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RESUMO 

A utilização de plantas medicinais para fins terapêuticos tem sido largamente 

difundida tanto nos países desenvolvidos, como em desenvolvimento, refletindo o potencial 

da fitoterapia para expansão dos serviços de saúde. O hábito de recorrer às virtudes 

curativas de certos vegetais é prática corrente também em nossa região, fato que motivou a 

realização do presente levantamento do uso das plantas medicinais junto a comunidade 

universitária, no período de novembro a dezembro de 2002, na Universidade Estadual do 

Sudoeste - UESB  Vitória da Conquista -Ba, foram realizadas entrevistas abordando vários 

aspectos relacionados ao interesse pelas plantas medicinais, procedência e conhecimento 

sobre as mesmas. Dos entrevistados 52,8%, afirmaram que fazem habitualmente uso 

dessas plantas com finalidade terapêutica, onde as mais citadas, assim como as mais 

conhecidas e utilizadas pelos entrevistados foram: alho, erva-cidreira, limão, maracujá, 

urucum, camomila e coentro. A prevalência de interessados pelo tema foi 

predominantemente do sexo feminino. 

Palavras - chave: terapêutica, condimentares, aromáticas. 

ABSTRACT 

The use of medicinal plants by the universitary comunity. 

The use of medicinal plants by human being is an ancient practice, which traditionally 

has been using to reduce pain to avoid and face diseases. This practice has been 

disseminated through generations all over the world, considering the idea of getting from 

nature substances from plants to diminish or eliminate diseases. The great diversity of 

botanical species has been used in this region in order to get medicinal effects. The work 

was carried out in order to verify the use of such plants by university community, from 

November to December, 2002. A questionary was applied involving many aspects related to 

medicinal plants. The results showed that 52,8% usually use such plants. Women are the 

principal user of this plants. 
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A utilização de plantas medicinais pelo homem como recurso terapêutico é uma 

prática que se perde na história do homem na face da terra. Estudos de arqueologia 

demonstram que há mais de 3.000 anos as ervas eram utilizadas para tais fins. Mesmo na 

atualidade o uso das plantas ainda é, muitas vezes baseado na tradição popular que vem 

transmitindo essa prática de geração para geração repassando esses conhecimentos sobre 

uso das plantas para amenizar ou curar os seus males (Phillips& Gentry, 1993).  

No Brasil 20% da nossa população consome 63% dos medicamentos convencionais 

disponíveis e o restante encontra nos produtos de origem natural, especialmente nas plantas 

medicinais a única fonte terapêutica (Di Glasi, 1996). Não existe dados estatísticos no Brasil 

do número de pessoas que utilizam as plantas, mas, seguramente, esta tendência mundial 

também é seguida, no nosso país (Calixto, 2000). O interesse pelo uso de produtos de 

origem natural, a redução de custo para produção de medicamentos fitoterápicos, tem 

motivado empresas nacionais e multinacionais para esse mercado altamente promissor. A 

fitoterapia cresce em importância na medida em que o homem vai se tornando pequeno 

frente ao desenvolvimento tecnológico, que ele mesmo criou. O interesse científico pela 

fitoterapia ganha cada vez mais terreno no Brasil e no mundo. O presente trabalho descreve 

os resultados obtidos de um levantamento junto a comunidade universitária, UESB, campus 

de Vitória da Conquista - Ba, verificando a utilização de plantas medicinais com finalidade 

terapêutica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de novembro a dezembro de 2002, através da 

distribuição de um questionário a 228 pessoas, de forma aleatória, entre a comunidade 

universitária da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus de Vitória da 

Conquista - BA, contendo questões fechadas e com uma listagem de 55 espécies de plantas 

com propriedades terapêuticas, conhecidas na região. Foram abordados aspectos culturais, 

econômicos e sociais dos entrevistados, além dos aspectos inerentes às plantas como: 

forma de uso, procedência, conhecimento toxicológico, dosagem, manipulação e efeitos 

diversos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 228 pessoas entrevistadas, 52,8; 28,9; 16,2 e 2,1  % afirmaram fazer uso das 

plantas medicinais, habitualmente, eventualmente, raramente e nunca, respectivamente. O 

domínio do conhecimento relativo ao uso das plantas medicinais pela referida comunidade é 

predominantemente feminino (75,9  %). Resultado semelhante foi obtido por Marchese et al. 



(2002), onde 87% dos pesquisados são do sexo feminino, já Cerqueira et al. (2002) não 

encontraram diferença significativa.  

Noventa e três por cento dos entrevistados confirmam estarem embasados em 

informações advindas do conhecimento popular adquirido ao longo dos anos e transmitido 

de geração a geração. Estes resultados corroboram os obtidos por Lima & Ming (2002), 

onde os parentes dos entrevistados constituíram a principal fonte de obtenção ou 

transmissão dos conhecimentos a respeito das plantas medicinais. 

Das plantas mencionadas no questionário, as mais citadas foram: alho (53,55 %), 

erva-cidreira (45,2 %) e limão (44,3 %), maracujá (42,5 %), urucum (42,1 %), camomila 

(40,3 %) e coentro (39,0 %). Estas plantas são as mais utilizadas pela população devido a 

grande maioria tratar-se de plantas cultivadas e encontrar-se em abundância nas feiras 

livres da região, local de preferência para aquisição de fitoterápicos pelos entrevistados, 

conforme  Figura 1, onde 58,9 % adquirirem as plantas em feiras livres, 21% em lojas de 

produtos naturais, 12,2 % em horta caseira, 6,5 % em supermercados e 1,4 % em outros 

locais.  

0

20

40

60

80

100

120

140

Feiras livres Lojas de produtos
naturais

Supermercados Farmácias Horta caseira Outros

F
re

q
ü

en
ci

a 
d

e 
aq

u
is

iç
ão

 
 

Figura1. Aquisição de plantas medicinais em diferentes locais, de Vitória da Conquista – BA, 2002. 

 

A alta freqüência de aquisição de fitoterápicos em feiras livres é preocupante, pois 

além do desconhecimento da qualidade, estas plantas são colhidas de forma extrativista, 

atividade esta, que de forma sucessiva, pode ocasionar a extinção das espécies. Fica 

evidenciado que no presente trabalho as plantas medicinais vem sendo utilizadas, 



tradicionalmente, pela comunidade como forma de tratamento das suas enfermidades, 

porém, 62% dos entrevistados informaram que não conhecem seus efeitos colaterais e as 

reações adversas das plantas medicinais, mas acreditam na cura total de doenças através 

do uso das mesmas (70 %). Esta tendência denota claramente a necessidade de trabalhos 

de resgate e uso dos conhecimentos das plantas medicinais importantes em nossa 

comunidade universitária que carece de recursos terapêuticos para o combate de 

enfermidades.  Uma grande parcela da nossa população acredita que as plantas medicinais 

possam ser mais eficazes e apresentam menos efeitos colaterais que os medicamentos 

convencionais.  
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