ERVAS QUE CURAM
A lista que se segue dos males físicos comuns e as várias
ervas usadas ao longo dos tempos para tratá-los é aqui incluída
apenas para exemplificar o poder curador das ervas utilizadas
pêlos Bruxos, xamas e curandeiros. Não pretende ser um guia
completo do autotratamento com ervas (os métodos de tratamento
não são descritos). Em caso de qualquer doença física ou
emergência médica, você deverá buscar tratamento médico
imediatamente.
ACNE: agrimônia, bardana, camomila, amor-de-hortelão,
dente-de-leão, sabugueiro, noz-inglesa, feijão roxo, lavanda,
frutos do visco, valeriana, morango-silvestre.
ALCOOLISMO: angélica, cânhamo, pimenta-caiena, matricária,
gengibre, selo-dourado, tomilho, maracujá, quássia,
groselha-vermelha, jasmim-amarelo.
ANEMIA: alfafa, alcachofra, bérberis, amora-preta, becabunja,
pimpinela, cebolinha, confrey, dente-de-leão, ênula, feno,
grego-fumária, genciana, hera-rasteira, líquen-islandês, artemísia,
malvaísco, milefólio, urtiga, quássia, erva-de-são-joão, espinafre,
cálamo, tomilho, agrião.
ARTEROSCLEROSE (ENDURECIMENTO DAS
ARTÉRIAS): arnica, alcachofra, cerefólio, dedaleira, alho,
espinheiro, visco, noz-moscada, azeitona, cebola, amor-perfeito,
arruda, bolsa-de-pastor, agrião, erva-de-feiticeira.
ARTRITE: amieiro, alfafa, aloé, fruto do loureiro, groselha-preta,
álamo-preto, fava-dos-pântanos, bardana, bo-tão-de-ouro,
pimenta-caiena, morrião-dos-passari nhos, confrey, casca de
amora silvestre, filipêndula;
violeta-de-jardim, alho, lúpulo, rábano silvestre, j uní-pero,
kava-kava, perpétua, açafrão-do-campo, barba-de-bode,
acônito, azevinho-do-monte, caruru-de-cacho, briôniavennelha,
salva, sassafrás, repolho, atanásia, tomilho,
salgueiro, pírola, erva-de-feiticeira, absinto.
ASMA BRÔNQUICA: amêndoa, anis, copo-de-leite, assafétida,
erva-cidreira, betônica, erva-impigem, vervena-azul,
eupatório, bardana, goma-da-califórnia, cânhamo, quelidônia, raiz
de amora silvestre, tussilagem, confrey, cubeba, margarida,
urtiga-de-anão, casca de sabugueiro, ênula, eucalipto, matricária,
alho, hera-rasteira, amor-perfeito, marroio comum, rábano silvestre,
hissopo, tabaco-indiano, estramônio, alface, lobélia,
ligústica, imperatória, erva-leitosa, verbasco, mirra, urtiga, chádenova-jersey, salsa, peônia, cin-za-de-espinheiro, faia-preta,
trevo a vermelho, pal-meira-serra, repolho, verónica, espicanardo,
drósera, verbena, agrião, cereja-preta silvestre, manjerona silvestre,
erva-santa.
BOLHAS DE CRIANÇAS: angélica, bérberis, calêndula,
alho, espinheiro, rábano silvestre, alquemila, milefólio, visco,
artemísia, cebola, sálvia, cardo-de-são-benedito, bolsa-de-pastor,
nabo, agrião.
BRONQUITE: angélica, anis, assafétida, cevada, uva-ursi-na,
betônica, bago do mirtilo, álamo-preto, fava-dos-pântanos,
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erva-impigem, borragem, botão-de-ouro, j ataria, aipo,
morrião-dos-passarinhos, trevo, cravo-da-índia, tussilagem,
confrey, prímula, cubeba, dente-de-leão, ênula, eucalipto,
funcho, matricária, violeta-de-jardim, alho, selo-dourado,
hera-trepadei-ra, urze, cânhamo, marroio, castanha-da-índia,
Uquen-islandês, líquen-irlandês, estramônio, sanguinária,
alquemila, lavanda, alcaçuz, lobélia, ligústica, pulmo-nária,
malvaísco, serpão, azevinho-da-montanha, orelha-de-macaco,
verbasco, chá-da-nova-jersey, cebola, raiz de lírio, amorperfeito,
pessegueiro, tancha-gem, pleuris, prímula, rabanete,
trevo-vermelho, arruda, açafrão, sálvia, erva-de-são-joão,
sândalo, se-gurelha, repolho, olmo, verónica, abeto-vermelho,
drósera, mirra-doce, manjerona-doce, verbena, agrião, ervasanta.
CÂIMBRAS: angélica, anis, bálsamo, beladona, betônica,
sabugueiro-preto, pimpinela-branca, botão-de-ouro, calêndula,
alcaravia, pimenta-caiena, quelidônia, camomila, coentro,
prímula, casca de amora silvestre, margarida, endro, funcho, alho,
meimendro, alquemi-la, lavanda, manjerona, imperatória,
milefólio, agri-palma, hortelã-pimenta, rabanete, rosa, alecrim,
arruda, segurelha, erva-prata, tonúlho, valeriana, menta-aquática,
inhame-selvagem, pírola, aspérula, absinto.
CÂIMBRAS MUSCULARES E ESPASMOS: arnica, óleo de
eucalipto, hortelã-pimenta.
CÂNCER: cevada, erva-impigem, quelidônia, amor-dehorteIão, labaça, caruru-de-cacho, trevo-vermelho, eufórbio.
CASPA: piteira, camomila, hera-inglesa, feno-grego, figueira,
malvaísco, oliveira, quássia, alecrim, salgueiro.
CATARRO: cardo-santo, borragem, raiz de selo-dourado,
língua-de-cão.
CÓLICA: angélica, anis, assafétida, cravoila, gatária, camomila,
gengibre, hortelã-pimenta, alecrim, arruda, raiz de
unicórnio.
CONDIÇÕES NERVOSAS: amendoeira, assafétida, bálsamo,
betônia, borragem, gatária, aipo, camomila, espinheiro,
meimendro, lúpulo, cachimbo-de-índio, jasmim, lírio-do-vale,
agripalma, louro-da-montanha, chá-de-nova-jersey, oliveira,
amor-perfeito, maracujá, hortelã-pimenta, pervinca, rainha-dopântano,
alecrim, arruda, sálvia, erva-de-são-joão, segurelha,
scutellaricL) repolho, abeto-vermelho, tomilho, vale-nana,
verbena, inhame-bravo, hamamélis, aspérula, absinto.
CONSTIPAÇÃO: piteira, amieiro, aloé, aspargo, manjericão,
espadana-azul, eupatório, briônia, fava-dos-pânta-nos, bardana,
evônimo-da-américa, nogueira-branca, mamona, quelidônia,
centáurea, morrião-dos-passa-rinhos, chicória, pepino, dente-deleão,
apócino, mer-cúrio-de-cão, olmo, matricária, figueira,
linhaça, fumitória, selo-dourado, trepadeira de cerca, mar-roiobranco,
hissopo, espora, alcaçuz, óleo de linhaça, magnólia,
mandrágora, malvaísco, artemísia, amoreira, oliveira, caruru-decacho,
prímula, linho purgante, rabanete, sabugueiro-vermelho,
ruibarbo, sorveira-brava, sálvia, bolsa-de-pastor, erva-sabão,
azeda, eufórbio, tamarindo, evônimo, nozes, labaça-da-água,
freixo-branco, absinto.
CONTUSÕES: aloé, arnica, bálsamo-de-meca, erva-mora,
vidoeiro, sabugueiro-preto, bardana, pimpinela-branca, calêndula,
aipo, confrey, urtiga anã, feno-grego, figueira, linho, violeta-de54

jardim, vara-doura-da, erva-roberto, língua-de-cão, hissopo, louro,
perpétua, liabélia, manjerona, malvaísco, artemísia, urtiga, quiabo,
oliveira, poejo, prímula, faia-preta, erva-de-são-joão, selo-desalomão,
catinga-de-mula-ta, tomilho, salgueiro, pírola, avelã-defeiticeira,
absinto, erva-santa.
DIABETES: alcachofra, bago domirtilo, centáurea, chicória,
dente-de-leão, urtiga-anã, ênula, feno-grego, linho, arruda-debode.
juníparo, alface, núlefólio, urtiga, cebola, rainha-do-pântano,
palmito-serra, selo-de-salomão, gerânio-pintado, sumagre,
framboesa-vermelha silvestre, pírola.
DIARREIA' acácia, agrimônia, raiz de alume, amaranto,
maçã, avenca, bérberis, manjericão, fruto do loureiro, erva-benta,
betônica, bago do mirtilo, bistorta, erva- leitosa amarga, amieiropreto,
amora-preta, grose-lha-preta, nogueira-preta, calêndula,
cânfora, cenoura, gatária, camomila, cinco-folhas, tussilagem,
aquilégia, confrey, gerânio, labaça, filipêndula, alho, gengibre,
vara-dourada, hera-trepadeira, erva-roberto, castanha-da-índia,
menta, cauda-de-cavalo, língua-de-cão, hissope, líquen-islandês,
árvore-de-judas, sanguinária, alquemila, perpétua, lisimáquia,
pulmo-nária, garança, magnólia, barba-de-bode, agripalma,
verbasco, amor-perfeito, hortelã-pimenta, pervinca, ficaria,
tanchagem, romã (casca), alfena, rabanete, sabugueiro-vermelho,
ruibarbo, sorveira-brava, salva, erva-de-sao-joão, segurelha,
bolsa-de-pastor, er-va-prata, olmo, sumagre, tormentilho, vervena,
cravoila-aquática, árvore-de-cera, casca de carvalho-branco, casca
de salgueiro, erva-de-feiticeira, hama-méiis, vulnerária.
DIFTERIA: lobélia.
DISENTERIA: cravoila, fruto do loureiro, amora-preta, er-vaimpigem,
gatária, confrey, funcho, alteia, erva-de-são-joão.
DISTÚRBIOS ESTOMACAIS: camomila, goma, malmequer,
menta, hortelã-pimenta, alecrim, olmo, azeda, vale-riana,
milefólio.
DISTÚRBIOS FEMININOS: bérberis, trílio, tasneirinha, selodourado,
milefólio, poejo, trílio-púrpura, erva-de-san-tiago,
arruda, bolsa-de-pastor, erva-estrela, bico-de-cegonha,
catinga-de-mulata, núlefólio.
DOENÇAS CARDÍACAS: acônito, angélica, arnica, aspargo,
bálsamo, bérberis, betônica, bostorta, heléboro-preto, ervaimpigem,
borragem calêndula, cânfora, caiena, prímula, luva-daraposa,
espinheiro, alquemila, limão, lírio-do-vale, milefólio,
visco, agripalma, artemísia, prímula, alecrim, arruda, açafrão,
erva-de-são-joão, bolsa-de-pastor, erva-prata, valeriana, evônimo,
as-pérula, semente de absinto.
DOR DE CABEÇA: angélica, anis, bálsamo, manjericão,
betô-nica, vidoeiro, camomila, cânhamo, gafaria, centáurea,
trevos, filipêndula, ferrugem, eufrásia (vermelha), funcho,
matricária, gengibre, hera-trepadeira, hena, lúpulo, hera,
alquemila, lavanda, lírio-do-vale, alteia, barba-de-bode, visco,
artemísia, poejo, hortelã-pimen-ta, prünula, rosa, alecrim, arruda,
sálvia, segurelha, bolsa-de-pastor, cardo, verbena, vervena,
salgueiro-branco, pírola, aspérula, absinto, erva-santa.
DOR DE DENTE: angélica, bálsamo, pimpinela-branca, camomila,
trevo, canabrás, gridélia, lúpulo, lavanda, verbasco,
mirra, poejo, pervinca, freixo-espinhento, rosa, sassafrás,
segurelha, mirra-doce, manjerona-doce, catinga-de-mulata,

milefólio.
DOR DE GARGANTA: agrimônia, groselha-preta, estrelabrilhante, bardana, confrey, gengibre, marroio-branco, limão,
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ligústica, malva, mirra, raiz de lírio, rosa, sassafrás, segurelha,
olmo, frângula, sumaque, verónica.
DORDEOUVIDO: louro, alcaravia, camomila, alho,
verbasco, cebola, gengibre-silvestre, milefólio.
DORES MENSTRUAIS: gatária, camomila, gengibre,
agripal-ma, poejo, mirra-doce.
DORESMUSCULARESEDORES: folhas de arbor vitae,
pimen-ta-caiena, hortelã-pimenta.
ECZEMA: babosa, folhas de alcachofra, folhas de amorapreta,
erva-impigem, flores de giesta, bardana, botào-de-ouro,
quelidônia (maior), chicória, dente-de-leão, ènula, amor-perfeito,
marroio-branco, lavanda, malmequer, alteia, uva-da-montanha,
urtiga, milefólio.
ENVENENAMENTO POR HERA: plantas de goma,
impatiens pailida, estramônio, artemísia, feto-doce, erva-santa.
EPILEPSIA: alho, amor-perfeito, lobélia, malmequer, visco,
artemísia, valeriana.
ERUPÇÕES: lúpulo, tanchagem.
FEBRE: acônito, angélica, maçã, cravoila, bálsamo-de-meca,
bérberis, manjericão, vidoeiro, língua-de-passari-nho,
groselha-preta, sabugueiro-preto, álamo-preto, abrunheiro, cardosanto,
eupatório, borragem, fava-dos-pântanos, pimpinela-branca,
botão-de-ouro, ca-lêndula, carlina, gafaria, pimenta-caiena, cincofolhas,
prímula, dente-de-leão, rabo-de-cào, comiso, fílipên-dula,
flores de sabugueiro, hera-inglesa, carvalho-in-glês, eucalipto,
eríngio-feno, grego, violeta-de-jardim, ginseng, arruda-de-bode,
marroio-branco, hissopo, ca-chimbo-de-índio, artemísia, limão,
perpétua, lobélia, ligústica, magnólia, mandrágora, malmequer,
impe-ratória, barba-de-bode, milefólio, agripalma, azevin-ho-dasmontanhas,
oliveira, maracujá, poejo, ficaria, casca de romã, faiapreta,
quássia, framboesa, sabu-gueiro-vermelho, sálvia, sândalo,
salsaparrilha, sas-safrás, morango, sumagre, tormentilho, raiz de
cobra-da-virgínia, evônimo, carvalho- branco, casca de salgueiro,
pírola, absinto, milefólio, erva-santa.
FEBRE TIFÓIDE: sálvia, olmo.
FERIMENTOS: aloé-vera, amaranto, arnica, betônia, ervabicha,
bistorta, amora-preta, botão-de-ouro, calêndu-la, carlina,
amentilho, camomila, trevo, licopódio, confrey, prímula,
ciclâmem, dente-de-leão, escrofulá-ria, linho, genciana, varadourada,
selo-dourado, menta, cavalinha, sempre-viva-dostelhados,
alquemila, lariço, limão, tuia, pulmonária, bálsamo-damontanha, cebola, cacto pountia, amor-perfeito, papaia, tanchagem,
álamo, amieiro-espinhento, erva-de-são-joão, sanícula,
olmo, selo-de-salomão, goma- doce, plátano, vervena, pinheirobranco,
lírio-branco- do-lago, mar-garida-silvestre, índigosilvestre,
salgueiro, hamamé-lis, vulnerária, erva-santa.
GASTROENTERITE: cravoila, bálsamo, manjericão, palha
(amarela), bago do mirtilo, bistorta, groselha-preta, cálamoazul,
flores de giesta, fava-dos-pântanos, cen táurea,
camomila, trevos, tussilagem, ênula, eufrásia (vermelha),
cinco-em-rama, alho, hissopo, sanguinária, artemísia,

alquemila, alcaçuz, lisimáquia, alteia, milefólio, verbasco,
hortelã-pimenta, tanchagem, salva, cardo-de-são-benedito,
erva-de-são-joão, segure-slha, erva-prata, cálamo, tomilho,
menta-da-água, morango-silvestre, segurelha-de-inverno,
erva-de-feiticeira, azedinha.
GOTA: betônia, vidoeiro, dulcamara, erva-moura, mostardapreta, fava-dos-pântanos, bardana, aipo, camomila, confrey,
fílipêndula, genciana, rábano silvestre, estramônio, kava-kava,
açafrão-do-campo, barba-de-bode, acônito, azevinho-dasmontanhas,
urtiga, poejo, faia-preta, erva-de-são-joão,
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salsaparrilha, sassafrás, verónica, catinga-de-mulata, agrião,
mostarda-bran-ca, salgueiro, erva-de-feiticeira, erva-mate.
GRIPE: bálsamo, vidoeiro, amora-preta, cardo-santo, borragem,
pimpinela-branca, nogueira-branca, calêndu-la, cincofolhas,
trevo, tussilagem, fílipêndula, sabugueiro, alquemila,
lavanda, alteia, barba-de-bode, amor-perfeito, hortelã-pimenta,
raiz de pulmo-nária, prímula, alecrim, sálvia, milefólio.
HAUTOSE (MAU HÁLITO): anis, maça, erva-benta,
alcaravia, canela, trevos, endro, feno-grego, selo-dourado, tuia,
ligústica, mirra, salsa, hortelã-pimenta, alecrim, sálvia.
HEMORRÓIDAS: aloé, amaranto, fruto do loureiro,
vidoeiro, bardana, pimpinela-branca, camomila, sabugueiro, selodourado,
madressilva, castanha-da-índia, cava-linha, sempre-vivadostelhados, limão, pulmonária, milefólio, urtiga, cebola,
tanchagem, ficaria, caruru-de-cacho, álamo, selo-de-salomão,
cereja-preta silvestre, hamamélis, labaça-amarela.
HEPATITE: agrimônia, dente-de-leão, labaça, quelidôniamaior.
HERPES: erva-impigem, calêndula.
HIDROPISIA: alho, espinheiro, mandrágora.
ICTERÍCIA: agrimônia, bardana, quelidônia, dente-de-leão,
grama-da-praia, salsa, erva-de-são-joão.
INDIGESTÃO: angélica, anis-bálsamo, mostarda-preta, cardosanto, genciana-azul, fava-dos-pântanos, alcara-via, pimentacaiena,
camomila, confrey, coentro, maisena, cubeba, dente-deleão,
endro, eucalipto, funcho, matricária, alho, selo-dourado,
grindélia, lúpulo, pimenta-de-eavalo, hissope, junípero, lavanda,
tuia, ligústica, magnólia, milefólio, artemísia, noz-moscada,
papaia, salsa, hortelã-pimenta, ruibarbo, alecrim, açafrão, salva,
barba-de-bode, sândalo, saní-cula, segurelha, hortelã, mirra-doce,
cálamo, valeria-na, gengibre-silvestre, segurelha-de-inverno,
absinto, erva-boa.
INFECÇÕES RENAIS: trevo, dente-de-leão, grama-da-praia,
bastão dourado, quelidônia-maior, cavalinha, rfdz de salsa.
INFLAMAÇÃO: arnica, borragem briônia, pimpinela-branca,
camomila, morrião-dos-passarinhos, chicória, tussilagem, confrey,
feno-grego, ginseng, selo-dourado, goma, trepadeira de cerca,
lúpulo, lobélia, acônito, artemísia, verbasco, caruru-de-cacho,
sândalo, salsa-parrilha, olmo, selo-de-salomão, catinga-de-mulata,
salgueiro, pírola e hamamélis.
INSÓNIA: cânhamo, gafaria, camomila, trevo, dente-de-leão,
endro, urze, lúpulo, raiz-nervosa, maracujá, prí-mula, alecrim,
scutellaria^ aspérula.
INVEJA: camomila, gengibre, hortelã-pimenta.
LACTAÇÃO: angélica, anis, manjericão, erva-leitosa amarga,

borragem, pimpinela-branca, funcho, fraxinela, arruda-debode,
lúpulo, líquen islandês, lavanda, salsa, framboesa-silvestre.
LEPRA: olíbano, alho, mirra.
LEUCORRÉIA: bálsamo, uva-ursina, bistorta, nogueira preta,
centáurea, confrey, cubeba, feno-grego, selo-dourado,
marroio-hranco, junípero, kava-kava, alquemila, perpétua,
magnólia, mil-folhas, mirra, tanchagem, erva-de-santiago,
sálvia, erva-de-sao- João, olmo, su-maque, catinga-demulata,
tormentilha, árvore-de-cera, pírola, absinto.
MENOPAUSA: bálsamo, erva-bicha, espinheiro, lúpulo, alquemila,
raiz-da-vida, mil-folhas, visco, agripalma, artemísia,
alecrim, arruda, bolsa-de-pastor, valeria-na, aspérula, absinto.
NÁUSEA: arnica, aspargo, bálsamo, bálsamo-de-meca, cevada,
manjericão, cálamo, calêndula, alcaravia, camomila, trevo,
gengibre, ginseng, selo-dourado, lúpulo, menta, lavanda, poejo,
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hortelã-pimenta, faia-preta, salva, segurelha, hortelã, valeriana,
inhame-bravo, betônia, aspérula.
NEVRALGIA: pimenta-da-jamaica, botão-de-ouro, cânhamo,
camomila, prímula, meimendro, castanha-da-ín-dia, língua-decão,
árvore da kola, lavanda, visco, acônito, laurel-da-montanha,
rainha-do-pântano, scutellaria, selo-de-salomão, valeriana,
inhame bravo, salgueiro, aspérula, absinto, erva-mate.
OBESIDADE: maçã, bálsamo, centáurea, morrião-dos-passarinhos,
trevo, filipêndula, funcho, vara-dourada, hera-trepadeira,
lúpulo, líquen islandês, barba-de-bode, sementes de urtiga, ervadesão-joão, sassafrás, cocleária, agrião, salgueiro.
PARALISIA: lavanda, acônito.
PEDRAS NA VESÍCULA: amieiro, espinheiro, alcachofra,
bér-beris, chicória, dente-de-leão, filipêndula, linho, árvore do
linho, hissope, mandrágora, barba-de-bode, asclepidácea, salsa,
vervena, salgueiro, aspérula.
PLEURISIA: angélica, arruda, salva, olmo, verbena.
PNEUMONIA: acônito.
PRESSÃO ALTA: bérberis, erva-impigem, eupatório, cerefólio,
trevo, ferrugem, violeta-de-jardim, alho, gengibre,
espinheiro, visco, cebola, salsa, arruda, giesta-escoce sã,
solidéu, bico-de-cegonha, catinga-de-mulata, cere-ja-preta
silvestre, labaça-amarela.
PROBLEMAS MASCULINOS: carlina, licopódio, sementes
de melão, sementes de abóbora, óleo de açafroa, óleo de soja,
sementes de girassol, germe de trigo.
QUEIMADURAS: aloé, erva-moura, bardana, ealêndula,
morrião-dos-passarinhos, amor-de-hortelã, tussilagem, confrey,
pepino, gomífera, língua-de-cão, sem-pre-viva-dos-telhados,
líquen-irlandês, alquemila, linhaça, oliveira, tanchagem, choupo,
abóbora, faia-preta, semente de marmelo, sálvia, erva-de-são-joão,
olmo, espadana-doce, salgueiro, avelã-de-feiticeira.
RESFRIADOS: angélica, bálsamo, betônica, bago do mirtilo,
vidoeiro, sabugueiro, erva-impigem, vervena-azul, eupatório,
nogueira-branca, gatária, camomila, tussilagem, comiso (casca),
perpétua, matricária, figueira, galangel, alho, gengibre, ginseng,
vara-dourada (cinza), hera-trepadeira, goma, marroio-branco, hissopo,
erva-indiana, louro, limão, alcaçuz, lobélia, im-peratória,
milefólio, poejo, hortelã-pimenta, raiz de pleuris, espinho do

freixo, rosa, açafroa, sálvia, salsa-parrilha, cheiro-verde, palmeiraserra,
saponária, es-picanardo, valeriana, bistorta-da-Virgínia,
pinheiro-braneo, pírola, erva-de-feiticeira, absinto, mil-folhas,
erva-santa.
REUMATISMO: alfafa, pimenta-da-jamaica, aspargo, ervabicha,
erva-moura, vidoeiro-preto, sabugueiro-preto, mostardapreta,
bistorta-preta, borragem, madeira-de-buxo, bardana, carlina,
aquilégia, confrey, coentro, prímula, dente-de-leão, filipêndula,
bolota do sabugueiro, matricária, alho, urze, meimendro, menta,
rábano silvestre, imperatória, junípero, louro, mag-nólia, açafrãodocampo, acônito, urtiga, amor-perfei-to, caruru-de-cacho,
álamo, quássia, alecrim, sorveira brava, arruda, salsaparrilha,
sassafrás, scutellaria,
repolho, cálamo, agrião, salgueiro, pírola, grama-defeiticeira,
absinto, erva santa, teixo.
ROUQUIDÃO', amora-preta, groselha-preta, morrião-dospassarinhos,
tussilagem, confrey, alho, selo-dourado, líquen
islandês, alcaçuz, lobélia, pulmonária, feto de avenca, alteia, chádopântano, verbasco, quiabo, tanchagem, sorveira-brava, sálvia,
repolho, olmo, ce-reja-preta silvestre.
SANGRAMENTO NASAL: milefólio.
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TONSILITE: betônia, bistorta, nogueira-preta, selo-dourado,
lobélia, malva, verbasco, chá-de-nova-jersey, hor-telã-pimenta,
caruru-de-cacho, sorveira-brava, sálvia, olmo, catinga-de-mulata,
pinheiro-branco, salgueiro, hamamélis, jasmini-amarelo.
TORCEDURA: confrey, lavanda, lobélia, manjerona,
malmequer, alteia, catinga-de-mulata, acônito (arnica).
TORPOR: lavanda, visco.
TOSSE: acácia, agrimônia, amêndoa, angélica, anis, assafétida,
bálsamo-de-meca, bago do mirtilo, trílio, erva-leitosa
amarga, sabugueiro-preto, erva-impigem, borragem, quelidônia,
tussilagem, confrey, sobreiro, casca de amora-silvestre, cubeba,
ênula, hera-ingle-sa, prímula, linho, alho, ginseng, hera trepadeira,
urze, marroio-branco, rábano-silvestre, língua-de-cão, hissopo,
iïquen islandês, raiz-indiana, Uquen-irlandês, estramônio,
artemísia, limão, alface, alcaçuz, lobélia, ligústica, pulmonária,
avenca-cabelo-de-vênus, malvaísco, milefólio, verbasco, mirra,
quiabo, cebola, raiz de lírio, amor-perfeito, tanchagem, ervalepuris,
faia-preta, rabanete, trevo-vermelho, alecrim, arruda,
açafrão, sanícula, salsaparrilha, açafroa, repolho, olmo,
espinacárdio, drósera, cardo, vervena (azul), cravoila-da-água,
pinheiro-branco, ce-reja-preta silvestre, erva-santa, teixo.
TUBERCULOSE: agave, betônia, trílio, morrião-dos-passarinhos,
confrey, cubeba, eucalipto, feno-grego, linho, alho,
hera-trepadeira, pulmonária, mil-folhas, verbasco, raiz de
pleuris, sálvia, olmo, evônimo, agrião, árvore-de-cera, cerejapreta
silvestre, erva-santa, teixo.
TUMORES: hamamélis.
ÚLCERA DE ESTÔMAGO: alfafa, alteia, angélica,
amaranto, copo-de-leite, bálsamo, bálsamo-de-meca, bistorta,
bardana, calêndula, morrião-dos-passarinhos, confrey, urtiga-anã,
ênula, feno-grego, alho, linha-dourada, lúpulo, líquen-islandês,
sanguinária, alcaçuz, gnafálio, hibisco, urtiga, quiabo, poejo,
tancha-gem, sálvia, catinga-de-mulata, grama-de-feiticeira, azeda,

absinto.
VARÍOLA: gafaria, malmequer, açafrão.
VEIAS VARICOSAS: bérberis, erva-benta, bistorta, urtiga
cega, pimpinela-branca, calêndula, pimenta-caiena, espinheiro,
castanha-da-índia, malmequer, manjero-na, visco, casca de
carvalho, sálvia, sassafrás, bolsa-de-pastor, catinga-de-mulata,
árvore-de-cera, carva lho branco, hamamélis, azeda-silvestre.
VERTIGEM: bálsamo, betônia, gafaria, espinheiro, cachim
bo-de-índio, lavanda, limão, visco, agripalma, hor telã-pimenta,
rosa, arruda, sálvia, bolsa-de-pastor.
VERRUGAS: amieiro, espinheiro, calêndula, dente-de-leão,
figueira, alho, quelidônia-maior, sempre-viva-dos-te-lhados,
limão, mandrágora, erva-leitosa, verbasco, macho, drósera, sálviasilvestre.
VERMES: aloé, erva-santa, erva-impigem, fava-dos-pânta^
nos, cenoura, gatária, pimenta-caiena, ciclâmem, ênula, alho,
arruda-de-bode, rábano-silvestre, sem pre-viva-dos-telhados,
espora, limão, perpétua, arte mísia, amora, cebola, papaia, romã,
semente de abóbora, quássia, tamarindo, catinga-de-mulata, es
tragão, tomilho, carvalho-branco, ameixa-silvestre, semente de
absinto, absinto, vulnerária.
VESÍCULA BILIAR: agrimônia, alcachofra, bérberis, barda
na, quelidônia, centáurea-menor, chicória, licopódio, margarida,
dente-de-leão, ênula, fumaria, alho, genciana, hepática, lavanda,
milefólio, artemísia, cebola, hortelã-pimenta, rabanete, alecrim,
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morriao-escar-late, erva-de-feiticeira, absinto, linho-bravoamarelo

