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RESUMO 
 

Transtornos de ansiedade (TA) são um conjunto de distúrbios que ocorrem a nível 
de sistema nervoso central (SNC) resultantes de fatores extrínsecos ou intrínsecos 
capazes de desencadear sintomas de ansiedade e medo, no qual estes transtornos 
podem ainda ser classificados de acordo com os tipos de sinais e sintomas 
apresentados pelos indivíduos. Em relação a terapia farmacológica, grande parte 
dos medicamentos foram produzidos sem uma devida avaliação das características 
fisiopatológicas existentes para cada tipo de transtorno de ansiedade, que são 
doenças de caráter multifatorial, que apresentam alvos que ainda precisam ser 
investigados. Sendo assim, o uso de plantas medicinais mostra-se como uma das 
alternativas mais promissoras que vem sendo empregadas para os transtornos de 
ansiedade. O objetivo dessa revisão é destacar o uso de plantas medicinais em 
transtornos de ansiedade através de uma correlação entre levantamentos 
etnofarmacológicos com estudos experimentais mais recentes. Foram utilizados 
artigos publicados nas bases de dados acadêmicas mais utilizadas sendo 
selecionados de acordo com relevância do tema, e com a disponibilidade de acesso. 
A partir do levantamento realizado, foram encontradas cerca de 37 espécies 
descritas nos levantamentos etnofarmacológicos para tratamento de distúrbios de 
ansiedade, sendo grande parte destas espécies avaliadas em ensaios 
experimentais, que confirmaram grande parte das atividades relatadas. Desta forma, 
esta revisão mostra que o uso de plantas medicinais para o tratamento de TA é cada 
vez mais recorrente, sendo mais uma área em que o profissional farmacêutico pode 
atuar, lançando mão dos estudos etnofarmacológicos para seleção de terapias 
alternativas que são mais acessíveis para a população. 

 
Palavras-chave: Distúrbios de ansiedade. Ansiolíticos. Compostos bioativos de 

plantas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Transtornos de ansiedade (TA) são um conjunto de distúrbios que ocorrem a 

nível de sistema nervoso central (SNC) resultantes de fatores extrínsecos ou 

intrínsecos capazes de desencadear sintomas de ansiedade e medo, no qual estes 

transtornos podem ainda ser classificados de acordo com os tipos de sinais e 

sintomas apresentados pelos indivíduos (WHO, 2017). Grande parte destes 

transtornos são ocasionados principalmente por variáveis externas ao indivíduo, 

como por exemplo, fatores sociais e econômicos que moldam a vida das pessoas. 

Esse, é sem dúvida, um dos principais causadores de TA, pois o mundo 

contemporâneo, caracterizado por uma cultura do imediatismo, acaba moldando a 

forma como os indivíduos devem obter resultados positivos nos diversos aspectos 

da sociedade de forma rápida (PINTO, 2021). 

Além disso, esse imediatismo acaba sendo potencializado, devido à 

necessidade que os indivíduos tem atualmente, de quererem ser aceitos pela 

sociedade a sua volta; sendo esta sociedade também construída em um mundo 

globalizado alicerçado pelos meios de comunicação em massa, principalmente por 

meio de rede sociais, que ditam um novo paradigma a ser seguido (JUNGER et al., 

2018). Sendo assim, essa nova forma de construção social acaba gerando inúmeras 

frustrações ao longo do tempo, pois o indivíduo passa a se basear na opinião da 

sociedade como um instrumento de construção para sua própria vida, deixando de 

fazer projetos de interesse pessoal. Essa relação desarmônica tem como 

consequência, inúmeros relatos de pessoas com TA, como mostra os diversos 

levantamentos publicados ao longo dos anos (OLIVEIRA; SANTOS, 2019). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 264 

milhões de pessoas em todo o mundo já apresentaram algum tipo de TA, havendo 

uma elevação no número de casos na comparação feita entre os anos de 2005 a 

2015. Ainda de acordo com este órgão, as mulheres do ocidente, são um dos grupos 

de indivíduos mais atingidos por transtornos de ansiedade (WHO, 2017). Em relação 

aos países com os maiores índices, o Brasil é considerado uma das regiões com 

maior taxa de indivíduos com TA, sendo esse fator proporcional ao número de 

suicídios relatados no mesmo período (WHO, 2017).  
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Com base nestes resultados, diversas alternativas farmacológicas e não 

farmacológicas vêm sendo desenvolvidas para tentar minimizar os sintomas e até 

mesmo reduzir o número de suicídios ocasionados por estes transtornos. Dentre as 

estratégias empregadas, a terapia farmacológica vem apresentando resultados 

significativos, melhorando o quadro clínico de pacientes nos mais diversos estágios 

(IRSHAD, 2020). Contudo, o uso de plantas medicinais é uma abordagem 

promissora que pode ser utilizada, apresentando benefícios que são descritos já há 

bastante tempo através de levantamentos etnofarmacológicos, que funcionam como 

uma ferramenta de busca pelas plantas com as melhores propriedades.  

Diversos estudos na literatura, demonstram os benefícios que as plantas 

medicinais podem proporcionar para auxiliar nos diversos tipos de transtornos de 

ansiedade (TA), (transtornos de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo 

compulsivo, transtorno bipolar, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-

traumático e fobias), sendo uma terapia que apresenta vantagens em relação ao 

custo-benefício, fácil acesso e um uso mais racional (FAJEMIROYE et al., 2016; 

MILLET; LONGWORTH; ARCELUS, 2017). Neste sentido, o objetivo desta revisão é 

descrever o uso de plantas medicinais para o tratamento de TA, destacando o uso 

dos levantamentos etnofarmacológicos e etnobotânicos para a seleção e avaliação 

das melhores espécies vegetais. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o uso de plantas medicinais no tratamento de TA, através de uma 

comparação de estudos etnofarmacológicos com avaliações experimentais das 

espécies relatadas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar uma busca de artigos que tratem sobre levantamentos 

etnobotânico/etnofarmacológicos para ansiedade; 

● Destacar as principais espécies utilizadas pela população; 

● Levantar artigos de estudos experimentais que avaliaram as espécies mais 

citadas no levantamento etnobotânico/etnofarmacológico. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 USO DAS PLANTAS MEDICINAIS EM TA 

 

A ansiedade é caracterizada por pensamentos negativos, causados por 

incerteza ou dúvida da própria capacidade em uma dada situação. Quando o 

paciente diagnosticado com TA, os psiquiatras faz a indicação de medicamentos 

com efeito ansiolíticos. Grande parte desses medicamentos convencionais, foram 

produzidos sem uma devida avaliação das características fisiopatológicas existentes 

para cada tipo de TA, que são doenças de caráter multifatorial, e ainda apresentam 

alvos que ainda precisam ser investigados (PREVOT et al., 2018; DE LIMA, 2020). 

Como consequência disso, estes medicamentos já comercializados apresentam 

efeitos colaterais indesejáveis como sedação, amnésia, dependência química, riscos 

de interações com outros fármacos que agem no Sistema Nervoso Central 

(HAUSER; KNAPP, 2018; DOYLE et al., 2020). 

Dessa forma, o uso de plantas medicinais para o tratamento de TA está 

sendo cada vez empregado com o intuito de gerar menos efeitos colaterais ou 

dependência durante o tratamento. O uso de substâncias de origem vegetal é uma 

abordagem existente desde os primórdios das civilizações, sendo esta terapia 

alternativa cada vez mais aceita pela própria comunidade acadêmica (ZHANG et al., 

2018; TRIVEDI et al., 2020). Essa abordagem, tem uma boa correlação terapêutica 

que é validada cientificamente através de estudos etnofarmacológicos, fitoquímicos 

e posteriormente experimentais, que mostram que o uso de plantas medicinais para 

o tratamento de TA pode ser uma alternativa promissora (BUCH; VON 

FRAUNHOFER, 2019). 

Estudos fitoquímicos demonstram que plantas ricas em óleos essenciais 

apresentam uma boa quantidade em terpenos, que são substâncias voláteis e 

bastante lipofílicas, capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Além disso, 

inúmeros estudos experimentais, demonstram que essas substâncias, ao chegarem 

ao SNC apresentam uma atividade depressora, o que justifica o uso de plantas ricas 

em metabólitos dessa classe para o tratamento de TA (APONSO et al., 2020).                

O aroma provoca efeitos no organismo que dependem do tempo de contato, a 

composição do óleo e tipo psicossomático do indivíduo. O uso de plantas medicinais 
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é uma área das principais terapias não farmacológicas utilizadas que tem por 

objetivo tratar ou minimizar problemas existentes principalmente no trato respiratório, 

cardíaco bem como do SNC. Diversos estudos publicados demonstram que o uso 

dessa terapia traz benefícios a saúde de pessoas que apresentam TA (GUO et al., 

2020). 

Essa prática, consiste no uso de substâncias geralmente por via oral ou por 

inalação, sendo metabólitos da classe dos flavonoides, alcaloides e terpenos os 

principais compostos que apresentam propriedades ansiolíticas (Figura 1). Nem 

todas as espécies de plantas são capazes de produzir esses compostos, pois sua 

produção tem uma relação direta com tipo de nicho, a função que essa espécie 

possui nesse habitat (FAZLOLLAHPOUR-ROKNI et al., 2019). As espécies capazes 

de produzir esses compostos são chamadas de plantas aromáticas, devido ao odor 

ao o aroma característico dos óleos essenciais gerados. A principal finalidade 

dessas espécies de plantas ao produzir esse tipo de metabólito, é atrair agentes 

polinizadores, que podem auxiliar no processo de propagação dessas espécies 

vegetais, ou até mesmo, repelir certos insetos herbívoros, não havendo, portanto, 

uma finalidade terapêutica (DEHSHEIKH et al., 2020). 

 

Figura 1- Estruturas químicas de metabolitos secundários pertencentes a classes de 

substancias com atividade ansiolítica. 

 

(A)  

(B)                                                          

(C) 

 

Legenda: A) Flavona B)Morfina C) Pipeneno. Fonte: Google. 

 

Entretanto, estes metabólitos vegetais, ao serem administrados em outros 

organismos como mamíferos, podem trazer benefícios para saúde caso apresente 

uma atividade farmacológica desejável, ou também podem trazer malefícios para 

estes organismos, pois existem compostos voláteis que ao serem administrados 

geram uma resposta tóxica (FARRAR; FARRAR, 2020). No caso de plantas para o 

tratamento de TA, grande parte delas é conhecida pela população, não havendo, 

portanto, muitos relatos de pessoas intoxicadas pelo uso dessas substâncias. 
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Entretanto, uma não orientação pode gerar reações adversas, como reações 

alérgicas, devido à alta permeabilidade que essas substâncias apresentam 

(ÇALIŞKAN; ÖZFENERCİ, 2018). 

Existem uma variedade de espécies bastante conhecidas por suas atividades 

ansiolíticas, sendo consequentemente, utilizadas tanto através do conhecimento 

empírico, quanto na forma de fitoterápicos para o tratamento de TA. Por exemplo, 

Valeriana officinalis,Lavandulaaugustifolia, Melissa officinalis, Passiflora incarnata, 

Matricariarecutita, Humuluslupulus, Scutellarialateriflora, Ginko biloba, 

Centellaasiatica, Rhodiolarosea, Hypericum perforatum, Piper methysticum, são 

espécies vegetais muito bem reconhecidas pelas suas propriedades ansiolíticas, 

sendo  grande parte destas espécies utilizadas como fitoterápicos para o tratamento 

de TA (BAEK; NIERENBERG; KINRYS, 2014; NIKFARJAM; BAHMANI; HEIDARI-

SOURESHJANI, 2016). 

Embora estas opções devam ser utilizadas como uma terapia combinatória 

seu uso pode representar uma vantagem em relação aos baixos efeitos colaterais 

que são gerados durante o tratamento quando comparados com as opções de 

tratamento convencional, como psicotrópicos. Dessa forma, o desenvolvimento em 

novos fitoterápicos continua sendo uma das melhores estratégias terapêuticas para 

os TA (SARRIS, 2018; YEUNG et al., 2019). Ainda assim, a obtenção de um 

fitoterápico acaba sendo mais dificultada devido a grande biodiversidade de 

espécies existentes, onde nem sempre estas espécies apresentarão uma atividade 

promissora, e mesmo que algumas possuam a atividade terapêutica desejada 

acabam não sendo direcionadas as fases de estudos mais avançados, devido à 

baixa concentração de metabólitos de interesse, que inviabilizam o processo de 

extração a partir do material vegetal (PELKONEN; XU; FAN, 2014). 

 

3.2 IMPORTÂNCIA DOS LEVANTAMENTOS ETNOBOTÂNICOS E 

ETNOFARMACOLÓGICOS 

 

Para garantir a seleção das melhores espécies, a etnobotância e a 

etnofarmacologia são importantes áreas da ciência biológica que auxiliam 

diretamente nesta atividade, tendo por objetivo descrever as características 

botânicas e farmacológicas das espécies vegetais com base no conhecimento 
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tradicional adquirido pela população que está inserida dentro de um determinado 

ambiente vegetal que tenha uma relação direta com as espécies em estudo (FOYET 

et al., 2017). 

O principal objetivo dos levantamentos etnobotânicos é extrair o 

conhecimento mais fidedigno acerca das características morfológicas que as 

espécies de uma determinada região apresentam a partir de informações coletadas 

diretamente dos indivíduos daquela localidade, principalmente das pessoas mais 

velhas, que geralmente possuem informações mais precisas sobre como 

determinadas espécies de interesse se desenvolve. Já o levantamento 

etnofarmacológicos, permitem compreender se as espécies de interesse são 

utilizadas com uma finalidade terapêutica, sendo realizada entrevistas mais dirigidas 

com população acerca de quais são as espécies de maior uso (GROSS et al., 2019). 

A partir desses levantamentos, é possível obter informações que são 

passadas de geração em geração, no qual esses conhecimentos adquiridos de 

forma tradicional podem ser utilizados para o descobrimento de espécies de 

interesse econômico, podendo ser realizada uma prospecção do material vegetal a 

longo prazo (SÜNTAR, 2019). Para isso, se faz necessário entender para qual 

finalidade as espécies de um determinado ambiente são utilizadas pela população, 

pois estes resultados podem nortear a busca por plantas com atividades em 

potencial, principalmente para o uso na elaboração de produtos na área de 

cosméticos e/ou produtos farmacêuticos, visto que grande parte dos metabólitos 

gerados por estes organismos são conhecidos por apresentarem atividade biológica 

(LEONTI et al., 2017). 

Com os dados fornecidos pela população acerca de determinadas espécies, é 

possível verificar quais são as plantas mais promissoras para serem estudadas 

profundamente, auxiliando assim na busca substâncias com propriedades bioativas 

(BRUHN; RIVIER, 2019). Da mesma forma, a seleção de plantas medicinais para o 

tratamento de TA também é elaborada com base em levantamentos etnobotânicos e 

etnofarmacológicos, que auxiliam na seleção das melhores espécies. A partir destes 

dados é possível determinar se conhecimento empírico obtido através da população 

tem alguma validade científica, pois todos estes levantamentos são amplamente 

utilizados como um ponto de partida para realização de avaliações fitoquímicas e 
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farmacológicas que comprovam a real atividade destas espécies vegetais 

(ABOLZAEDH; VAHDAT; NABIPOUR, 2020). 

Por se tratar de um país com a maior diversidade do mundo, o Brasil possui 

diversas espécies nativas que sequer foram investigadas quanto as suas 

propriedades farmacológicas. Esse fato justifica os diversos estudos 

etnofarmacológicos feitos para o tratamento de diversas doenças bem como para a 

terapia de TA, que uma é das doenças de maior prevalência deste século (PAGANI; 

SANTOS; RODRIGUES, 2017). Neste sentido, o conhecimento da população para o 

levantamento de espécies para o tratamento de TA é fundamental, pois esta doença 

atinge os indivíduos das mais diversas classes socioeconômicas, que muitas das 

vezes fazem uso dos recursos naturais para tentar minimizar distúrbios do SNC. 

Dessa forma, muitos levantamentos ainda precisam ser realizados, visto que o 

número de espécies com potencial para o tratamento de TA sequer foi 

completamente investigada (FOYET et al., 2017). 

 

3.3IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS EXPERIMENTAIS ACERCA DE PLANTAS 

UTILIZADAS EM TA. 

 

Embora o uso de plantas medicinais tenha sido inicialmente desenvolvido 

pelo conhecimento empírico popular, diversos estudos científicos muito bem 

direcionados demonstraram que essa terapia alternativa apresenta resultados 

significativos. Sendo assim, diversos grupos de pesquisa vêm cada vez mais 

investigando sobre as propriedades fitoquímicas e farmacológicas presentes em 

plantas medicinais que justificam a eficiência desta terapia não farmacológica 

(AVOSEH et al., 2015). O número de trabalhos científicos sobre o desenvolvimento 

de fitoterápicos e fitofármacos a partir de plantas medicinais só faz crescer ao longo 

dos anos. Este cenário é ainda mais proeminente em relação ao desenvolvimento de 

produtos terapêuticos para o tratamento de distúrbios do SNC como o TA, que são 

doenças bastante complexas decorrentes de uma variedade de sistemas que são 

responsáveis pela sua promoção (PELKONEN; XU; FAN, 2014). 

Devido a essa complexidade, o desenvolvimento de terapias a base de 

plantas medicinais depende de eficientes métodos experimentais que possam 

validar os levantamentos etnofarmacológicos, no qual uma variedade de estudos 
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além da determinação das propriedades farmacológicas, precisam ser realizados de 

forma a garantir que a espécie citada pela população realmente possui as 

propriedades terapêuticas descritas (ZAMAWE et al., 2018). No caso de plantas 

medicinais o processo de determinação das atividades terapêuticas é extremamente 

mais complexo, visto que as propriedades bioativas de uma planta são decorrentes 

de uma mistura de substâncias químicas que estão presentes nos extratos ou óleos 

essenciais, sendo muitas vezes, necessário estudos simultâneos que possam 

determinar qual ou quais são os compostos responsáveis pela atividade terapêutica 

(CARMONA; PEREIRA, 2013; CALIXTO, 2019). 

 Além disso, essas etapas são fundamentais, pois muitos extratos podem 

apresentar substâncias que prejudiquem a atividade farmacológica, seja 

antagonizando os seus efeitos, ou muitas vezes promovendo um sinergismo capaz 

de ocasionar uma resposta acima da esperada, resultando em efeitos tóxicos que 

podem ser prejudiciais (VELU; PALANICHAMY; RAJAN, 2018). Entretanto, todas 

essas atividades precisam ser avaliadas antes que qualquer substância vegetal 

possa ser investigada em estudos clínicos, sendo assim, o desenvolvimento de 

produtos à base de plantas medicinais depende dos estudos experimentais 

realizados através da química de produtos naturais, da farmacologia e toxicologia, 

que trabalham de forma conjunta para estabelecer a segurança, eficácia e qualidade 

prévia das substâncias derivadas de plantas medicinais.(PAN et al., 2013; LEE; 

BAE, 2017; RAJUPT; KHAN, 2017). 

Lavandulaagustifolia por exemplo, conhecida popularmente como lavanda, 

está entre as espécies mais relatadas na literatura para o tratamento de TA durante 

o período de isolamento social. Além desta espécie, diversas outras podem ser 

empregadas, porém, mais estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos, são 

necessários para o descobrimento de novas espécies, visto que a obtenção dessa e 

de outras plantas se restringe a um ambiente geográfico favorecido. Todos esses 

fatores, demonstram a importância dos levantamentos etnobotânicos e 

etnofarmacológicos para seleção de plantas ansiolíticas (KASPER et al., 2014). 

Estudos fitoquímicos feitos com diversas espécies de plantas aromáticas 

como pertencentes ao gênero Lavandula e Pelargonium apresentam alto teor de 

substâncias voláteis como terpenos, terpenoides e fenilpropanoides, sendo estas 

moléculas relatadas por apresentar atividades depressoras do SNC (AGATONOVIC-
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KUSTRIN et al., 2020). Sendo assim, o uso de plantas medicinais acaba sendo algo 

bastante vantajoso para grande maioria da população, pois trata-se de uma terapia 

de fácil obtenção do ponto de vista econômico, além de ser uma terapia de fácil 

administração, onde o seu uso pode ser através de chá, elixir, tintura, lambedor, 

infusão gerando resultados rápidos, devido a rápida distribuição dos metabólitos 

vegetais ao longo do organismo, havendo diversos estudos clínicos já publicados 

que demonstram a eficácia gerada por esta abordagem não farmacológica 

(KARADAG et al., 2017). 

4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura integrativa, por meio de um estudo 

retrospectivo. Como primeira etapa, foi feito um levantamento bibliográfico, a fim de 

se obter todas as referências encontradas sobre a temática desejada. As referências 

utilizadas foram artigos científicos descritos na base de dados Google Acadêmico, 

National Center ofBiotechnologyandInformatic (NCBI) e Science Direct com artigos 

publicados entre os anos de 2017 a 2021. Os descritores utilizados em Ciências da 

Saúde (DeCS) foram: “Anxietydisorders”, “ethnopharmacologysurvey”, “alternative 

medicine”. 

A partir deste levantamento foi realizada a contextualização para o problema 

e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção 

do referencial teórico da pesquisa. A partir deste levantamento, foi elaborada uma 

revisão de literatura integrativa para estabelecer relações com as produções 

científicas anteriores, identificar temáticas recorrentes e apontar novas perspectivas, 

visando a construção de orientações práticas pedagógicas para definição de 

parâmetros de formação de profissionais da área de Ciências da Saúde. A pesquisa 

foi realizada entre os meses de março a maio de 2021. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do levantamento realizado, foram encontradas cerca de 37 espécies 

descritas nos levantamentos etnofarmacológicos para tratamento de distúrbios de 

ansiedade, sendo grande parte destas espécies avaliadas em ensaios experimentais 

(35 das 37 espécies) para confirmação das atividades. O quadro abaixo demonstra 

os resultados encontrados nesta revisão. 
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Quadro 1. Lista de plantas medicinais utilizadas para o tratamento de TA. 

Nome da 
espécie 

Parte utilizada 
Número de 

citações 
Fase de estudo 
experimental 

Autor/ano 

Achilleamillefoliu
mL 

Folhas 1 - Patelet al., (2019). 

Aloysiapolystach
ya 

Folhas 2 Clínico Carmona et al., (2019). 

Ampelocissus 
africana 

Folhas 1 Pré-clínico Umarudeenet al., (2019). 

Aniba riparia 
Folhas, 

sementes, 
caules 

1 Pré-clínico Pereira et al., (2019) 

Bacopamonieri Folhas 1 Pré-clínico Patelet al., (2019) 

Canangaodorata Casca 1 Clínico Lizagarra-Valderrama, (2020) 

Citrus aurantium 
Folhas, frutos, 

flores 
3 

Pré-clínico, 
clínico 

Jamzadfard; Ebrahimi, (2020); 
Oliveira et al., (2020). 

Citrus bergamia Folhas, frutos 2 
Pré-clínico, 

clínico 
Oliveira et al., 2020 Lizagarra-

Valderrama, (2020). 

Citrus limon Frutos 1 Pré-clínico Oliveira et al., (2020). 

Citrus paradisi Folhas, frutos 1 Pré-clínico Oliveira et al., (2020). 

Citrus sinensis Folhas, frutos 2 
Pré-clínico, 

clínico 
Lizagarra-Valderrama, (2020); 

Oliveira et al., (2020) 

Costusspeciosu
s 

Flores 1 Pré-clínico Chen; Yeasmin, (2019). 

Cymbopogoncitr
atus 

 
Folhas, frutos 3 

Pré-clínico, 
clínico 

Lizagarra-Valderrama,(2020); 
Pereira et al., (2019). 

Erythrinavariega
ta 

Folhas 1 Pré-clínico Kumaret al., (2019) 

Ficussycomorus 
 

Casca 1 Pré-clínico Umarudeenet al., (2019). 

Hypericum 
perforatum 

 

Flores, folhas, 
caules 

1 Pré-clínico Shen, (2020). 

Galphimia 
glauca 

 

Folhas, frutos, 
caule 

1 Clínico 
Romero-Cereceroet al., 

(2019). 

Gnidia glauca 
 

Folhas 1 Pré-clínico Arikaet al., (2019) 
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Lavandulaaugus
tifolia 

Folhas, frutos 5 
Pré-clínico, 

Clínico 

Ebrahimiet al., 
(2020);Lizagarra-Valderrama, 
(2020); Oliveira et al., (2020). 

Liquidambarorie
ntalis 

 
Folhas 1 Pré-clínico Oliveira et al., (2020). 

Matricariachamo
milla 

 
Folhas, frutos 4 Clínico Pereira et al., (2019). 

Melissa 
officinalis 

 
- 2 - Cheroudiet al., (2017). 

Menthapiperita 
 

Frutos 1 Clínico Lizagarra-Valderrama,(2020). 

Musa sapientum 
 

Folhas 1 Pré-clínico Salakoet al., (2019). 

Nardostachys 
Jatamansi 

 
Raiz 1 Pré-clínico Mude et al., (2020). 

Nepeta cataria 
 

Folhas, flores, 
frutos e caules 

1 Pré-clínico Mukhtar; Singh, (2019). 

Passiflora edulis 
 

Frutos, flores 2 Pré-clínico Pereira et al., (2019). 

Passiflora 
incarnata 

 
Frutos 1 Pré-clínico Fonseca et al., (2020). 

Pelargoniumgra
veolens 

 
Folhas 1 Clínico Lizagarra-Valderrama, (2020). 

Piper guineense 
 

Frutos 1 Pré-clínico Oliveira et al., (2020). 

Pogostemoncabl
in 
 

Folhas 1 Clínico Lizagarra-Valderrama, (2020). 

Rauwolfiaserpen
tine 

 
Raiz 1 Pré-clínico Patelet al., (2019). 

Rosa 
damascena 

 
Flores, folhas 2 Clínico Lizagarra-Valderrama, (2020). 

Rosamarinusoffi
cinalis 

Folhas 3 Pré-clínico 
Patelet al., (2019);   

Lizagarra-Valderrama, (2020); 

Salviaofficinalis Folhas 2 
Pré-clínico, 

clínico 

 
Guenné et al., (2020); 

Lizagarra-Valderrama,(2020) 
 

Valeriana 
officinalis 

 
- 2 Pré-clínico Pereira et al., (2019) 

Withaniasomnife
ra 
 

- 1 Pré-clínico Ganesanet al., (2021) 

Elaborado por: Autores,2021. 
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De acordo com nosso levantamento, as partes mais utilizadas foram: folhas, 

seguidas de frutos, flores, cascas e raízes. Este resultado é algo esperado, visto que 

a folha é uma das partes da planta mais utilizadas devido sua fácil acessibilidade 

obtenção e produção constante ao longo da vida vegetal. Além disso, estudos 

fitoquímicos, demonstram que as folhas, principalmente de plantas aromáticas, 

apresentam metabólitos com potencial atividade terapêutica podendo então serem 

empregadas como drogas vegetais (FAJEMIROYE et al., 2016; 

RANDRIANARIVONY et al., 2017; ABBASZADEH; TEIMOURI; FARZAN, 2019). 

Outra parte da planta comumente utilizada pela população são os frutos 

destas espécies, que possuem uma rica concentração de metabólitos de interesse 

terapêutico, muitas vezes em concentrações mais elevadas do que outras partes da 

planta, o que justifica o grande número de citações que vieram logo em seguida 

como demonstrado neste levantamento (SARKAR; SARKAR; PODDAR, 2019). 

Já as flores, raízes e cascas, apresentam fatores que dificultam sua 

utilização, como a sazonalidade, no caso das flores, e dificuldades no processo de 

preparação no caso das cascas e raízes. Ainda assim, esse resultado é bastante 

significativo, pois demonstra que uma variedade de órgãos vegetais pode ser 

empregada como fonte de substâncias terapêuticas, sendo esse fator bastante 

valioso para descoberta de novas substâncias bioativas por parte dos setores de 

pesquisa, que se baseiam no conhecimento empírico como fonte coadjuvante para 

obtenção de novos fármacos baseados em substâncias naturais (PANCIERI et al., 

2018). 

De acordo com o levantamento bibliográfico, as espécies mais citadas foram: 

Lavandulaaugustifolia(5 citações), Matricariachamomilla(4 citações), Citrus 

aurantium,Cymbopongoncitratus, Rosamarinusofficinalis(3 citações cada), 

Aloysiapolystachya, Citrus bergamia, Citrus sinensis, Melissa officinalis,Passiflora 

edulis, Rosa damascena, Salviaofficinalis, Valeriana officinalis (2 citações cada). 

Cada uma destas espécies mais citadas será discutida abaixo sendo feita uma 

correlação dos achados experimentais com cada uma das espécies descritas. 

5.1 PLANTAS MENCIONADAS PARA O TRANSTORNO DE ANSIEDADE 

 

5.1.1 Lavandulaaugustifolia 
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Pertencente à família Lamiaceae, popularmente conhecida como lavanda é 

originária do Mediterrâneo, é uma das espécies vegetais mais descritas na literatura 

por apresentar propriedades depressoras do SNC, sendo uma das plantas mais 

utilizadas pela população para o tratamento de TA (Figura 4). Os benefícios gerados 

por esta espécie foram comprovados em diversos estudos experimentais, sendo, 

inclusive, já comercializada em todo o mundo como fitoterápico (CAPUTO et al., 

2018; YAP et al., 2019). 

Grande parte da atividade ansiolítica apresentada pela L. augustifoliaé 

atribuída ao óleo essencial desta espécie, no quais diversos estudos fitoquímicos e 

farmacológicos descrevem as atividades depressoras desta planta através da rica 

quantidade de substâncias voláteis presentes no óleo de L. augustifoliaque são 

capazes de interagir com alvos diretamente relacionados com a atividade 

depressora do SNC como os receptores MAO-A, SERT, GABAA e NMDA (LÓPEZ et 

al., 2017). 

De acordo com estudos já comprovados, os frutos e as folhas desta espécie, 

são os órgãos que apresentam uma elevada concentração de metabólitos 

diretamente relacionados com esta atividade depressora e ansiolítica como os 

monoterpenos acetato de linalila, linalol, acetato de geranila e β-cariofileno (LÓPEZ 

et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2Matricariachamomilla 

 

Fonte: Google Imagens, 2021. 

Figura: 4. Lanvadulaaugustifoliala, estrutura química oriunda daL. augustifolia(acetato de linalila). 
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Esta espécie pertencente à família Asteraceae, popularmente conhecida 

como camomila, tem sido utilizada desde a antiguidade como um remédio para o 

tratamento de TA, sendo assim como a L. augustifolia, bastante estudada em 

relação as propriedades ansiolíticas e depressoras do SNC (Figura 5) (AKBAR, 

2020). Atualmente, esta planta é um dos fitoterápicos mais bem estabelecidos para 

o tratamento de TA, sendo esta atividade atribuída principalmente aos flavonóides 

presentes nesta espécie, que são um dos seus constituintes majoritários (KEEFE et 

al., 2016). 

Ainda assim, mais estudos ainda precisam ser realizados, para que então o 

mecanismo de ação dessa espécie possa ser determinado, bem como quais devem 

ser os principais metabólitos que são responsáveis pela atividade, visto que a os 

extratos ou fitoterápicos utilizados, são compostos de uma variedade de substâncias 

pertencentes a diferentes classes de metabólitos e em diferentes concentrações 

(AMSTERDAM et al., 2019). Estes fatos justificam a razão pela qual tanto esta 

espécie quanto a L. augustifolia estão entre as espécies mais citadas em 

lavantamentos etnofarmacológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Citrus auratium 

 

Esta espécie conhecida como laranja amarga, vem sendo utilizada pela 

população para tratamento de diversos problemas de saúde, como distúrbios 

gastrointestinais, respiratórios, antitussígeno, insônia, estresse e ansiedade. A partir 

destas indicações, estudos fitoquímicos, indicaram que esta espécie é rica em 

compostos fenólicos de interesse terapêutico como flavonas, flavanonas, flavonóides 

Fonte: Google Imagem, 2021. 

Figura: 5. Matricariachamomilla, estrutura química oriunda daM. chamomilla(flavonóides). 
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e antocianinas (Figura 6) (HE et al., 2018). A casca e os frutos desta espécie, são as 

partes mais utilizadas, sendo esse resultado semelhante, aos achados desta 

revisão.  Além disso, esta espécie também é rica em óleos essenciais, 

pertencentes a classe dos terpenos, sendo essa razão pela qual esta as demais 

espécies deste gênero são classificadas como plantas aromáticas. Outro fator que 

corrobora com os achados desta revisão, é que esta espécie é bastante utilizada na 

aromaterapia, havendo inclusive modos de preparação específicos para que possa 

ser feita uma inalação apropriada dos principais constituintes voláteis (HOCAYEN et 

al., 2018). Uma revisão realizada por Manucci e colaboradores em 2018, avaliou 

uma variedade de relatórios sobre o uso desta e de outra espécie (Citrus sinensis), 

que também é muito utilizada pela população com o mesmo objetivo terapêutico, em 

ensaios pré-clínicos e clínicos. O estudo chegou à conclusão de que ambas as 

espécies foram capazes de reduzir os níveis de ansiedade em diversos modelos 

através da inalação dos componentes voláteis por meio das técnicas de 

aromaterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Cymbopogoncitratus 

 

Esta espécie popularmente conhecida como capim-limão, capim-santo é 

frequentemente utilizada na forma de infusão, sendo utilizada as folhas como o 

principal material vegetal, para o tratamento de distúrbios gastrointestinais e do 

sistema nervoso. Assim como as outras plantas citadas, esta espécie é rica em 

Fonte: Google Imagem, 2021. 

Figura: 6. Citrus auratium, estrutura química oriunda daC.auratium(flavanonas). 
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óleos essenciais, sendo empregada na medicina tradicional por meio da 

aromaterapia (Figura 7). Vários trabalhos utilizando C. citratus descreveram as 

potentes atividades ansiolíticas atribuídas a esta espécie, no qual estes estudos 

especulam que as substâncias extraídas desta planta são capazes de interagir com 

os mesmos receptores descritos para os medicamentos utilizados em TA como os 

benzidiazepínicos (LIZAGARRA-VALDERRAMA, 2020).    

 Estas atividades são atribuídas a presença de vários compostos bioativos 

como polifenóis, alcalóides, taninos, saponinas e terpenos, sendo este último 

metabólito uma das principais substâncias descritas pela sua atividade ansiolítica. 

Esta atividade atribuída ao óleo essencial, foi comprovada através de ensaios pré-

clínicos em camundongos e modelos de zebra-fish que são organismos modelos 

utilizados para avaliação de compostos no tratamento de TA. Uma revisão feita por 

Pereira e colaboradores em 2019, descreve que esta espécie também apresentou 

atividade ansiolítica em um estudo clínico na comparação com um grupo tratado 

com o placebo. Essa atividade pode estar relacionada com a interação do óleo 

essencial desta planta com o receptor GABAA que é o principal receptor responsável 

pela promoção da hiperpolarização celular, um mecanismo depressor do SNC. 

Figura: 7. Cymbopogoncitratus, estrutura química oriunda daC.citratus(citral - geranial). 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Rosamarinusofficinalis 

 

É uma espécie de erva milenar nativa do mediterrâneo e da Ásia sendo 

utilizadas tanto para fins culinários quanto para fins medicinais, devido suas 

propriedades nutricionais e terapêuticas, conhecida popularmente como alecrim.    

Fonte: Google Imagem, 2021. 
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De acordo com estudos fitoquímicos esta espécie apresenta um alto teor de 

terpenos, como o α-pineno, cineol, cânfora e também compostos fenólicos como 

carnosol, ácido carnósico e rosmarínico, sendo estas substâncias correlacionadas 

com as propriedades ansiolíticas apresentas por esta espécie (Figura 8) (NOORI 

AHMAD ABADI et al., 2016). 

Estudos farmacológicos, também descrevem que esta planta pode auxiliar no 

processo de armazenamento de informações, através da inibição da degradação da 

acetilcolina. Já a atividade ansiolítica de R. officinalisé atribuída aos compostos 

voláteis que são capazes de estimular a abertura do receptor ionotrópico GABA, 

sendo esse o mesmo mecanismo de ação dos benzodiazepínicos (RAHBARDAR; 

HOSSEINZADEH, 2020). 

Devido a essas propriedades, um trabalho feito por Nematolahi e 

colaboradores (2018), avaliou em um estudo duplo-cego randomizado, os efeitos de 

R. officinalis sobre o desempenho da memória, ansiedade e qualidade do sono de 

68 estudantes universitário. O estudo mostrou que uma dose de 500 mg de R. 

officinalisé capaz duas vezes ao dia foi capaz de diminuir a ansiedade, auxiliar no 

aprendizado e melhorar o sono dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Aloysiapolystachya 

 

Esta espécie popularmente conhecida como erva-luzia, uma planta nativa das 

regiões subtropicais da América do Sul, sendo utilizada pela população para o 

tratamento de dispepsias, como sedativo e tranquilizante (Figura 9). Entretanto 

Fonte: Google Imagem, 2021. 

Figura: 8. Rosamarinusofficinalis, estrutura química oriunda daR. officinalis(α-pineno). 
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mesmo havendo diversos estudos que comprovam que esta planta possa ser 

utilizada no tratamento de TA, até então, esta espécie não é utilizada como 

amplamente como um fitoterápico (CARMONA et al., 2019; MELO et al., 2019). 

Sendo assim, Carmona e colaboradores (2019), realizaram um estudo clínico 

de fase 2 randomizado e controlado com as folhas da A. polystachya, sendo esse 

estudo comparado com um grupo placebo. O estudo feito com 54 adultos 

diagnosticados com TA, mostrou que as folhas de A. polystachyaforam capazes de 

reduzir os níveis de ansiedade após 8 semanas de tratamento. 

Além disso, os autores deste estudo demonstraram através de uma análise 

cromatográfica, quais são os possíveis metabólitos responsáveis pela atividade 

ansiolítica, como o acetosídeo e a carvona, que foram os constituintes majoritários 

encontrados nessa espécie. Outro fator relevante, é que o uso desta planta não 

gerou nenhum efeito colateral, mostrando que esta planta pode ser administrada de 

maneira segura e eficaz. 

 

 

 

 

 

5.1.7 Citrus bergamia 

 

Assim, como outras espécies do gênero, esta planta é rica em óleos 

essenciais, apresentando um aroma agradável, sendo assim amplamente utilizado 

pela indústria de perfumes e cosméticos. Devido a presença de óleos essenciais 

esta planta também é utilizada na aromaterapia para o tratamento de ansiedade 

(HAN et al., 2017).A eficiência da sua atividade ansiolítica, já é comprovada em 

ensaios pré-clínicos em modelos de roedores, sendo agora avaliada, sua 

capacidade de tratar os TA em humanos (Figura 10). Uma revisão sistemática feita 

por Manucci e colaboradores (2016), avaliou se esta espécie apresenta evidências 

Fonte: Google Imagem, 2021. 

Figura: 9. Aloysiapolystachya, estrutura química oriunda daA. polstachya(carvona). 
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que comprovem seu uso como ansiolítico. O resultado desta pesquisa revelou que o 

uso desta planta na aromaterapia pode ser uma estratégia segura e útil para reduzir 

os sintomas de estresse, porém o estudo sugere, que mais estudos precisam ser 

realizados para traçar definitivamente as propriedades ansiolíticas desta espécie, 

principalmente na prática clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 Citrus sinensis 

 

Assim como as outras espécies do gênero já descritas, é um dos mais 

importantes da família Rutaceae, esta espécie apresenta uma significativa 

quantidade óleo essencial, que vem sendo avaliada através de ensaios pré-clínicos 

e clínico (Figura 11). Entretanto, não há um consenso quanto ao mecanismo de 

ação promovido por esta espécie (MANUCCI et al., 2017). Neste sentido, um estudo 

feito por Hocayen e colaboradores (2019), verificou se o extrato dessa planta 

desempenhava sua atividade ansiolítica através da inibição da produção de óxido 

nítrico (NO), visto que esse mecanismo fisiológico é conhecido pela promoção de 

estresse e consequentemente, TA. 

Ao avaliar o efeito o envolvimento desta substância no sistema nitrérgico por 

um processo de inalação do óleo essencial em modelos de camundongo, os autores 

descreveram que o óleo foi capaz de inibir a produção de NO após uma 

administração prévia de L-arginina, um aminoácido precursor para formação de NO 

pela enzima NO sintase, que catalisa o processo de redução de arginina a citrulina, 

gerando NO durante esse processo (HE et al., 2018). Embora, este seja apenas um 

resultado pré-clínico, o uso dessa espécie em humanos pode sim ter uma 

Fonte:Google imagens, 2021. 

 

 

Figura: 10. Citrus bergamia, estrutura química oriunda da C.bergamia(bergapteno). 
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relevância, visto que esta espécie e grande parte das outras plantas do gênero, é 

bastante utilizada pela população ao longo das gerações (GONG et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9 Melissa officinalis 

 

Esta planta conhecida popularmente como erva-cidreira, pertence a família 

Lamiaceae, sendo utilizada pela população para o tratamento da depressão, 

ansiedade, estresse e distúrbios do sono (Figura 12). As atividades ansiolíticas 

dessa espécie são atribuídas a diversos constituintes presentes no extrato desta 

planta, havendo uma variedade de possíveis mecanismos de ação que podem estar 

correlacionados com esta atividade (CHEHROUDI et al., 2017). De acordo com os 

dados da literatura, os mecanismos envolvem uma possível atividade no sistema 

serotininérgico, sobre a liberação de corticoesteróides e também como estimulador 

da atividade gabaérgica, tanto no receptor GABAA quanto na inibição da enzima 

GABA transaminase (GABA-T) que degrada essa substância depressora, 

potencializando assim, a atividade ansiolítica (BEDOCK, 2017). 

Os estudos fitoquímicos correlacionam essa atividade inibidora da GABA-T 

com o ácido rosamarínico, principal constituinte encontrado nesta espécie, havendo 

outros constituintes em menor concentração, como os ácidos ursólico e oleanólico, 

no quais estas atividades depressivas são atribuídas (HAYBAR et al., 2018). 

 

Figura: 11. Citrus sinensis, estrutura química oriunda da C.sinensis(L-arginina). 

Figura: 12. Melissa officinalis, estrutura química oriunda daM.officinalis(ácido rosamarínico). 

Fonte:Google imagens, 2021. 
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5.1.10 Passiflora edulis 

Esta espécie é uma das plantas já presentes no mercado de fitoterápicos 

para o tratamento de ansiedade juntamente com outras espécies do gênero 

Passiflora, popularmente conhecido como maracujá, sendo, portanto, amplamente 

estudada quanto aos seus efeitos farmacológicos em diversos centros de pesquisa 

em todo o mundo (Figura 13) (OLIVEIRA et al., 2019). Quanto aos constituintes 

fitoquímicos, sabe-se que todas as espécies de Passiflora apresentam uma elevada 

concentração de flavonóides C-glicosilados, no qual as susbtâncias isoladas ou 

sintetizadas dessa classe, são utilizadas como marcadores fitoquímicos para 

identificação taxonômica de novas espécies (AYRES et al., 2017; GUIMARÃES; 

LIMA; MODOLO, 2020). 

No caso da P. edulis, esta espécie é bastante peculiar, pois apresenta o 

flavonóide luteonina-6-Cchinovosídeo e luteonina-6-C-fuconosídeo, que são 

constituintes presentes apenas nesta planta. Além disso, diversos outros tipos de 

flavonóides vem sendo identificados nesta espécie, no qual estes trabalhos atribuem 

a atividade ansiolítica desta espécie a essa classe de metabólitos (FONSECA et al., 

2020). 

 

 

 

Figura: 13.  Passiflora edulis,estrutura química oriunda da P. edulis (luteonina). 

Fonte:Google imagem, 2021. 

Fonte:Google imagens, 2021. 
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5.1.11 Rosa damascena 

 

Esta espécie pertencente a família Rosaceae está na lista de plantas que 

podem ser empregadas para o tratamento de ansiedade e também para os 

distúrbios de sono, sendo um método de tratamento amplamente empregado pela 

população oriental para indivíduos de diversas faixas etárias (Figura: 14.). O uso 

desta espécie por inalação é uma prática comum da população iraniana para o 

tratamento de distúrbios do sono, e para ansiedade. Além disso, essa espécie 

também apresenta propriedades antitussígenas, hipnóticas, antidiabéticas, 

antioxidante e antimicrobiana.   Em relação a atividade ansiolítica, 

não há estudos experimentais que comprovem essa atividade diretamente, porém, 

essa atividade ainda assim é atribuída a esta espécie baseado em um estudo clínico 

feito com crianças com problemas de sono. Os autores relatam que possivelmente a 

R. damascena melhorou a qualidade do sono destes pacientes através da sua 

atividade ansiolítica (KEYHANMER et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

5.1.12 Salviaofficinalis 

 

Esta é outra planta pertencente a família Lamiaceae, bastante utilizada pela 

população do norte africano, devido as propriedades medicinais e nutritivas que 

desta espécie. Devido a estas propriedades, muitos pesquisadores realizam estudos 

sobre esta espécie para verificar se realmente as atividades relatadas pela 

população são comprovadas (Figura: 15.) (ZEIDABADI et al., 2020). 

Fonte: Google imagens, 2021. 

 

Figura: 14.  Rosa damascena, estrutura química oriunda da R. damascena (rosmarinico). 
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Estudos pré-clínicos já comprovam que esta planta apresenta diversas 

propriedades, antibacterianas, antidiabéticas, antitumorais, antidepressivas e 

ansiolítica. Estas propriedades são correlacionadas aos metabólitos presentes no 

óleo essencial, como cânfora, α-tujona e 1,8-cineol, em também nos extratos 

alcoólicos que contêm uma variedade de compostos fenólicos já comprovados pelas 

suas propriedades ansiolíticas, como o ácido ferúlico, quercitina, luteonina, 

apigenina, ácido rosamarênico, ácido cafeico, ácido cinâmico, clorogênico e quínico, 

que são constituintes majoritários presentes nesta espécie (MIRAJ; KIANI, 2016; EL 

EUCH et al., 2019). 

O provável mecanismo de ação promovido por S. officinalisse deve a inibição 

de enzimas colinesterases, fato bem validado por meio de ensaios in vitro, sendo 

também investigado em ensaios clínicos. Estes estudos mais avançados, confirmam 

que esse mecanismo de ação é responsável por promover a melhora do humor bem 

como desempenho cognitivo em pacientes mais jovens (GHORBANI; 

ESMAEILIZADEH, 2017; CHOUKARI et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

5.1.13 Valeriana officinalis 

 

Os extratos dessa planta é um dos tratamentos alternativos mais utilizados 

em todo mundo, havendo uma grande variedade de fitoterápicos produzidos, sendo 

as raízes desta planta, o principal material vegetal utilizado. Diversos estudos, 

fitoquímicos, farmacológicos já comprovaram a atividade da V. officinalis, justificando 

seu emprego como fitoterápico (Figura: 16.) (SAVAGE et al., 2018; PEREIRA et al., 

2019; ABDELLAH et al., 2020). Todas as possíveis atividades relacionadas com o 

Fonte: Google imagens, 2021. 

Figura: 15. Salviaofficinalis,estrutura química oriunda daS.officinalis(quercitina). 
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tratamento de TA já foram muito bem relatadas e validadas pela literatura científica 

experimental. Esse fato possivelmente justifica a razão pela qual esta espécie ter 

apresentado um pequeno número de citações. 

Vários metabólitos de V. officinaliscomo valepropriatos, terpenos e ligananos 

já foram explorados quanto sua atividade cardiovascular, insônia e principalmente, 

para o tratamento da depressão e distúrbios de ansiedade. Além disso, essa espécie 

e amplamente empregada seja pela população na forma de extratos quanto pelo uso 

mais racional como fitoterápico devido praticamente a uma ausência de toxicidade, 

não havendo nenhum efeito colateral descrito durante o uso, o que justifica o amplo 

emprego desta espécie (SAKI, 2018; AL-TTRAQCHI; DEB; AL-ATTRAQCHI, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens, 2021. 

Figura: 16. Valeriana officinalis,estrutura oriunda V. Officinalis (valepotriatos). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os TA é uma das doenças emergentes de maior impacto na saúde, em cada 

que dia mais pessoas são diagnósticas com essa doença. O aumento no número de 

casos é decorrente dos hábitos adquiridos pela sociedade contemporânea, que é 

movida pela necessidade de viver com base em padrões impostos pela própria 

sociedade, que força os indivíduos a buscarem por um modo vida marcado pelo 

capitalismo, pelo mundo globalizado e também pelo imediatismo. 

Consequentemente, o número de indivíduos que vivem a base de ansiolíticos 

cresce cada vez mais, havendo relatos de dependência, efeitos adversos, e diversos 

outros problemas relacionados aos medicamentos utilizados de maneira irracional. 

Dessa forma, o uso de plantas medicinais para o tratamento de transtornos de 

ansiedade é algo cada vez mais imperativo, devido a possibilidade de realizar um 

tratamento de transtornos de ansiedade que sejam menos agressivos para os 

indivíduos e com menores efeitos adversos ou colaterais desde que sejam utilizados 

de maneira correta. 

Como foi visto neste estudo, uso de metodologias científicas por meio dos 

levantamentos entonofarmacológicos, etnobotânicos, fitoquímicos e farmacológicos 

são fundamentais para uma correlação do conhecimento empírico com o 

experimental, sendo estas ferramentas fundamentais para descoberta de novos 

tratamentos para os TA. Além disso, esses resultados mostram que novas espécies 

podem ser futuramente empregadas como fitoterápicos, ampliando as opções de 

tratamento não convencional para os transtornos de ansiedade. 
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