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Resumo   

Grande parte desta população encontra nas plantas medicinais a única fonte de recursos terapêuticos. O uso de 

espécies medicinais fez com que um vasto conhecimento fosse acumulado pela população, passado pelas 

gerações e motivo de busca por substâncias como partida para o desenvolvimento de novos fármacos. Este 

projeto teve como objetivos a coleta, identificação, produção de espécies vegetais, doação de mudas à 

comunidade científica e geral, além da confecção de um folder informativo. Acadêmicos do 1º. ano do curso de 

farmácia coletaram 24 espécies floridas no Horto Medicinal do Curso de Farmácia/UEPG, confeccionaram 

exsicatas e encaminharam para identificação e registro no herbário do Museu Botânico de Curitiba. Placas 

contendo o nome científico e o nome popular foram também confeccionadas e afixadas nos canteiros do Horto. 

O plantio e cultivo de mudas de espécies vegetais identificadas foram preparadas pelos acadêmicos do 1º ano 

para doação em eventos para a comunidade em geral e também para os acadêmicos da UEPG. Os acadêmicos do 

2º. e 3º. anos realizaram estudo orientado sobre principais formas de preparo e orientações farmacológicas para a 

confecção do folder. O Horto medicinal proporciona um ambiente de conhecimento popular e científico, 

garantindo o uso de espécies medicinais identificadas botanicamente. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

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

farmacognóstico. 

 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas relativas a esse projeto foram destinadas à comunidade 

acadêmica da UEPG e à comunidade de Ponta Grossa. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi executado no Horto Medicinal do Curso de Farmácia da UEPG, no 

laboratório de Farmacognosia e no Herbário do Museu Botânico de Curitiba. 

 

JUSTIFICATIVA 

 As plantas medicinais são utilizadas desde a antiguidade para o tratamento, cura e 

prevenção de doenças. Em todo o Brasil, são comercializadas em feiras livres, mercados 

populares e podem ser encontradas em quintais residenciais e terrenos (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). 

No decorrer da história, foram registrados vários procedimentos clínicos tradicionais 

empregando plantas medicinais. Apesar da grande evolução da medicina alopática, a partir da 

segunda metade do século XX, existem obstáculos básicos na utilização de espécies vegetais 

pelas populações carentes, que vão desde o acesso aos centros de atendimento hospitalares à 

obtenção de exames e medicamentos. Estes motivos, associados com a fácil obtenção e a 

grande tradição do uso de plantas medicinais, contribuem para seu uso pelas populações dos 

países em desenvolvimento para atender necessidades primárias de saúde (JUNIOR; PINTO; 

MACIEL, 2005). No início da década de 1990, cerca de 65-80% da população destes países 

dependiam do uso dessa terapêutica (CALIXTO, 2000). 

As plantas medicinais e os fitoterápicos apresentam papel importante na saúde das 

pessoas, pois aproximadamente 25% dos medicamentos prescritos mundialmente são de 

origem vegetal (SALVI JÚNIOR, 2009). A importância das plantas medicinais é reconhecida 
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pelo governo 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 SUS. 

Sabe-se que muitas espécies apresentam substâncias que provocam reações adversas 

e poucos são os estudos toxicológicos realizados com as espécies comumente utilizadas 

(TUROLLA; NASCIMENTO, 2006). Tal afirmação é reforçada pela dificuldade encontrada 

com o uso da nomenclatura popular, podendo uma mesma espécie receber mais de um nome 

popular de acordo com a região ou um mesmo nome é utilizado para espécies pertencentes a 

gêneros e até a famílias diferentes, com constituintes químicos, atividades biológicas e dados 

toxicológicos distintos ou ainda desconhecidos (VERDAM; SILVA, 2010) 

Adicionalmente, revistas científicas exigem para publicação de artigos, o número de 

exsicata da espécie estudada pois a falta de identificação botânica ou a identificação botânica 

incorreta pode anular todo um trabalho, pode gerar informações incorretas, levar a conclusões 

errôneas e uso indevido de uma espécie. 

 

OBJETIVOS 

1- Coletar as espécies medicinais floridas presentes no Horto Medicinal do Curso 

de Farmácia da UEPG; 

2- Confeccionar exsicatas das espécies medicinais para posterior identificação; 

3- Identificar e registrar as espécies medicinais no Museu Botânico de Curitiba – 

MBM; 

4- Coletar material reciclável para suporte das mudas;  

              5- Plantar e manter mudas para distribuição; 

   6-     Realizar levantamento bibliográfico sobre estudos farmacológicos/toxicológicos 

para confecção de folder; 

  7-       Confeccionar o folder. 

 

METODOLOGIA  

Identificação botânica 

Sob a supervisão das Professoras envolvidas no projeto, foram coletadas 24 espécies 

vegetais que estavam floridas no Horto Medicinal do Curso de Farmácia. Essas espécies 

foram submetidas à confecção de exsicatas no Laboratório de Farmacognosia da UEPG. As 

exsicatas foram encaminhadas ao Herbário do Museu Botânico Municipal de Curitiba 
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(Herbário MBM) para posterior identificação e registro. Placas, provenientes de material 

reciclável, foram confeccionadas, pintadas com os nomes científico e popular das espécies, 

foram instaladas nos respectivos canteiros do Horto Medicinal. 

 

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 para serem utilizadas na produção das 

mudas. Na sequência, sob a orientação das supervisoras, realizaram o plantio de mudas de 14 

espécies de plantas medicinais identificadas e cultivadas no Horto Medicinal do Curso de 

Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR. Posteriormente, estas mudas foram 

irrigadas diariamente pelo período de aproximadamente 45 dias para promover o 

desenvolvimento das mudas. 

 

Confecção do folder 

 Os acadêmicos do 2º. e 3º. anos do curso de Farmácia realizaram estudo de formas de 

preparo e orientações farmacológicas de 14 espécies cultivadas no Horto medicinal e as mais 

utilizadas pela comunidade.  Foi elaborado um folder com orientações gerais de plantio e com 

as principais orientações farmacêuticas sobre a preparação de chás, dose, propriedades 

medicinais e efeitos colaterais das plantas medicinais. 

 

RESULTADOS 

As 24 exsicatas foram devidamente identificadas como sendo: Aloe vera (L.) Burm. f., 

Schinus terebinthifolius Raddi, Nerium oleander L., Arnica montana L., Achillea millefolium 

L., Artemisia absinthium L., Echium plantagineum L., Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek, 

Sapium glandulosum (L.) Morong, Bauhinia forficata Link subsp. forficata, Pelargonium 

graveolens L’Her., Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., Lavandula dentata L., Stachys 

bizantina C. Koch, Salvia officinalis L., Origanum majorana L., Salvia coccínea Buc’ Hoz ex 

Etl., Melissa officinalis L., Punica granatum L., Dorstenia brasiliensis Lam., Passiflora 

edulis Sims, Ruta graveolens L., Physalis peruviana L. e Tropaeolum majus L. 

As exsicatas se encontram depositadas e registradas no Herbário do Museu Botânico 

de Curitiba, estando à disposição da comunidade científica e podendo ser consultadas para 

todas e quaisquer eventualidades. 
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Para a produção das mudas foram arrecadadas mais de 1500 unidades de garrafas Pet e 

caixas longa vida e utilizadas para a produção de 1500 mudas, as quais foram distribuídas em 

eventos como: Evento SEBISA, Dia 5 de maio: Dia Nacional do uso racional de 

medicamentos, Sipat Copel, Escolas Municipais e Estaduais, assim como fornecido material 

botânico para aulas práticas dos cursos de Farmácia e Biologia e para atividades Lato sensu e 

Stricto sensu. 

Após a realização do estudo farmacognóstico das espécies vegetais, o folder 

confeccionado apresentou informações gerais sobre cultivo, coleta, dessecação e embalagem, 

além das informações farmacêuticas sobre formas de preparo, doses, posologia, indicações e 

contraindicações das seguintes espécies vegetais: Rosmarinus officinalis (alecrim), Aloe vera 

(babosa), Chamomila recutita (camomila), Phyllanthus niruri (quebra-pedra), Plectranthus 

barbatus (boldo-nacional), Cymbopogon citratus (capim-limão), Equisetum arvensis 

(cavalinha), Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), Melissa officinalis (melissa), Bauhinia 

forficata (pata-de-vaca), Mentha x piperita (menta) e Mikania glomerata  (guaco). 

 

Figura 1. Horto Medicinal do Curso de Farmácia da UEPG. 

      

Legenda: Alunos do curso de Farmácia preparando as mudas cultivadas nos canteiros do 

Horto Medicinal do Curso de Farmácia da UEPG. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A população necessita do apoio e empenho da comunidade acadêmica-científica, no 

sentido de orientar no correto uso e manejo das plantas medicinais visando otimizar os 

resultados desta prática fitoterápica e minimizar os efeitos indesejados, colaborando para a 

melhoria da qualidade de vida da população e valorizando as práticas tradicionais e populares 

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

Desta forma, o projeto torna-se uma ferramenta de preservação, recuperação, 

promoção e difusão de patrimônio natural e cultural ao possibilitar o repasse do conhecimento 

tradicional em plantas medicinais.  

Para uma planta medicinal se tornar um fármaco vegetal ou um fitoterápico deve 

passar por vários processos e, estes, devem ser monitorados de forma a garantir a qualidade 

do produto final. Neste aspecto, o projeto permite formar futuros profissionais capacitados a 

desenvolver atividades agronômicas (cultivo, coleta, manejo), herborização, identificação e 

controle da qualidade de espécies vegetais, bem como promover o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa bibliográfica referente ao uso popular, as atividades farmacológicas, as 

ações toxicológicas, a composição química e as dosagens e formas de uso. 
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