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Introdução

A utilização de plantas medicinais é uma prática

antiga, sendo esta ultimamente muito utilizada pela

população devido a propagação do uso para cura de

patologias, males e qualidade de vida onde por conta

da grande utilização fez-se necessário estudos a

cerca dessas plantas para conter comprovações de

sua eficácia e segurança a quem as utiliza,

apresentando forma terapêutica que vai desde o

cultivo até a sua administração, estas plantas contém

substâncias que podem ser utilizadas para fins

terapêuticos, estas substâncias podem ser

encontradas em um ou vários de seus órgãos. Esta

prática está sendo muito procurada já que traz

benefícios, tem baixo custo e podendo ser mais

seguro em relação aos medicamentos alopáticos por

conta dos efeitos colaterais, assim beneficiando o

resgate da utilização das plantas medicinais e o

conhecimento popular. A prática do uso dessas

plantas além de auxiliar a medicina convencional é

uma forma saudável de utilização de medicamentos.

Por conta disso, este trabalho traz como objetivo a

instalação de uma Farmácia Viva no município de

São Carlos sendo um projeto sem fins lucrativos que

esta envolvida desde o cultivo até a dispensação,

onde os profissionais da saúde poderão encontrar

plantas medicinais como a Arruda, Espinheira-Santa,

Guaco, Malva e Plantago, obter conhecimento a

cerca destas em relação a doses, utilização, formas

de uso, podendo assim indicar e orientar os pacientes

de forma segura e eficaz já que a população conhece

por meio da disseminação de informações acerca da

utilização de plantas medicinais para cura, mas não

tem o conhecimento de suas propriedades tóxicas ,

estes profissionais serão responsáveis pela

prescrição e dispensação das plantas medicinais. As

informações serão disponibilizadas para os

profissionais por mais de um meio, deste modo

podendo ser cartilhas explicativas, podcast, manuais,

etc.

Palavras chave: Farmácia Viva; plantas medicinais;

uso popular; profissionais da saúde, terapêutica.

OBJETIVO

O presente projeto visa implantar capacitações aos

profissionais de saúde visando incentivar a prescrição

e a dispensação, bem como o uso racional das

plantas medicinais escolhidas neste projeto, sendo

realizada a capacitação destes profissionais com

informações técnicas a respeito das plantas

medicinas escolhidas no projeto.

DESENVOLVIMENTO

Maytenus ilicifolia (Espinheira Santa)

https://www.oestemais.com.br/opiniao/2020/05/28/plantas-medicinais-espinheira-

santa/

Uso mais popular é no tratamento de úlceras gástricas,

indigestão, gastrites crônicas e dispepsia.

Contra Indicações: Não deve ser usada durante a

gravidez, na amamentação e em crianças menores de

6 anos.

Malva sylvestris L (Malva)

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/11/Monografia-

Malva.pdf

Utilizada para tratar distúrbios gastrointestinais, dor

abdominal, diarreia e doenças respiratórias, utilizada

também como um laxante suave, um tônico de limpeza

do fígado e contra azia.

Contra indicações: pessoas que tenha

hipersensibilidade, uso é proibido para gestante,

lactante e menores de 18 anos de idade.

Ruta graveolens (Arruda)

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/fevereiro/05/Monografia-

Ruta.pdf

Pode ajudar no tratamento de varizes, nas infestações

por parasitas (piolhos e pulgas), alívio das dores

menstruais, apresenta propriedades cicatrizantes e

analgésica.

Contra Indicações: Gestantes e lactantes. A ingestão

em altas doses pode ser tóxico.

Plantago ovata (Psyllium )

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/30/II-snpmfaf-

plantago-ovata.pdf

Apresenta ações farmacológicas como antidiarreico,

anti-constipação, cicatrizante, hipocolesterolêmico e

hipoglicêmico.

Contra indicações: Pessoas que apresentam

hipersensibilidade a Plantago ovata, constrições no

trato gastrointestinal de qualquer natureza e

dificuldades em controlar a diabetes mellitus.

Mikania glomerata (Guaco)

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/novembro/21/18-0188-C-

M-Mikania-glomerata.pdf

Utilizada para o trato respiratório por conta de ser

broncodilatadora, antitussígena, expectorante e

edematogênica.

Contra indicações: grávidas e recém-nascidos, por

poder causar hemorragia, seu uso não deve ser

prolongado.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir a importância da capacitação dos

profissionais de saúde em relação as plantas

medicinais a respeito da sua dispensação e utilização

de forma correta para que a população possa fazer

uso de forma segura e eficaz para o que se deseja,

uma vez que as plantas medicinais trazem benefícios

para a saúde (desde que se utilize de forma correta),

são mais acessíveis por conta do baixo custo e são

conhecidas por conta das propriedades.
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