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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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( X )  SAÚDE 
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PLANTAS MEDICINAIS: PERCEPÇÃO E UTILIZAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS 

DO TERMINAL CENTRAL DE TRANSPORTE URBANO DE PONTA GROSSA, 

PARANÁ  
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Resumo: A utilização de plantas medicinais reflete a realidade de parte expressiva da população brasileira, cujo 

limitado acesso aos programas de saúde pública levou ao desenvolvimento e à conservação de um conhecimento 

etnobotânico rico de informações. Porém, a sabedoria popular carece de sistematização, para que possa ser 

devidamente utilizada. O objetivo deste trabalho foi relatar o uso de plantas medicinais no município de Ponta 

Grossa, Paraná, bem como avaliar os padrões dos indivíduos em relação à utilização da fitoterapia no seu cotidiano. 

Para coleta das informações etnobotânicas e etnossociais, foram aplicados questionários estruturados a 233 

indivíduos escolhidos por demanda espontânea no Terminal de Ponta Grossa, em relação ao conhecimento e uso 

de plantas medicinais, identificando-se a finalidade e o modo de uso da planta medicinal. Procurou-se ainda 

correlacionar o conhecimento etnobotânico com a forma de aquisição dessas informações. As principais espécies 

citadas foram: alecrim, babosa, bálsamo, boldo-brasileiro, funcho, lavanda, hortelã, orégano, catinga-de-mulata, 

capim-limão, carqueja e espinheira-santa. O chá foi o modo de preparo mais usual. Os estudos etnossociais 
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permitiram inferir que os conhecimentos etnobotânicos da população estudada foram adquiridos principalmente 

por meio de comunicações orais, sobretudo por tradição familiar. 

Palavras-chave: Etnobotânica. Fitoterapia. Medicina tradicional. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

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

farmacognóstico  

PÚBLICO-ALVO  

A ação em questão foi direcionada à população que utiliza o Terminal Central de 

Transporte Urbano de Ponta Grossa, principalmente aquelas pessoas que possuem algum 

interesse relacionado às plantas medicinais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal Central de Transporte Urbano da cidade de Ponta Grossa, Paraná 

JUSTIFICATIVA 

A Organização Mundial de Saúde considera fundamental que se realizem 

investigações experimentais acerca das plantas utilizadas para fins medicinais e de seus 

princípios ativos, para garantir sua eficácia e segurança terapêutica (SANTOS; INNECCO, 

2004). Paralelamente, faz-se necessário o levantamento das espécies medicinais de cada região 

fitogeográfica do Brasil, como primeiro passo para a adoção das plantas medicinais nos 

programas de atenção primária à saúde, o que pode resultar em diminuição de custos e 

ampliação do número de beneficiados (MATOS, 1997). 

Na área da etnobotânica têm sido realizadas pesquisas com comunidades residentes 

nas regiões de florestas tropicais, com o objetivo de avaliar os recursos vegetais utilizados por 
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estas pessoas e apontar propostas para seu uso sustentado, como forma de preservar e recuperar 

esses ecossistemas (SILVA; ANDRADE, 2005). O conhecimento tradicional sobre o uso das 

plantas é vasto e, em muitos casos, é o único recurso para tratamento da saúde que as populações 

carentes de países em desenvolvimento têm ao seu alcance. Alguns autores propõem-se a 

estimar o valor de uso das plantas com a finalidade de apontar as espécies e famílias de 

preferência da população humana no universo vegetal (PHILLIPS; GENTRY, 1993). 

No Brasil, considerando a ampla diversidade de espécies vegetais, bem como a 

riqueza étnico-cultural, o uso popular de plantas medicinais é muito relevante. Por isso, os 

estudos etnobotânicos são fundamentais, uma vez que possibilitam o resgate e a preservação 

dos conhecimentos populares das comunidades envolvidas (GARLET; IRGANG, 2001). 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi relatar o uso de plantas medicinais no município de 

Ponta Grossa, Paraná, contribuindo assim para auxiliar no resgate do conhecimento tradicional. 

Procurou-se também estabelecer uma correlação entre os padrões etnossociais dos indivíduos e 

a utilização da fitoterapia como prática em seu cotidiano. 

METODOLOGIA 

A pesquisa de campo foi realizada no município de Ponta Grossa, Paraná. Para o 

levantamento dos dados, foi aplicado questionário estruturado, em 7 de maio de 2019, durante 

evento extensionista (Figura 1), para indivíduos (n = 233) escolhidos por demanda espontânea 

no Terminal Central de Transporte Urbano. Buscou-se dar mais ênfase aos dados etnobotânicos, 

como indicação terapêutica, principais plantas medicinais utilizadas e modo de preparo. 

Também foram coletados dados etnossociais dos indivíduos, no sentido de correlacionar com a 

prática da fitoterapia. Os dados foram tabulados, considerando-se o número de citações em cada 

questão. Não foi possível a identificação taxonômica dos espécimes, devido à indisponibilidade 

de material vegetal durante a aplicação dos questionários. 

RESULTADOS 

As principais espécies citadas foram: alecrim, babosa, bálsamo, boldo-brasileiro, 

funcho, lavanda, hortelã, orégano, catinga-de-mulata, capim-limão, carqueja e espinheira-santa 
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(Figura 1). Um total de 28 outras espécies foi relacionado, mas em menor frequência. O chá foi 

o modo de preparo mais usual, com 203 citações, sendo que o uso de garrafadas e o uso tópico 

também foram relatados.  

Tabela 1 – Espécies medicinais de uso mais frequente em Ponta Grossa, Paraná 

 

Diferentes indicações foram descritas para as plantas medicinais, sendo o mais 

comum o uso em problemas digestivos (n = 99 citações). Doenças respiratórias (n = 53), 

distúrbios cardiovasculares (n = 29) e diabetes (n = 23) também foram indicações bastante 

relatadas. Um total de 182 indivíduos afirmaram ser usuários frequentes de plantas medicinais, 

o que denota a importância desta estratégia terapêutica tradicional. Um dado curioso foi que 

um total de 101 indivíduos afirmaram que o uso de plantas medicinais tem sido acompanhado 

por médico, representando a importância crescente da fitoterapia.  

 Os estudos etnossociais permitiram inferir que os conhecimentos etnobotânicos da 

população estudada foram adquiridos principalmente por meio de comunicações orais, 

sobretudo por tradição familiar ou por conhecidos. Não houve diferença expressiva entre o 

número de indivíduos do sexo biológico masculino (n = 127) e do sexo biológico  feminino  (n 

= 106). A principal faixa etária dos indivíduos participantes do estudo foi de adultos, entre 41 

e 60 anos. 

 

 

 

Alecrim                        73

Babosa 56

Bálsamo 59

Boldo-brasileiro           60

Funcho 28

Lavanda 64

Hortelã 82

Orégano 50

Catinga-de-mulata 60

Capim-limão 66

Carqueja 44

Espinheira-santa 47
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FOTO 

Figura 1 – Ação extensionista  

 

Legenda: A referida ação foi realizada no Terminal Central de Ponta Grossa, versando sobre Plantas Medicinais. 

Na oportunidade, além da aplicação do questionário, foram feitas orientações sobre o uso racional de plantas 

medicinais, sobre o correto preparo de medicamentos caseiros contendo plantas medicinais e ocorreu a distribuição 

de mudas preparadas no Horto Medicinal da UEPG. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu traçar informações sobre o uso de plantas medicinais pela 

população de Ponta Grossa, Paraná. O estudo do conhecimento etnobotânico tem duas 

vertentes: a primeira é a observação das estratégias que o homem utiliza para lidar com a 

natureza, tentando melhorar de alguma forma sua qualidade de vida. A segunda, é a necessidade 

pungente de proteger o conhecimento ancestral, resgatando e registrando informações, de forma 

a perpetuá-las para as gerações futuras. Esta pesquisa traz subsídio para estudos posteriores, 

relativos à utilização de plantas medicinais como estratégia terapêutica e sua devida 

implantação no Sistema Único de Saúde. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

6 

APOIO 

Agradecimento à Fundação Araucária e à UEPG. 

REFERÊNCIAS 

GARLET, T.M.B.; IRGANG, B.E. Plantas medicinais utilizadas na medicina popular por 

mulheres trabalhadoras rurais de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais, v. 4, p. 9-18, 2001. 

MATOS, F.J.A. O formulário fitoterápico do Professor Dias da Rocha. 2 ed. Fortaleza: 

EUFC, 1997. 124 p. 

PHILLIPS, O.; GENTRY, A.H. The useful plants of Tambopata, Peru. I. Statistical hypotheses 

tests with a new quantitative technique. Economic Botany, v. 47, p. 15-32, 1993. 

SANTOS, M.R.A.; INNECCO, R. Adubação orgânica e altura de corte da erva-cidreira 

brasileira. Horticultura Brasileira, v. 22, p. 182-185, 2004. 

SILVA, A.J.R.; ANDRADE, L.H.C. Etnobotânica nordestina: estudo comparativo da relação 

entre comunidades e vegetação na Zona do Litoral – Mata do Estado de Pernambuco, Brasil. 

Acta Botanica Brasilica, v. 19, p. 45-60, 2005. 


