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O Horto Didático de Plantas Medicinais do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Santa Catarina (Horto do HU) é uma área de livre acesso para a comunidade universitária da 

UFSC e das vizinhanças onde são cultivadas e mantidas tanto plantas medicinais de uso 

tradicional ainda não comprovados como aquelas com efeitos fitoterápicos citados na literatura. 

O Horto do HU oferece à comunidade o projeto “conhecendo as plantas medicinais no Horto do 

HU” cujo objetivo é promover o conhecimento sobre o uso das plantas medicinais para a 

comunidade de Florianópolis por meio da realização de cursos, oficinas e visitas guiadas. 

Também são realizadas aulas práticas de disciplinas de cursos de graduação da UFSC e o cultivo 

de plantas utilizadas em estudos pelo laboratório de Farmacognosia, contribuindo para o ensino e 

a pesquisa sobre as plantas medicinais utilizadas em Florianópolis. Nosso objetivo foi realizar o 

levantamento das plantas medicinais cultivadas no Horto durante o projeto visando identificar os 

usos realizados pelos profissionais e pela comunidade das plantas cultivadas com o objetivo de 

identificar as espécies prioritárias para novas pesquisas e também a sistematização de dados para 

a realização de material didático com informações sobre essas plantas para distribuição nas 

unidades básicas de saúde em parceria realizada com a Secretária Municipal de Saúde de 

Florianópolis. O levantamento das espécies de plantas medicinais foi realizado entre os meses de 

março de 2016 e maio de 2017, por meio da identificação das espécies cultivadas e espontâneas 

no local. As espécies foram classificadas com base no sistema do Angiosperm Phylogeny Group 

(APG IV, 2016) e sua grafia foi verificada no banco de dados do Missouri Botanical Garden 

(www.tropicos.org). Foram ainda coletados dados com dois médicos da rede de saúde e um 

membro da comunidade com amplo conhecimento popular sobre o uso medicinal dessas plantas 

realizado pela população local. Foram apontadas duzentas e quinze espécies distribuídas em 

cento e noventa gêneros e sessenta e duas famílias. As principais famílias quanto ao número de 

espécies na área foram Asteraceae (39), Lamiaceae (21) e Euphorbiaceae (8). No total foram 

citados 64 categorias de uso medicinal relatados pelos profissionais e identificadas também 

espécies apontadas como alimentícias e tóxicas. Trinta plantas foram selecionadas para 

participarem da cartilha realizada com a prefeitura de Florianópolis visando colaborar, dessa 

forma, com a proposição de metodologias de ensino aos profissionais de saúde e com a 

identificação de plantas prioritárias para novas pesquisas ampliando o conhecimento sobre as 

plantas medicinais e assim colaborar para o desenvolvimento da Fitoterapia em Florianópolis. 
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http://www.tropicos.org/#_blank
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Anexo 1. Elenco de Plantas Medicinais indicadas para elaboração da cartilha/manual de Fitoterapia 

para a rede de atenção básica de Florianópolis. 

Nome Popular Nome científico  Categorias de uso 

Milfolhas Achillea millefolium  Tratamento de dores de cabeça, distúrbios menstrual, 

gripes  

Marcela Achyrocline satureioides  Tratamento de dores de cabeça, gripes, herpes e 

problemas estomacais  

Camomila Matricaria recutita  Tratamento da ansiedade, queimadura  

Tansagem  Plantago major  Cicatrizante, anti-inflamatória  

Erva-baleeira Varronia curassavica  Anti-inflamatória  

Calendula Calendula officinalis  Infecções e queimaduras  

Espinheira-santa Maytenus ilicifolia  Tratamento de úlceras e gastrite e câncer 

Malvariço Plectranthus amboinicus  Tratamento de tosses, alimentícia 

Malvas  Malva parviflora  Tratamento de gengivites e dor de dente  

Chapéu-de-couro Echinodorus grandiflorus  Tratamento da gota, Diurético  

Erva-cidreira Melissa officinalis  Calmante, tratamento da Herpes, tratamento do 

hipertireoidismo  

Arnica Wedelia paludosa  Tratamento externo de machucados e contusões  

Capim-limão Cymbopogon citratus  Calmante, gripes e resfriados  

Hortelã Mentha piperata. Problemas digestivos gripes e resfriados  

Poejo (Cunila) Mentha pulegium  Carminativo, emenagogo e digestivo  

Babosa Aloe vera  Cicatrização da pele e tratamento de  queimadura  

Erva-santa Aloysia gratissima  Tratamento de úlceras gástricas, gripes e resfriados  

Guaçatonga Casearia sylvestris  Tratamento de úlceras gástricas e gastrites crônicas. 

Alfazema Lavandula angustifolia  Antisséptica 

Alecrim Rosmarinus officinalis  Alimentícia, tratamento de problemas digestivos  

Boldo-alumã Gymnanthemum amygdalinum  Dispepsias e doenças hepáticas  

Alfavaca-anisada Ocimum selloi  Gripes e resfriados, tratamento de cólicas  

Manjericão Ocimum americanum  Alimentícia, tratamento de aftas  

Boldo Plectranthus barbatus  Dispepsia do fígado e problemas gástricos  

Gengibre Zingiber officinale  Anti-inflamatória  

Picão-preto Bidens pilosa  problema estomacais e dispepsias do fígado  

Mastruço-rasteiro Coronopus didymus  Alimentícia e tratamento de contusões. 

Lippia/cidreira Lippia alba  Calmante, gripes e resfriados  

Alfavaca-cravo Ocimum gratissimum  Gengivites, gripes e resfirados  

Erva-de-santa-maria Chenopodium ambrosioides  Tratamento de piolhos, escabiose machucados e 

contusões  

 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_ebooks/regiao_sul/Regiao_Sul.pdf

