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1. INTRODUÇÃO

A fitoterapia, segundo a legislação brasileira,

compreende como um recurso terapêutico

determinado pelo uso de plantas medicinais

em suas diferentes formas farmacêuticas e

pela ausência de substâncias ativas

isoladas, apesar de sua origem vegetal. À

vista disso, o uso da fitoterapia e plantas

medicinais no tratamento humano é uma

das práticas terapêuticas mais antigas da

humanidade, apresentando origens tanto do

conhecimento popular quanto das

experiências científicas. Fato que

estabelece um espaço entre o homem e a

natureza onde ocorrem diversas interações

sociais, indicado por múltiplas formas de

agir diante as necessidades. Tal como no

âmbito da saúde no qual se encontra a

medicina popular em que são realizadas

práticas contra as doenças por diferentes

pessoas e ambientes. As pessoas que

integram saberes populares são detentores

de uma tradição e este resgate histórico

envolve, além da saúde individual, a saúde

ambiental e os cuidados com a comunidade.

Nesse sentido, a utilização de plantas

medicinais pela população é apresentada

como prevenção e tratamento de doenças,

estando relacionada à confiança dos

resultados obtidos, o baixo custo e a

facilidade de aquisição. Em consequência

disso, havendo uma grande diversidade de

plantas medicinais utilizadas no Brasil

quanto ao cuidado em saúde e,

constantemente, as espécies vão sendo

conhecidas por diferentes nomes populares

e formas de manuseio, o que exige atenção

acerca do uso e consumo destas plantas.

Dessa forma, este trabalho possui como

objetivo desenvolver a implantação da

Farmácia Viva no município de São Carlos

através de estudos das plantas Arruda,

Espinheira-Santa, Guaco, Malva e Plantago,

avaliando o padrão de qualidade e

promover, com os resultados obtidos,

conhecimentos para a comunidade acerca

dos cuidados necessários quanto ao uso e

manuseio, além de riscos e benefícios que

estas podem apresentar.

Ruta graveolens

Possui propriedades analgésicas,

calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatória,

antirreumática e vermífuga, podendo ser

utilizada como forma de complementar o

tratamento de diversas doenças e situações.

Por outro lado, pode ser perigosa em doses

elevadas fora do recomendado, podendo

causar bradicardia, falência renal aguda,

hipercalemia e coagulopatia e o aborto.

Maytenus ilicifolia

Tradicionalmente utilizada como anti-

inflamatório, analgésico, antiulcerogênico,

antissépticas, diurético e laxativos.

Pesquisas relatam o sucesso de suas ações

terapêuticas no tratamento de úlceras

gastrointestinais.

Mikania glomerata

Tem propriedades preventivas e curativas,

sendo utilizadas no tratamento de

enfermidades do trato respiratório, devido a

sua ação broncodilatadora, expectorante,

anti-inflamatória e antialérgica.

Malva sylvestris L.

São conhecidas por suas propriedades anti-

inflamatórias, principalmente contra

gengivite, abscessos e dores de dente. Tem

amplo potencial para uso no tratamento de

problemas urológicos, picadas de insetos,

queimaduras, furúnculos e feridas ulcerosas.

Plantago ovata

Muito utilizado devido suas propriedades de 

mucilagem, superdesintegrante, agente 

gelificante, agente de suspensão, bem como 

ações farmacológicas como anti-diarreico, 

anti-constipação, cicatrizante, 

hipocolestrolêmico e hipoglicêmico.

Psyllium, nome comum do Plantago ovata, 

que é muito utilizado como laxante devido 

suas propriedades hidrocolóides.

2. OBJETIVOS

O presente projeto visa realizar o controle 

de qualidade físico – química e 

microbiológico das plantas medicinais que 

serão produzidas no projeto Farmácia Viva.

• Realizar preparo e secagem do material 

das cinco plantas escolhias 

• Realizar a caracterização física, físico-

química das cinco plantas escolhias

• Realizar a análise microbiológica das cinco 

plantas escolhias

3. METODOLOGIA

Serão utilizados para a realização do 

controle de qualidade o preparo e secagem 

do material e moagem para obtenção do pó. 

Para caracterização físico-química, física e 

microbiológica das plantas serão realizados 

análise granulométrica, densidade aparente 

do pó, controle de qualidade dos frutos 

frescos e dedo pó seco. Além disso, 

determinação de pH, teor de cinzas, teor de 

extrativos, análise fitoquímica preliminar e 

análise microbiológica.

4. CONCLUSÃO

Concluimos que a medicina natural possui

diversas vantagens quanto ao seu custo

baixo e fácil acesso à população. Além

disso, pode auxiliar o paciente a obter

resultados menos agressivos ao corpo

humano dentro de suas posologias

recomendadas. Nesse sentido, toda

substância pode ser considerada um agente

tóxico, dependendo da dose utilizada e

condições de exposição e os efeitos tóxicos

variam desde os considerados leves até os

mais complexos. Dessa forma, a prática de

substituição das plantas medicinais deve

haver cuidados, caso contrário pode ser

associada a fatores de baixa qualidade, uso

errôneo e inapropriado da espécie,

contaminantes tóxicos, interações

medicamentosas e superdosagens.
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