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Introdução:

O uso de plantas medicinais está se popularizando em

nosso país destaca-se na fitoterapia e no tratamento

preventivo de doenças, sendo seu consumo através de

chás, emplastros, florais que possuem um valor

significativo. Isso se deve a facilidade de aquisição, seu

baixo custo e as técnicas passadas através das gerações

sendo cada vez mais comum o cultivo de plantas em

jardim e quintais. Entretanto vale ressaltar a importância

prevenção, pois algumas espécies podem ser

tóxicas, destacando-se o cuidado com crianças, idosos

e grávidas. Vale ressaltear que infelizmente o

uso indiscriminado de medicamento pode agravar

a situação do paciente, trazendo problemas

ao organismo, além disso algumas das espécies

de plantas populares possuem um efeito abortivo

causando danos irreparáveis devido a sua utilização

inadequada e falta de informação. Diante desse contexto

observa-se a existência da necessidade de uma

orientação adequada sobre a utilização correta e

cuidados que deve ter em relação a essas plantas. com

base nesta premissa, buscou-se atender a necessidade

da população através da implantação da farmácia viva

no município de São Carlos, que será dedica a

cinco plantas mais populares da região: Psylium

(plantago), Mikania glomerata (guaco), Malva

sylvestris (malva) Mayteus ilicifolia (espinheira santa)

Ruta graveolens (Arruda).O objetivo desse projeto é levar

a informação para a população sobre o uso correto e

cuidados que se deve ter em relação a essas plantas,

sendo implantado através de podcasts, panfletos,

banners e a divulgação do projeto pelos parceiros que irá

auxiliar no desenvolvimento do conhecimento, através

da possibilidade de uma terapia alternativa, na tentativa

de melhorar a qualidade de vida complementando o

tratamento da população, sendo sempre baseada em

estudos que compravam sua eficácia. Além disso busca-

se passar a informação através de uma linguagem de

fácil entendimento de maneira que

seja compreendida por todos.

Palavras chaves:
Plantas medicinais; melhor qualidade de vida, fitoterapia,

medicina popular; farmácia viva.

Plantago ovata (plantago)

Importância:

❖ Indicado pra quem sofre com intestino preso

❖ É antioxidante (substância que protege nosso

organismo contra radicais livre)

prevenindo envelhecimento.

❖ A semente dele diminui a icterícia (coloração

amarelada em bebes)

Contraindicações :

❖ Gravidas devido á efeito abortivo

Mikania glomerata (guaco)

Importância:

❖ Tratamento de enfermidades do trato respiratório.

❖ Ação bronco dilatadora (alivia a falta de ar 

ajudando na melhora da respiração)

❖ Expectorante (alivio da tosse com catarro)

❖ Anti-inflamatório e Antialérgico ( diminui dores e 

irritações do trato respiratório).

Contraindicações :

❖ Gravidas

❖ Recém-nascidos

❖ Seu uso prolongado pode provocar hemorragia (pe

rda de sangue)

Malva sylvestris (malva)

Importância:

❖ Doenças gastrointestinais

❖ Auxilia na limpeza do fígado

❖ Folhas e frutos possuem ação anti-inflamatória 

(aliviando cólicas e irritações de picadas de inseto)

Contraindicações :

❖ Gravidas e Lactante (quem está amamentando)

❖ Menores de 18 anos

❖ Pode ocorrer interação com alguns medicamentos

Mayteus ilicifolia (espinheira santa)

Importância:

❖ Doenças estomacais: úlcera gástrica e gastrite.

❖ Efeito anti-inflamatório,

❖ Analgésico (Combate a dor)

❖ Diurética  (Aumenta a frequência da urina)

Contraindicações :

❖ Seu uso deve ser limitado aos sintomas

❖ Gravidas

❖ Menores de 6 anos

Ruta graveolens (arruda).

Importância:

❖ Inflação e infeção

❖ Nevralgia

❖ Infecções da rins, bexigas e fígado

❖ Reumatismo

❖ Gota

❖ Repelente/ Vermicida

Contraindicações : Em altas doses pode ser 

toxica, causando vômitos, cólicas, convulsões e 

sonolência.
Conclusão:

Conforme o exposto, pode-se verificar apesar

das pessoas utilizarem-se das plantas no dia a dia

a maior parte da população desconhecem suas contra

indicações, utilizando-as por conta da tradição local sem

dar conta do perigo. Nesse contexto percebe-se a

necessidade de orientar à população sobre os mitos e

verdades rel acionados a propriedades medicinais das

plantas, levando a informação de uma forma simples e

correta pra que as pessoas possam utiliza-las com

tranquilidade.
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Objetivo

Orientar a população sobre os efeitos

de algumas plantas medicinais que são

muito utilizadas em nossa região. Ensinando

sobre o uso correto e seus efeitos colaterais.
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