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RESUMO:  
 
As plantas medicinais são todas aquelas que possuem princípios ativos que ajudam no 
tratamento de doenças ou que ajudam a melhorar a saúde ou qualidade de vida da 
pessoa. Uma dessas plantas é a camomila, uma planta medicinal da espécie Matricaria 
recutita, rica em compostos fenólicos, glicosídeos e óleos essenciais, que lhe conferem 
propriedades calmantes, antiespasmódicas, anti-inflamatória, entre outras. Outra planta 
com bastante aplicação é a oliveira, visto que apresenta propriedades especiais como 
ação antialérgica, anti-inflamatória e antioxidante. É também hipotensor, febrífugo, 
espasmódico, diurético, hipoglicemiante. O trabalho teve como objetivo realizar um 
levantamento teórico sobre as principais plantas medicinais e avaliar as suas propriedades 
e principais aplicações. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As plantas medicinais são todas aquelas que possuem princípios ativos que ajudam 

no tratamento de doenças ou que ajudam a melhorar a saúde ou qualidade de vida da 

pessoa. Esse ramo é denominado de fitoterapia e apresenta diversas plantas que são 

diariamente analisadas com o intuito de avaliar suas propriedades. 

  O chá de camomila é uma bebida popularmente conhecida por seus benefícios 

para a saúde. Muitos dos estudos relacionados à camomila apontam potenciais benefícios 

do chá da planta, como acalmar, melhorar a digestão e a saúde da pele, entre outros. 

Camomila seca apresenta propriedades relaxantes e ligeiramente sedativas que ajudam a 

tratar a insônia, a relaxar e a tratar a ansiedade e o nervosismo.  A camomila tem bom 



 

desenvolvimento em regiões de clima temperado, frio e úmido. A planta resiste a fortes 

geadas, mas o ideal é cultivá-la em locais com temperatura na faixa de 20 ºC. A 

luminosidade do ambiente influi diretamente no rendimento do óleo essencial que é 

extraído da flor. O extrato, o chá e o pó da folha de oliveira são utilizados em vários países 

devido ao potencial de seus compostos bioativos, que podem ter efeitos antioxidantes, 

anti-hipertensivos, propriedades anti-inflamatórias, hipoglicêmicas e hipocolesterolêmicas. 

 O chá de oliveira ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, causando vasodilatação e a 

redução da pressão sanguínea, podendo por isso ser usado em casos de hipertensão, 

angina, arritmias e outros problemas circulatórios. 

 O mulungu é uma planta medicinal muito comum no brasil que é usada para trazer 

tranquilidade, sendo muito usada para tratar quadros de insônia, assim como alterações 

do sistema nervoso. O mulungu tem ação antidepressiva e, por seu efeito tranquilizante, 

também age nos casos de síndrome do pânico, compulsões diversas, histeria, neurose e 

transtorno de ansiedade.  

 A cavalinha é uma planta medicinal que tem ação diurética, anti-inflamatória e 

digestiva, além de ser indicada para o tratamento de ansiedade. As substâncias presentes 

na cavalinha vão ainda mais além: elas têm ação diurética (atuam na eliminação do sódio 

ajudando a tratar hipertensão e insuficiência renal), anti-inflamatória e digestiva. 

 

OBJETIVO  

 

 Realizar um levantamento bibliográfico para descobrir as funções e propriedades 

das plantas e ervas medicinais que fazem bem para a saúde. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

 A fitoterapia é um ramo da medicina que estuda sobre o potencial e as 

propriedades que algumas plantas medicinais podem apresentar e que são utilizadas no 

tratamento de algumas enfermidades. As plantas realmente podem tratar algumas 

doenças? Quais os benefícios de usar essas plantas para a cura de algo? 

 

 



 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa é bibliográfica, e assim foi utilizado sites, livros e outras fontes de 

consulta para se aprofundar no tema. Considerando o objetivo, a pesquisa tem a intenção 

de analisar as principais plantas medicinais e quais as suas propriedades para o 

tratamento de algumas doenças. As plantas selecionadas para tal aprofundamento foram 

a camomila, oliveira, mulungu e cavalinha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio do levantamento bibliográfico pode-se verificar as seguintes propriedades 

em relação às plantas. A camomila é uma planta medicinal da espécie Matricaria recutita, 

rica compostos fenólicos, glicosídeos e óleos essenciais, que lhe conferem propriedades 

calmantes, anti-espasmódicas, anti-inflamatórias, cicatrizantes e antimicrobianas, sendo, 

por isso, popularmente muito utilizada como remédio caseiro para ansiedade, insônia, má 

digestão, cólica menstrual ou cicatrização de feridas.  

As oliveiras possuem ação antialérgica, anti-inflamatória e antioxidante. É também 

hipotensor, febrífugo, espasmódico, diurético, hipoglicemiante. As principais fontes dos 

benefícios da oliveira são tiradas das suas folhas, da azeitona e de seu derivado o azeite 

(óleo).  

O mulungu, também conhecido popularmente como mulungu-ceral, árvore-de-coral, 

capa-homem, canivete, bico-de-papagaio ou corticeira, é uma planta medicinal muito 

comum no brasil que é usada para trazer tranquilidade, sendo muito usada para tratar 

quadros de insônia, assim como alterações do sistema nervoso.  

A cavalinha é uma planta medicinal, da espécie Equisetum arvense, muito utilizada 

como remédio caseiro para combater a retenção de líquidos, ajudar no emagrecimento ou 

fortalecer os ossos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir de uma forma geral que é possível considerar que as plantas tem 

bastante benefícios que ajudam na saúde e que até podem auxiliar no tratamento de 

algumas doenças.  



 

O projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento e em uma próxima etapa 

será feita um formulário para descobrir se as pessoas utilizam chás de plantas medicinais 

para tratar doenças ou se estas utilizam apenas remédios. 
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