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1. RESUMO  

O uso de plantas medicinais tem sido passado por gerações, e mesmo nos 

dias atuais é altamente praticado por pessoas ao redor do mundo. Entretanto, o 

conhecimento sobre as plantas medicinais está se perdendo com o tempo. O Projeto 

Farmácia Viva tem por finalidade resgatar o conhecimento e o uso tradicional das 

plantas medicinais. A Farmácia Viva da UNIFAJ foi aprovada pelo Centro 

Universitário de Jaguariúna em 2017, sendo construída na Interclínicas, Jaguariúna 

– SP e contando com o cultivo de 29 plantas medicinais. Muitas atividades estão 

sendo desenvolvidas como pesquisas, confecções de lâminas para microscopia, 

visitas, aulas, treinamentos, estágios e iniciação científica. A comunidade receberá a 

planta in natura, tendo todas as informações sobre o seu uso correto. Futuramente, 

pretende-se disponibilizar para a população chás medicinais e medicamentos 

fitoterápicos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais são o recurso mais antigo utilizado para o tratamento e 

prevenção de doenças, sendo até nos dias atuais a única escolha por algumas 

comunidades (1,2). Segundo a OMS (Organização Nacional de Saúde) cerca de 

80% da população de países desenvolvidos utilizam práticas tradicionais como o uso 

das plantas medicinais e suas preparações (1,3). Mesmo sendo utilizadas por 

grande parte da população, está sendo perdido o conhecimento tradicional e ainda 

falta pesquisa sobre muitas destas plantas. 

Considerando esta perda do conhecimento popular e tradicional, o interesse 

das pessoas em utilizarem as plantas medicinais, o grande benefício terapêutico que 

elas podem trazer, e a necessidade da promoção do uso racional das plantas 

medicinais, foi percebido que a implantação de uma Farmácia Viva na UNIFAJ seria 

bastante benéfica.  

 

3. OBJETIVOS 

Implantar uma Farmácia Viva na UNIFAJ que realize ações educativas com a 

comunidade, profissionais e estudantes da UNIFAJ, que disponibilize plantas 

medicinais para a comunidade, resgatando assim o conhecimento popular e 

tradicional das plantas medicinais e promovendo o uso racional das plantas 

medicinais. 



4. METODOLOGIA  

O Projeto Farmácia Viva foi aprovado pelo Centro Universitário de Jaguariúna 

e implantado em Abril de 2017 e foi construída na Interclínicas, Jaguariúna – SP. As 

mudas das plantas medicinais foram doadas pela Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral (CATI), e hoje são cultivadas 29 plantas medicinais, como Curcuma 

longa L., Plectranthus barbatus Andrews, Cymbopogon winterianus Jowitt, Aloe vera 

L., Melissa offcinalis L. e Lippia Alba (Mill) N. E. Brown.  

A Farmácia Viva é um projeto social, educativo e terapêutico, e portanto prevê 

a realização de muitas atividades: a) realização de pesquisas sobre uso de plantas 

medicinais pela comunidade, pesquisas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

iniciação científica e campo para realização de estágios no curso de Farmácia; b) 

realização de treinamentos e capacitações com a comunidade, estudantes, crianças 

e profissionais de saúde sobre as plantas medicinais, c) confecção de lâminas para 

observação microscópica e exsicatas; d) visitas externas de instituições que queiram 

conhecer e/ ou reproduzir o projeto, fazendo com que a Farmácia Viva se torne um 

pólo de referência em plantas medicinais; e) campo para realização de aulas 

práticas do curso de Farmácia, Nutrição e Enfermagem da UNIFAJ; f) dispensação 

para a população de plantas medicinais in natura, e posteriormente de chás 

medicinais e medicamentos fitoterápicos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Estamos ainda na fase inicial do projeto, mas já foi iniciada a realização de 

pesquisas; confecção de cartilhas e lâminas; realização de visitas, aulas e 

treinamentos; confecção de documentos da Farmácia Viva; além da realização de 

estágios e iniciação científica.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Está sendo realizada uma pesquisa sobre utilização de plantas medicinais 

pela comunidade, através da obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e questionários, aprovada pelo Comitê de Ética do Centro 

Universitário de Jaguariúna, sob o parecer 2.019.208, que guiará a escolha das 

plantas medicinais que serão plantadas na Farmácia Viva.  

As cartilhas de plantas medicinais estão sendo revisadas para que seja um guia 

sobre uso racional de plantas medicinais para usuários e prescritores; as lâminas de 



plantas medicinais estão sendo confeccionadas e serão utilizadas nas aulas de 

Farmacobotânica do curso de Farmácia; foram escritos os POPs (Procedimento 

Operacional Padrão) para direcionar visitas, aulas e treinamentos.  

Foram também montados um Histórico da Farmácia Viva e um blog para 

divulgação do projeto; já foram realizadas na Farmácia Viva quatro aulas do curso 

de Farmácia e uma aula do curso de Nutrição da UNIFAJ; as plantas medicinais tem 

sido utilizadas para as aulas práticas do curso de Farmácia; temos uma aluna 

fazendo iniciação científica e quatro alunas fazendo estágio obrigatório na Farmácia 

Viva, e já recebemos a visita da Escola Estadual Prof. Celso Henrique Tozzi, 

Jaguariúna – SP, contando com a presença de 28 alunos. A visita teve o objetivo de 

promover o conhecimento e interesse dos jovens pelo Projeto e as plantas em geral, 

já que sua escolha planeja futuramente construir sua própria Farmácia Viva. 
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