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ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

Evento SEBISA: Plantas Medicinais 

Amanda Roderjan C. da Costa Filha (acadêmica Farmácia, 
amandinharoderjan@gmail.com)1 

Leandro Ferreira (acadêmico Farmácia, leferreirapg@gmail.com)2 

Camila Danielly Schastai (acadêmica Farmácia, camila.schastai@gmail.com)3 

Vanessa Gonçalves Torres (Supervisora- DEFAR, vanessalimatorres@gmail.com)4 

Resumo: O uso de plantas medicinais pela população brasileira é uma prática comum, porém poucas 
pessoas conhecem as propriedades farmacológicas e os efeitos colaterais deste recurso terapêutico. Neste 
sentido o objetivo deste evento foi realizar a integração dos acadêmicos das diversas séries do curso de 
Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa com a população princesina e fornecer 
esclarecimentos sobre o uso das Plantas Medicinais. Os acadêmicos da 1ª série do curso prepararam 150 
mudas de várias espécies medicinais no horto da UEPG/Bloco M, as quais receberam cuidados especiais 
(irrigação, adubação) por 45 dias. Os acadêmicos da 2ª e 3ª séries realizaram a identificação botânica das 
espécies medicinais e uma revisão bibliográfica sobre propriedades medicinais e efeitos colaterais. Os 
dados obtidos foram usados na elaboração de um folder distribuídos para a população no dia 10 de abril 
de 2019, no terminal Central de Ponta Grossa. No evento os acadêmicos acompanhados pelos professores 
prestaram orientações sobre as Plantas Medicinais à população e distribuíram as 150 mudas de plantas 
medicinais e 500 folders. A integração dos acadêmicos junto à comunidade proporcionou um despertar 
aos futuros profissionais sobre a importância de ações preventivas e educativas sobre o uso adequado e 
seguro deste recurso terapêutico.  

                                                
1Professora coordenadora, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Farmácia e 
vanessalimatorres@gmail.com 

2Aluno extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e leferreirapg@gmail.com. 

3Aluna extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e camila.schastai@gmail.com. 

4Aluna extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e 
amandinharoderjan@gmail.com 
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Palavras-chave: Plantas medicinais, orientação farmacêutica e uso racional 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Horto medicinal do Curso de Farmácia da UEPG: um espaço para o 

aprendizado farmacognóstico. 

PROJETOS VINCULADOS 

Uso Racional de Plantas Medicinais nas Comunidades de Ponta Grossa - PR. 

PÚBLICO-ALVO  

População usuária do terminal central de ônibus de Ponta Grossa- PR 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal central de ônibus de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O uso terapêutico das plantas medicinais na saúde humana constitui-se como 

prática milenar, historicamente construída na sabedoria do senso comum que articula 

cultura e saúde, uma vez esses aspectos não ocorrem de maneira isolada, mas inseridos 

num contexto histórico determinado. Mesmo com os expressivos avanços científicos da 

fitoterapia, como são conhecidas as plantas utilizadas para fins terapêuticos na 

linguagem acadêmica, elas continuam sendo muitas vezes usadas apenas com base na 

cultura popular para a promoção e recuperação da saúde das pessoas (ALVIN, 2006). 

Entretanto, o seu uso é estimulado de maneira pouco criteriosa. As plantas medicinais 

podem acarretar efeitos indesejados, se não forem utilizadas de forma correta.  

Em todo o Brasil, as plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, 

mercados populares e podem ser encontradas em quintais residenciais e terrenos 
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(MACIEL et al., 2002). A enorme biodiversidade brasileira contribui de forma 

significativa para a utilização dessas plantas, principalmente devido à cultura e ao 

conhecimento popular (SANTOS et al., 2011). 

OBJETIVOS 

Preparar mudas de diversas espécies de plantas medicinais vinculado ao Projeto 

Horto Medicinal- UEPG 

Identificar sistematicamente as espécies vegetais a serem doadas no Evento 

SEBISA : Plantas Medicinais 

Instruir os acadêmicos sobre as orientações farmacêuticas 

Confeccionar um folder: Plantas Medicinais – orientações farmacêuticas 

Integrar os acadêmicos do curso de Farmácia (1ª, 2ª e 3ª séries) com a população 

usuária de lotação no Terminal Central de Ponta Grossa -PR 

Orientar a população quanto ao uso racional de plantas medicinais 

Distribuir folders e mudas de plantas medicinais. 

METODOLOGIA 

Preparo de mudas: Os acadêmicos da 1ª. série do curso de Farmácia fizeram a 

coleta de embalagens recicláveis de garrafas Pet e embalagens longa vida com a 

finalidade de serem usadas no preparo de mudas sob a orientação das professoras Rosi 

Zanoni da Silva, Lorene Armstromg e Vanessa Gonçalves Torres e a técnica Luciane 

Monteiro. Foram preparadas no Horto Medicinal do Bloco M da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG) 150 mudas de plantas medicinais. As mudas foram preparadas 

com a finalidade demonstrativas e para doação a população interessada em cultivar em 

suas casas. Na continuidade as plantas receberam cuidados especiais, como: irrigação 

diária pelo período de 45 dias, adubação quando necessária e limpeza para a retirada de 

plantas indesejadas, como as plantas daninhas.  
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Identificação sistemática: acadêmicos da 2ª e 3ª Séries do curso de Farmácia 

realizaram a identificação sistemática (Nome científico) das mudas preparadas sob a 

orientação da professora Jane Manfron Budel. 

Orientação farmacêutica e Uso racional de plantas medicinais: Foi elaborado um 

folder com as principais orientações farmacêuticas sobre a preparação de chás, dose, 

propriedades medicinais e efeitos colaterais das plantas medicinais.  

 Ação dos orientadores e acadêmicos no evento Sebisa/plantas medicinais: os 

acadêmicos das 3° séries foram divididos em quatro turnos (9:00-11:00, 11:00-13:00, 

13:00-15:00 e das 15:00-17:00) e orientados quanto ao reconhecimento das plantas 

medicinais e propriedades medicinais e toxicológicas junto a população usuária do 

Terminal Central 

Preparo do chá de Capim-limão (Cymbopogon citratus) por infusão para a 

degustação  

RESULTADOS 

Foi possível observar neste evento o interesse da população princesina pelo 

conhecimento, uso e cultivo das plantas medicinais. Neste sentido, os acadêmicos do 

curso de Farmácia da UEPG foram preparados quanto ao uso racional das plantas 

medicinais como forma de garantir a segurança dos indivíduos que utilizam plantas 

medicinais, assegurando que esses não corram risco de sofrer efeitos danosos. As 

atividades desenvolvidas pelo trabalho possibilitaram a troca de experiências dos 

acadêmicos com a população sobre o tema Plantas Medicinais, assim como a aquisição 

de conhecimentos científicos e de caráter popular.  As 150 mudas preparadas para serem 

distribuídas à população foram das seguintes: Aloe vera (babosa), Cympobogon citratus 

(capim-limão), Maytenus ilicifolia (Espinheira Santa), Rosmarinus officinalis (Alecrim), 

Lavandula officinalis (Alfazema), Mentha piperita(Hortelã pimenta), Mentha sativa 

(Hortelã), Mentha sp (Hortelã das hortas), Thymus vulgaris (Tomilho), Origanum 

majorana (Orégano), Foeniculum vulgaris (Funcho), Achillea millefolium (Pronto 

alivio), Mikania glomerata (Guaco),  Salvia officnalis (Salvia), Tanacetum parthenium 
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(Caatinga de mulata),  Pulmonaria sp (Pulmonaria), Equisetum officinalis ( Cavalinha), 

Pectranthus barbatus  (Boldo nacional), Wedelia paludosa (Arnica), Ruta 

graveolens(Arruda), Plantago australis (Tanchagem), Occinum sp  (Erva doce 

silvestre).Foram distribuídos 500 folders juntamente com a orientação farmacêutica 

sobre o uso de plantas medicinais, assim como chá para degustação, conforme figura 1 

abaixo: 

Figura 1 – Evento SEBISA no terminal central de ônibus de Ponta Grossa e acadêmicos de farmácia da 

UEPG 

 

Acadêmicos do curso de farmácia no evento SEBISA, terminal central de ônibus de Ponta Grossa, 
realizando esclarecimentos e doando mudas, folders de plantas medicinais e servindo chá para a 
população princesinha. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades desenvolvidas pelo trabalho possibilitaram a troca de experiências 

dos acadêmicos com a população sobre o tema Plantas Medicinais, assim como a 

aquisição de conhecimentos científicos e de caráter popular. A integração dos 
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acadêmicos junto à comunidade proporcionou um despertar aos futuros profissionais 

sobre a importância de ações preventivas e educativas sobre seu uso adequado e seguro. 
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