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Resumo: O presente estudo tem por objetivo apresentar a atividade relacionada ao Projeto de Extensão “USO 

RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS NAS COMUNIDADES DE PONTA GROSSA”, que foi criado em 

março do ano de 2019 e é resultado de uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a 

Instituição “Lar das Vovozinhas” Balbina Branco. Neste projeto participam os alunos do curso de Farmácia da 

UEPG (mais especificamente os matriculados na disciplina de Fitoterapia). No decorrer do primeiro semestre de 

2019 os discentes participaram de visitas ao “Lar das Vovozinhas”, realizaram entrevistas para obter 

informações sobre o uso de plantas medicinais e também uma visita a Farmácia do estabelecimento para fazer 

um levantamento sobre os medicamentos que as senhoras fazem uso de forma contínua. Após essa primeira 

etapa cada aluno ficou responsável em avaliar as informações coletadas relativas às senhoras, fazendo um 

levantamento das classes farmacológicas as quais pertenciam os medicamentos utilizados e possível ocorrência 

de efeitos colaterais e interações medicamentosas quando do uso concomitante de chás medicinais. Como 

resultado final foi desenvolvido um relatório no qual foram apresentadas informações sobre cada moradora. Esse 

documento foi entregue a Coordenadora da Instituição para uso em benefício das idosas. 

Palavras-chave: Idosas. Plantas Medicinais. Fitoterapia. Curso de Farmácia. 
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PÚBLICO-ALVO  

Esta ação destinou-se a atender as moradoras do “Lar das Vovozinhas” Balbina 

Branco. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa (PG)/Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações práticas foram realizadas nas dependências do “Lar das Vovozinhas” 

Balbina Branco, e todo o preparo e montagem da ação ocorreu dentro da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (Campus Uvaranas). 

JUSTIFICATIVA 

A importância das plantas medicinais é reconhecida pelo governo brasileiro através 

do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e a inserção no 

sistema de saúde público por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS)
1
. As plantas medicinais são 

capazes de aliviar ou curar enfermidades; têm tradição de uso e os benefícios passam de 

geração em geração nas comunidades. Assim, o consumo tem sido estimulado popularmente 

com base na máxima de que “se é natural não faz mal”, e como consequência, passam a ser 

vistas como sinônimo de seguridade e benefício à saúde. Entretanto, para usá-las, é preciso 

conhecê-las, saber sobre suas corretas indicações terapêuticas, possibilidade de 

contraindicações e possíveis interações medicamentosas com outros medicamentos utilizados, 

para que não ocorra um emprego incorreto que pode ocasionar o mascaramento de sintomas, 

agravar ou até mesmo desencadear intoxicações e outras doenças
2
. 

A instituição “Lar das Vovozinhas” possui como objetivo primordial, o acolhimento 

institucional para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, situações de violência, 

negligência, em situação de rua, abandono, com vínculos familiares inexistentes ou 

fragilizados
3
. Dentro dessa comunidade o uso de plantas medicinais é bastante presente sendo 

repassado normalmente por familiares ou amigos.  

Soma-se a isso o fato que as idosas dessa Instituição fazem uso de vários 

medicamentos de uso contínuo, desta forma, o desenvolvimento de uma atividade 
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extensionista que conjugue a atenção farmacêutica ao levantamento etnofarmacológico 

buscando produzir um documento-guia a ser usado pelas cuidadoras da Instituição, irá 

promover o uso racional de plantas medicinais conjuntamente com os medicamentos de uso 

contínuo. 

Desse modo, o projeto apresenta-se bastante relevante, pois proporcionará uma 

orientação quanto ao uso correto das plantas medicinais visando otimizar os resultados desta 

prática e minimizar os efeitos colaterais e interações medicamentosas, colaborando assim para 

a melhoria da qualidade de vida das idosas e valorizando as práticas tradicionais e populares 

do uso de espécies vegetais como elementos para a promoção da saúde. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente estudo é apresentar o Projeto de Extensão “Uso Racional de 

Plantas Medicinais nas Comunidades de Ponta Grossa” como uma ferramenta de divulgação do 

conhecimento científico sobre as plantas medicinais a diferentes comunidades da cidade de Ponta 

Grossa, mais especificamente a comunidade do “Lar das Vovozinhas”. 

Com relação aos objetivos específicos do projeto, o intuito é fortalecer nos acadêmicos o 

conhecimento sobre plantas medicinais e motivar o estudo de possíveis interações medicamentosas 

existentes entre as plantas e os medicamentos de uso contínuo; fornecer informações valiosas, as 

moradoras do “Lar das Vovozinhas”, sobre possíveis interações medicamentosas quando do uso 

concomitante de plantas medicinais e medicamentos de uso contínuo; e por fim fortalecer nos 

acadêmicos do curso, a importância do Farmacêutico como o profissional responsável pelo 

medicamento. 

METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido inicialmente com o treinamento dos alunos em sala de 

aula, para obtenção de conhecimento teórico sobre as plantas medicinais e como se processam 

as principais formas de interação medicamentosa entre essas plantas e medicamentos ditos 

sintéticos. Para alcançar esse conhecimento, os acadêmicos entraram em contato com 

diferentes bibliografias existentes na Biblioteca da UEPG (Fitoterapia Contemporânea, 

Introdução a Fitoterapia, Formulário Médico Farmacêutico de Fitoterapia, Tratado de 

Fitofármacos e Nutracêuticos) e material obtido na internet (site do Herbarium Laboratório 

Botânico (www.herbarium.com.br), site da Farmacopeia Brasileira 
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(portal.anvisa.gov.br/farmacopeia) e site da Sociedade Brasileira de Farmacognosia 

(www.sbfgnosia.org.br), na busca de aprimoramento e formação de conhecimento.  

Uma vez estudado e conhecido sobre as plantas medicinais que se iriam trabalhar no 

projeto e possíveis interações medicamentosas que poderiam ser encontradas quando do uso 

das mesmas, os alunos foram orientadas a iniciar uma segunda etapa que se constituiu no 

preparo teórico/prático do conhecimento. Para tanto, os alunos fizeram visitas ao Horto de 

Plantas Medicinais da UEPG para conhecer in loco as plantas que estudaram na teoria e 

realizaram diversas simulações (estudo de casos) sobre possíveis interações quando do uso 

dessas plantas concomitantemente com o uso de medicamentos de uso contínuo, 

costumeiramente prescritos nos postinhos de saúde da cidade de Ponta Grossa. Na sequência 

os alunos foram até o “Lar das Vovozinhas” para entrevistar as moradoras buscando levantar 

as possíveis plantas medicinais que as mesmas fazem uso; também fizeram uma pesquisa e 

levantamento dos medicamentos prescritos às senhoras e que constavam no prontuário das 

mesmas (armazenado na Farmácia do estabelecimento). Em mãos com as informações obtidas 

os alunos realizaram a avaliação das mesmas e montagem de um relatório final de possíveis 

interações medicamentosas.  

RESULTADOS 

Os participantes do projeto conseguiram desenvolver um relatório final no qual 

constam informações importantes sobre as características das senhoras que residem no “Lar 

das Vovozinhas”, como por exemplo, idade, grau de dependência, características pessoais e 

possíveis interações medicamentosas entre os medicamentos que são usados de forma 

contínua pelas senhoras e as plantas medicinais que as mesmas podem vir a utilizar. No 

quadro abaixo (QUADRO 1) são apresentados exemplos dos resultados tabelados no referido 

projeto e encaminhado a Coordenadora da Instituição.  

Quadro 1 – Exemplo de informação apresentada no relatório entregue a Coordenação do “Lar das Vovozinhas” 
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Fonte: Os Autores. 

O trabalho realizado foi de extrema importância para a Instituição participante, pois 

contribuiu para a formação de um documento que apresente dados relevantes sobre a terapia 

utilizada pelas moradoras, assim como informações sobre possíveis interações 

medicamentosas que podem surgir quando do uso concomitante de plantas medicinais e 

medicamentos de uso contínuo. Para os alunos, a atividade foi relevante, pois lhes trouxe a 

oportunidade de realizar uma atividade prática fora dos muros da Universidade, aplicando os 

conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula.Além do mais, tal ação proporcionou aos 

alunos e moradoras do “Lar das Vovozinhas” a experiência de interação que, para as senhoras 

se constitui em uma ação impar para conversar com pessoas diferentes do seu ambiente de 

convívio; e para os alunos, a chance de interagir com um público muito semelhante ao que 

encontrarão quando forem para o mercado de trabalho (FIGURA 1). 

Figura 1 – Momentos da visita dos participantes do Projeto na Instituição “Lar das Vovozinhas”. 
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Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG). Alunos compartilham conhecimento 

sobre plantas medicinais no Lar das Vovozinhas. Ponta Grossa, Pr, 05 de junho de 2019. Disponível em: 

https://portal.uepg.br/noticias.php?id=14969. Acesso em: 25 jun. 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível verificar que os participantes do projeto atingiram os objetivos propostos 

de maneira a aprimorar os conhecimentos teóricos obtidos em sala de aula, dando-lhes a 

oportunidade de conviver com uma realidade diferente da existente dentro do ambiente 

acadêmico. No mesmo sentido, para as moradoras do Lar das Vovozinhas, a ação trouxe um 

ganho de informação sobre as prescrições que as mesmas fazem uso e permitiu que novas 

informações fossem levantadas e atualizadas sobre as mesmas. 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
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