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Triazolam (Halcion) contra placebo e uma combinação de Valeriana (Valeriana 

officinalis) e Erva-Cidreira (Melissa officinalis). A combinação de ervas foi 

considerada tão eficaz quanto a droga. 

Acredita-se que os taninos e outros extratos fitoquímicos da Erva-Cidreira são 

recomendados para combater os vírus da caxumba e herpes. Na medicina 

alternativa, é usada em compressas para inchaços como gota e febre. Aplicada a 

eczema e dores de cabeça. A Erva-Cidreira é usada em máscaras faciais e loções 

de beleza. É elemento presente na Aqua Mirabilis (Água milagrosa) e na Água 

Carmelita, uma mistura de água, álcool e óleos essencial, que inclui a Melissa 

officinalis e Angelica. Versões modernas da Água Carmelita ainda são vendidas na 

Europa. Usada como erva de banho, óleo de massagem e perfume. A Erva-

Cidreira é composta de óleos voláteis (citral, citronelal, acetato de eugenol, 

geraniol e outros componentes), princípio amargo, resina, polifenóis, taninos, 

flavonóides, ácido succínico, ácido rosmarínico e triterpenoides. 

O Uso da Erva-Cidreira na Culinária 

Na culinária, a Erva-Cidreira é utilizada em carnes, saladas, marindas, verudras, 

geléias, pudins, guarnições, vinagres, licores (Beneditino e Chartreuse). As folhas 

secas não são consideradas tão saborosas quanto frescas. 

Como Fazer o Chá de Erva-Cidreira 

Para preparar o chá de Erva-Cidreira, as folhas verdes frescas verdes devem ser 

colocadas em forma de infusão em água. A variação de quantidade de folhas para 

cada 1 litro de água pode variar de acordo com o gosto e necessidade de cada 

pessoa, vez que quanto mais concentrado (de folhas) for o chá, maior será seu 

efeito sedativo. Para um chá mais fraco, cerca de 20 gramas por litro é suficiente, 

já para um chá de Erva-Cidreira com efeitos sedantes mais acentuados, cerca de 

50 a 60g de folhas são suficientes. Pode ser tomado de 2 a 4 xícaras de chá por 

dia. 

Efeitos Colaterais e Contra-Indicações 

A Erva-Cidreira é considerada segura, inclusive para crianças, mas pode abaixar a 

função tiróide, o que pode ser benéfico para algumas pessoas, mas pode 

prejudicar outras. 

História e Curiosidades 
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Melissa é derivado do grego e significa “mel de abelha”, vez que é a flor favorita 

das abelhas. Esta erva era sagrada no templo de Diana. O óleo essencial da Erva-

Cidreira é de cor amarelo-pálida, com um leve aroma de limão fresco. O custo do 

óleo essencial da Melissa officinalis é bastante elevado, vez que pode ser 

necessário até sete toneladas da planta para extrair apenas um litro de óleo 

essencial puro. 
 


