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Fito        terapia
Es la ciència que estudia la utilització dels 

productes d’origen vegetal amb finalitat 
terapèutica, per prevenir, atenuar, o curar 

un estat patològic. 



Alimentación y Fitoterapia

Parte utilizada o droga vegetal: se le llama así a la 
parte o partes de la planta que le confieren su 

utilidad alimenticia o terapéutica. 
Principio activo: el poder aromático o curativo de 
una especie medicinal le viene dado por uno o más 
componentes que se encuentran en esa parte de la 

planta. 
Puede tomarse o administrarse bajo diferentes 

formas o preparados: condimento en alimentos, o 
cápsulas, infusión, jarabes, ungüentos, 

Dos tarros para ungüentos del antiguo Egipto (ca. 1400 adC) 



Principis actius, metabolisme 2ari
Els vegetals disposen 
d'una diversitat 
química de 
substàncies actives 
resultat de la seva 
relació amb el medi 
extern i que l‘home 
utilitza amb finalitats 
aromàtiques, 
terapèutiques...



Activitat i Usos

• Els principis actius són els responsables 
del efecte terapèutic. Mecanisme acció.

• Les drogues vegetals o els seus preparats 
poden ser utilitzats per curar o prevenir.

• Algunes de les afecciones que es poden 
tractar amb plantes son les 
gastrointestinals, vies biliars, trastorns 
psíquics, tos i refredats, afeccions 
urinàries, hepatoportectors, vasculars, 
dermatològics, etc. Malalt. cròniques.



Precaucions

• Algunes plantes poden provocar reaccions 
adverses , intoxicació per sobredosi o 
interaccions pernicioses amb altres 
substàncies . 

• A més s'han de tenir altres precaucions 
davant l'ús de plantes amb efecte 
farmacològic actiu . 

• Abans de collir cal assegurar d'haver 
identificat correctament la que es busca . 



TOXICITAT

• Les plantes medicinals poden ser tòxiques 
per elles mateixes (mandioca, sorgo, 
patata, dulcamara) inclús mortals (cicuta, 
acònit, didalera, estramoni), depenent de 
la dosis, via d'administració, o per 
adulteracions, falsificacions o 
contaminants ambientals (pesticides, 
metalls pesants, contaminació microbiana, 
etc.).



TOXICITAT

Segons el grup de principis actius :
• Saponines: irritants del tub digestiu i 

hemolitzen els glòbuls vermells de la sang 
(via endovenosa). Ex. Castanyer d'indies, 
heura, sabonera, etc.

• Tanins: combinació amb proteïnes i 
minerals impedint la seva degradació o 
absorció, inhibició d'algun enzim digestiu, i 
fins i tot a dosis altes poden ser 
hepatotòxics.



TOXICITAT

• Heteròsids cianogenics: responsables de 
greus intoxicacions per àcid cianhídric 
(paralitza el centre nerviós bulbar i 
respiratori) a elevades dosis. Ex. Ameles 
amargues, etc.

• Heteròsids antraquinònics: forts dolors 
abdominals. Ex. Sen, fràngula, càscara 
sagrada, etc.

• Heteròsids cardiotònics: paràlisis 
cardíaca. Ex. Didalera, conval·lària, etc.



TOXICITAT

• Olis essencials: irritants, abortius (sabina, 
tuia, ruda), convulsionants i hipnòtics 
(absenta, matafaluga, tuia, anet, hisop, 
romaní, fonoll, sàlvia, melissa), 
broncospasmes (eucalipte, menta, xiprers) 

• Ranunculòsids: vesicant via tòpica i 
inflamatòria al tub digestiu.

• Cumarines: fotosensibilitzants
(furanocumarines) amb raigs UV. Ex. 
Bergamota, imperatòria, etc.



Historia

Les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) han 
estat emprades com aliment i terapèuticament 
des de l'inici de la relació vegetal-animal. Les 
plantes ja existien abans de l'evolució de l'home 
a Homo sapiens, i aquest va descobrir fruit de 
l'experiència de quines plantes podia alimentar-
se o curar-se, com i quan, que s’han transmès 
per tradició oral o alguns texts de personatges 
celebres de la antiguitat especialment de las 
cultures grega, romana, àrab...



Historia y Tradición
En la mitología azteca, 
Patecatl era el dios de las medicinas 
y descubridor del peyote, 
así como el "señor de la raíz de pulque.

Manuscrito del De materia medica de 
Dioscórides, mostrando las supuestas 

propiedades medicinales de la mandrágora



Una de les frases conegudes del metge Paracels (segle 
XVI):” las praderas són farmàcies” .

• Fins a mitjans del segle XX la medicina oficial utilitzava 
quasi exclusivament plantes medicinals i derivats.

• Degut al desenvolupament de la química orgànica de 
síntesi,  i de la seva aplicació a la medicina occidental i a 
la nova industria farmacèutica, es va produir el fenomen 
de l’oblit i desprestigi de la fitoteràpia; no va esser fins a 
finals del 60 quan a Alemanya es va produir un 
renaixement científic de la fitoteràpia amb las mateixes 
eines que la basada amb la síntesi..., farmacognòsia, 
etnofarmacologia, etc..



Utilidad plantas medicinales 
en medicina naturista Primer nivel: 

– Favorecen la capacidad autorreguladora del cuerpo humano 
– Potencian la respuesta inmunitaria 
– Estimulan los emuntorios, u órganos o sistemas de eliminación 
– Complementan la dieta 
– Efecto placebo 

Segundo nivel: 
– Tratamiento sintomático 

Tercer nivel: 
– Disminuir la medicación y combinarla con plantas medicinales 
– Suprimir la medicación y continuar con un tratamiento fitoterápico 
– Abandonar las plantas medicinales y dejar únicamente el tratamiento 

dietético, ejercicio-reposo, etc. que hayamos indicado. 



Precauciones en la utilización 
popular plantas medicinales

A. Para la restauración de la salud: adopción de un estilo de vida 
saludable, eliminando hábitos nocivos que puedan existir. 

B. Buscar siempre la causa del trastorno de la salud. 
C. Aceptar sólo la prescripción de profesionales competentes, con 

amplia tradición y experiencia. 
D. Utilizar siempre plantas medicinales bien identificadas y evitar su 

consumo durante largos periodos de tiempo. Establecer periodos 
de descanso. 

E. Mucha prudencia en el caso de las mujeres embarazadas y en los 
niños; también en los ancianos y personas enfermas que toman 
además otros medicamentos farmacológicos. 
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