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RESUMO: O uso de plantas medicinais pela população mundial tem 

sido significativo nos últimos tempos. Dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da população mundial fez uso 

de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma sintomatologia 

desagradável. Entretanto menos de 30% do total deu-se por indicação 

médica. A OMS tem recomendado que os países membros procurem 

ampliar o arsenal terapêutico à saúde pública por meio do 

aproveitamento das práticas de medicina caseira. Por essas e outras 

razões o conhecimento de produtos de uso tradicional é válido. O 

trabalho junto aos erveiros do mercado Ver-o-Peso objetiva recuperar a 

cultura das plantas medicinais de uso tradicional, por meio de orientação 

correta, com repasse de conhecimento técnico-científico, visando à 

melhoria da qualidade dos produtos comercializados em suas barracas, 

dando-lhes a oportunidade de se tornarem difusoras do conhecimento, 

preparo e uso correto das plantas medicinais, beneficiando a si próprios, 

suas famílias e os frequentadores da feira do Ver-o-Peso. A metodologia 

empregada foi realização de oficinas teórico-práticas de higienização, 

uso e manuseio de plantas medicinais e visitas técnicas observacionais 

verificando as características de armazenamento, conservação e 

manipulação da matéria-prima vegetal. Como resultado obteve-se a 

elaboração de folder sobre as boas práticas de manipulação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas medicinais pela população mundial tem sido 

significativo e dados da OMS mostram que cerca de 80% da população 

mundial fez uso de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma 

sintomatologia desagradável. Entretanto menos de 30% do total deu-se 

por indicação médica (MATOS, 1998). Assim, a OMS tem recomendado 

aos países membros que procurem ampliar o arsenal terapêutico à saúde 

pública por meio do aproveitamento das práticas de medicina caseira. 

Em dezembro de 2008, o Governo Brasileiro aprovou o Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e criou o comitê nacional 

de fitoterapia, neste mesmo ano, 71 espécies de plantas medicinais de 

interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, 12 espécies 

medicinais estão relacionadas para uso no SUS. A Farmácia Viva no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituída por meio da 

Portaria Nº 886, de 20/04/10, que, além de realizar as etapas de cultivo, 

coleta, processamento, armazenamento, manipulação e dispensação, 

deverá, principalmente, orientar quanto ao uso correto e racional destes. 

Nota-se que cada vez mais as pessoas estão interessadas em 

conhecer e fazer uso das plantas medicinais, na procura de uma vida 

mais natural e saudável e/ou por dificuldades financeiras diante dos altos 

preços dos medicamentos industrializados. Isso tem mobilizado alguns 

setores de órgãos governamentais, na busca de recursos viáveis e 

eficazes para os programas de saúde pública. 

Por essas e outras razões, o trabalho de difusão e resgate da cultura 

e do conhecimento de produtos de uso tradicional difunde-se cada vez 
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mais. O trabalho junto aos erveiros do mercado Ver-o-Peso dará a 

oportunidade de os tornarem difusores do conhecimento, preparo e uso 

correto das plantas medicinais. O objetivo do trabalho foi recuperar a 

cultura do uso dos produtos de uso tradicional, por meio de orientação 

correta, com repasse de conhecimento técnico-científico, visando à 

melhoria da qualidade dos produtos comercializados em suas barracas, 

beneficiando a si próprios, suas famílias e os frequentadores da feira. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram realizadas oficinas teórico-práticas de higienização, e de 

uso e manuseio das plantas medicinais para os alunos Anderson da Silva 

Lima e Joiane Paiva Teixeira, que participaram do projeto, e para os 

erveiros do Ver-o-Peso. 

As oficinas aconteceram uma vez ao mês, às sextas-feiras, em sala 

de aula da FIBRA, excetuando os meses de julho (férias) e outubro 

(Círio de Nazaré). A estratégia de ensino era a de oportunizar a cada 

participante a aprender na prática a fazer seus próprios produtos 

corretamente. Nas oficinas foram repassadas técnicas de preparação dos 

tipos de chás, tinturas, pomadas, géis, sabonetes e xampus. 

Com o objetivo de verificar a orientação quanto ao preparo para 

uso das plantas medicinais e verificar a forma do acondicionamento e 

armazenamento da matéria prima vegetal comercializada, foram 

realizadas visitas técnico-observacionais. 

 

 

 



 
57 

3 RESULTADOS 

 

O local de realização das atividades práticas (FIBRA) foi uma 

barreira para execução completa dos trabalhos, pois o horário planejado 

coincidia com as atividades do setor de ervas do mercado Ver-o-Peso. 

Entretanto as visitas técnico-observacionais propiciaram a elaboração de 

folder (figura 1) ressaltando as boas práticas de manipulação. 

 

Figura 1. Folder boas práticas de manipulação 

 

 
Fonte: Próprio autor 
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CONCLUSÃO 

 

A orientação prestada atingiu parcialmente o objetivo planejado, 

pois a orientação, quanto ao preparo, não foi executada. O local 

planejado onde seriam realizadas as oficinas na FIBRA e o “fechar” das 

barracas foram fatores importantes para que os objetivos não fossem 

alcançados, o que levou a se repensar as atividades práticas longe do 

local de trabalho do público-alvo da pesquisa. Os folders elaborados a 

partir das observações feitas nas visitas técnicas demonstraram que ainda 

há muito a se fazer quanto à orientação técnica, mesmo com um público 

que convive há décadas com a manipulação de plantas. 
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