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PROJETO “USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS NAS COMUNIDADES 
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Resumo: O uso das plantas medicinais pela população é realizado com base em um conhecimento adquirido de 

forma empírica, e transmitido oralmente de geração a geração. Nesse sentido, algumas vezes ocorrem usos 

indevidos em função da identificação incorreta da espécie vegetal ou no preparo inadequado da forma 

farmacêutica, o que pode acarretar na substituição de terapias consagradas por plantas cujas atividades não 

tenham sido comprovadas. Dessa forma, as ações deste projeto buscam popularizar o conhecimento, 

esclarecendo quando e como as plantas devem ser usadas para alcançar efeitos terapêuticos máximos. O uso 

correto das plantas medicinais foi promovido na instituição de longa permanência para idosas (ILPI) Lar das 

Vovozinhas Balbina Branco por meio de palestra e elaboração de material informativo. Funcionários e idosas da 

instituição receberam orientações bem como material explicativo contendo informações sobre 12 plantas 

medicinais utilizadas tradicionalmente pela população.  

    

Palavras-chave: Plantas medicinais. Lar das Vovozinhas. Fitoterapia. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Uso Racional de Plantas Medicinais nas Comunidades de Ponta Grossa. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas relativas ao uso correto das plantas medicinais foram 

destinadas aos funcionários e às idosas da instituição de longa permanência para idosas (ILPI) 

Lar das Vovozinhas Balbina Branco. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi executado na instituição de longa permanência para idosas (ILPI) Lar 

das Vovozinhas Balbina Branco. 

JUSTIFICATIVA 

A utilização das plantas medicinais é uma prática baseada principalmente na crença 

popular. Apesar do conhecimento transmitido de geração a geração, para utilizá-las de forma 

correta, é preciso conhecer a planta e saber como preparar formas farmacêuticas a partir delas 

(LORENZI e MATOS, 2002). Existem formas adequadas de uso e a ação terapêutica é 

influenciada pela forma de preparo; e, geralmente, o emprego de plantas com fins terapêuticos 

é praticado sem uma orientação adequada. Tal conduta representa um perigo em potencial 

para a população, tendo em vista a falta de conhecimento sobre o tempo de uso da terapia e 

esquema posológico, identificação farmacobotânica incorreta e informações escassas sobre 

reações adversas e interações medicamentosas (HEIMALL, BIELORY, 2004; NICOLETTI 

et. al., 2007).  

O Lar das Vovozinhas Balbina Branco abriga mulheres idosas há mais de 56 anos 

em Ponta Grossa. A instituição promove o acolhimento institucional para pessoas idosas em 

situação de vulnerabilidade social, situações de violência e/ou negligência, em situação de rua, 

ou abandono e com vínculos familiares inexistentes ou fragilizados. Esta ILPI é assistida por 

uma ampla equipe formada por vários profissionais. O local dispõe de uma área externa onde 

estão disponíveis algumas espécies de plantas medicinais, que são utilizadas pelas idosas e 

por funcionários da instituição. Nesse sentido, percebemos o quanto a população necessita de 

apoio da comunidade acadêmica-científica em relação a uma orientação sobre o uso correto 

das plantas medicinais visando otimizar os resultados desta prática e tornar mínimo possíveis 

efeitos colaterais. Dessa forma, as ações deste projeto buscam popularizar o conhecimento, de 

forma simples e direta, esclarecendo sobre a identificação correta das plantas, a indicação 

terapêutica e a forma de utilização para a otimização de seus efeitos terapêuticos. 
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OBJETIVOS 

 O objetivo dessa ação extensionista é incentivar o uso correto das plantas medicinais 

por meio de diversas atividades como oficinas, palestras e elaboração de materiais 

informativos na ILPI Lar das Vovozinhas Balbina Branco.  

METODOLOGIA  

Confecção de material informativo  

 Para popularizar o uso correto das plantas medicinais foi realizado um levantamento 

bibliográfico com informações a respeito de algumas espécies utilizadas para fins medicinais 

(FERREIRA, SHIMABUKU JR, 2012; LOPES et al., 2015). A partir desta pesquisa foram 

confeccionados materiais informativos (folders) contendo as principais informações a respeito 

de algumas plantas medicinais mais utilizadas pela população. No folder foram compilados 

dados a respeito do nome popular e científico da espécie medicinal (nomenclatura botânica), 

parte utilizada, como deve ser o uso (interno ou externo), qual a indicação terapêutica, formas 

de utilização ou preparo das formas farmacêuticas (infusão, inalação, maceração em água, 

maceração em álcool, suco) e quais cuidados devem ser tomados ao utilizar a planta medicinal 

em questão.   

 

Palestra “Uso Racional de Plantas Medicinais” 

 Também foi elaborada uma palestra sobre o uso correto das plantas medicinais com 

apresentação de slides e demonstração prática da preparação das formas farmacêuticas a partir 

das espécies medicinais contidas nos folders. A duração da palestra foi de aproximadamente 

45 minutos e enfatizou a identificação correta da espécie medicinal e o modo correto e 

adequado de preparo da forma farmacêutica. Ao final da palestra foram realizadas algumas 

perguntas relativas às principais indicações de algumas das plantas medicinais abordadas e 

foram oferecidos brindes (álcool gel) aos que responderem de forma correta.  

RESULTADOS 

 Foram elaborados folders com algumas das principais plantas utilizadas 

tradicionalmente pela população: alecrim, babosa, bálsamo, caatinga de mulata, boldo 

nacional, capim limão, carqueja, espinheira santa, funcho, lavanda, menta e orégano. O folder 
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descreve de forma simples e clara o uso correto destas plantas medicinais e foi distribuído aos 

funcionários e algumas idosas da ILPI Lar das Vovozinhas Balbina Branco antes do início da 

palestra (Figura 1). 

 A palestra sobre o uso correto das plantas medicinais foi apresentada para a equipe de 

funcionários e para algumas idosas do Lar das Vovozinhas. Para a palestra foram treinados 10 

alunos do curso de Farmácia para discorrer de forma didática sobre as 12 plantas contidas no 

folder. Para a atividade foram levadas até a ILPI mudas das espécies para visualização e 

melhor compreensão da proposta. Cada aluno explanava sobre a correta identificação de 

determinada planta medicinal e passava a espécie pela plateia de modo a esclarecer as 

principais diferenças entre algumas espécies no momento de fazer uma coleta (Figura 1). 

Também foi ressaltado pelos alunos qual parte da planta normalmente é utilizada (folhas, 

flores, caule ou frutos) e quais as principais finalidades terapêuticas. Além disso, os 

acadêmicos demonstravam de forma prática a preparação correta da forma farmacêutica 

(infusão, maceração, inalação) a partir da espécie medicinal abordada (Figura 1).  

Figura 1 – Palestra e folder “Plantas Medicinais” 
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Legenda: Folder frente e verso contendo informações sobre algumas das principais plantas medicinais utilizadas 

tradicionalmente pela população e momentos da palestra com demonstração prática da preparação correta da 

forma farmacêutica e compreensão das características botânicas na identificação de espécies medicinais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta ação extensionista contribuiu para a melhoria da qualidade de vida de 

funcionários e idosas da ILPI Lar das Vovozinhas e ainda incrementou a valorização das 

práticas tradicionais e populares do uso de espécies vegetais como elementos para a promoção 

da saúde. Além disso, é interessante salientar a importância desse tipo de atividade aos 

acadêmicos do curso de Farmácia. Alguns acadêmicos comentaram que conseguem aprender 

muito mais com estas ações do que da maneira tradicional dentro das instalações da 

Universidade.  
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