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C, tanino e resina. Pode deixar algumas pessoas mais fotossensíveis e causar 

dermatite em raros casos. 

O nome popular Erva-de-São-João é em honra aos Cavaleiros de São João de 

Jerusalém que usavam o Hipericão para tratar feridas de campo de batalha, 

durante as Cruzadas. Devido ao fato da hipericão produzir uma cor vermelha 

luminosa, O Hipericão é associado com sangue e frequentemente utilizado no dia 

24 de junho, o dia do banquete de João Batista (a data em que ele foi decapitado). 

Era usada como proteção do mal. 
 


