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INTRODUÇÃO 
 Insônia é um distúrbio caracterizado pela dificuldade de iniciar ou manter o sono, gerando um 
sono perturbado e que não permite a recuperação de energia, prejudicando as outras atividades 
diárias do indivíduo. Pesquisas apontam a produção inadequada de serotonina pelo organismo e o 
estresse provocado pelo desgaste cotidiano como principais causas da doença. Além destas, 
problemas psiquiátricos como ansiedade, depressão ou uso de alguns medicamentos em longo prazo 
e de bebida alcoólica; no último caso, principalmente, após a suspensão do consumo, também 
podem levar ao quadro insone.  
 A insônia primária se caracteriza ou por uma atividade mental intensa ou por uma resposta 
anormal a estresses, como, por exemplo, perdas, dificuldades financeiras, doenças, ou até mesmo 
coabitar com um parceiro, mudanças, promoções no trabalho, entre outros. Algumas das 
consequências da insônia em longo prazo são irritação, dificuldade para se concentrar ou de 
memória, sintomas de depressão, entre outras. 
 O tratamento pode ser com medicamentos, pequenas mudanças de hábito como não 
consumir cafeína, tomar um banho morno antes de dormir para relaxar os músculos, comprar um 
colchão adequado e praticar atividades físicas. As plantas medicinais também podem ser um método 
de tratamento. Estudos mostram que cada vez mais, a população acredita na eficácia das plantas 
medicinais e até mesmo cultivam algumas espécies em suas residências. Mas essa população deve 
ser alertada sobre os riscos do uso de cada planta e das interações medicamentosas a que elas 
podem levar. 
 Uma das plantas medicinais que podem ser usadas contra a insônia é a Passiflora incarnata, 
maracujá no popular, que tem efeitos sedativos, hipnóticos, calmantes, e soníferos. Assim, a pessoa 
insone, ao tomar uma infusão antes de dormir, consegue ficar mais relaxada e menos estressada 
pelos acontecimentos do dia, podendo ter um sono contínuo e recuperar as energias. 
 
 
OBJETIVO 
 O objetivo deste trabalho é fazer seguimento do uso da Passiflora incarnata, popularmente 
conhecido como maracujá, mostrar como a planta medicinal pode ajudar no tratamento da insônia, 
promovendo o uso racional da mesma. 
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METODOLOGIA 
 Após pesquisas em livros e em artigos científicos, sobre dados da planta estudada, no caso, 
a Passiflora incarnata. Estabeleceu-se a relação desta com o tratamento da insônia, indicando as 
vantagens e desvantagens de se utilizar a fitoterapia nesta situação. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Passiflora incarnata é uma planta medicinal originária do Sul da América do Norte, pertence 
à família das Passifloraceae, sendo popularmente conhecida como maracujá. Sendo uma planta 
trepadeira e perene, tem folhas alternadas, caule glandular e flores solitárias, é bem resistente, 
podendo ser cultivada em ambientes de temperatura média e colhida preferencialmente no mês de 
fevereiro, levada, depois, para secagem e processamento. 
 Seus princípios ativos são a Passiflorina, Flavonóides, C-glicosídeos e Alcalóides (harmana), 
tendo efeitos sedativos, calmantes, soníferos e hipnóticos. Assim, com a sua principal posologia 
sendo a infusão de 3g a 5g de folhas secas em 250 ml de água, tomando uma xícara antes de dormir, 
ou até mesmo três vezes ao dia, dependendo do caso, é possível para o paciente ficar mais relaxado 
e alcançar o objetivo do tratamento que é levá-lo a ter uma noite de sono contínua e sem maiores 
distúrbios.  
 Apesar das vantagens, seu uso exige alguns cuidados. Suas interações medicamentosas são 
com hipnóticos e ansiolíticos, ao intensificar suas ações; com fármacos neuropsíquicos, ao diminuir o 
fluxo sanguíneo, podendo gerar dormência corporal; com álcool e outras drogas, ao aumentar a 
sonolência; com altas quantidades e misturado com aspirina, varfarina ou heparina, antiplaquetários e 
antiinflamatórios não esteroidais, pode levar a sangramentos. Além disso, pode diminuir a pressão e 
os reflexos. 
 Para alcançar o resultado esperado, é necessário fazer o seguimento do uso de planta 
medicinal, onde são necessárias as informações do paciente, juntamente com seu estilo de vida e 
principais hábitos cotidianos. Além das informações pessoais, no seguimento, devem constar todas 
as informações sobre a planta medicinal usada no tratamento, desde o nome da planta até as suas 
interações medicamentosas e efeitos adversos. Assim, torna-se mais fácil fazer o acompanhamento e 
o tratamento do paciente. O paciente deve ser acompanhado e orientado por um profissional 
responsável, que de tempos em tempos, deve avaliar o progresso do tratamento e verificar a sua 
eficácia para a promoção da saúde e bem estar do seu paciente. 
 
 
CONCLUSÃO 
 A partir deste trabalho, pode-se perceber que a utilização de produtos de origem vegetal para 
o tratamento de problemas de saúde vem aumentando gradativamente devido ao interesse da 
população pelo uso de terapias naturais.A Passiflora incarnata é eficaz contra a insônia por deixar o 
indivíduo mais relaxado e mais propenso a dormir com maior tranqüilidade, porém, por ter algumas 
interações com fármacos alopáticos e outros problemas de saúde, devem existir precauções com o 
seu uso. Assim, a população deve ser orientada devidamente por profissionais qualificados a fim de 
levar à eficácia total da planta para o tratamento. 
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