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Pau-de-leite
Família: Apocynaceae

Nome científico: Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) 
Woodson

Uso tradicional: Na medicina popular, o chá das 
folhas é utilizado para manchas na pele, coceiras, 
espinhas, estômago e depurativo. A casca serve 
para febre, cólicas menstruais, hipertensão e 
luxações. O látex serve como vermífugo, para 
úlceras estomacais e para estimular lactação em 
mulheres amamentando.
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Ipê-caraíba
Família: Bignoniaceae

Nome científico: Tabebuia aurea (Silva Manso) 
Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Uso tradicional: Na medicina popular, o chá da 
casca e das raízes é usado com expectorante, no 
tratamento de gripes, resfriados e inflamação em 
geral. Também é antisséptica, purgativa e 
antisifílica. O ativo lapachol é indicado para 
tumores. 
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Bolsinha-de-pastor
Família: Bignoniaceae

Nome científico: Zeyheria montana Mart.

Uso tradicional: Na medicina popular, o chá da 
casca e da raiz serve para afecções de pele e é 
utilizado como vermífugo, para sífilis e anemia. 
Conforme estudos, as folhas apresentam 
importante efeito anti-inflamatório geral. Também, 
o chá das raízes é usado na forma de banho para 
tratamento de hemorróidas.
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Pau-santo
Família: Calophyllaceae

Nome científico: Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Uso tradicional: Na medicina popular, as folhas 
são emolientes e para tumores, a resina é tônica, 
para dores de dente e infecções. 
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Lixeirinha
Família: Dilleniaceae

Nome científico: Davilla elliptica A.St.-Hil.

Uso tradicional: Na medicina popular, as raízes 
são adstringentes, laxativas, tônicas, sedativas, 
para hemorróidas e hérnias, as folhas são usadas 
para inchações, ferimentos externos e diarréias, 
os ramos jovens são diuréticos. 
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Sucupira-preta 
Família: Fabaceae

Nome científico: Bowdichia virgilioides Kunth

Uso tradicional: O fitoterápico é indicado para o 
tratamento de artrite, osteoartrite (conhecida como 
artrose) e reumatismo.  As sementes e a casca da 
árvore são utilizadas na forma de maceração a frio e 
são indicadas para inflamações, dor de garganta, 
pneumonia, espinhas, manchas e feridas na pele 
,como antifúngico, febrífugo, anti-diarréico, depurativo 
e para reumatismo. 
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Orelha-de-macaco
Família: Fabaceae

Nome científico: Enterolobium gummiferum (Mart.) 
J.F.Macbr.

Uso tradicional: Na medicina popular, as folhas, 
goma e seiva servem para os pulmões e 
dermatites, os frutos para úlceras e dermatites, a 
casca é vermífuga. 
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Barbatimão
Família: Fabaceae

Nome científico: Stryphnodendron adstringens 
(Mart.) Coville

Uso tradicional: Na medicina popular é indicado 
como anti-inflamatório, sendo usado como 
cicatrizante de feridas de pele, tratar sangramento 
de extração de dente, tratar gastrite e ulcera. 
Pelas mulheres é utilizado para infecção no útero, 
coceira, candidiase  e corrimento. 
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Quina-do-cerrado
Família: Loganiaceae

Nome científico: Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.

Uso tradicional: Na medicina popular a casca é 
utilizada para o tratamento de malária, contra 
moléstia do baço, fígado e estômago, também é 
febrífuga (que previne ou combate a febre). 
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Cafezinho-do-cerrado
Família: Myrsinaceae

Nome científico: Myrsine guianensis Aubl.

Uso tradicional: Na medicina popular é usada 
para picadas de cobras, tumores e feridas.
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Vassoura-de-bruxa
Família: Ochnaceae

Nome científico: Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

Uso tradicional: Na medicina popular, a casca possui 
propriedades cicatrizantes. Utilizada tradicionalmente 
como tônico e adstringente para a prevenção e/ou cura 
de diversas patologias como: distúrbios do sistema 
gastro intest ina l  (ant id iar re ico,  vermífugo e 
antiulcerativo), infecções por bactérias e fungos (ação 
antibacteriana e antifúngica), inflamações uterinas e 
reumáticas (anti-inflamatório).
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Maminha-de-porca
Família: Rutaceae

Nome científico: Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Uso tradicional:Utilizada na medicina popular, a 
casca serve para cólicas, as raízes para o 
estômago e febres, as folhas são anestésicas para 
dores de ouvido e de dente.
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