. Por sua vez,

uma planta com ação expectorante  atua

facilitando a saída de secreções através da via

respiratória. A seguir veremos algumas plantas

que possuem essas propriedades. 











3. PLANTAS COM EFEITO
DIGESTIVO



DIGESTIVO
 

Alguns alimentos, e até mesmo o uso contínuo

de alguns medicamentos podem interferir na

digestão, causando desconforto após as

refeições. No entanto, existem plantas do nosso

cotidiano que podem auxiliar no processo

digestivo, facilitando a digestão, diminuindo a

acidez estomacal, diminuindo o acúmulo de

gases e trazendo mais conforto.

 













3. PLANTAS COM EFEITO
CALMANTE



CALMANTE
 

Algumas plantas medicinais possuem

propriedades calmantes, relaxantes e sedativas.

Ajudam no tratamento de doenças

relacionadas ao sistema nervoso, reduzindo a

ansiedade, a irritabilidade, a insônia, o estresse

e as dores de cabeça tensionais. Atuam ainda,

melhorando a coordenação e proporcionando

a sensação de tranquilidade e bem-estar.

 









4. PLANTAS COM EFEITO
ANTIINFLAMATÓRIO



ANTIINFLAMATÓRIO
 

Com suas propriedades anti-inflamatórias e

analgésicas, algumas plantas medicinais são

utilizadas para ajudar no tratamento de

doenças associadas à inflamação, como artrite,

amigdalite, gripes e resfriados. 

 











5. PLANTAS INDICADAS PARA
GESTANTES E PUÉRPERAS



GESTANTES E PUÉRPERAS
 

Mulheres grávidas, puérperas e lactantes podem se

beneficiar do uso de plantas medicinais. No entanto, devem

ter cuidado com o seu uso, principalmente no primeiro

trimestre da gestação, pois o bebê ainda está em formação. 

Várias plantas podem ser tóxicas para o feto e para a

criança amamentada, podendo causar má-formações,

antecipação do parto, aborto e alergias. As plantas

apresentadas a seguir podem ser usadas com segurança,

desde que siga as formas de uso e as orientações da sua

equipe de saúde.
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