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                                                          RESUMO 

 

 

A utilização de plantas medicinais sempre se sucedeu desde das antigas civilizações 

e é algo que está sendo transmitida de geração para geração, o seu uso 

principalmente na saúde ginecológica está ligado ao tratamento de doenças ou até 

para aliviar as dores. O presente estudo é um resultado de uma revisão de literatura 

de caráter integrativo, utilizando-se artigos científicos, projetos de monografia e 

artigos publicados em revistas conceituadas tanto pelo impacto como influência de 

editora, onde buscou-se abordar as principais plantas medicinais utilizadas na fase 

gestacional, menopausa e nas infecções ginecológicas. A pesquisa se deu a partir 

das seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, Lilacs e Web of Science. Utilizou-

se como critério de busca as seguintes palavras chaves, em inglês e português: 

“Plantas medicinais”, “saúde ginecológica”, “conhecimento popular”, “gravidez” e 

“menopausa”. Foram lidos todos os títulos selecionados, mas como critério de 

exclusão inicial escolheu-se eliminar aqueles que não possuíam relação direta com 

o tema e publicações em que o texto completo não estava disponível na base de 

dados. 

 

Palavras-chave: “Plantas medicinais”, “saúde ginecológica”, “conhecimento 

popular”, “gravidez” e “menopausa” 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 The use of medicinal plants has always been a success since ancient 

civilizations and is something that is being transmitted from generation to generation, 

its use mainly in gynecological health is linked to the treatment of diseases or even to 

relieve pain. The present study is the result of a literature review, using scientific 

articles, monograph projects and articles published in reputable journals both for the 

impact and influence of the publisher, which sought to address the main medicinal 

plants used in the gestational phase, menopause and in gynecological infections. 

The search was based on the following databases: PubMed, SciELO, Lilacs and 

Web of Science. The following keywords were used as search criteria, in English and 

Portuguese: “Medicinal plants”, “gynecological health”, “popular knowledge”, 

“pregnancy” and “menopause”. All selected titles were read, but as an initial 

exclusion criterion, we chose to eliminate those that were not directly related to the 

topic and publications in which the full text was not available in the database. 

 

Keywords: "Medicinal plants", "gynecological health", "popular knowledge", 

"pregnancy" and "menopause" 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática de uso de plantas medicinais (PM) é uma atividade utilizada desde 

os primórdios da civilização por vários povos, passando de geração a geração. É 

observado que o seu uso, para o tratamento de doenças está relacionado à própria 

evolução humana, onde é relatado até os dias atuais (FERREIRA et al., 2019). 

           Nesse contexto, o exercício da medicina popular no ambiente brasileiro 

coloca em evidência os diferentes saberes construídos ao longo do tempo pelas 

comunidades tradicionais, os quais são exercidos por indivíduos que possuem 

conhecimentos empíricos, fruto de suas experiências e vivências transmitidas aos 

seus descendentes de forma oral transgeracional (SANTOS et al.,2019) 

Em países em desenvolvimento, o uso de PM é introduzido em forma de 

chás, lambedores ou infusões, tornando-se uma forma eficaz de atenção primária à 

saúde para a população de baixa renda (FERREIRA et al., 2019). 

No Brasil, mesmo com o avanço da indústria farmacêutica, o uso de PM é 

bastante recorrente e podem ser influenciadas pelo alto custo dos medicamentos, 

questões econômicas, dificuldade de acesso às consultas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), dificuldades de locomoção para quem vive na zona rural, o fácil 

acesso às plantas ou a tendência atual de utilização dos recursos naturais como 

alternativa aos medicamentos sintéticos (FERREIRA et al., 2018; ROQUETE et al., 

2018). 

No entanto, é observado que as PM trás em suas estruturas (folha, caule, 

raiz) diferentes compostos metabólicos, que são utilizados para fins terapêuticos e 

preventivos. Deste modo, e inegável o seu uso. Mas sabe-se que o conhecimento 

popular não é suficiente para validar as PM como medicamentos eficazes e seguros. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esses compostos ao 

serem extraídos servem de fontes de fármacos ou na produção de precursores, 

podendo ter diferentes ação, como antiinflamatória, antiviral, antiparasitária, 

antitérmico, laxante e outros. Contribuindo fortemente para o desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas por meio do isolamento e identificação de seus 

metabólitos secundários. Sabe-se que estes atuam direta ou indiretamente por meio 

de diversos alvos moleculares e celulares (FERREIRA, et al. 2019).  

Os estudos com PM evidenciam que estes vegetais têm contribuído 

significativamente para tratamentos de várias patologias, com uso crescente em 
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escala nacional e internacional. Uma razão pertinente para o uso de PM, é que estes 

vegetais apresentam um grande potencial econômico e terapêutico, principalmente 

quando estão associados à composição, despertando os interesses da indústria 

farmacêutica, que realiza a prospecção de novos produtos (NEVES et al., 2017).  

A seguinte revisão busca examinar as publicações científicas disponíveis na 

literatura sobre as plantas medicinais bem como a sua importância do conhecimento 

tradicional nas comunidades para a saúde da mulher, buscando abordar a sua 

utilização na gestação, menopausa e no tratamento ginecológico. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração desta revisão de literatura, foram pesquisados artigos 

científicos referentes ao uso de plantas medicinais na saúde ginecológica. 

As buscas dos artigos foram realizadas no período de outubro de 2020 a julho 

de 2021, nas seguintes bases de dados:  PubMed, Lilacs, SciELO e Web of Science. 

Utilizaram-se as palavras-chaves: “Plantas medicinais”, “saúde ginecológica”, 

“conhecimento popular”, “gravidez” e “menopausa”. 

Posteriormente, os artigos foram selecionados por meio dos critérios: Inclusão 

(artigos de pesquisas completos e revisões, nas línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola, publicados nos últimos cinco anos 2017 a 2021, cuja versão integral 

estava disponível de forma gratuita); Exclusão (Foram excluídos os artigos que não 

possuíam relação direta com o tema e publicações em que o texto completo não 

estava disponível na base de dados). Assim, dando ênfase na obtenção de 

argumentos que permitiram alcançar a compreensão das informações referentes ao 

tema da pesquisa e finalmente estruturados no presente trabalho. 
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3 RESULTADOS  

 

A estratégia de busca identificou 626 registros. 63 artigos foram selecionados 

por títulos e resumos após a remoção das duplicatas. 50 artigos foram analisados e 

lidos na íntegra. Destes, apenas 31 artigos foram incluídos na revisão de literatura, 

10 relataram sobre plantas medicinais utilizadas por mulheres na fase gestacional, 

11 no tratamento da menopausa e 10 sobre infecções ginecológicas, os demais 

artigos foram excluídos por não apresentar relação direta ao tema (Fig. 1). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama de fluxo da estratégia de pesquisa 
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4 DISCUSSÃO 

 

         As gestantes são um dos principais grupos que fazem o uso das PM em busca 

de aliviar ou minimizar alguns desconfortos que acabam surgindo durante esse 

período como enjoos, constipação, cólicas, náuseas e entre outros sintomas que 

aparecem, pois acreditam que não tenham efeitos colaterais ou tóxicos para elas e 

ao embrião/feto (ZAMPIROLLI et al., 2017). 

Muitas dessas gestantes fazem o uso das PM devido os fatores 

socioeconômicos, ou por ser o único acesso, mesmo não tendo o conhecimento 

sobre os riscos que as PM podem causar. O seu uso geralmente é influenciado por 

familiares, amigos ou vizinhos (DE LIMA et al.,2019). 

A fim de aliviar os desconfortos que surgem durante a gestação, muitas 

gestantes buscam nas PM um tratamento alternativo, por acreditarem ser natural, 

estão livres de efeitos nocivos à gestação. Contudo, algumas PM podem ter ação 

embriotóxicos, teratogênicos e abortivos, sendo necessário um cuidado especial no 

seu uso, pois as plantas do ponto de vista químico costumam ser complexas, 

podendo conter substâncias tóxicas, além dos seus princípios biologicamente ativos 

(ABREU et al., 2018). 

De acordo com CAMPOS et al., 2020, os dados sobre os efeitos 

teratogênicos e embriotóxicos das plantas são escassos e, muitas vezes, 

contraditórios. Devendo ter bastante cuidado, pois muitos compostos presentes nas 

plantas, quando ingeridos em grandes quantidades, podem atravessar a placenta e 

causar alguns danos ao feto e também à gestante, como aborto, má formação e 

toxicidade materna. As mulheres normalmente usam as plantas no primeiro 

trimestre, e este é o período mais crítico, uma vez que diversas substâncias podem 

causar danos ao desenvolvimento do embrião ou feto, principalmente na fase de 

organogênese, que corresponde aos primeiros três meses da gestação, uma vez 

que a exposição a determinadas substâncias no estágio inicial pode causar efeitos 

teratogênicos, e também levar à toxicidade no período do desenvolvimento 

(CAMPOS et al., 2020). 

Sabe-se que o desconhecimento da concentração correta pode tornar-se um 

problema a nível celular, devido à exposição das células às substâncias tóxicas, o 

que pode causar danos no material genético (MELO et al., 2017). Algumas PM 

possuem na sua composição metabólitos secundários como: os alcalóides, 
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antraquinonas, flavonoides, cumarinas e terpenos, os quais estão relacionados a 

possíveis danos à saúde da gestante e do bebê. Sendo de extrema importância que 

as mulheres em estado gestacional tenham o devido cuidado com a sua saúde 

quando se trata do uso de PM, pois não possuem estudos que indiquem sua eficácia 

e segurança, assim como os seus efeitos tóxicos (MENDONÇA et al., 2021). 

Alguns estudos destacam que as PM mais utilizadas pelas mulheres na fase 

gestacional são elas: Erva-cidreira (Lippia alba), Erva-doce (Foeniculum vulgare), 

Capim-cidreira (Cymbopogon sp.) e a   Camomila (Matricaria recutita L.).  De acordo 

com CAMPOS et al. (2020) e DE LIMA et al. (2019), a erva-cidreira e a erva-doce, 

são frequentementes usadas para azia, enjoo, cólicas intestinais, dores de cabeça e 

como calmante. Segundo os mesmos autores a erva-cidreira é rica em flavonoides 

em sua composição, porém os estudos encontrados na literatura são muito 

escassos e não indicam a efetividade da ação farmacológica, tendo a necessidade 

de serem realizados novos estudos. Sendo assim, o uso destas plantas torna-se 

preocupante, principalmente quando o uso é descontrolado, podendo promover uma 

ação teratogênico, embriotóxico e abortivo, uma vez que os constituintes da planta 

podem atravessar a placenta, chegar ao feto e gerar um desses efeitos. 

Em outro estudo, foram utilizados camundongos prenhas, expostas a solução 

de extrato de erva-doce, no intuito de analisar alterações morfológicas e 

morfometrias da placenta e no desenvolvimento dos fetos. Após 18° dia de 

gestação, as fêmeas tiveram as crias, e foi verificada a diminuição no tamanho dos 

filhotes e alteração histológica da placenta (MORAES et al., 2018).  

Em outro estudo, foi observado que erva-doce apresenta efeito estrogênico 

com risco de aborto, sem evidência de teratogenicidade ou mutagenicidade. 

Contudo, promoveu a diminuição do período gestacional e atividade contraceptiva 

nas mulheres (GOMES et al., 2018) 

Durante a gestação é comum, muitas gestantes apresentarem ansiedade, 

ficando um pouco agitadas. Geralmente é nessa fase que acabam fazendo uso de 

capim-cidreira, buscando sua ação calmante. Porém, estudos demonstraram que 

esta espécie de planta possui efeito adverso e ação abortiva, por possuir a 

propriedade de relaxamento do útero e aumento do fluxo sanguíneo (ZAMPIROLLI 

et al., 2017). 

A camomila é uma erva anual nativa da Europa, conhecida pelos humanos 

como uma erva medicinal e avaliada há milhares de anos pelas características de 
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seus óleos aromáticos. As flores da camomila contêm 0,2 a 1,9% de óleos 

essenciais que consistem principalmente de terpenóides. Possui um efeito calmante 

leve e pode ser usada para reduzir a ansiedade, consumida como um chá de ervas 

popular e em saquinhos de chá de camomila, que contém flores de camomila em pó, 

e estão prontamente disponíveis no mercado (TAY et al., 2020) 

Foi relatado que a camomila aumenta as propriedades anticoagulantes de 

outros medicamentos e, é capaz de aumentar os riscos de sangramento e deve ser 

usada com cautela em pacientes cujo estado de anticoagulação requer 

monitoramento do índice internacional normalizado (INR), por ser considerada 

relaxante da musculatura uterina, embora não cause toxicidade materna ou fetal, 

malformações nem abortos. Sendo capaz de alterar os reflexos neurológicos fetais. 

Os autores ainda destacam um maior risco de nascimentos de fetos pré-termo, 

menor peso e tamanho do recém-nascido por consumo diário do chá (ZAMPIROLLI 

et al., 2017; GOMES et al., 2018; BYSTRITSKY et al., 2018). 

Diante disso, é extrema importância que mulheres em fase gestacional, 

tenham um devido cuidado com a sua saúde ao usarem PM, pois muitas dessas 

plantas não possuem estudos científicos que comprovem a sua eficácia e 

segurança, assim como seus efeitos tóxicos, podendo acarretar problemas para a 

saúde da mãe e do feto. 

Diferentemente do período gestacional, a menopausa é a etapa da vida da 

mulher que geralmente acontece entre os 45 e 55 anos, quando encerra o ciclo 

reprodutivo, sendo marcada pela última menstruação. O período seguinte após a 

interrupção da menstruação é conhecido como climatério, que é uma fase bem 

crítica para as mulheres, pois com ela surgem vários sintomas como fogachos, 

sudorese, dores, insônia, secura vaginal, alterações de humor, incontinência 

urinárias, alterações na pele entre outros sintomas que podem se estende até a pós-

menopausa (ZINGUE et al.,2017). 

Essas alterações ocorrem em razão da queda gradual de hormônios, 

resultante do falecimento dos ovários, promovendo na maioria das mulheres a 

vivenciar sinais e sintomas que trazem desconfortos. A Atenção Básica à Saúde 

propicia o acolhimento e assistência adequada às mulheres no climatério, devido à 

mesma ser a base para a execução dos cuidados de saúde, prevenção e promoção 

da saúde de forma que atenda todas as necessidades individuais da população, 
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sendo assim, a principal porta de entrada para o sistema público de saúde (SOUZA 

et al., 2017). 

Atualmente, existem duas opções para o tratamento farmacológico dos 

sintomas do climatério, a terapia de reposição hormonal (TRH) sintética e a (TRH) 

natural com fitoestrógenos. Os fitoestrógenos são substâncias naturais que 

apresentam semelhanças com os estrógenos endógenos, com maior capacidade de 

interagir diretamente com os receptores beta estrogênicos, conferindo melhor 

relação risco-benefício no seu uso terapêutico, em comparação com a TRH sintética. 

Mesmo quando consideradas as vantagens da TRH sintética, muitas mulheres 

cessam o tratamento após o primeiro ano de uso, em razão de sangramentos 

irregulares, náuseas, ganho de peso, além do temor do desenvolvimento de tumores 

de mama (DE ARAUJO et al., 2021). 

Os fitoestrogênios são uma opção de tratamento para mulheres climatéricas 

com contraindicação para TH. Eles são polifenóis naturais encontrados em PM, que 

são estruturalmente semelhantes ao estradiol e podem se ligar ao receptor de 

estrogênio, semelhante ao estradiol (OLIVEIRA et al., 2021) 

No estudo realizado por Lans et al. (2018), uma das PM mais usadas por 

mulheres no tratamento de problemas ginecológicos foi a Cimicifuga (Actaea 

racemosa L.) também conhecida como cohosh preto que é amplamente utilizado 

para tratar os sintomas da menopausa e várias investigações clínicas verificaram 

sua eficácia como complemento ou substituto para terapia de reposição hormonal. 

Estudos demonstraram que a acteína que é a principal constituinte da A. 

racemosa, não promove o crescimento das células do câncer de mama nem 

influenciam os níveis de estrogênio. No entanto, a formação de andrógenos foi 

fortemente estimulada por Actaea racemosa L., o que pode contribuir para seus 

efeitos de melhoria nos sintomas da menopausa em mulheres (POSCHNER et al., 

2020). 

Segundo a lista de registro dos fitoterápicos, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) indica a A. racemosa para o tratamento dos sintomas do 

climatério, bem como estipula a dosagem diária de 2 a 7 mg dessa planta (BRASIL, 

2008). As pesquisas destacam que a A. racemosa possui as seguintes ações: 

diminuição dos fogachos por ligação de seus componentes aos receptores 

hipotalâmicos, com diminuição do fluxo de LH; melhora acentuada da atrofia vaginal; 

forte ação anti-inflamatória; diminuição da ansiedade, depressão, cefaléia, distúrbios 
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do sono e vertigens; ação antiespasmódica sobre a musculatura lisa; e discreta ação 

diurética, sendo uma planta indicada para o tratamento de sintomas climatéricos, 

principalmente em mulheres com contra indicação para terapia de reposição              

( SILVA et al., 2017). 

Com a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(Decreto Nº 5.813/2006), o MS divulgou a Relação Nacional de Plantas Medicinais 

de Interesse ao SUS (RENISUS), constituída por setenta e uma plantas medicinais 

indicadas para o uso terapêutico da população (BRASIL, 2012). A Morus sp. faz 

parte da RENISUS por apresentar potencial em derivar medicamentos e estes, por 

sua vez, serem distribuídos à população pelo SUS (COSTA et al., 2018). 

A Morus nigra L., que pertence ao gênero Morus, e conhecida popularmente 

como “amora-preta” ou “amora-miúra”, é bastante utilizada para o tratamento dos 

sintomas do climatério. Existe referências de uso popular do chá de suas folhas, cuja 

eficiência corresponderia ao alívio de manifestações como ondas de calor e de 

tensão pré-menstrual, supõe-se que os componentes dessas folhas contenham 

substâncias capazes de exercer algum efeito sobre os sintomas climatéricos, sabe-

se que há a comercialização das folhas de amora seca para diversos fins, tais como 

diurético, anti-hipertensivo, hiperglicêmico e, principalmente, para sintomas 

climatéricos (DA SILVA et al., 2020). 

Em estudos foi observado que o consumo diário do chá feito com 7g das 

folhas de M. nigra durante 60 dias, evidenciou eficácia relacionada à melhora da 

qualidade de vida das mulheres na transição menopáusica, a partir da amenização 

dos sintomas climatéricos, incluindo qualidade do sono, atratividade, capacidade 

funcional, vitalidade, saúde mental, memória e, principalmente, mensuração e 

intensidade das ondas de calor, além dos benefícios relatados quanto à dor e aos 

sintomas somáticos. Assim, a M. nigra pode representar uma opção terapêutica no 

processo do climatério, baseado nos resultados advindos de seu uso e na escassez 

de eventos adversos, retratados em estudos (MIRANDA et al., 2020; COSTA et al., 

2020). 

Mahboubi (2019), avaliou o uso de extratos de F. vulgare em mulheres na 

fase do climatérico, e foi observado uma redução significativa na gravidade dos 

sintomas (ondas de calor, sudorese noturna, doenças cardíacas, insônia e distúrbios 

musculoesqueléticos), após 8 semanas de intervenção com óleo de erva-doce. 

Enquanto Silva et al., (2020), cita que a fruta de F. vulgare possui grande 
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quantidade de fitoestrógenos, onde é bastante estudada por terapias de inibição de 

E2 e/ou oforectomia. Clinicamente, a sensação subjetiva de calorões correlaciona-se 

bem com aumentos de vasodilatação cutânea mediados pelo sistema nervoso 

simpático, que acumulam sangue a 37°C na pele. Isso, por sua vez, interage com 

sensores térmicos periféricos na pele para sinalizar o calor e promover sudorese 

intensa. No entanto, E2 possui uma ampla variedade de funções em âmbito de 

sistema nervoso central, especialmente na cognição, aprendizagem e memória, 

além de desempenhar um papel protetor contra a oxidação e condições 

degenerativas mediadas pelo estresse oxidativo cerebral. A cessação da produção 

de E2 pela falência ovariana decorrente da menopausa, portanto, é conhecida por 

aumentar a incidência de patologias inflamatórias envolvendo estresse oxidativo, 

além de ser um fator de risco para doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. 

Contudo, estudos vêm demonstrando que a TRH, ou terapia com suplemento de 

fitoestrógenos, exerce efeitos preventivos na mediação do estresse oxidativo e 

distúrbios neurodegenerativos. De acordo com os resultados encontrados para a 

(TRH) natural com fitoestrógenos, A. racemosa e a M. nigra, mostrou-se uma 

alternativa promissora para o tratamento do climatério que tanto interferem na vida 

social da mulher. Porém, devido à grande variabilidade nos diversos tipos de 

intervenção, mais estudos clínicos são necessários para garantir o melhor protocolo 

de tratamento. 

No entanto, ao utilizar as PM durante o tratamento das infecções 

ginecológica, é necessária cautela, afinal, o órgão genital feminino possui uma 

microbiota endógena normal. Essas espécies são mantidas em homeostase pela 

competição com as bactérias e pelos mecanismos de defesa do hospedeiro. Nesse 

contexto, faz parte desta microbiota vaginal os Lactobacillus acidophilus, formando a 

flora bacteriana de Doderlein, responsável pelo mecanismo de proteção contra 

diversos agentes patógenos. No entanto, quando ocorre o comprometimento desses 

mecanismos e favorecimento de condições oportunas, essas espécies tornam-se 

patogênicas, acometendo os tecidos adjacentes, já microrganismos exógenos 

presentes na genitália externa só provocam infecções quando ocorre o contato dos 

mesmos com a microbiota endógena, devido ao rompimento dos mecanismos de 

defesa, tornando-se agressivos para as mulheres (LOPES et al., 2017). 

Entre as patologias que acometem frequentemente as mulheres, é 

evidenciado na prática ginecológica as vulvovaginites, caracterizada como um 
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processo inflamatório do Trato Genital Inferior (TGI), comumente ocasionado por 

microrganismos como Candida albicans, Trichomonas vaginalis e a Gardnerella 

vaginalis. Dentre as afecções ginecológicas que mais acometem as mulheres 

brasileiras estão às ocasionadas por fungos do gênero Candida.  A candidíase 

destaca-se como uma das vulvovaginites mais comuns nas consultas, bem como a 

vaginose bacteriana, especificando aproximadamente entre 22 a 50% dos casos, 

seguida pela a candidíase, estimada em 17 a 39% (QUIRINO et al., 2019). 

A candidíase vulvovaginal (VVC) é caracterizada por alterações inflamatórias 

na mucosa vaginal causadas pela colonização anormal de espécies de Candida. As 

terapias tópicas tradicionais com antifúngicos de referência geralmente apresentam 

vários problemas e limitações para o tratamento com CVV. Assim, o interesse por 

novas formulações vaginais, principalmente aquelas baseadas em compostos de 

origem natural, vem crescendo nos últimos anos. (CAMPOS et al., 2020). 

Estudos feitos por GÖGER et al. (2018) e Neves et al. (2017), cita duas 

espécies  que possuem propriedades antifúngicas e antibacterianas e bastante 

conhecidas, o primeiro estudo com a  camomila ( Matricariae aetheroleum )    tentou 

avaliar a combinação de agentes antimicrobianos com o óleo essencial in vitro , e foi 

demonstrado que a atividade antimicrobiana de essenciais de M. recutita é 

excelente, pois conseguiu inibir a C. albicans  em baixa concentração variando de 

160 a 320 μg / mL. Já o outro estudo com as Espécies do Gênero Senna Mill. 

(Fabaceae) destacou que todas as espécies estudadas apresentaram propriedades 

antifúngicas e antibacterianas contra a maioria dos micro-organismos testados, entre 

eles S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis e C. albicans, as espécies dessa Senne 

apresentaram metabólitos secundários, como flavonoides, antraquinonas, fenóis e 

taninos que contribui para esse grande potencial antibacteriano e antifúngico. 

É de fundamental importância o tratamento dessas vulvovaginites, 

considerando-se as complicações ocasionadas quando não realizada 

adequadamente, podendo favorecer a aquisição de IST`s, infertilidade, Doença 

Inflamatória Pélvica (DIP), bem como em gestantes, onde pode causar a ruptura 

prematura de membranas amnióticas, corioamnionite, prematuridade, endometrite e 

baixo peso ao nascer (QUIRINO et al., 2019). 

Estudo feito Paiva et al., (2017), em mulheres da região de Caravelas, Bahia, 

cita as principais famílias de PM mais utilizadas no tratamento de Transtorno do 

Sistema Geniturinário que são: Asteraceae, Anacardiaceae e Malvaceae. 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/agricultural-and-biological-sciences/candida-albicans
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O mesmo autor ainda destaca as principais plantas como Anacardium 

occidentale L. (caju), Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira), Ageratum conyzoides 

L. (mentrastro), Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Gossypium herbacen 

(algodão), Plantago major L. (transagem) para o tratamento de candidíase, 

corrimento, ferida uterina, inflamação pélvica, infecção urinária e menopausa (PAIVA 

et al., 2017). Lembrando que é preciso tomar cuidados, pois ao mesmo tempo, em 

que as plantas apresentam propriedades benéficas na sua constituição química, 

também possuem substâncias tóxicas e a falta de estudos clínicos faz com que seja 

necessária uma cautela quanto ao uso. 

Com relação a atividade antifúngica observada para as espécies S. 

terebinthifolius e A. occidentale, ambas inseridas na família Anacardiaceae, a 

atividade inibitória pode ser atribuída aos fitoconstituintes presentes nestas 

espécies, os quais possuem comprovada ação antimicrobiana, como os triterpenos, 

alcalóides, taninos e flavonóides, indicando que os mesmos compostos podem ser 

responsáveis pela atividade antifúngica detectada para estas plantas no presente 

estudo (SILVA, et al. 2021). 

Achados experimentais com extratos de cajueiro, indicam a presença de 

substâncias, como elevada concentração de vitamina C, antocianinas, polifenóis e 

outros metabólitos secundários com atividades antioxidantes e antimicrobianas, que 

facilitam a terapêutica de processos infecciosos, inflamatórios e cicatrizantes, 

principalmente (FURTADO et al., 2019). 

As folhas do cajueiro, apresentaram maior atividade contra Enterococcus 

faecalis , Gram-negativo nonenterobacteria, Staphylococcus aureus , Streptococcus 

mutans , Escherichia coli , Candida albicans , Giardia lamblia e Bacillus subtilis, já a 

casca do caule apresentou maior atividade contra enterobactérias, não 

enterobactérias Gram-negativas, Gram-cocos positivos, Lactobacillus casei , Bacillus 

subtilis e outros tipos de cepas, com indicação terapêutica principalmente para 

infecção urinária (SUNDAREM et al., 2019). Porém, existe a necessidade de investir 

em pesquisas de antimicrobianos naturais, como os obtidos a partir de plantas, para 

buscar alternativas de tratamento de doenças causadas por patógenos de 

importância clínica (CUNHA et al., 2017). 

A Schinus terebinthifolius conhecida popularmente como aroeira é também 

indicada como anti-inflamatória e cicatrizante ginecológico pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011). O uso da casca da Aroeira é indicado, com base na tradição 
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popular, na forma de cozimento (decoto), especialmente por mulheres em banhos de 

assento após o parto, como anti-inflamatório e cicatrizante, ou como medicação 

caseira para o tratamento de doenças do sistema urinário e hemorragias uterinas 

(PAIVA, et al. 2017). 

Com esses estudos podemos perceber que as plantas podem contribuir 

bastante para o tratamento de diversas doenças na saúde ginecológica como a C. 

albicans que acometem frequentemente as mulheres, enfatizando que mesmo 

encontrando estudos na literatura os mesmos não são suficientes para garantir a 

efetividade dessas espécies e que são necessários mais estudos que possibilitem a 

identificação química que contribuam para a ampliação da indústria farmacêutica. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir dessa revisão é possível evidenciar que as mulheres são as principais 

a fazerem o uso das plantas medicinais, por ter sido passada a elas essa tradição, 

mesmo muitas não tendo conhecimento sobre as plantas, pois muitas dessas 

plantas medicinais podem causar vários efeitos, alguns deles muito nocivos, 

principalmente as mulheres em fase gestacional. Fica evidenciado a necessidade de 

novas pesquisas e estudos baseados em evidências cientificas que comprovem a 

segurança, eficácia e propriedade terapêuticas das plantas citadas nesta revisão, 

buscando uma integração e evitando complicações devido muitas vezes ao seu uso 

indevido.  
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