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RESUMO 

 

Chenopodium ambrosioides L., popularmente conhecida “como erva-de-santa-maria”, é uma planta 
extensamente disseminada no Brasil e no mundo. Estudos farmacológicos demonstram seu potencial 
terapêutico, sendo uma das plantas mais utilizadas como remédio tradicional no mundo. O presente 
artigo objetivou apresentar estudos sobre a erva-de-santa-maria relacionados ao seu uso popular 
como vermífugo. Trata-se de um levantamento bibliográfico feito a partir de publicações científicas 
disponíveis em bases de dados eletrônicas, em português e inglês. Os trabalhos encontrados 
explanaram sobre o amplo emprego da Chenopodium ambrosioides L. como remédio tradicional, 
atribuindo sua consagrada atividade terapêutica anti-helmíntica à grande concentração de ascaridiol 
em seu óleo essencial, também relacionado com outras possíveis propriedades da planta, como 
atividade analgésica, antifúngica e antitumoral. Desta forma pode possuir diversas aplicações 
clínicas, necessitando de mais pesquisa cientifica para identificação de seus compostos e elucidação 
de seu mecanismo de ação e atividade farmacológica, bem como avaliação de sua toxicidade, para o 
desenvolvimento de fitoterápicos seguros e eficazes.  

 
Palavras chave: Anti-helmíntico, Chenopodium ambrosioides L., erva-de-santa-maria. 
Linha de Pesquisa: Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. 
 

 
ABSTRACT 

 

Chenopodium ambrosioides L., popularly known as “erva-de-santa-maria”, is a plant widely disseminated 
in Brazil and worldwide. Pharmacological studies demonstrate its therapeutic potential, being one of the 
most used plants as a traditional remedy in the world. This article aimed to present studies on the erva-
de-santa-maria related to its popular use as vermifuge. It is a bibliographic survey made from scientific 
publications available in electronic databases, in Portuguese and English. The works found explained the 
wide use of Chenopodium ambrosioides L. as a traditional remedy, attributing its renowned anthelmintic 
therapeutic activity to the high concentration of ascaridiol in its essential oil, also related to other possible 
properties of the plant, such as analgesic, antifungal and antitumor. In this way it can have several 
clinical applications, requiring more scientific research to identify its compounds and elucidate its 
mechanism of action and pharmacological activity, as well as its toxicity assessment, for the 
development of safe and effective herbal medicines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde os primórdios da civilização, o homem sempre buscou retirar recursos da 

natureza para suprir suas necessidades básicas. Entre esses recursos, é evidenciada 

a permanente utilização das plantas para uso terapêutico no tratamento de diversas 

enfermidades, um conhecimento empírico passado ao longo de gerações por séculos. 

No Brasil o conhecimento e uso tradicional das plantas medicinais inicia-se a partir dos 

primeiros habitantes, os indígenas e se mistura aos conhecimentos dos africanos 

escravizados, dos europeus e demais imigrantes. O uso tradicional de plantas pela 

população despertou o interesse por pesquisas visando averiguar sua eficiência 

terapêutica e possíveis riscos, proporcionando a descoberta de novos compostos 

bioativos e medicamentos fitoterápicos que demonstram possibilidades reais no 

tratamento de diversas doenças (ALMEIDA, 2011; OLIVEIRA, et al., 2014). 

Segundo Lorenzi e Matos (2002), a espécie Chenopodium ambrosioides L., 

popularmente conhecida como erva-de-santa-maria, matruz, mentruz, dentre outros, é 

uma planta da família Amaranthaceae, oriunda do México, mas que se desenvolve 

bem em todos os países com um clima temperado e tropical. 

É uma planta herbácea que contém propriedades aromáticas fortes e 

características, onde o princípio ativo é geralmente encontrado no óleo de suas 

sementes. Esta planta de pequeno porte possui propriedades com um grande 

potêncial  antiparasitário, sendo considerada tóxica quando administrada em altas 

doses, independentemente da via de administração (MATOS, 2011). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a erva-de-santa-maria é uma das 

plantas mais utilizadas como remédio tradicional no mundo. O conhecimento popular 

indica que seu potencial terapêutico vai além de suas propriedades anti-helmínticas, 

sendo uma planta potencialmente digestiva, antimicrobiana, anti-inflamatória, 

antisséptica, cicatrizante e antifúngica (LORENZI; MATOS, 2002; MATOS, 2011; 

CHEKEM, 2010). 

Deste modo, demonstra ser uma planta muito promissora, elencando uma série 

de possibilidades e aplicações clínicas evidenciando a necessidade de mais pesquisa 

cientifica (JARDIM, 2006; OLIVEIRA, 2014).  

O presente artigo refere-se a uma revisão bibliográfica, com objetivo de 

apresentar estudos existentes sobre a erva-de-santa-maria relacionados ao seu uso 
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popular como vermífugo. Utilizou-se para construção deste artigo a pesquisa em base 

de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Pubmed, livros e teses. Por se 

tratar de uma pesquisa sobre o uso popular da planta, foram citados alguns estudos 

antigos. Foram selecionados artigos entre  os meses de fevereiro e junho de 2020. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
Chenopodium ambrosioides L. é uma planta pertencente a família 

Amaranthaceae que abrange cerca de 2.360 espécies. Apenas no Brasil, há cerca 

de 150 delas, sendo que o gênero Chenopodium contém em média 100 espécies 

(CARVALHO FRANCO et. al., 2010; SÁ; SOARES; RANDAU, 2015). Popularmente 

em território nacional, ela possui inúmeras denominações como erva-de-santa-

maria, mastruz, mastruço, erva-das-cobras, ambrósia-do-méxico, chá-do-méxico, 

apazote, lombrigueira, quenopódio, arsênia vermífuga (LORENZI; MATOS, 2002; 

STATSI LUIS et. al. 2002) e Ka’aare em guarani (NOELI, 1996). Em outros países 

também há deisgnações diferentes para a planta como “yerba de Santa Maria" ou 

"paico" (Arg.); "epazolt" (Mex.); "american worm seed", “jerusalen oak" (USA) 

(CAMARGO; SCAVONE, 1978).   

A planta é oriunda da América Central, tendo o México como origem mais 

provável, porém está disseminada extensamente pelo mundo por consequência de 

seu crescimento silvestre em regiões com clima tropical, subtropical e temperada, 

sendo no Brasil considerada uma erva daninha (SÁ; SOARES; RANDAU, 2015; 

LORENZI;MATTOS, 2002).  

A Chenopodium ambrosioides L. é uma planta herbácea, anual ou perene, 

muito ramificada. Contém folhas simples e alternadas, lanceoladas, com pecíolos 

curtos e de diversos tamanhos. Flores pequenas, verdes, hermafroditas e 

monoclamídeas. Os frutos do tipo aquênio, de formato esféricos e pretos, são ricos 

em óleos. A erva pode chegar a atingir até 1 metro de altura (LORENZI; MATTOS, 

2002). Oliveira Layla et. al. (2014) descreve ainda que a reprodução da erva se dá 

por meio das sementes, frisando também o característico odor desagradável. 

 
Figura 1: Chenopodium ambrosioides L. 
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Fonte: Flora Digital: Scwirkowski, 2011. 
 
 

A espécie possui uso tradicional no mundo todo, no tratamento de 

enfermidades de etiologias diversas. Na Espanha, por exemplo, onde é conhecida 

como “chá da Espanha”, a C. ambrosioides L., é utilizada para digestão 

(SANTAYANA et al., 2005). 

De acordo com Lorenzi e Matos (2002), baseado nos levantamentos de dados 

da Organização Mundial da Saúde, a Chenopodium ambrosioides L. é uma das 

plantas mais utilizadas como remédio tradicional no mundo. A própria medicina 

popular brasileira demonstra o grande potencial biológico com as diversas 

indicações populares para variados tratamentos de enfermidades. Lorenzi em seus 

estudos anteriores (1987), descreve ainda, que a erva é aplicada popularmente 

como antirreumática, anti-helmíntica e estomáquica. O sumo das suas folhas é bastante 

utilizado em misturas com leite no tratamento de doenças respiratórias, como em 

casos de bronquite e tuberculose. A sua trituração é aproveitada em forma de 

compressas ou ataduras para reduzir processos inflamatórios em contusões.  

Segundo os estudos levantados por Volpato et. al (2009), os imigrantes 

haitianos que vivem em Cuba citam outras formas de preparo da erva-de-santa-

maria no tratamento de parasitas intestinais, como em banhos infantis que muitas 

vezes são utilizadas a decocção das folhas e partes aéreas, ou então, essas partes 

vegetais são esmagadas e adicionadas diretamente ao banho. Em ocorrência de 

episódios agudos de parasitoses, o remédio deve ser tomado diariamente no 

período de três ou sete dias, antes do café.  
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Segundo Morais et al. (2005), no nordeste do Brasil, onde é popularmente 

chamada de mastruz, ou mastruço, a Chenopodium ambrosioides L. é largamente 

utilizada, tendo suas folhas são batidas no liquidificador com leite para tratamentos 

de gripe e, no auxílio na recuperação de fraturas ósseas de animais, onde as folhas 

são amarradas no local da fratura. Em estudo levantado em Cajueiro da Praia, Piauí, 

a erva-de-santa-maria demonstrou ser a planta mais utilizada pela comunidade 

principalmente no combate à gripe, seguida por má digestão (SANTOS et al. 2016) 

A erva-de-santa-maria também é empregada como repelente no meio rural do 

Brasil, contra piolhos, pulgas e carrapatos, onde são dispostas secas acima do 

colchão ou no lençol da cama (BORBA; AMORIM, 2004). 

Em um inquérito realizado com 100 pacientes, numa faixa litorânea da Bahia, 

região endêmica de leishmaniose tegumentar causada por Leishmania braziliensis, 

identificaram 49 espécies vegetais utilizadas para tratar a ulceração cutânea 

causada por esta espécie de Leishmania, sendo a Chenopodium ambrosioides L. 

indicada por 31% dos entrevistados para o tratamento. (FRANÇA; LAGO; 

MARSDEN, 1996; BEZERRA, 2006).  

Monzote et al. (2007) analisaram a atividade do óleo essencial da planta 

sobre a Leishmania amazonensis, confirmando uma ótima atividade contra as 

formas amastigota e promastigota do parasito sendo aplicado por via intraperitoneal 

e oral, usando comparação com o medicamento de referência, a Anfotericina B.  

Ainda assim, destaca-se que a utilização do óleo essencial para tratamento de 

verminoses, extraído geralmente das partes aéreas da Chenopodium ambrosiodes 

L., é o uso popular mais frequente, estando esta propriedade ligada ao alto teor do 

ascaridiol do óleo essencial, constituido por monoterpenos, onde o ascaridol é o 

componente predominante (SÁ; SOARES; RANDAU, 2015). 

 

Quadro 1 - Nomes e usos populares da Chenopodium ambrosioides L. conforme regiões:  

 
Nome Popular 

 
Uso Popular 

 
Referências 

BRASIL 
Erva-de-santa-maria, mentruz 
(Sudeste); Mastruz, mastruço 
(norte-nordeste); 
Ka’aare (em guarani) 

Anti-helmíntica; Anti-fúngica; 
dores musculares;  
expectorante; lesões cutâneas 
de leishmaniose; repelente; 
antibacteriana;  Emenagoga e 
tônica (indígenas)  

Lorenzi; Matos (2002); Cheken 
et al., (2010); Jardim (2006); 
Monzote et al. (2007) Borba; 
Amorim, (2004); Noeli (1996) 
Marins et al., (2011) 

ÁSIA 
Wormseed, Mexican tea, 

Anti-helmíntica (China) Chu et al., 2011 
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epazote (China). 
EUROPA 
Té, té borde, té burrero, té de 
España, té de Europa, té de 
Méjico, té de Montserrat, té de 
Nueva España, te español, té 
falso, té hormigoso, té 
hormiguero, té rico, té silvestre, 
te verde (Espanha). Tè sicilianu 
(Itália) herbe aux vers (França) 

Digestivo e laxante 
(espanha) ; Anti-
helmintico (itália)  

Santayana et al., 2005. 
Napoli (2008); Camargo; 
Scavone (1978) 

ÁFRICA 
Taimborontsiloza, 
Tetrolokolobe’ or  
‘Akatasevabe (Madagascar); 
Kanunca uncono Distrito de 
Massingir) 

Anti-helmíntico, 
cardiotônico e 
antiespasmódico. 
(Madagascar); Dor de 
estômago e úlceras 
intestinais (Distrito de 
Massingir) 

Cavalli (2004); Ribeiro et 
al., 2010. 

Outros países da américa: 
paico, hierba santa, hierba de 
Santa 
María, hierba hedionda, paico 
macho, paico oloroso, pichín y 
té de los jesuítas (colombia);  
Epazote (México); Sime kontwa 
(Caribe) 

Anti-helmíntico (Caribe), para 
digestão e 
carminativo.(Colombia) Picadas 
de escorpião (méxico);  

Jaramillo; Duarte; 
Delgado (2012); 
Blanckaert et al., (2010); 
Quinlan et. al (2002) 
 

Fonte: Autoral 

A associação entre a larga utilização tradicional da erva-de-santa-maria como 

vermífugo e a atividade anti-helmíntica do ascaridol é antiga, com autoria de Smillie 

e Pessoa, em 1924. O composto, ainda tem sido relacionado com outras atividades 

da planta, como atividade analgésica, antifúngica e antitumoral (SÁ,2013;  MATOS, 

2011). 

A ação antiparasitária do ascaridiol está relacionada ao efeito inibitivo dos 

parasitas intestinais produzido por meio da perda de aderência nos tecidos. Este 

princípio ativo está ausente no extrato aquoso. O ascaridol contém na sua 

composição o grupo funcional peróxido (figura 2), que o enquadra a classe dos 

monoterpenos bicíclicos (OLIVEIRA; FERREIRA; BARROSO, 2014; MATOS, 2011). 

 

Figura 2 – Estrutura química do ascaridiol 
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Fonte: Matos, 2011. 

Cabe também ressaltar que a composição química do óleo essencial diverge 

consideravelmente quanto à porcentagem de seus compostos bioativos, em função 

do local de coleta do material vegetal, sendo que no Brasil o ascaridiol é o 

componente majoritário, enquanto que em outros países a literatura indica que é 

encontrado muitas vezes em porcentagem mínima (VIEIRA et. al 2011). 

Além do óleo essencial, esta planta gera diversos metabólitos 

secundários, aos quais também é atribuída atividade farmacológica. 

Conforme os trabalhos realizados por Vieira et. al. (2011), entre os componentes 

químicos examinados com base nas folhas, a erva apresentou compostos fenólicos, 

taninos, catequinas, saponinas, triterpenóides e flavononas. Já na prospecção 

fitoquímica do extrato metanólico efetuado por Pereira, Nara et. al (2015) foram 

identificados os seguintes compostos: taninos pirogálicos, taninos flobabênicos, 

flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, auronas, flavonóis, leucoantocianidinas, 

catequinas, flavononas. 

O estudo etnofarmacológico de Quinlan et. al (2002) sobre tratamento de 

vermes intestinais em Dominica no Caribe, demonstrou a indicação da planta por 

73% da população entrevistada. Os dominicanos frequentemente transplantam 

arbustos para o seu quintal ou jardim da casa, preparam e consomem um chá de 

Chenopodium ambrosioides, com bastante regularidade. Eles fazem a infusão 

quebrando e soltando um ramo de cerca de 25 cm de comprimento, com 

praticamente de 15 a 20 folhas, completo com galhos e flores, em 1 de água 

fervente. Metade das mães do estudo deu uma pequena quantia de chá aos seus 

filhos todas as manhãs (a quantidade de líquido depende do tamanho do peso da 

criança). Outras preferem dar uma chávena de chá por semana ou mais. Mais da 

metade dos entrevistados dizem se eles sentem um pequeno desconforto 

estomacal, ou se eles suspeitam de verminose, os mesmos se medicam com chá da 

erva. Várias pessoas relatam que quando consomem a infusão dizem regularmente 

que nunca (ou raramente) têm vermes nas suas fezes. 

O tratamento das parasitoses intestinais em geral, se faz com anti-helmínticos 

de síntese como benzimidazóis (albendazol e mebendazol), piperazina e derivados, 

entre outros. Contudo, a epidemiologia desta doença permite compreender, algumas 
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limitações em se ter acesso a estes fármacos, como o custo e pouca disponibilidade, 

frequentemente, decorrente de distância entre as áreas afetadas e as comerciais 

(MATOS, 2011). Logo, mesmo com a evolução de vermífugos sintéticos, a planta 

continua sendo utilizada como recurso terapêutico de doenças parasitárias em todo 

o mundo, por exemplo, em países da América como no caso do Brasil (PINTO; 

AMOROZO; FURLAN, 2006; ALMEIDA et al., 2009), Colômbia (JARAMILLO; 

DUARTE; DELGADO, 2012), no México (BLANCKAERT et al., 2010) Cuba 

(VOLPATO et al., 2009) e Dominica (QUINLAN et. al, 2002); em países da África 

como em Madagascar (CAVALLI, 2004), também na Itália (NAPOLI, 2008) e na 

China (CHU; HU; LIU, 2011). 

Entretanto, segundo Ribeiro (2008), mesmo sua intensa utilização popular, a 

espécie foi tirada da Farmacopéia Brasileira de 1926, devido à sua toxicidade, pois 

há relatos de irritação de mucosa, convulsões, vômitos, vertingens, dores de cabeça, 

problemas renais e hepáticos e até mesmo surdez temporária. De acordo com Matos 

(2011), essa toxicidade da Chenopodium ambrosioides L. demonstra variação 

decorrente do modo de preparação (infusão, decocção ou óleo essencial) e das 

substâncias ativas presentes em maior quantidade. Há a necessidade de mais 

pesquisas a respeito da toxicidade desta espécie, para prevenir que efeitos nocivos 

decorram de sua utilização.  

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do exposto evidenciou–se que a espécie Chenopodium ambrosioides L., 

popularmente conhecida como erva-de-santa-maria, possui ampla utilização como 

remédio tradicional decorrente de sua consagrada atividade terapêutica anti-

helmíntica, podendo correlacionar o conhecimento empírico às propriedades biológicas 

atribuídas à grande concentração de ascaridiol em seu óleo essencial. O composto, 

ainda tem sido relacionado com outras atividades da planta, como atividade 

analgésica, antifúngica e antitumoral.  

Entretanto, é necessário realizar pesquisas a fim de elucidar o mecanismo de 

ação e atividade farmacológica das substâncias ativas da planta, já que os estudos 

encontrados também listam outros usos tradicionais e demonstram que a erva-de-

santa-maria gera diversos metabólitos secundários, com possíveis aplicações clínicas, 
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necessitando validação dessas propriedades medicinais, através do isolamento destes 

compostos, com avaliação da eficácia e toxicidade, possibilitando o desenvolvimento 

de fitoterápicos seguros e eficazes, com reprodutibilidade de ação.  

. 
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