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Plantas medicinais e saúde

As plantas medicinais são importantes recursos

terapêuticos  que podem ser usados com

eficiência cientificamente comprovada na

prevenção, tratamento e cura de doenças.



COVID -19 e Saúde Mental
A preocupação com a saúde mental da população se

intensifica durante uma grave crise social, sanitária e

conômica.                                                         A pandemia

da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pode ser descrita

como uma dessas crises, a qual tem se caracterizado como

um dos maiores problemas de saúde pública internacional das

últimas décadas, tendo atingido praticamente todo o planeta.



COVID -19 e Saúde Mental
Na atual situação de pandemia da COVID-19 é comum ter

sentimentos e emoções negativas, como medo, tristeza, raiva

e solidão, além de ansiedade e estresse.

O excesso de notícias sobre a pandemia, a mudança de rotina,

o distanciamento físico,  as consequências econômicas, sociais

e políticas relativas a esse novo cenário podem aumentar ou

prolongar esse desconforto emocional.



Plantas medicinais e ansiedade

Com o objetivo de colaborar para a manutenção

da saúde mental da população brasileira, foram

selecionadas 3 espécies de plantas medicinais

que podem ser úteis para amenizar os sintomas

relacionados à pandemia de COVID-19.



Cymbopogon citratus
(capim-santo, capim-limão, capim-cidró, capim-cidreira, cidreira)

✔ Indicações: calmante suave (quadro leve de ansiedade e insônia).

✔ Preparo: 1 a 3 g  das folhas (1 a 3 colheres de chá) em 150 mL de

água (xícara de chá/infusão).

✔ Modo de usar: 1 xícara de chá 2 a 3 vezes por dia.

✔ Cuidados: pode aumentar o efeito de medicamentos sedativos.
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Erythrina verna
(mulungu)

✔ Indicações: calmante suave (quadro leve de ansiedade e insônia).

✔ Preparo: 4 a 6 g da casca (2 a 3 colheres de sobremesa) em 150 mL

de água (xícara de chá/decocção).

✔ Modo de usar: 1 xícara de chá 2 a 3 vezes por dia.

✔ Cuidados: não usar por mais de três dias seguidos.
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Passiflora alata
(maracujá-doce)

✔ Indicações: ansiedade leve  e insônia; calmante suave.

✔ Preparo: 3 g das folhas (1 colher de sopa) em 150 mL de água

(xícara de chá/infusão).

✔ Modo de usar: 1 xícara de chá,  1 a 2 vezes por dia.

✔ Cuidados: o uso pode causar sonolência; não deve ser usado com

medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso; nunca

usar cronicamente (por longos períodos de tempo).
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Informar a população sobre os riscos à saúde apresentados pela

COVID-19 é tão importante quanto outras medidas de proteção.

Informações precisas e confiáveis permitem que pessoas tomem

decisões conscientes e adotem comportamentos positivos para

proteger a si e seus entes queridos de doenças.

 Informações baseadas em evidências científicas são o melhor

remédio contra a desinformação.

IMPORTANTE!!!!


