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"Siga o seu caminho e 

regue as suas plantas, o resto são ervas daninhas do terreiro alheio". 

Autor: Michel Saliba Oliveira 



RESUMO 

Desde o início de sua existência, o homem faz uso de plantas e derivados naturais, 

seja para consumo como alimentos, bebidas ou até mesmo como uso medicinal – 

esses medicamentos naturais são chamados de fitoterápicos. O objetivo deste 

trabalho é ampliar os conhecimentos das pessoas a respeito dos fitoterápicos e seus 

benefícios, especificamente quanto ao combate à insônia. 

Através de um folheto explicativo falaremos sobre dois fitoterápicos específicos: a 

melissa officianallis (erva cidreira) e a espécie passiflora edulis (maracujá), que são 

bastante indicados por seus efeitos sedativos naturais. Realizamos uma pesquisa 

para saber se as pessoas próximas de nosso convívio também sofrem de insônia. O 

trabalho propõe então um método para ajudar essas pessoas sem que elas 

precisem fazer uso de medicamentos fortes convencionais. 

 
Palavras-chave: Fitoterápicos. Insônia. Erva cidreira. Maracujá. 



ABSTRAC 

Since the beginning of its existence, man has used plants and natural derivatives, 

whether for consumption as food, beverages or even as medicinal use – these 

natural medicines are called herbal medicines. The objective of this work is  to 

expand people's knowledge about herbal medicines and their benefits, specifically 

regarding the fight against insomnia. Through an explanatory leaflet we will talk about 

two specific herbal medicines: melissa officianallis (lemon balm) and the species 

passiflora edulis (passion fruit), which are well indicated for their natural sedative 

effects. We conducted a survey to know if people close to our conviviality also suffer 

from insomnia. The work then proposes a method to help these people without them 

having to make use of conventional strong medications. 

 
Keywords: Herbal medicines. Insomnia. Lemon balm. Passion fruit. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios o uso de plantas e derivados naturais é uma prática 

comum do homem, seja para consumo como bebida, como alimento ou até mesmo 

como tratamento de doenças e essas últimas são especificamente conhecidas como 

plantas medicinais. Ao passar dos anos e com o aprimoramento da ciência e 

avanços tecnológicos desenvolveram-se a partir delas os medicamentos 

fitoterápicos (SANTOS, 2017). 

Fitoterápicos, segundo definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), são aqueles medicamentos cuja produção foi feita exclusivamente a partir 

de matérias-primas vegetais, como extratos, ramos, óleos, ou seja, aqueles que não 

contam com substâncias sintéticas em sua composição – quer sejam elas 

minimamente processadas ou extratos vegetais, esses já não podem ser 

considerados como um fitoterápico –, possuindo ainda um conjunto de princípios 

ativos que são extraídos a partir de partes ou da planta inteira, contanto que tenham 

ações terapêuticas. 

Os medicamentos fitoterápicos tem grande recorrência não apenas por 

serem de origem vegetal, mas também por conta de sua eficácia, pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade – essa que deve ser comprovada 

através de levantamentos etnofarmacológicos, testes de uso, tecnocientíficas em 

bibliografia e/ou publicações indexadas e/ou estudos farmacológicos, artigos 

científicos e estudos toxicológicos pré-clínicos e clínicos. Por isso eles estão cada 

vez mais presentes em nosso dia a dia (CECHINEL-ZANCHETT, 2016). 

Uma das patologias para qual os medicamentos fitoterápicos são mais 

utilizados é a insônia. Podemos definir a insônia como a dificuldade em iniciar o 

sono, manter ou até mesmo quando o sono não é suficiente para reparar ou manter 

a qualidade do bem estar do indivíduo durante as suas atividades diurnas. A insônia 

pode vir acompanhada de outras patologias psicológicas como a ansiedade, 

depressão, pânico noturno ou fatores genéticos (SARI, 2019). 

A insônia vem sendo tratada através de milhares de remédios, como 

alprazola, diazepam, flurazepam, lorazepam e o clonazeapam. Mas com o passar do 

tempo às áreas naturalistas vem sendo aprimorada, que é bastante utilizada na área 

da naturologia como os fitoterápicos. Os fitoterápicos que serão empregados nesse 

trabalho são o maracujá e a erva-cidreira. 
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Com base no problema que é a insônia e seus medicamentos muitas das 

vezes fortes, este trabalho pretende elaborar um folheto explicativo sobre a doença  

e suas causas e também apresentar meios de substituir os remédios químicos por 

fitoterápicos, especialmente frisando o uso da erva cidreira e do maracujá 

apresentando suas composições, nutrientes e benefícios. 

Em uma pesquisa feita pela empresa Royal Philips com 11.006 pessoas, de 

12 países diferentes, publicada no ano de 2019, é indicado que o Brasil apresenta 

36% das pessoas que relatam dificuldade para dormir. Já no contexto global são 

62% que alegam problema com insônia. Com isso, é fundamental encontrar 

soluções para que essa dificuldade seja resolvida rapidamente e não atrapalhe a 

vida das pessoas, utilizando métodos que não agridam o nosso organismo. Sendo 

assim, no referente trabalho procuramos aprender mais sobre o problema de 

insônia, verificar se o público local se enquadra dentro das estatísticas e dessa 

forma desenvolver um método para ajudá-los quanto à doença. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. Objetivo Geral 

Pretende-se com este trabalho verificar possíveis soluções para ajudar no 

tratamento da insônia de adultos através do desenvolvimento de uma cartilha 

falando sobre os fitoterápicos erva cidreira e maracujá e seus benefícios e possível 

ajuda no tratamento da patologia. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Ampliar o conhecimento a respeito dos fitoterápicos e seus contribuintes para 

a saúde; 

• Analisar os impactos da erva cidreira juntamente com o maracujá e seus 

efeitos calmantes no organismo; 

• Ajudar o público alvo deste trabalho a conhecer os fitoterápicos e seus 

benefícios no combate à insônia; 

• Desenvolver uma cartilha explicativo sobre a insônia e o uso da erva cidreira 

e o maracujá no auxílio contra a patologia em questão. 
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3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Relevância 

Ao refletirmos sobre os temas e conteúdos que poderíamos abordar no 

trabalho de conclusão de curso, percebemos que muitos alunos, incluindo 

integrantes deste grupo, tem ou tiveram algum quadro de insônia. Porém, a insônia  

é algo comum na população como um geral, principalmente onde existem diversos 

fatores que atrapalham a qualidade do sono. 

Segundo o dr. Leonardo Lerardi Goulart, médico especialista em doença do 

sono e do laboratório de Neurofisiologia Clínica do Hospital Albert Einstein (HIAE), o 

sono é um estado comportamental natural e obrigatório para o equilíbrio e bom 

funcionamento de todos os órgãos e sistemas. Os distúrbios do sono, então, são 

aquelas condições que interferem nesse equilíbrio e, consequentemente, na saúde e 

qualidade de vida. (Albert Einstein, Hospital). 

Contudo, a insônia não deve ser desprezada, por ser uma doença que 

dificulta a vivência do cotidiano do indivíduo e ser decorrente ou causar outras 

patologias. Sendo assim, optamos em elaborar um produto ou estudo, que pudesse 

auxiliar no tratamento da perca de sono, e que estimularia o mesmo. 

Os fitoterápicos por serem medicamentos baseados em produtos naturais, 

como vegetais e plantas medicinais, principalmente aquelas conhecidas por seus 

efeitos calmantes, são uma excelente opção em vista a patologia escolhida. O uso 

desses fitoterápicos evita o excesso de medicamentos, que ao invés de tratar, 

podem agredir o organismo do paciente pelo seu uso constante. 

3.2. Hipóteses 

Segundo a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (Jife), que é 

um órgão da ONU, o vício em remédios supera o consumo de drogas. Isso se deve 

ao uso abusivo de remédios como calmantes, estimulantes e tranquilizantes e esses 

que por suas vezes trazem graves consequências à saúde, como o vício. Desta 

forma, pessoas que enfrentam esse problema precisam de ajuda, pois, além do 

vício, dependendo do medicamento, que por muitas vezes fortes, podem causar 

problemas internos e, até mesmo, externos. 

O problema acima citado poderia ser resolvido com o uso de outros métodos 

que não o remédio convencional, como chás feitos a partir de plantas fitoterápicas. 
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Estes por serem naturais não apresentam outros efeitos colaterais que não o da 

sonolência, que é o seu objetivo. Além de serem de fácil acesso e preparo. 
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4. INSÔNIA 

Antes de falar sobre os fitoterápicos, primeiro precisa-se conceituar o sono. O 

sono é uma atividade biológica importante para recarregar as nossas energias e 

descansar o cérebro, tornando-se uma atividade de suma importância para o nosso 

corpo. 

Muitas pessoas na atualidade sofrem de perca de sono, inquietação na hora 

de dormir ou incapacidade de manter o sono por muito tempo de forma reparadora, 

sendo assim, causando o distúrbio popularmente conhecido como insônia. 

Recorrente a isso, muitos buscam o auxílio médico necessário e tentam contornar 

este problema com medicamentos que podem trazer prejuízo para a saúde. Para se 

ter um sono reparador, as pessoas precisam dormir entre 8 à 9 horas por dia para 

que durante o seu sono o corpo recupere todas as energias necessárias para o 

funcionamento correto, formando assim, o conceito do “sono reparador”. 

“A insônia é um sintoma que pode ser definido pela dificuldade em 

iniciar ou em manter o sono, ou ainda quando o sono não é 

reparador ou insuficiente para manter a qualidade de alerta durante o 

dia, prejudicando o bem-estar físico e mental e alterando o 

desempenho das tarefas diurnas”. (Apud, POYARES 2003.) 

• Insônia leve: Esta não é frequente, pois geralmente não ocorre em todas as 

noites, mas como qualquer outro tipo de insônia, ela prejudica o desempenho 

profissional e relacionamento social; 

• Insônia moderada e grave: Ocorre com uma frequência alta, prejudicando 

de forma grave a vida social e profissional; 

• Insônia aguda: A insônia aguda tem duração inferior a um mês, normalmente 

ela é atribuída a uma causa direta como medicação ou fatores ambientais; 

• Insônia Crônica: A insônia crônica tem duração superior a 6 meses, podendo 

durar por vários anos dependendo do organismo. 

Além dessas insônias citadas, existem ainda dois tipos, conhecidos como 

insônia primária e insônia secundária. 

i. Insônia primária 

“A insónia primária é uma entidade independente de outros distúrbios 

ou condições e pode ser idiopática, psicofisiológica ou paradoxal. Os 

fatores comportamentais, cognitivos e fisiológicos têm um papel 

etiológico predominante na insónia primária”. (CLEMENTE, 2006).7 
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ii. Insônia secundária 

“A insónia secundária é causada por outros distúrbios médicos ou 

mentais, por dependência de drogas ou outras substâncias, por 

stress psicossocial ou por hábitos de vida incompatíveis com o sono”. 

(CLEMENTE, 2006). 

4.1. Métodos de tratamento 

Atualmente, a sociedade em si, busca muitos métodos para contornar o  distúrbio, 

tais eles como: Acupuntura, homeopatia, remédios farmacêuticos, terapia cognitiva, terapia 

comportamental, terapia do controle de estímulos, terapia de restrição do sono, terapia de 

relaxamento, terapia de intenção paradoxal, fototerapia, higiene do sono e 

fitoterapia/remédios fitoterápicos. 
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5. FITOTERÁPICOS E SEUS BENEFÍCIOS 

A fitoterapia está ligada a utilização de plantas naturais como forma de 

tratamento de doenças. Ela está presente desde os primórdios da humanidade já 

que se tem conhecimento de que povos antigos já faziam seu uso, sendo 

reconhecido como o primeiro recurso terapêutico utilizado com a mais antiga 

referência datada de mais de sessenta mil anos atrás. Qualquer produto 

farmacêutico que tem como matéria-prima uma planta que tenha o que é chamado 

de efeito farmacológico, é então um medicamento fitoterápico (ANVISA. Consulta 

Pública nº 73, de 16 de julho de 2010). 

Cerca de 80% da população mundial já fez uso de alguma planta medicinal 

para trato de algum mal estar ou doença, em algumas comunidades esse é até 

mesmo o único jeito de lidar com algumas patologias. Em termos populares, são 

conhecidas como plantas medicinais aquelas que se tem uso no tratamento de 

doenças. São plantas onde se encontram substâncias que tem efeito positivo na 

cura ou no tratamento de alguma doença. Essas substâncias variam de planta para 

planta, mas geralmente são encontradas no mecanismo de defesa junto com a 

atração de polinizadores. Nessas condições a planta entra na categoria medicinal. 

(SANTOS, 2017) 

Entretanto, para que não haja o uso indevido e descuidado dessas plantas, é 

preciso que se tenha conhecimento embasado em estudos e testes para que essas 

não piorem a situação ou causem outros problemas. Por isso, os produtos à base de 

vegetais e plantas naturais – os fitoterápicos – passam por estudos clínicos e 

controle igualmente a outros medicamentos químicos, o que define a eficácia e 

segurança para o uso humano. (BISSON, 2019) 

Ainda segundo Bisson, devido a se sobressaírem por diversas vezes à 

medicina tradicional, os medicamentos fitoterápicos vem sendo cada vez mais 

procurados e existem diversos benefícios em se utiliza-los, como: 

Composição natural: o mais conhecido benefício refere-se claro a sua 

composição, o que significa que mesmo sendo um remédio, ele não causa tantos 

danos à saúde como os remédios alopáticos, isso devido ao fator de ser natural. 

Menos efeitos colaterais: por ser natural ele é menos agressivo ao organismo 

o que diminui os efeitos colaterais se comparados aos medicamentos convencionais. 

Muitos que procuram por métodos fitoterápicos o fazem justamente por essa razão. 
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Sem dependência: é bastante comum encontrar usurários que se tornam 

dependentes do efeito de seus remédios, por conta dos compostos sintéticos que 

passam a influenciar rigorosamente no funcionamento do corpo. Assim, para 

remédios de uso contínuo, os médicos costumam indicar medicamentos à base de 

plantas naturais como primeira opção. (BISSON, 2019). 

5.1. Plantas medicinais e naturologia 

A naturologia é considerada uma das maiores especialistas no quesito plantas 

medicinais. Entretanto, é uma profissão muito recente, que na contemporaneidade 

vem sendo estudada e aprimorada. Assim avançando gradualmente e conquistando 

o seu espaço no mercado de trabalho cada vez mais. 

Desse modo tanto a naturologia e a fitoterapia da andam juntas, o principal 

objetivo de ambas é o bem estar de uma forma mais natural possível. Assim, 

ampliando a informação e a visão da sociedade sobre as plantas medicinais que são 

sim, uma alternativa pertinente aliada de outras especialidades para o tratamento de 

algumas patologias, a título de exemplo a insônia, ou até mesmo obtendo a cura de 

tal enfermidade. 

Com seus princípios ativos e benefícios à saúde, as plantas medicinais 

complementam e tratam diversas doenças, com propriedades de calmantes e 

terapêuticas. Existem plantas medicinais especificas características de vários 

lugares e povos diferentes, de todas as partes do mundo, todavia algumas 

específicas têm uso em comum em todo o planeta. (MARINELLI, 2018). 

Dentre as principais substâncias encontradas com ação farmacológica em 

plantas, destacam-se os alcaloides, mucilagens, flavonoides, taninos e óleos 

essenciais. 

“Os alcaloides atuam no sistema nervoso central e podem funcionar 

como calmantes, anestésicos e analgésicos. As mucilagens possuem 

poder cicatrizante, laxativo, expectorante, entre outras funções. Já  

os flavonoides estão relacionados com a função de anti-inflamatório, 

anti-hepatotóxico, entre outras. Os taninos destacam-se pela sua 

ação adstringente e antimicrobiana. Os óleos essenciais, por sua 

vez, têm poder bactericida, cicatrizante, analgésico, relaxante, entre 

outros.” (SANTOS, 2017). 
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As plantas medicinais são comumente recomendadas por amigos, familiares  

e conhecidos, uma vez que é comum dos médicos indicarem os remédios 

propriamente químicos. Seu uso pode ser feito fresco, logo após a coleta, ou seca, o 

que vai determinar é a espécie e seu tempo de colheita. O preparo também é 

variável, devendo ser bem avaliado para que não se perca seu efeito ou acabe 

trazendo efeitos contrários aos desejados. Já quanto ao seu custo  benefício,  

plantas medicinais costumam ser mais baratas do que remédios convencionais. 

Para se fazer uso delas é preciso atentar-se aos estudos a respeito. Hoje em 

dia há diversos estudos que tentam comprovar a eficácia e caracterizar os princípios 

ativos de determinadas plantas através da fito química. (BISSON, 2019). 

Várias plantas brasileiras tiveram sua ação comprovada através de estudos e 

pesquisas, o que faz do Brasil o que tem a maior biodiversidade do mundo – temos  

a maior fonte de folhas, chás, frutas e ervas medicinais do mundo. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE). 

5.2. Fitoterápicos como tratamento da insônia 

A maioria dos adultos já enfrentou crises de insônia ou sonolência em algum 

momento da vida. Mais da metade da população é afetada pela insônia, sendo que 

10% possuem insônia crônica (SANTOS, 2020). 

As causas da insônia podem ser variadas e diversas, desde alterações na 

jornada e ritmo de trabalho, barulho excessivo ou desagradável, temperatura 

desconfortável, situações estressantes e tensas ou até mesmo como doença aguda 

e médica. Todas as faixas etárias são afetadas pelo problema, variando a 

intensidade e tendo alto índice de aumento ao passar da idade. Devido a isso, as 

pessoas são levadas a procurar diversas soluções para o problema. O mais comum 

é com o uso de medicamentos farmacêuticos, que por muitas vezes são fortes e  

com diversos efeitos colaterais. Por isso, a busca por tratamentos naturais para a 

insônia vem crescendo com o passar do tempo, por métodos menos agressivos e 

não dependentes. (FARIAS, 2020). 

Diversos estudos feitos nos últimos anos popularizaram as ervas medicinais com 

propriedades calmantes e sedativas. Entretanto, apesar disso, ainda é preciso mais 

analises para comprovar a eficácia de boa parte dos fitoterápicos quando tratado-se 

de espantar a insônia. Até agora, as conclusões pressupõem que o uso varia 

bastante de acordo com as circunstancia, por isso nem sempre serve para todo 

mundo. (UNIVERSIDADE MONASH). 

Descobriu-se que a ação de um fitoterápico depende, entre outras coisas, do 

problema que causa a insônia de cada pessoa. “A insônia pode ser sintoma de 

diversas doenças ou mesmo de problemas do cotidiano”, observa a farmacêutica 

Elfriede Bacchi, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo. Se o alvo está errado, o a planta então não vai surgir o 
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efeito esperado. Essa informação nos leva ao outro xis da discussão: só dá para 

apostar em um fito na busca de um sono melhor com orientação médica. O 

especialista vai verificar a origem da insônia e indicar qual fitoterápico se adéqua a 

situação. (VEJA, Revista). 

Cientistas estudaram os efeitos de seis plantas especificas que podem ajudar a 

ter uma boa noite de sono. São elas a kava-kava, a lavanda, a erva-de-são-joão, a 

valeriana, a passiflora e a camomila. 

Kava-kava: De acordo com a nova revisão científica, a Piper 

methysticum só manda pra longe a insônia deflagrada por 

estresse crônico. Geralmente utilizada em cápsulas, é mais 

efetiva se ingerida após as refeições – mas pode demorar 

algumas semanas para começar a fazer efeito. Só que não é 

indicada a quem tem problemas renais. 

Lavanda: Essa família de plantas não foi contemplada pelo 

trabalho australiano porque é mais usada na aromaterapia – e 

os ensaios clínicos em seres humanos são inconclusivos. 

Sabe-se, contudo, que seu óleo essncial bate de frente com o 

estresse e a ansiedade. 

Erva-de-são-joão: A Hypericum perforatum tem mecanismo de 

ação análogo ao de alguns antidepressivos e, por isso, suas 

cápsulas combatem quadros de insônia ligados à depressão. 

Mas o neurologista Leonardo Goulart, do Hospital Israelita 

Albert Einstein (SP), diz que ela demanda cautela por certa 

imprevisibilidade durante o uso. 

Valeriana: Segundo a revisão científica, a Valeriana officinalis 

melhora a qualidade do sono, apesar da carência de provas 

contundentes em relação ao tratamento da insônia em si. Seria 

mais eficaz em quadros leves e moderados, especialmente se 

associada a outros fitoterápicos. É mais segura na forma de 

cápsulas e contraindicada a portadores de doenças no fígado e 

usuários de outras drogas sedativas. 

Passiflora: Ficou de fora da revisão de estudos australiana pela 

falta de evidências de qualidade em relação ao seu uso. 

Originário do maracujazeiro, é um dos fitoterápicos calmantes 

mais cotados para facilitar o sono – e pesquisas apontam que 

isso acontece se há uma leve dificuldade para adormecer. 

Quando uma causa mais séria por trás da insônia, a Passiflora 

incarnata não costuma resolver o problema. 

Camomila: “Por sua ação sedativa, é mais aconselhada a 

pessoas ansiosas”, diz Claudia Moretoni, professora de 

farmacologia da Universidade Federal do Paraná. Na análise 

crítica, a Matricaria chamomilla é outra que pecou pela  

carência de bons estudos. Mas os experts dizem que seu 

status de aliada das noites tranquilas não fica abalado se 
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considerarmos o aspecto psicológico em torno do simples ritual 

de tomar o chá quentinho. (VEJA SAÚDE, 2019). 

5.3. Agrotóxicos nas plantas 

Os agrotóxicos por sua vez é um dos principais impostores no quesito intoxicar os 

alimentos. Na antiguidade as pragas eram vistas como castigos dos deuses, com o passa 

do tempo a sociedade veio procurando metódos cabiveís para o impedimentos de estragos 

nas plantações, causados por pestes usandos rituais religiosos e supertições tal como o 

espantalho que são colocados em plantações com o intuito de espantar aves, para 

aparentar a presença humana. Dessa forma, com a evolução humana surgiu-se uma gama 

imensa de agrotóxicos com o propósito de repelir insetos. Porém, com o super uso 

• Inseticida: É um composto químico com o propósito de mata ovos e 

larvas de insetos; 

• Fungicidas: Tende-se como objetivo destruir a ação de fungos que 

consiste em plantações; 

• Herbicidas: Tem a função de combater ervas-daninhas; 

• Acaricidas: O principal intuito é mitigar os ácaros. 

Por conta do excesso de agrotóxicos utilizado nas plantas como podem desencadear 

enfermidades, principalmente para quem manuseia esse produto tendo a saúde fragilizada 

como doenças respiratórias,infertilidade e entre outros problemas. Mas, até mesmo para os 

consumidores que irão ingerir esses produto tendo uma intoxicação alimenta e inclusive 

afetando o nosso ecossistema (APARECIDO, EMBRAPA, 2006) com a contaminação do 

solo e do ar. Assim sendo, prejudicial para os consumidores pricipalmente para os que 

optam pela fitoterápia como tratamento para certas patologias.  

 

5.4. Toxicidade das plantas 

Os indígenas com toda riqueza cultura foi um dos principais povos a utilizar planta 

medicinais como de fato uma medicina, pois não possuia outros recursos, fazendo assim 

que nos dias atuais podemos ter todo o essde conhecimento adquirido de uma forma 

historica e gratificante. Mas, com o passar dos séculos a humanidade foi evoluindo e 

descobrindo que havia plantas que possuía um certo veneno.  A toxicidade das plantas e a 

contraindicação, ambas deve ser levado com muita seriedade. As restrições no uso de 

fitomedicamentos no combate a algumas patologias vão desde grávidas, lactantes, pessoas 

que ultilizam farmácos para fins sedativos e anti-depressivos (em casos de alterações 

sinérgicas, no caso de drogas não ilícita e licítas) , que possui doenças crônicas, idosos e 

crianças. Estes grupos possui algumas restrições no caso do uso de fitoterápicos como 

gestantes que dependendo da dosagem efetuada pode acabar  interfirindo na saúde da 

mãe e do bebê e tendo complicações na amamentação. Por esse motivos citados, é de 

extrema importância o acompanhamento médico no caso do uso da fitoterápia como opção 

de tratamento para que não haja malefícios no emprego de fitomedicamentos.  

Desse modo, o limite do uso dos fitoterápicos deve ser respeitado que depedendo do 

grau da dosagem pode ser prejudicial a saúde. A título de exemplo a urtiga é uma planta 
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muito comum e até mesmo de fácil acesso que por sua vez é um fitoterápico utilizado como 

anti-inflamatório, entretanto a sua folha pode ser nocivo a pele (GEBER; LIMA; 

NASCIMENTO; AUGUSTO, 2004) causando irritabilidde, no caso as folhas  e o maracujá 

doce que é ótimo fitoterápico no combate a insônia se acompanhado com medicamentos 

anti-depreessivos e sedeativos (CRFSP, 2019) pode ocasionar maléficios a saúde. Diante 

desse fatos mencionados, torna-se plausível  a retomada no conteúdo no quesito nos 

cuidados no uso de fitomedicamentos e que sim a ultilizaçaão de plantas medicinais é um 

metódo válido, entretanto com os seus cuidados e preucauções. 

5.5. Erva Cidreira e suas propriedades nutricionais 

A Melissa officianallis L., comumente chamada de Erva-cidreira, Melissa, 

Cidreira ou Cidreira Verdadeira, é um arbusto com folhas grandes e ovaladas, que 

apresentam nervuras salientes. É uma planta nativa da Europa meridional, parente 

da menta e da hortelã, utilizada pelo homem desde os tempos da Grécia antiga. A 

melissa prefere o clima temperado, embora não suporte invernos rigorosos. 

(BRITANNICA, Encyclopedia, 2020) 

Suas principais indicações terapêuticas de uso interno são: cólicas 

abdominais, quadros leves de ansiedade e insônia, como calmante suave. (ANVISA, 

2010) 

Assim como é um ótimo anti-inflamatório, auxilia no alívio da dor de dente, 

redução de estresse, fortalecimento do sistema imunológico, redução do colesterol 

LDL, previne problemas cardiovasculares, ajudam em problemas reumáticos, 

redução de gases, diminuição da pressão arterial e ainda certos benefícios para a 

pele. (COSTA, 2018) 

Algumas propriedades nutricionais da Erva Cidreira são: 

• Valor Energético: 1, 4 Kcal 

• Carboidratos: 0,4 g 

• Cálcio: 1, 9 g 

• Magnésio: 0,9 mg 

• Fósforo: 0,7 mg 

• Potássio: 9,9 mg 

• Tiamina B1: 123,3 mg 

• Riboflavina B2: 0, 2 mg 

(COSTA, 2018)
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5.6. Maracujá e suas propriedades nutricionais 

A espécie Passiflora edulis, da família Passifloraceae, popularmente nomeada 

de Maracujá, maracujá-mirim, maracujá-suspiro, maracujá-peroba, maracujá- 

pequeno, flor-da-paixão, tem sua origem possivelmente brasileira, é uma planta de 

clima tropical com ampla distribuição geográfica. A cultura do maracujá está em 

franca expansão tanto para a produção de frutas para consumo "in natura" como 

para a produção de suco. O Brasil é o primeiro produtor mundial de maracujá. 

(EMBRAPA) 

Algumas de suas propriedades nutricionais avaliadas em 100g do Maracujá 

cru, são: 

• Valor energético: 68 Kcal ou 286 KJ 

• Carboidratos: 12,3 g 

• Proteína: 2,0 g 

• Lipídeos: 2,1 g 

• Fibra Alimentar: 1,1 g 

• Cálcio: 5 mg 

• Magnésio: 28 mg 

(TACO, 2011) 

          
   Referente as formas de preparação do fruto, existe uma diversidade enorme devido sua 
utilização comum dentro da população. Algumas que podemos citar são: suco de maracujá, 
geleia de maracujá, geleiado de maracujá com pitaia, geladinho de maracujá,  bolo de 
maracujá, cocada de maracujá, mousse de maracujá, pão rústico de maracujá, sagu de 
maracujá, tapioca de maracujá, pudim de maracujá, filé de tilápia ao molho de maracujá, 
risoto de maracujá e risoto de frango ao maracujá. (EPAGRI,2020) 

 

 

Figura 1 - Melissa officinalis. L. 

Fonte: TUA SAÚDE. 
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Figura 2 - Flor do maracujá. 

Fonte: PIXABAY. 2020. 

Figura 3 - Fruto. Passifora edulis. 

Fonte: OPAS. 2017. 
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Tabela 1- Fitoterápicos 

Nome popular Nome científico Classificação 

botânica 

Origem 

Alcaçuz Glycyrrhiza Glabra L Fabaceae Europeia 

Anis-estrelado Illicum verum Hooker Illicium verum China 

Malva Malva sylvestris Malvales Europa e Ásia 

Ocidenta 

Camomila Matricaria recutita L. Asteraceae Europa e Norte da 

África 

Guaraná Paullinia cupana H. 

B. K. 

Sapindaceae Amazônia- Brasil 

Guaco Mikania glomerata 

spereng / Mikania 

laevigata 

Asteraceae Sul do Brasil 

Romã Punica granatum Punicaceae Costa do 

Mediterrâneo e Ásia 

ocidental e oriental 

Alecrim Rosmarinus 

officinalis 

Lamiaceae Europa 

Sálvia Salvia officinalis L. Labiatae Brasil 

Dente de leão Taraxacum officinale 

Weber 

Asteraceae 

(Compositae) 

Europa 

Maracujá Passiflora incarnata Passifl oraceas América Tropical 

Erva-cidreira Melissa officinalis Labiatae América do Sul 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados (CRFSP, 2019) 
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3,3% 
2,4% 

0,8% 

11,4% 10 a 20 anos 

21 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

82% 51+ anos 

2,4% 

sim 

97,6% 
não 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

1) Qual a sua idade? 
 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

82,1% das pessoas que responderam a pesquisa tem entre 10 a 20 anos, 11,4% 

tem de 21 a 30 anos, 2,4% de 31 a 40 anos, 3,3% de 41 a 50 anos e 0,8% de 51 

anos ou mais. 

 
2) Você sabe o que é insônia? 

 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 
 

97,6% das pessoas responderam que sim, sabem o que é insônia e 2,4% disseram 

que não. 
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36,6% 
Sim 

Não 
63,4% 

11,4% 

24,4% 

64,2% 

Sim 

Não 

Ás vezes 

3) Você conhece a fitoterapia? 
 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

36,6% responderam que sim, conhecem a fitoterapia e 63,4% responderam que não 

a conhecem. 

 
4) Você sofre de insônia? 

 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

11,4% das pessoas responderam que sim, 24,4% responderam que não e 64,2% 

responderam que às vezes sofrem insônia. 
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26% 

Sim 

Não 

74% 

4,1% 

18,7% 

Sim 

Não 

Ás vezes 

77,2% 

5) O isolamento social causou alguma alteração no seu sono? 
 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

74% das pessoas responderam que sim tiveram seu sono alterado e 26% 

responderam que não. 

 
6) Você utiliza remédios para dormir? 

 
 

 

(fonte: próprio autor, 2020) 
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11,4% 

Sim 

Não 

88,6% 

5,6% 5,6% Acupuntura 

5,6% 

5,6% Meditação 
22,2% 

Alongamento 

Homeopatia 

38,9% Farmacêutico 
50% 

Chás caseiros que relaxam o 
corpo 

Não sofre de insônia 

4,1% das pessoas responderam que sim, utilizam remédios para dormir, 77,2% 

responderam que não e 18,7% responderam que utilizam às vezes. 

 
7) Você faz algum tratamento para a insônia? 

 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

11,4% responderam que sim, fazem algum tratamento para a insônia e 88,6% 

responderam que não. 

 
8) Se sim, qual? 
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2,4% 1,6% 

1 a 3 horas 

45,5% 

50,4% 

4 a 6 horas 

7 a 10 horas 

11 a 14 horas 

(fonte: próprio autor, 2020) 

 

22,2% responderam que fazem acupuntura, 50% que fazem a meditação, 38,9% 

respondeu que fazem alongamento e 5,6% responderam que fazem homeopatia, 

5,6% responderam que fazem uso de farmacêutico, 5,6% responderam que fazem 

uso de chás caseiros que relaxam o corpo e 5,6% respondeu que não sofre de 

insônia. 

 
9) Quantas horas você costuma dormir por dia? 

 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

1,6% respondeu que dorme de 1 a 3 horas, 45,5% respondeu que dorme de 4 a 6 

horas, 50,4% respondeu que dorme de 7 a 10 horas e 2,4% respondeu que dorme 

de 11 a 14 horas. 

 
10) Na sua opinião, você acredita que plantas medicinais podem ser uma alternativa 

de tratamento no combate a insônia? 
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30,9% 

61,8% 

Sim 

Não 

Ás vezes 

7,3% 

 

 
 

(fonte: próprio autor, 2020) 

 

81,3% respondeu que sim, acredita, 0,8% respondeu que não acredita e 17,9% 

respondeu que talvez. 

 

11) Você sente alguma dificuldade para dormir quando tem algo importante no outro 

dia? 
 
 

 
(fonte: próprio autor, 2020) 

 

61,8% respondeu que sim, 7,3% respondeu que não e 30,9% respondeu que às 

vezes. 

 

12) Antes de dormir, você costuma ficar em dispositivos eletrônicos (celular, tablet, 

computador, etc.)? 

0,8% 17,9% 
Sim 

Não 

81,3% Talvez 
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5,7% 13% 

Sim 

Não 

Ás vezes 
81,3% 

 

 

 

(fonte: próprio autor, 2020) 

 

85% das pessoas que sim, costuma ficar em dispositivos eletrônicos antes de 

dormir, 2% respondeu que não e 13% respondeu que ás vezes. 

 

13) Você acha que as suas atividades cotidianas influenciam no seu sono? 
 
 

 

(fonte: próprio autor, 2020) 

 

81,3% das pessoas respondeu que sim, acham, 5,7% respondeu que não e 13% 

respondeu que às vezes. 

1,6% 
13% 

Sim 

Não 

85,4% Ás vezes 
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7. METODOLOGIA 

A metodologia será a exploratória, pelo fato de estarmos lidando com um problema no 

qual algumas pessoas apresentam na hora de dormir e outras pessoas apresentam pelo 

fato de não confiar em remédios farmacêuticos, e muita das vezes confiam em remédios 

naturais (fitoterápicos). Tratando-se de descritiva, em resumo de estar sendo 

pesquisados fatos que estão acontecendo e que irão acontecer.  

• Pesquisa de campo: Será feita através de um questionário no qual haverá 

perguntas referentes ao tema. 

• Pesquisa experimental: Através de uma cartilha direcionada as pessoas que 

sofrem de insônia. 

• Pesquisa bibliográfica: Pois iremos nos referenciar em artigos. 

A internet e as mídias sociais, estão se tornando um dos maiores meio de 

comunicação da sociedade e esse consumo só tem a tendência de aumentar. Tendo 

em vista este grande aumento, empresas vem apostando nas redes sociais para 

propagar sua marca ou produto, principalmente pelo fato de as informações serem 

espalhadas muito rapidamente na internet, podendo alcançar diversas pessoas 

(DUARTE, 2019) 

Pensando no quanto a internet é ampla e acessível, a divulgação deste 

trabalho por meio das redes sociais será algo essencial para que as informações 

sobre a insônia e os fitoterápicos, que são benéficos para o tratamento desta 

patologia, sejam compartilhados a várias pessoas que não se tem o alcance no 

cotidiano. 

Este compartilhamento será feito por meio de cartilhas explicativas e 

didáticas, através das nossas redes sociais, pensando que a maioria das pessoas 

que consomem a internet estão nessa faixa etária e que são as mesmas que 

passam grande parte do dia navegando, consumindo conteúdos superficiais, então o 

intuito é levar informação válida e necessária para elas, por meio das grandes 

mídias digitais. 
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A cartilha informativa por ser apresentada ao público geral, terá um formato 

simples e com linguagem acessível. Estará disposta informações sobre o que são os 

fitoterápicos, o que de fato é a insônia, propriedades nutricionais e fitoterápicas da 

Passiflora edulis e Melissa officianallis L, que auxiliam no tratamento da patologia 

estudada. A seguir, o modelo a ser fornecido pelo grupo: 

(Fonte: próprio autor) 
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(Fonte: próprio autor). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nos assunto pesquisados, foi possível considerar-se, que a 

fitoterapia é um método valido no tratamento de doenças, como a insônia, 

obviamente aliada de outras especialidades médicas, tornando-se um método  

eficaz, útil e seguro principalmente para população afetada desse mal. Nessa 

perspectiva, nota-se que essa técnica é benéfica e com certeza futuramente irá ser 

muito mais valorizada e cada vez mais proficiente para humanidade. Diante dos 

fatos mencionados, deve ser salientar a falta de conhecimento da sociedade sobre a 

fitoterapia, que felizmente é muito vantajoso para nossa saúde além de ter um 

acesso fácil e um menor custo. Mas, tristemente não é de conhecimento da grande 

maioria, 63,4% dos entrevistados não tem conhecimento da fitoterapia. Entretanto, 

81% acredita que as plantas medicinais podem ser uma alternativa eficaz no 

combate a insônia. Nesse enquadramento, fica evidente a ausência de informação 

que lamentavelmente faz parte da realidade da sociedade brasileira.Entendendo que 

a falta de conhecimento sobre os fitoterápicos é algo presente na nossa sociedade,  

a divulgação dos benefícios dessas plantas foi algo essencial, para que as pessoas 

tenham essas informações e saibam que algo simples como um chá pode auxiliar no 

combate à essa patologia, que os medicamentos comuns não são sua única saída. 

Pensando em um todo é evidente que os fitoterápicos têm que ser mais 

utilizados e explorados para o combate às doenças, já que é um meio por sua vez 

mais acessível e saudável, dependendo da patologia em questão. É  necessário 

fazer mais pesquisas sobre fitoterapia é algo, pois nos falta muitas informações 

sobre o assunto e ir afundo sobre isso seria benéfico para a sociedade.Levar essa 

opção para as pessoas, também é importante pois é um campo ainda desconhecido 

parar a população que não tem nem o conhecimento básicos sobre o que essas 

plantas são capazes de fazer e como elas poderiam trazer uma melhoria para o seu 

cotidiano. Espera-se que o uso de fitoterápicos cresça cada vez mais, já que 

estamos sempre buscando por algo que melhore a nossa vida de forma mais 

saudável 
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