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1.RESUMO 

No mundo todo, inclusive no Brasil, as plantas medicinais são muito utilizadas. Este 

estudo tem como objetivo de identificar o perfil de utilização das plantas medicinais 

por alunos do Curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Jaguariúna (FAJ). 

Para isto foram realizadas entrevistas com 23 alunos do Curso da Farmácia da FAJ. 

Os resultados preliminares indicam alto uso de plantas medicinais pelos alunos 

(52,56%), principalmente Erva Doce, Camomila, Erva Cidreira e Hortelã, utilizados 

na forma de chás para efeitos calmante e digestivo. As indicações para uso das 

plantas foram feitas majoritariamente por parentes, lembrando que a maioria dos 

sujeitos que fazem uso das plantas medicinais fazem o uso de mais de uma planta 

ao mesmo tempo e a maioria dos sujeitos dizem relatar ao médico o uso das 

mesmas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil é proprietário da maior biodiversidade do planeta, estimada em cerca 

de 20% do número total de espécies do mundo. Este patrimônio genético tem um 

valor econômico estratégico inestimável dentre os quais o desenvolvimento de 

novos medicamentos (Lapa et al., 2003; Calixto, 2003). A razão desta afirmação é 

facilmente comprovada quando se analisa o número de fármacos obtidos direta ou 

indiretamente a partir de produtos naturais, já que cerca de um terço dos 

medicamentos mais vendidos no mundo foram desenvolvidos a partir de plantas 

medicinais utilizadas na medicina popular para os mais diversos fins (Calixto, 2003).  

No Brasil, em 2006, foram publicados duas importantes políticas para os 

setores de Plantas Medicinais e Fitoterápicos: Portaria Ministerial GM/MS nº971 de 3 

de maio de 2006 que aprovou a Politica Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), o decreto lei Nº5813, 

de 22 de junho de 2006 que aprovou a Politica Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF) Essas políticas apresentaram entre suas diretrizes o 

incentivo à pesquisa e desenvolvimento relacionado ao uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos, com objetivo de disponibilização a população dessa alternativa 

terapêutica com qualidade, segurança e eficácia, priorizando a biodiversidade do 

país promovendo um maior acesso a tratamentos seguros e eficazes.(Brasil, 2006) 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

Identificar o perfil de utilização das plantas medicinais por alunos do Curso de 

Graduação em Farmácia da FAJ  

 

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e prospectivo. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Jaguariúna 

-Parecer projeto No 22/2013. Os critérios de inclusão no estudo foram: idade entre 

18 e 80 anos; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado, alunos do 1° 

ano do Curso de Graduação em Farmácia da FAJ. 

Foram incluídos 23 sujeitos de pesquisa, dos quais foram obtidos o Termo de 

Consentimento e o Questionário sobre uso de plantas medicinais de todos os 

sujeitos de pesquisa.  

Foram obtidos os dados demográficos, as doenças diagnosticadas, 

medicamentos em uso, e o perfil de uso de plantas medicinais (quais, posologia, 

indicação, prescrição, satisfação quanto ao uso, forma de obtenção, entre outras).  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O estudo ainda está em andamento. Não foi realizada ainda a análise final de 

todos os dados, incluindo análise estatística. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados obtidos até o momento estão descritos nas Tabelas 1 e 2.  

 
Tabela 1- Dados demográficos 

Dados N (%) Dados  N (%) 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
18 (78,3%) 
5   (21,7%) 

Escolaridade 
Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 

 
22 (95,6%) 
1 (4,3%) 

Cor/ raça 
Branco 
Mulato 

 
20 (87,0%) 
3 (13,0%) 

Religião 
Católica 
Evangélico 
Ateu 
Não respondeu 

 
15 (65,2%) 
6 (26,1%) 
1 (4,3%) 
1 (4,3%) 

Idade média dos participantes (anos) 23,6±5,1 

                                
 
 
 
 



  Tabela 2- Perfil de uso de plantas medicinais 
Dados n (%) Dados n (%) 

Uso de plantas medicinais 
Sim 
Não 

 
13 (56,5%) 
10 (43,5%) 

Indicação das plantas 
medicinais 
Médico 
Parente 
Amigo 
Farmacêutico 
Outros 

 
 
9 (69,2%) 
26(2,0%) 
1  (7,7%) 
0 (0,00%) 
2(15,4%) 

Plantas utilizadas 
Hortelã 
Chá Verde 
Erva doce 
Erva cidreira 
Camomila 
Sene 
Pó de Guaraná 
Outros(Chá Preto, Arnica, Valeriana, 
Espinheira Santa, Boldo, Folhas de 
Abacate, Poejo, Babosa, Balsamo, 
Castanha da India, Romã.) 

 
6(46,2%) 
2(15,4%) 
3(23,1%) 
5(38,5%) 
5(38,5%) 
1(7,7%) 
2(15,4%) 
12(92,3%) 
 

Contam para o médico 
que utilizam plantas 
medicinais? 
Sim 
Não 
 

 
 
 
10(76,9%) 
3(23,1%) 
 

Forma de uso 
Chá 
Cápsula 
Tintura 

 
11 (84,6%) 
 4(30,8%) 
4(30,8%) 

Estão satisfeitos com 
as  plantas 
medicinais? 
Sim 
Não 

 
 
 
13 (100,0%) 
0 (0,0%) 

Indicação 
Calmante 
Laxante 
Perda de peso 
Dor de estômago 
Gripes/ resfriados 
Má digestão 
Estimulante 
Má circulação  
Outros ( Ferimentos, Amidalite, 
Inflamação, Dores em geral, Gastrite.) 

 
5(38,5%) 
1 (38,5%) 
3 (23,1%) 
2 (15,4%) 
2(15,4%) 
1(7,7%) 
1(7,7%) 
1(7,7%) 
3(23,1%) 

Onde a planta 
medicinal é obtida? 
 
Plantação própria 
Farmácia de 
manipulação 
Drogaria 
Outros 

 
 
 
8(61,5%) 
7(53,8%) 
 
1(7,7%) 
3(23,07%) 
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