
Erva S

www
 

(vari

Gera

enco

leste

Usos

disen

ferid

incha

Prop

As q

hem

gálic

oleo

Na 

incha

usad

amig

deslo

hem

bene

Gera

Na c

sere

alime

S. Roberto 

w.amoravida.

edade pro

anium rich

ontradas na

e do Medite

s Tradici

nteria, dism

as na boca

aços nos o

priedades 

qualidades

orragias, a

cos) contrib

resina e ác

medicina a

ados. O pó

do o líquido

gdalite e 

ocamentos

orróidas. D

eficiam os 

anium espa

culinária, as

m conside

entos. 

pt 

otocarnívora

ardsonii e

a maior pa

errâneo. Pe

ionais: am

menorréia, 

a, fraturas, 

olhos, leuco

Medicinais

s adstringe

assim a pla

buem para 

cido cítrico.

alternativa,

ó de Gerân

o para limp

feridas. C

s, picadas 

Ducha par

mesmos 

antam mosq

s flores e fo

eradas sab

a da erva)

e mais de 

rte em regi

ertence a fa

migdalite, 

dor de den

gastrite, he

orréia, pele 

s: adstringe

entes do G

nta se torn

este efeito

 

, é utilizad

nio é aplica

peza buca

Cataplasma

de inset

ra leucorré

quando e

quitos. O u

olhas são c

borosas, a

O Ger

flores 

medic

inclui 

ro

Geran

Raiz-G

), Geranium

 outras 4

iões tempe

amília Gera

cólera, d

nte, dor de

emorragia,

oleosa, pro

ente, antivi

Geranium 

a útil no co

. Além diss

da compre

ado a ferida

l ou garga

a para s

to, erupçõ

éia. O vap

estão mui

uso do Gerâ

comestívei

a menos q

ranium é u

que 

cinais. O G

as 

obertianum

nium mac

Grande), 

m caespito

00 espéci

eradas do p

aniaceae. 

deslocamen

garganta, 

 hemorrag

olapso, úlc

irótico, hem

constringe

ombate a ú

so, o Geran

essas para

as que apre

arejo para 

sangramen

ões cutâne

por facial 

to oleosos

ânio é cons

s, mas são

que sejam

um gênero 

possuem 

Gerâniode 

espé

maculat

m (Erva-de

crorrhizum 

Geranium

ocum, Gera

es de pla

planeta, pri

ntos, diab

erupção c

ia pós-part

eras. 

mostático, v

em o tecid

lceras. Os 

nium possu

a o tratam

esentam sa

dores de g

to de fer

eas, dores

e o enxag

s. As folh

siderado m

o muito ads

m misturada

de plantas

propried

nome co

écies Gera

tum, Gera

e-São-Robe

 (Gerâni

m viscossi

anium bick

antas, que

incipalmen

betes, dia

cutânea, fer

to, hemorró

vulnerário. 

do e estan

taninos (á

ui quimicam

mento de o

angrament

garganta, t

ridas, frat

s de den

gue no ca

has moída

uito seguro

stringentes

as com o

s com 

dades 

omum 

nium 

nium 

erto), 

o-de-

imum 

knelli, 

 são 

te no 

rréia, 

ridas, 

óidas, 

ncam 

cidos 

mente 

olhos 

os. É 

tordo, 

turas, 

nte e 

abelo 

s do 

o. 

para 

outros 



Erva S. Roberto 

www.amoravida.pt 
 

O Geranium é oriundo do grego gheranos, em referência a semelhança da fruta 

com o bico de um pássaro longo. Índios nativos americanos utilizavam o Geranium 

para estancar sangramentos. 


