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RESUMO 

O uso de plantas medicinais é evidenciado há muitos anos. No Brasil devido ao seu valor históricos em 

relação à pluralidade cultural e a rica biodiversidade aqui presente isso é ainda mais presente. 

Evidências etnobotânicas serviram ao longo dos anos como estopim para o desenvolvimento de 

fármacos que auxiliam na mediação de doenças até os dias atuais. Diante disso, essa revisão buscou 

indicar por meio de pesquisa por bases de dados quais são as plantas medicinais utilizadas pela 

população para a remediação de sintomas gripais e observar também se alguma destas plantas já havia 

tido os seus indícios testados para o tratamento de Sars-CoV-2. No entanto, não foram encontrados 

registros de pesquisas que relacionem as espécies levantadas ao tratamento da Covid-19 

especificamente, os diferentes trabalhos consultados demonstraram a importância a respeito do saber 

popular como fonte na obtenção de um caminho mais rápido na busca de um novo fármaco. 
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INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um país com grande dimensão territorial e dotado de uma rica 

biodiversidade, sendo reconhecido mundialmente pelas propriedades químicas de 

substâncias encontradas em diferentes tipos de plantas presentes em seus biomas. 

Algumas dessas substâncias encontradas na flora brasileira possuem propriedades 

benéficas à saúde, quando ingeridas seguindo as orientações corretas, podendo aliviar 

sintomas ou atuarem como coadjuvantes em tratamentos farmacológicos, 

apresentando uma melhoria na qualidade de vida de alguns pacientes, de forma  

rápida, prática e de fácil acesso (ALVES et al., 2008). 

 As plantas medicinais são utilizadas desde os princípios dos tempos de forma a 

remediar interrupções da homeostasia corporal. Ao longo dos tempos alguns 

estudiosos desenvolveram pesquisas que propiciaram o descobrimento de alguns 

fármacos que conhecemos hoje (BRASILEIRO et al., 2008).  

 De acordo com Mamishi et al. (2020) não é a primeira vez que uma síndrome 

respiratória aguda grave (Sars) atinge a população, porém nenhuma se propagou de 

maneira que conseguiu atingir a população mundial, causando uma taxa de infecção 
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nesta proporção. O Corona Vírus (Cov) é uma família viral composta por sete tipos de 

vírus conhecidas, sendo 4 deles responsáveis por causar sintomas próximos a gripe 

comum, como tosse e febre, e os outros podem apresentar uma velocidade de 

propagação diferente e um maior risco de mortalidade.  

 Entres as propriedades farmacológicas de alguns metabólitos secundários 

produzidos pelas plantas, encontram-se aqueles que apresentam efeito antigripal e 

antiviral, partindo desse pressuposto e diante da pandemia mundial por Sars-CoV-2 

enfrentada no ano corrente de 2020, essa revisão bibliográfica teve como objetivo 

realizar  um levantamento bibliográfico em estudos etnobotânicos realizados no Brasil 

para identificar plantas utilizadas pela população com fim de remediar sintomas gripais 

e averiguar quais dessas ainda não apresentam estudos em bases de dados.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, Google 

Scholer e Scienci Direct com o intuito inicial em buscar estudos etnobotânicos 

realizados no Brasil, relacionado a plantas que de acordo com a população são 

utilizadas com o intuito de remediar sintomas gripais ou devido aos seus possíveis 

efeitos antivirais. Partindo deste contexto, foi realizado outro levantamento nas mesmas 

bases de dados procurando como palavra chave o nome do gênero e espécie de planta 

encontrada, verificando se essa foi utilizada de alguma forma em algum estudo para o 

tratamento ou remediação de sintomas de Sars-CoV-2 de alguma forma, como: 

homeopatia, chá medicinal ou fitoterapia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Por meio da revisão bibliográfica inicial em estudos etnobotânicos brasileiros 

foram encontradas 26 espécies que de acordo com a população apresentam atividade 

antigripal ou antiviral, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Resultados de revisão em estudos etnobotânicos a respeito do uso de plantas com efeito 

antigripal ou antiviral pela população. 

Nome Popular Nome Científico  Apontamentos etnobotânicos  

Agrião Nasturtium officinale R. Br. (SOARES et al., 2009); 
(CAETANO et al.,2015). 

Alfavaca Plectranthu samboinicus 
(Lour.) Spreng 

(CAETANO et al.,2015). 
 

 Continua ...   
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Nome Popular Nome Científico  Apontamentos etnobotânicos 

 
Alho 

 
Allium sativum L. 

 
(CAETANO et al.,2015). 

     
Batata de Purga Operculina macrocarpa(L.) 

Urb. 
(SOARES et al., 2009). 

Canela-preta; canela-
miúda 

Nectandra megapotamica 
(Spreng.) Mez 

(ALVES et al., 2008). 

Canudinho Leonotisn epetifolia (L.) R. 
Br. 

(CAETANO et al.,2015). 

Colônia Alpinia zerumbet (Pers.) (SOARES et al., 2009). 

Cravo da india Syzygium aromaticum (L.) 
Nerril 

(SOARES et al., 2009). 

Cumaru Amburana cearensis (Fr. 
All.) A.C. 

(SOARES et al., 2009). 

Erva-cidreira Lippia alba (Mill.) (SIRQUEIRA et al., 2014); 
(BRASILEIRO et al., 2008).  

Favaquinha Ocimum gratissimum L. (SIRQUEIRA et al., 2014). 

Gervão Stachytarpheta 
cayennensis (Rich.) Vahl 

(ALVES et al., 2008). 

Guaco Mikania glomerata 
Spreng. 

(MARTINAZZO; MARTINZ, 
2004).  

 
Hortelã 

 
Mentha piperita L. 

(MARTINAZZO; MARTINZ, 
2004); (CAETANO et al.,2015); 

(SIRQUEIRA et al., 2014); 
(BRASILEIRO et al., 2008).  

Hortelã Gorda 
(Malvariço) 

Plectranthus amboinicus 
(Lour.). Spreng 

(SOARES et al., 2009); 
(CAETANO et al.,2015). 

 
Hortelã Miuda 

 
Mentha X villosaHuds. 

(SOARES et al., 2009); 
(CAETANO et al.,2015). 

 
Jurubeba 

 
Solanum paniculatum L. 

 
(CAETANO et al.,2015). 

 
Continua ... 
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Nome Popular Nome Científico  Apontamentos etnobotânicos 

Laranjeira Citrus sinensis (L.) (SIRQUEIRA et al., 2014). 

Limoeiro Citrus limonium L. (CAETANO et al.,2015). 

Manjericão Origanum sp. (CAETANO et al.,2015). 

Pitanga Eugenia uniflora L. (CAETANO et al.,2015). 

Poejo  Mentha pulegium (BRASILEIRO et al., 2008).  
 

Romã Punica granatum Linn (CAETANO et al.,2015). 

Sabugueiro Sambucus australis L (SOARES et al., 2009); 
(CAETANO et al.,2015). 

Saião Bryophyllum 
pinnatum 

(SOARES et al., 2009). 

Umburana Amburana cearensis (SIRQUEIRA et al., 2014). 

 

 Diante deste resultado apresentado, foi então pesquisado em periódicos se 

havia sido realizado o uso de algumas destas plantas para o tratamento de Sars-CoV-

2, no entanto, não foi encontrado nenhum estudo sobre o uso dessas para o tratamento 

de Coronavírus. 

 Apesar de nenhuma das espécies pesquisadas terem apresentando algum tipo 

de pesquisa sobre o seu uso para tratamento de Coronavírus na literatura, uma 

espécie do gênero Sambucus, a Sambucus formosana nakai, foi relatada em uma 

pesquisa a respeito do tratamento de Coronavírus, onde, segundo Weng et al. (2019), 

o Ácido clorogênico derivado da extração alcoólica da planta apresentou resultados 

positivos para a inibição de replicação de Coronavírus humano do tipo NL63. Diante 

disso seria interessante realizar testes para a verificação se a Sambucus australis L., 

apontada em dois estudos etnobotânicos, não possui algum tipo de efeito para que de 

alguma forma possa remediar os sintomas ou inibir a ação do Sars-CoV-2. 
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 Segundo Sargin (2020) outros autores encontraram bons resultados em estudos 

a respeito da inibição viral de outros vírus e que talvez seja um importante alvo para 

teste em relação ao Sars-CoV-2. As plantas que foram objetos de estudo nessa 

pesquisa e que também estiveram presente da pesquisa de Sargin (2020), foram: 

Allium sativum L., Mentha piperita L. e Origanum vulgare L. 

 Prall et al. (2020) apontaram em sua pesquisa que a aromaterapia é um 

importante meio de remediar os sintomas iniciais gripais como também pode ser um 

grande aliado na tentativa de manter o corpo em equilíbrio enquanto o sistema 

imunológico age. Um estudo realizado por ARYE et al. (2011) em Israel indicou que 

uma essência composta pela junção de 5 óleos essenciais nas seguintes proporções: 

Eucalyptus citriodora (10%), Eucalyptus globulus (20%), Mentha  X piperita (20%), 

Origanum syriacum L. (30%) e Rosmarinus officinalis L. (20%), apresentou resultados 

positivos para a redução dos sintomas de doenças respiratórias no seu estágio inicial, 

porém o mesmo não obteve grandes efeitos após o período de três dias. 

 Diante dos dados obtidos, e do contexto que se tem, no qual muitas das 

medicações existentes no mercado atual são oriundas de metabolitos secundários, 

destaca-se a grande relevância do conhecimento popular acerca de plantas que podem 

ser usadas na obtenção de um fármaco que possa apresentar um valor terapêutico 

considerável, não só para a remediação dos sintomas de Sars-CoV-2 como também de 

outros vírus que acabam afetando de alguma forma o bem estar da população. Sendo 

assim, essa pesquisa demonstrou que existe uma grande quantidade de possibilidades 

a serem estudadas e testadas de forma que possam gerar resultados promissores para 

a ciência farmacêutica.   
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