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Moringa oleífera

árvore de 
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Neverdie

Nené badaji
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Presença de Moringa nos tempos antigos
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Há 13 

variedades

de Moringa

Moringa

stenopetala

cresce em

África oriental
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O 

conhecimento 

do mundo 

antigo nasceu 

da experiência

Sources: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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a pesquisa

tenta de provar o 

background 

cientìfico das 

plantas medicinais
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• nutrição

• saúde humana

• purificação da água

• pasto

• aceleração do crescimento

de plantas
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Valor nutricional
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Quase todas as partes da planta Moringa têm um 

valor nutricional

• folhas

• vagens

• sementes

• flores

• raízes
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as folhas

contêm

• vitaminas

• proteínas

• minerais

em grande

quantidade
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folhas minúsculas -

benefícios enormes

Gram-for-gram comparison of nutritional data1

2 vezes a  Proteína de Iogurte 

3 vezes o Potássio de bananas

4 vezes o Cálcio do leite

4 vezes a Vitamina A de cenouras

7 vezes  a Vitamina C de laranjas
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É como se cultivassem multivitaminas à 

porta da sua casa

Zinco

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina C

Cálcio

Cromo

Cobre

Ferro

Magnésio

Mangano

Fósforo

Potássio

Proteina
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Moringa impede a má nutrição 
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Proteína

é raro para uma

planta, 

mas as folhas de 

Moringa contêm

todos os amino-

ácidos

essenciais…..

...para construir corpos fortes,
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Moringa contém

também

argenina e histidina—

dois amino-ácidos

especialmente

importantes para 

crianças. 
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as vagens também podem ser utilizadas para

a alimentação

• vagens

verdes

• sementes das 

vagens mais

velhas
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Moringa oleifera a potential tree for nutrition

security in sub-Sahara Africa
A.James, V.Zikankuba, American Journal of Research Communication, 2017

Moringa pode resolver problemas da nutrição

• deficiência de macronutrientes (desnutrição, fome) 

• deficiência de micronutrientes (má nutrição, fome oculta)

falta de proteína

excesso de  carboidratos muito refinados

falta de fruta e legumes (→ falta de vitaminas e minerais)

consequências: doenças da civilização

(p.ex. obesidade, 

hipertensão, diabete)  
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Estudos de Senegal, Burkina Faso, 

Uganda (Fuglie, 1998, Dhakar 2011, 

Kasolo 2010, Zongo 2013)

bom efeito do suplemento de 

Moringa em pó no tratamento

da desnutrição

medida curativa
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Resultados

as mulheres grávidas

recuperaram da anemia depressa

e tiveram bebês com um peso 

de nascimento elevado

o leite materno aumentou

os bebês mantiveram ou

aumentaram o peso e o 

seu estado de saúde melhorou

entre 6 e 59 meses a  combinação

com papa de mancarra seria uma

comida equilibrada

(De Pee, 2009, Niger)
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Folhas de Moringa podem-se usar cru como 

salada, cozido como esfinafre ou em pó 

misturado nos pratos

sobretudo em casos de …

• mulheres grávidas

• mulheres que amamentam

• crianças desnutridas

• fase da recuperação duma doença grave ou

durante uma doença crônica

(p.ex. SIDA, tuberculose, cancro)
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Moringa - um método eficaz para a 

segurança alimentar

• como medida preventiva pessoal para a promoção da saúde

todas as casas,
todas as escolas, 
todos os Centros de Saúde

deveriam plantar e usar árvores de Moringa!

cada pessoa deveria comer Moringa 1 até 2 vezes por semana
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saúde humana
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Agentes químicos

nas folhas e vagens

antioxidantes

polifenolos

flavonoides

glucosinolates

carotinóides

saponinas

antinutrientes: tanino

alcalóides

teor dos antinutrientes muito baixo (Stohs 2015, Teixeira 2014)
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Efeitos

• protecção de tecidos, 

efeito hepatoprotetivo, (para a redução

da hepatotoxicidade durante certas terapias)

proteção da pele

• analgésico

• antianémico

• antiinflamatório (Isotiocyanatos) 

doenças inflamatórias crônicas

• antibiótico

• antiúlcero

• antiasmático

• antioxidante (polifenolos, acido ascorbico, tocoferolo, 

carotenóides, sobretudo quercin) 

redução do risco de doenças cardiovasculares

e de cancroDr. med. Sonja Prexler-Schwab; 
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Moringa- efeito antibiótico

preparações de a um    Bacillus megaterium

FLS sumo fresco de folhas
PFLS      sumo fresco em pó
CWEFL  extraído em água f ria
EEFL      extraído em alcóol
TET        tetraciclina

exemplo: efeito antibiótico de diferentes  

CMU.J.Nat.Science, 2009
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Efeito antibiótico contra diversas bactérias

resultado: em algums casos o sumo Moringa tem melhor efeito do que o antibiótico   
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Chlorflavonin Targets Acetohydroxy acid Snthese for synergistic 

killing of Mycobacterium tuberculosa

N. Rehberg, H.Akone, T.Joerger, ACS Inf. Dis, 2018

Chlorflavonina, isolada do fungo endofitico Mucor irregularis

da planta Moringa stenopetala (Camarões) mostrou uma atividade forte

• contra o crescimento de Mycobacterium tuberculosis in vitro,

também contra variedades resistentes e multi-resistentes 

• nenhuma toxicidade contra células humanas

• sinergismo com Isoniacina e Delamanid

Moringa é uma boa contraparte dos medicamentos tuberculostaticos

e pode reduzir a duração curativa.

Moringa – efeito tuberculostatico
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Moringa – efeito antimicótico

agentes químicos

alcalóides

taninos

flavonóides

saponinas

Estudos mostraram um efeito contra: 

Trichophytum spp.(Chuang, 2005)

Candida albicans (Neto 2017)
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Efeito de Moringa na úlcera de estómago

Avaliação

0 = não há úlcera

1 = superficial

2 = profundo

3 = perforação

1.coluna = controlo sem tratamento

Diversas preparações de folhas de 

Morringa reduzem a taxa de úlcera do 

estómago em ratos
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Moringa e Asma
Antiasthmatic activity of Moringa oleifera 

A clinical study
Article in Indian Journal of Pharmacology 40(1):28-31 · March 2008

Dificuldade respiratória, ruido típico de asma, sensação de estreiteza dentro 
do peito e tosse foram medidos antes e depois do tratamento. 

 
Como o asma é uma doença crônica, o tratamento deve ser permanente.  

durante 3 semanas, doentes de asma foram tratados com 3 gr de Moringa

3 vezes por dia
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estudo clínico 

 
Prato de 
grão-de-bico, 
feijão (vigna mungo), 
Ramtillkraut (Guizotia abyssinica) sistólico 

folhas de Moringa oleífera  
 

20 g com 4 g Moringa 
durante 60 Tage 

 

avaliação depois de 30 e 60 dias 
 
diastólico 

diastólico 

Moringa e Hipertensão arterial
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Hipertensão pulmonar

Foi provocada uma hipertonia

pulmonar por MCT em ratos.

Uma única administração de Moringa

(extrato das folhas) reduziu a pressão

nas artérias pulmonares.
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Administração continuada de Moringa do dia 14 até o dia 21

A hipertensão pulmonar causada por

Mct normalizou-se no teste em animais

depois da dosagem de Moringa.
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Moringa e  Diabete (teste em animais)

 controle (1) 

 estrato de sementes de Moringa, 150 mg/kg (2) 

 estrato de sementes de Moringa, 300 mg/kg (3) 

 Glibenclamid 0,3 mg/kg (4) 

glicémia dos ratos com diabete  

redução com o tratamento com Moringa e Glibenclamid 
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concentração de Insulina 

aumento sob o tratamento com Moringa e 

Glibenclamid
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2
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grupos

concentração de proteina 

aumento sob o tratamento com Moringa e Glibenclamid

Diabete em ratos foi provocado pela injeção de Streptotocina
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No exame histológico se verificou uma redução das              

transformações causadas pelo diabete no pâncreas

rato são       rato com diabete sem terapia     rato com diabete depois do  

                                                                                                               tratamento com Moringa 

                                                                                                                                                                                           300 mg/kg 

rato com diabete depois do tratamento com 
Glibenclamid 
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Moringa e Diabete (investigação clínica de 2015)
% 
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O HbA1c é um parâmetro para controlar o tratamento de diabete. Um valor alto significa que se 

deve melhorar o tratamento. 

Doentes de diabete têm um maior perigo de sofrer de doenças cardíacas e vasculares. A 

causa provávelmente são processos inflamatórios não específicos. 

O CRP é um parâmetro para processos inflamatórios no corpo.

55 doentes de diabete adultos receberam 3 x 500 mg Moringa em pó em cápsulas durante 12 

semanas.

HbA1 e CRP foram determinados antes e dpois do tratamento.
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60 doentes de diabete (40-58 anos) sob o tratamento com Glibenclamid 

 

grupo de controle - Glibenclamid (30)                       
grupo -  Glibenclamid + 1 cápsula de Moringa depois do pequeno almoço e do jantar durante 90 
dias 

Controle de glicemia e HBA1c2 horas depois da refeição  
  
 

 

medição da glicemia de doentes de diabete

sempre 2 horas depois da refeição, no início e 

depois de 1,2,3meses

HbA1c de doentes de diabete depois do tratamento com Moringa

Glibenclamid em ambos os grupos, Moringa 90 dia

grupo de controle grupo de Moringa        antes depois de 90 dias 

Anti Diabetic Property of Drumstick (Moringa oleífera) Leaf 

Tablets
Int.Journal of Health and Nutrition, V.Giridhari, D.Malathi, K.Geetha, 2012

Estudo clínico (non randomizado)
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Higiene

purificação da água
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Eficácia das sementes de Moringa

na purificação de água segundo estudos

• redução de microorganismos, como E.coli de 95% 

(Bichi 2013, Prichard, 2010)

• redução de fecal coliformes, Staph.aureus em água

de rios e pocos (Ferreira 2011) ). 

• estudo experimental: eliminação de batérias até 99,5% 

(Dasgupta 2016)

• redução de metais pesados como cobre, manganês

(Nkurunziza, 2009)

A capacidade depende do pH da água (melhor entre 6,5,-9) e

da temperatura (melhor em temperaturas mais do que 15°), Alsharaa 2016

Dr. med. Sonja Prexler-Schwab; 

ONG TABANKA, Alemanha



Como usar Moringa para purificar a água

para 20

litros de

água

precisam-

se 10

sementes
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Agricultura
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Vantagens da 

Moringa na criação

de animais

Moringa aumenta a 

produção de leite nas

vacas até 43% - 65%

Weight gain14, Milk production15, 16

animais domésticos

ganham mais depressa

peso
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Vantagens da Moringa na

cultivação de plantas

aceleração do crescimento de 

plantas com ajuda de Moringa

• extrair a seiva da matéria

verde de Moringa

• diluir uma parte da seiva

com 36 partes de água

• regar cada planta com 

25ml desse spray
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• aceleração do crescimento de plantas novas

• as plantas ficam mais robustas e mais resistentes
contra micróbios patogénicos e doenças

• duração de vida das plantas mais prolongada

• maiores raízes, tronco, ramos e folhas

• produção de mais frutos

• frutos de tamanho maior

Source: 14

Efeitos do spray
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Utilidades da Moringa para a 

promoção da saúde humana

• na alimentação qualidade da composição dos       

alimentos

quantidade

• no tratamento de água

• no tratamento médico
profilático

terapêutico
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sementes:

purificação de 

água

medicina

óleo

resina: 

medicina

folhas:

nutrição, 

medicina

árvore:

controle de 

erosão

flores:

medicina

vagens:

nutrição

medicina

casca:

medicina 

cordas

raízes:

medicina

Considerar as possibilidades

Sources: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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