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RESUMO – As plantas medicinais são usadas para o tratamento de doenças e 
sintomas desde os primórdios da humanidade e, até hoje, é amplamente explorada 
no caráter popular e cientifico. O presente estudo se caracterizou por um 
levantamento farmacobotânico no município de Poços de Caldas, MG, sendo 
constituído por uma pesquisa exploratória com a aplicação de questionários 
estruturados, onde foram entrevistados 613 pessoas com um total de respostas 
consideradas para os fins do estudo igual a 598 participantes. Os resultados indicam 
para 96 espécies diferentes, dentre as quais se sobressaem como as mais citadas 
(58,97%) respectivamente, Hortelã, Erva Cidreira, Boldo, Erva Doce e Camomila. 
Verificou-se na literatura se as indicações destas plantas estavam de acordo com os 
dados coletados da população, e foi evidenciado que todas as formas de uso delas 
possuem alguma certificação no material consultado, podendo considerar seus usos 
sancionados pela medicina popular, que é difundido de geração em geração. 
Contudo, aponta o estudo que em sua maioria, os conhecimentos destas aplicações 
terapêuticas são provenientes da tradição familiar, e em menor escala partem de 
profissionais da saúde que possuam capacidade técnica para orientar a população 
sobre a melhor forma de uso desses recursos, o que evidencia que o Farmacêutico 
possui um grande campo a ser explorado e estimulado para novas pesquisas e para 
a prestação da Assistência Farmacêutica. 
 
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Farmacobotânica. Fitoterapia. Uso popular. 
 

Introdução 
 A utilização de plantas medicinais é uma das formas terapêuticas mais 
antigas e até hoje é amplamente explorada no caráter popular e científico. No inicio 
da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65-80% 
da população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais 
como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde (AKERELE, 1993). 
 Segundo Camargo (1976), a medicina popular vem oferecendo uma 
contribuição cada vez maior as ciências do homem, devido a uma gama de 
conhecimentos e praticas medicas de caráter empírico, influenciadas pelo contexto 
sociocultural, econômico e físico, no qual encontram-se inseridos. Com isso, a 
abordagem etnobotanica, definida por Alexiades (1996) como o estudo das plantas 
medicinais a partir de seu emprego por uma dada população, constitui um aparato 
útil na elaboração de estudos farmacológicos e fitoquimicos, por já estarem 
consagradas pelo uso continuo. 
 Nos estudos etnofarmacobotanicos são relevantes e essenciais as 
considerações das tradições culturais, o saber popular e o modo como a relação 
saúde/doença é interpretada e vivenciada pelas pessoas locais, visto que estes 
fatores são decisivos na denominação regional que são dadas as plantas, na 
determinação da finalidade terapêutica e do método de utilização das planta 
medicinais (ELISABETSKY, 2003; CAMARGO, 2008). 
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 É essencial na busca pelas boas praticas terapêuticas, conhecer os 
componentes da planta, as formas adequadas de extração desses princípios ativos, 
assim como dosagem e frequência ideal para obtenção do efeito desejado, tenha 
visto que mesmo sendo de origem natural, as plantas medicinais também possuem 
seus potenciais tóxicos, efeitos adversos, interações farmacológicas, portanto seu 
uso para fins terapêuticos ou não requer certos cuidados (PANIZZA, 1997; 
ALONSO, 2008; ITF, 2008). 
 O presente trabalho teve como objetivo levantar as plantas medicinais mais 
conhecidas e utilizadas pela população de Poços de Caldas- MG.  
  
 

Material e Métodos 
 Este estudo realizado é do tipo exploratório, de natureza qualitativa, buscando 
identificar o uso de plantas medicinais pela população da cidade de Poços de 
Caldas- MG. Para Gil (1999), a pesquisa de caráter exploratório é aplicada quando 
envolve entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências praticas com o 
problema pesquisado e analise de exemplos que estimulem a compreensão, pois 
proporciona ao pesquisador um maior conhecimento a respeito do assunto, a fim de 
que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam 
ser pesquisadas por estudos posteriores. 
 A natureza qualitativa é apropriada ao estudo, pois envolve a obtenção de 
dados descritivos sobre as pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 
fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação em estudo 
(GODOY, 1995). 

 Os dados foram obtidos através de aplicação de um questionário com 
perguntas abertas e fechadas, com as seguintes variáveis: perfil social e às práticas 
do consumo de plantas medicinais. As entrevistas foram executadas entre os meses 
de Janeiro e Fevereiro de 2014, em pontos da cidade como, praças, feiras livres, 
terminal de ônibus urbanos, espaços comerciais, mercados, postos de saúde e 
residências de modo a fornecer elementos quantitativos e qualitativos para análise 
situacional da terapêutica com plantas medicinais. 

Participaram do estudo pessoas residentes em Poços de Caldas, por meio de 
abordagem aleatória dos entrevistados (n=613), sendo selecionados para esta 
pesquisa os maiores de 20 anos (n=598), devido aos participantes com idade igual 
ou inferior a 19 anos terem apresentado respostas consideradas incompletas e/ou 
insatisfatórias. 

Para o valor de significância desta amostra foi utilizado o cálculo para amostra 
aleatória simples, conforme elaborado por Santos (2009), considerando um erro 
amostral de 4% e um nível de confiança de 95% foi obtido um n satisfatório de 598 
(±4) pessoas. Os dados foram tabulados com o programa Microsoft Office Excel 
2007 assim bem como a elaboração de seus respectivos gráficos. 

Após a tabulação dos dados foram selecionadas as cinco espécies vegetais 
com maior índice percentual de respostas, para realização de uma pesquisa 
bibliográfica com o intuito de verificar a aplicação técnica terapêutica das plantas 
medicinais e compará-las com os dados coletados da população. 

A inclusão das participantes no projeto obedeceu aos aspectos legais e éticos 
no desenvolvimento da pesquisa, de acordo com as Diretrizes e Normas da 
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 
(CNS/MS). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 
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Humanos (CEPSH) avaliado pela instituição responsável pelos locais onde a 
pesquisa foi desenvolvida.  

 
  

Resultados e Discussão 
 Foram obtidos 613 questionários preenchidos, dos quais 15 foram 
descartados devido à idade inferior ao limite estipulado no presente estudo, 
totalizando 598 questionários analisados. Em Poços de Caldas, a população com 
idade igual ou superior a 20 anos é de 110.376 pessoas, que correspondem a uma 
parcela de 72,40% da sua população total (IBGE, 2010). 
 Foram contabilizadas dentre os usuários de plantas medicinais 997 respostas, 
tendo em vista que durante a entrevista cada pessoa podia citar até três plantas das 
quais conhecia o uso terapêutico, atingindo 96 espécies vegetais diferentes que a 
população estudada utilizava para aplicação terapêutica. 
 Foram selecionadas para o estudo as cinco mais presentes nas respostas 
que representaram 58,97% das respostas válidas, foram tabulados seus percentuais 
de aparição e suas indicações conforme descritas pelos entrevistados. Para 
identificação botânica foi considerado o nome popular citado pelos participantes, 
uma vez que não houve coletas delas para montagem de exsicatas e, visto que a 
denominação de algumas plantas medicinais varia conforme pessoa, região e 
instrução (ELISABETSKY, 2003; CAMARGO, 2008). 
 A planta mais citada entre os entrevistados foi a Hortelã (27%) e é geralmente 
usado pela população para aliviar sintomas da menopausa, para cólicas menstruais, 
insônia, desintoxicante, digestivo, para dores de cabeça e abdominal, enjôo, mal 
estar do fígado, gripes e resfriados, verminoses, etc. Afirma Grisi, Silva e Alves 
(2006) que a Mentha sp. assume diversas nomenclaturas dentre elas Hortelã, 
Hortelã Pimenta, Menta Inglesa, de origem européia e asiática que possui amplo 
uso, como na gastronomia e na terapêutica. 
 Para a contabilização da segunda planta mais citada (25,83%), foram 
consideras três espécies botânicas distintas, uma vez que todas elas podem receber 
o nome popular de Cidreira e Erva Cidreira, as respostas de Capim Limão foram 
incluídas, pois é outro nome popular de Cymbopogus citratus. Para a espécie 
Foeniculum vulgare (16,16%) foram considerados dois sinônimos populares, para o 
Boldo (17,66%) consideram-se as suas duas variedades Peumus boldus e 
Plectranthus barbatus, assim como Matricaria recutira e Chamomila recutita para a 
Camomila (11,33%). 
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Nome Cientifico Indicações  

 
 

Mentha sp 
 
 

 
 
Melissa officinalis/ Cymbopogus 

citratus/ Lippia Alba 
 

 
 

Plectranthus barbatus/ Peumus 
boldus 

 
 

 
Foeniculum vulgare 

 
 
 
 

Matricaria recutita/ Chamomila 
recutita 

Aliviar sintomas de menopausa, calmante, cólica 
menstrual, cólicas, insônia, desintoxicante, digestivo, dor 

de cabeça, dor abdominal, enjoo, mal estar do fígado, 
gripes, resfriados, hipertensão, relaxante, verminoses, 

usualmente, priao de ventre, câncer de estomago, 
esteatose, tempero, artrite, infecções de pele e gastrite. 

 
Febrífugo, calmante, hipotensor, digestiva, analgésica, 

dor abdominal, dor de cabeça, gripes, resfriados, insônia, 
mal estar, usualmente, flatulências, desintoxicação, para 

o intestino, relaxante, tudo, mal olhado e tonturas 
 

Digestivo, mal estar, dor abdominal, dor de cabeça, 
enjoo, estomáquica, mal estar do fígado, gastrite, 

flatulência, indigestão, ressaca e dores. 
 

Calmante, insônia, digestiva, dor abdominal, dor de 
estomago, flatulência, gastrite, relaxante, tudo, doenças 

do fígado, desintoxicação, dor abdominal, cólica 
menstrual, problemas do intestino, mal estar, prisão de 

ventre, resfriados e problemas gástricos. 
 

Calmante, digestiva, nervos, insônia, ansiedade e dor de 
estomago 

 
 
 
 
 

 
Tabela 1: as cinco espécies mais citadas, porcentagem de respostas e indicações destas plantas. 

 
 No estudo de Macedo, Oshiiwa e Guarido (2007), das espécies de plantas 
utilizadas por sua população, a Menta piperita, Melissa officinalis e Peumus boldus, 
encontram-se entre as vinte mais citadas, dados também relatados por Arnous, 
Santos e Beinner (2005). 
 Martinazzo e Martins (2004) com 470 questionários respondidos verificaram 
dentre as dez plantas mais citadas a Matricaria chamomilla e a Menta piperita. Cruz-
Silva, Moraes e Dariva (2011) também observaram destaque para o Boldo, Hortelã, 
Capim Limão, Erva Doce e Melissa. Em Zucchi et al (2013) foram observadas dentre 
as 15 espécies mais presentes a Menta villosa, Plectranthus barbatus, Chamomilla 
recutita e Cymbopogus citratus. 
 O maior número de espécies citadas foi para o tratamento do trato digestivo e 
como calmantes (quatro espécies), seguido do tratamento de gripe (três espécies) e 
do auxilio contra o diabetes (duas espécies), discordando das observações de 
Medeiros, Fonseca e Andreata (2004), demonstram que o maior número de plantas 
medicinais foi para tratamento de gripe e de bronquite, o que não se observou no 
presente estudo. 
 Para Alonso (2008) as ações carminativas de, Foeniculum vulgare ocorre pela 
presença da trans-anetol e da funchona, Chamomila recutita devido ao camazuleno, 
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matricina e flavonóides, já Melissa off. conta com geranial, neral e citronelal. O ITF 
(2008) também lista a Lippia Alba como substituta da Melissa para casos de 
flatulência. 
 Segundo o ITF (2008) e Bandeira, Barbosa e Barbosa (2011) Peumus boldus 
e Plectranthus barbatus possuem atividade sobre afecções hepáticas, digestivas e 
propriedades hepatoprotetoras, sendo necessário ter precauções quanto ao uso em 
caso de obstruções venosas hepáticas, esteatoses, litíase renal devido sua atividade 
colagoga e colerética.  
 Com essas mesmas propriedades de atuação sobre a bile e ação 
antiespasmódica, está a Mentha piperita, pela ação de seus óleos essenciais e 
flavonóides (ALONSO, 2008). Sendo as três desaconselhadas em casos de úlceras 
por promoverem acidificação da digestão e diminuírem o reflexo do esfíncter 
esofágico, devendo haver critérios profissionais para avaliação de seu uso nesses 
casos (ITF, 2008). 
 Chamomila recutita, Cymbopogus citratus, Melissa off., Lippia Alba, e 
Foeniculum vulgare também apresentaram ações sobre mal estar digestivo, enjôos, 
indigestão, gastrite, cólicas abdominais, cefaléias, insônia, nervosismo e ansiedade 
(PANIZZA, 1997; ALONSO, 2008; ITF, 2008). 
 Dentre as indicações uma das entrevistadas citou o uso de Hortelã para 
câncer no estômago, diferente das expectativas, foram observadas segundo Bueno 
et al. (2009) evidências de atividade antineoplásica do extrato hexânico de folhas de 
Mentha spicata associada a Mentha rotundifolia sobre adenocarcinoma de mama 
humano (MCF-7), carcinoma epidermóide de boca (KB) e fibroblastos de 
camundongo (3T3), sendo que nos dois últimos houve redução da proliferação 
celular menor do que a primeira, contudo não foram identificados quais os princípios 
ativos responsáveis por esta ação. 
 No trabalho de COSTA (2002) foi observada redução de 53% de tumor 
experimental sarcoma 180, introduzidos em camundongos, com o uso do extrato 
metanólico da raiz de Plectranthus barbatus, e COSTA e NASCIMENTO (2003) 
demonstram que extratos aquosos, etanólicos, metanólicos e cetônicos das folhas, 
caule e raiz dessa mesma espécie botânica, possuem atividade citotóxica em células 
de carcinoma epidermóide de pulmão humano (NCI-H292), e de carcinoma 
epidermóide de laringe humana (HEp-2), porém consideraram como significativos 
com a Concentração Inibitória Média apenas os centõnico e metanólico da raiz (CI50 
< 30 µg/mL). 
 Sugerindo um real potencial de ação anticarcinogênica dessa planta, Costa 
(2006) apresenta em uma pesquisa diversos estudos publicados entre 1970 e 2003 
com relação a atividade antitumoral, antihipertensiva, inotrópica positiva, 
antinociceptiva e antiinflamatória de Plectranthus barbatus. Contudo nenhuma das 
pesquisas demonstra evidências dessas aplicações na prevenção e na remissão de 
tumores associados ao tratamento quimioterápico convencional. 
  

Conclusões 
 O uso das plantas medicinais com finalidade terapêutica constitui um 
importante recurso para a população, pois 78,66% dos entrevistados afirmaram 
serem adeptos desta prática. Com base nos dados coletados e na pesquisa literária 
executada se pode observar que as plantas medicinais possuem diversas 
aplicabilidades difundidas tanto no uso popular quanto no meio científico. Para as 
cinco plantas analisadas foram verificados estudos que comprovam suas indicações, 
principalmente para aquelas relacionadas ao trato gastrointestinal.  
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 Conclui-se que as espécies averiguadas podem ser plantas consideradas 
consagradas pela utilização popular, ocorrendo apenas transmissão de 
conhecimentos empíricos por meio das gerações, e que não há orientação 
profissional quanto a indicação, modo de preparo e utilização, verifica-se um espaço 
onde farmacêuticos e outros profissionais da saúde podem trabalhar, de modo a 
contribuir para a utilização  correta das plantas medicinais. 
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