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RESUMO

A utilização de plantas medicinais é uma das formas mais antigas de tratamento de enfermidades e alívio de moléstias pelo homem. O ramo 
científico que estuda o efeito terapêutico de agentes biologicamente ativos em plantas tradicionalmente empregada pelo homem é a 
etnofarmacologia. Outro ramo para descoberta de possíveis novos alvo terapêuticos é a etnobotânica que estuda a relação direta dos seres 
humano com as plantas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estudar o uso de plantas medicinais pelos pacientes da Clínica da Família 
Estácio de Sá, por meio de uma pesquisa de campo. Foram entrevistados 664 pacientes da clínica, maiores de 18 anos, de ambos os sexos. O 
questionário foi composto por 14 perguntas sobre o uso de plantas medicinais, como: faixa etária, possível utilização planta medicinal, onde 
obteve informações sobre o uso, onde adquiriu a planta, se foi indicado por profissionais da saúde, dentre outras. Levando em consideração que 
34,90% dos entrevistados não são nativos do Rio de Janeiro, pode-se afirmar que os resultados encontrados nesse trabalho têm influência de 
diferentes regiões brasileiras, sendo um destaque a região do Nordeste que apresentou grande relevância na pesquisa. Foi identificado neste 
estudo 65,21% dos pacientes que participaram da pesquisa já fizeram uso tradicional de plantas medicinais. O conhecimento quanto ao uso 
tradicional de plantas de medicinais é passado de geração em geração. Fato confirmado nesse trabalho ao identificar que 65,14% dos 
entrevistados aprenderam com familiares as propriedades das plantas medicinais. Identificou-se 135 espécies de plantas, distribuídas em 61 
famílias que apresentam diferentes propriedades farmacológicas. A família mais abundante dentre as mencionados pelos entrevistados foi a 
Lamiaceae. Outro aspecto analisado foi a forma de preparo, há diferentes formas de se preparar a matéria prima vegetal: maceração, decocção, 
infusão, compressa, xarope e outras, sendo a infusão (45,02%), a mais empregada pela população estudada. Normalmente essas preparações são 
utilizadas no autocuidado para tratamento de patologia de menor complexidade a nível popular, como problemas dos aparelhos digestório e 
doenças infecciosas. Os metabolitos secundários são os responsáveis pela eficácia terapêutica desses produtos naturais, destacando-se os 
alcaloides, compostos fenólicos, cumarinas, flavonoides, saponinas, taninos, e terpenos. Nesta pesquisa, apenas 14,72% dos pacientes que 
utilizaram plantas medicinais, responderam ter recebido informação de profissionais da saúde. Notou-se nesse estudo que 70,03% dos pacientes 
acreditam que as plantas medicinais não fazem mal a saúde. Além disso, os entrevistados relataram que durante a anamnese nas consultas não 
foram questionados quanto ao consumo de drogas vegetais pelos médicos. Em consequência da ausência de indagação, deixa subentendido ao 
paciente que consumo desses produtos é seguro e inócuo à saúde, resultando no uso irracional. Mediantes a realização desse estudo foi possível 
concluir que o uso tradicional de plantas medicinais ainda é um importante recurso no tratamento de doenças, mesmo em metrópole como o Rio 
de Janeiro., porém muitas vezes acontece de maneira irracional podendo acarretar problemas a saúde.
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