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1. RESUMO 

A utilização de plantas medicinais no restabelecimento da saúde já existe desde os 

tempos remotos e na atualidade, seja pelo custo elevado dos medicamentos 

sintéticos, seus efeitos colaterais ou questões culturais ocorre aumento do consumo 

de formulações de origem vegetal. Entretanto, as mesmas são utilizadas como se 

fossem atóxicas, passando uma falsa ideia de que fitoterápicos são isentos de 

efeitos colaterais ou adversos.  O objetivo deste trabalho foi caracterizar o uso de 

plantas medicinais pela população do Vale do Ribeira, estimando a satisfação e 

identificando os meios de utilização e a presença de indicação médica. Foi aplicado 

questionário para os indivíduos que estavam esperando atendimento em farmácias 

comerciais e dispensários de unidades básicas de saúde. Participaram do estudo 

174 indivíduos, destes 70,11% faziam uso de plantas medicinais. Dos indivíduos 

participantes 51,73% tinham entre 18-30 anos, 35,06% entre 31-50 anos e 9,76% 

eram acima dos 51 anos de idade. Com relação à escolaridade 9,77% concluíram o 

ensino fundamental, 64,94% o ensino médio, 13,22% o ensino superior e 2,30% 

eram analfabetos. Quanto à utilização das plantas medicinais 83% dos participantes 

afirmaram fazer uso devido indicação de amigos ou parentes; 14% por cultura ou 

crença; 2% por indicação médica e 1% por ter visto alguma informação vinculada em 

meios de comunicação. O chá foi à forma de preparo mais utilizada entre os 

participantes, representou 86%, seguido da planta in natura com 11% e outras 

formas 3%. A planta medicinal mais utilizada na região foi o boldo que apareceu em 

31% dos questionários analisados, seguido da camomila com 16%, erva cidreira e 

hortelã com 12% cada e outras plantas medicinais com 29%. Dos entrevistados 99% 

dizem estar satisfeitos com o uso de formulações de origem vegetal. O uso de 

plantas medicinais foi frequente em todas as faixas etárias com base, na maioria das 

vezes, no conhecimento popular. A satisfação pelo uso de plantas medicinais foi 

comprovada e a infusão se destacou como meio de utilização mais difundido. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O uso de plantas medicinais no tratamento de diversas enfermidades é 

descrito desde a antiguidade, onde os povos já utilizavam ervas tanto para fins 

alimentares como medicinais (RODRIGUES et al., 2011).  



O mundo moderno, em sua realidade sociocultural, enfrenta constantemente 

diversos tipos de doenças que exigem alternativas para a sua prevenção, cura ou 

controle (QUIRINO, 2015). Neste contexto, as plantas medicinais representam uma 

alternativa devido ao alto custo dos medicamentos alopáticos ou então sua falta, 

principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. E ainda, o cultivo dessas plantas 

medicinais, muitas vezes, é feito na própria residência do individuo facilitando o 

acesso e diminuindo despesas (BRASILEIRO et al., 2008).   

3. OBJETIVO 

 Caracterizar o uso de plantas medicinais pela população da Região do Vale 

do Ribeira, Estado de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram realizadas entrevistas com as pessoas, maiores de 18 anos, que 

estavam esperando o atendimento em farmácias comerciais ou dispensários de 

Unidade Básica de Saúde (UBS), após esclarecimento sobre o método e objetivos 

do estudo, bem como após assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foi ressaltado a não obrigatoriedade de participação na pesquisa. 

Os dados foram coletados em protocolo próprio de pesquisa e consistiram 

em: dados gerais sobre idade, profissão, escolaridade, renda e estado conjugal; e 

dados específicos sobre o uso de plantas medicinais como: a causa que levou à 

utilização, como é a utilização (local ou sistêmica), periodicidade, melhora dos 

sintomas, modo de preparo, se utilizou anteriormente, pessoa que indicou, onde 

conseguiu a planta, se o médico foi informado a respeito, se pretende utilizar 

novamente, e caso já tenha utilizado e parou, qual o motivo da parada de uso. 

 

6. DESENVOLVIMENTO 

As indicações das plantas medicinais são na maioria das vezes, baseadas no 

conhecimento popular que é passado através das gerações nas famílias ou 

comunidades, sem quase nenhum estudo científico que comprove suas ações 

terapêuticas ou toxicidade através de estudos farmacológicos e químicos 

(BOCHNER et al., 2012; RODRIGUES et al., 2011; SINGI et al., 2005).  

As plantas medicinais são consideradas pela população como um produto 

natural, portanto sem efeitos colaterais. Porém, estudos científicos têm comprovado 



que determinadas plantas possuem muitas substâncias ativas, entre elas algumas 

que podem ter efeito tóxico e devem ser usadas com cuidado, principalmente na 

gestação, onde algumas plantas podem ter efeitos teratogênicos, embriotóxico e 

abortivo, como é o caso das plantas Arnica, Boldo do Chile e o Alecrim, 

respectivamente (RODRIGUES et al., 2011). Alem de efeitos adversos retardados 

e/ou assintomáticos, pelas interações medicamentosas que ainda são 

desconhecidas e seriam dificilmente reconhecidas, podendo retardar o diagnóstico e 

tratamento apropriado (VENDRUSCOLO et al., 2005). 

No Brasil, há um movimento para que plantas medicinais sejam usadas no 

Sistema Único de Saúde (SUS) através da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (BRASIL, 2009), contando com a Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS e o Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANVISA n° 10, que traz dados de nomenclatura, parte utilizada, posologia, via de 

administração e contra indicações de e efeitos adversos para 66 espécies de plantas 

medicinais utilizadas na preparação de drogas vegetais (ANVISA, 2010). No entanto, 

os estudos sobre essas plantas não estão completos, deixando a desejar quando se 

fala em efeitos indesejados durante o uso das plantas medicinais na gestação, tanto 

para a mãe quanto para o filho, em idosos e crianças, ou quando utilizados junto a 

outros medicamentos. 

O Vale do Ribeira está localizado no litoral sul do estado de São Paulo. 

Abrange uma área de 18.112,80 Km² e é composto por 25 municípios: Cajati, 

Cananéia, Iguape, Iporanga, Itaóca, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Pariquera-

Açu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Registro, Sete Barras, Ilha Comprida, Apiaí, Barra 

do Chapéu, Barra do Turvo, Eldorado, Itapirapuã Paulista, Miracatu, Ribeira, 

Ribeirão Branco, São Lourenço da Serra e Tapiraí. A população total do território é 

de 453.611 habitantes (IBGE, 2014). Segundo a classificação de Koeppen (1948), o 

clima da região define-se como quente/úmido com temperaturas inferiores de 18°C 

no mês mais frio e superiores a 22°C no mês mais quente. O Vale do Ribeira possui 

60% de toda a sua área recoberta por vegetação nativa e unidades de conservação 

estaduais (RESENDE, 2002). 

Neste contexto, faz-se necessário a caracterização do uso de plantas 

medicinais pela população do Vale do Ribeira, determinando qual a planta mais 

usada, para qual doença e em que forma. Com esses resultados, pode-se estudar 



mais a fundo a planta mais usada na região, disseminando os resultados nas 

comunidades e evitando efeitos colaterais de leves a graves. 

 

7. RESULTADO 

Participaram do estudo aplicado nas diversas cidades do Vale do Ribeira, 174 

indivíduos. Destes 70,11% fazia uso de plantas medicinais, como descrito à tabela 1. 

Tabela 1: Perfil dos indivíduos avaliados, em relação aos sintomas que 

ocasionaram o uso de plantas medicinais no Vale do Ribeira. 

INDIVÍDUOS TOTAL (n= 174) 

Fazem uso de plantas 

medicinais 

Sim 70,11% (n= 122) 

Não 29,89% (n= 52) 

              Motivo de utilização Total (n= 122)** 

Sem Sintomas 22,95 % (n= 28) 

Mal Estar 22,95% (n= 28) 

Recomendação de amigos e 

famiiares* 
46,72% (n= 57) 

Hipersensibilidade a 

medicamentos 
3,28% (n= 4) 

Não Informaram 4,10% (n= 5) 

Nota: *numero de indivíduos que se automedicaram por indicação de terceiros 

** numero de indivíduos que responderam sim, para uso de plantas medicinais entre 

o total de 174 analisados 

Do total de indivíduos avaliados, 66,09% eram do sexo masculino. Em relação 

a escolaridade 64,94% haviam concluído o ensino médio, 13,22% concluíram o 

ensino superior, 9,77% concluíram ensino fundamental e 2,30% eram analfabetos.  

A faixa etária dos indivíduos entrevistados foi bem ampla, abrangendo  todas 

as faixas etárias. A maior porcentagem localizou-se entre a faixa de  21-30 anos 

(36,21%) seguidas das faixas; 31-40( 19,54%); 18-20(15,52%); 41-50 (15,52%) 

acima dos 51(9,76%). 

 Cerca de 122 indivíduos correspondentes aos 70,11% que faziam uso de 

plantas medicinais nos forneceram dados quanto a indicação de uso como 

demonstrado na Figura 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fonte de indicação de uso das plantas medicinais dos indivíduos do Vale 

do Ribeira. 

  

As plantas mais utilizadas pelos indivíduos do nosso estudo foram bem 

diversificadas, devido à grande variedade de plantas na região do Vale do Ribeira 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Principais plantas utilizadas pelos indivíduos na Região do Vale do 

Ribeira. 

 As principais formas de uso dessas plantas medicinais estão descritas na 

Figura 3. 
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Figura 3:  Formas de uso das plantas medicinais no Vale do Ribeira pelos individuos 

que participaram do estudo. 

Houve uma grande preocupação quando aos efeitos indesejáveis durando o 

consumo de plantas medicinais, pois como é uma pratica autônoma, podem ocorrer 

erros na administração da planta medicinal, além da probabilidade (por ter sido 

indicado) de ser a planta incorreta para os sintomas que o individuo apresentava. 

Para nossa surpresa 98% das pessoas que participaram do estudo não relataram ter 

efeitos indesejados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A população em estudo faz o uso de plantas medicinais com frequência em 

todas as faixas etárias se baseando, na maioria das vezes, no conhecimento 

popular. A utilização baseada em crenças populares pode trazer efeitos indesejados, 

sendo imprescindível conhecer bem as características de cada espécie para garantir 

o uso seguro e eficaz.  A forma de preparo, a frequência do uso e a quantidade 

ingerida são aspectos fundamentais para proporcionar uma terapia adequada. 

Portanto, é de grande relevância estimular a manutenção de práticas tradicionais 

relacionadas às plantas medicinais na região em estudo, no entanto se faz 

necessário garantir a eficácia e segurança desses indivíduos, pois o uso de plantas 

medicinais no restabelecimento da saúde possui riscos desconhecidos pela 

população. Desta forma, os profissionais de saúde da região passam a ter como 

desafio garantir o acesso da população as informações sobre os perigos associados 

ao uso dessas plantas sem indicação médica.   
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