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RESUMO
No presente trabalho objetiva-se conhecer a importância do uso das plantas
medicinais na prevenção e tratamento de doenças. A utilização correta dessas
plantas medicinais (alfavaca, boldo, camomila, capim-limão, catinga-de-mulata, ervadoce, espinheira-santa, guaco e tanchagem), pode ajudar a prevenir e curar
doenças. Compreender e apresentar as características e funções de cada planta
citada, com um modo fácil e prático de preparar cada uma delas. Para muitas
doenças, a cura da mãe natureza pode ser melhor do que medicamentos químicos
que proporcionam alívio temporário dos sintomas, mas não erradicam a causa da
doença. Ainda não sabemos tudo sobre o efeito de algumas plantas medicinais, mas
podemos ter a certeza que com o uso correto dessas maravilhas que a natureza nos
proporciona de forma saudável e gratuita, são de grandes benefícios para a
humanidade.
Palavras-chave: Plantas medicinais; saúde; prevenção; tratamento; doenças.
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1 INTRODUÇÃO

Sabendo da importância das Plantas Medicinais, e a não utilização na
sociedade, talvez pelo fato de não conhecer a forma e o procedimento do uso
correto, sentimos a necessidade de repassar um conhecimento mais aprofundado,
para poder utilizar esse grande benefício que a natureza nos dispõe de forma natural
e gratuita. Por isso, buscar-se-á um meio de fazer com que nossa sociedade use
esses meios naturais saudáveis e econômicos de forma segura e eficiente, na
prevenção e tratamento das doenças.
As plantas medicinais estão ao nosso alcance em todos os lugares, em
nossas casas, jardins, quintais, enfim basta apenas conhecer suas utilidades. O uso
correto é fundamental, pois, com isso poderemos retirar de forma segura, natural e
gratuita as substâncias e essências à nossa saúde.
Pautamos esse trabalho em referências bibliográficas bem como na
demonstração prática no sentido tradicional tentando com isso resgatar os costumes
dos nossos ancestrais, mas de forma mais aprofundado e com conhecimentos
científicos para o uso correto das Plantas Medicinais na Prevenção e Tratamento
das Doenças.
Abordamos uma breve descrição de cada uma das Plantas Medicinais
(alfavaca, boldo, camomila, capim-limão, catinga-de-mulata, erva-doce, espinheirasanta, guaco e tanchagem), com suas propriedades e essências que beneficiam e
previnem doenças, bem como atividades empíricas de prepará-las de uma forma
simples e prática, para assim retirar os elementos fundamentais à nossa saúde.

2 METODOLOGIA

Qualitativa: a pesquisa se desenvolveu com o uso de várias espécies de plantas
medicinais. E o público alvo, alunos de ambos os sexos.
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Quantitativa: a pesquisa se desenvolveu com um número de nove tipos de plantas
medicinais (alfavaca, boldo, camomila, capim-limão, catinga-de-mulata, erva-doce,
espinheira-santa, guaco e tanchagem).

3 PESQUISAÇÃO

A pesquisa classifica-se como pesquisa-ação, pois se observou que a maioria
dos alunos do Ensino Médio consumia medicamentos fármacos industrializados
(químicos). O consumo excessivo de medicamentos químicos pode causar sérias
complicações

no

organismo,

principalmente

às

relacionadas

ao

sistema

cardiovascular, estomacais, hipertensão e doenças renais. Para promover
mudanças no hábito de medicação foram propostas ações de intervenção, visando
sensibilizar os alunos sobre os meios mais saudáveis de prevenção e tratamento de
doenças.
O projeto foi aplicado para os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual
Professor José Guimarães do município de Curitiba - PR. A amostra investigada
foram 25 alunos do 1º ano do Ensino Médio vespertino na faixa etária compreendida
de 15 a 17 anos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto foi desenvolvido seguindo as etapas:
- o desenvolvimento do projeto ocorreu com uma turma de 1º ano do Ensino
Médio diurno. A temática foi abordada aos alunos, levantando-se em questão que os
medicamentos fármacos químicos

consumidos excessivamente, podem ser

parcialmente substituídos, pelo uso plantas medicinais.
- Na seqüência foi apresentado o projeto de pesquisa, visando sensibilizar os
alunos sobre os riscos dos medicamentos químicos industrializados e os benefícios
das plantas medicinais quando usadas corretamente, na prevenção e tratamento de
doenças.
- Após a apresentação do projeto aos alunos, a turma foi separada em cinco
grupos, com cinco alunos cada. A temática foi apresentação e debate sobre a
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história e origem das plantas medicinais, sua utilidade e também seus malefícios ao
organismo quando usadas inadequadamente.
- Na seqüência da pesquisa, foi apresentada aos grupos, uma proposta de
substituição dos medicamentos fármacos químicos, pelo uso correto de plantas
medicinais. Os grupos realizaram as pesquisas, desta vez buscando a origem de
cada uma das plantas em estudo, suas propriedades, importância do uso correto e
onde pode ser encontradas.
- Depois foram selecionadas algumas das plantas em estudo, feito
demonstrações das formas de utilização das mesmas, através de chás, maceração,
xaropes, caldos, compressas, inalação e gargarejos. Foram distribuídas mudas para
os alunos cultivarem o plantio nas suas residências e assim distribuí-las para a
comunidade.
- Com a reflexão sobre o uso correto das plantas medicinais, foi feita a
interpretação da música junto aos alunos que faz parte da temática. Os grupos
também desenvolveram uma paródia, incluindo as nove plantas medicinais, com
isso houve uma grande integração e socialização na sala de aula.
- Socialização e discussão em forma de debate do resultado, informações e
aprendizado adquirido sobre plantas medicinais.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A utilização das plantas medicinais é tão antiga quanto à própria humanidade,
até o século XVIII era a forma de tratamento. As comunidades primitivas passaram
de geração á geração, os costumes de uso.
Os povos gregos, romanos, chineses e indianos fizeram e continuam a fazer
aproveitamento dos efeitos benéficos das plantas medicinais.
As plantas medicinais estão presentes no mundo naturalmente e disponíveis
para a humanidade, possibilitando uma vida saudável.
A utilização das plantas medicinais é uma prática tradicional desde tempos
imemoriais na população humana e ainda existe entre os povos de todo o mundo.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da
população faz uso de algumas plantas em busca do alívio de algumas doenças. O
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Brasil diante de sua grande biodiversidade torna-se um grande expoente no
desenvolvimento de medicamentos a partir de vegetais. (SOUZA, 2006).
Os produtos naturais desempenharam um importante papel no processo de
descoberta de fármacos. Os produtos naturais direta ou indiretamente são aplicados
em torno de 25% nos países industrializados. Nos últimos vinte anos o fármaco de
origem natural que apareceram no mercado são em maior proporção oriundos de
pesquisas científicas da China, Coréia e no Japão. (YUNES, 2001).
O Brasil tem uma da mais rica biodiversidade do mundo, é mais de 55 mil
espécies catalogadas, o correspondente a 20% do total distribuído pelo planeta. Sua
flora não só como alimento, mas também como fonte terapêutica.
No Brasil 20 % da população consomem 63 % dos medicamentos alopáticos,
restante encontram nos produtos de origem natural, especialmente as plantas uma
fonte alternativa de medicação. Atualmente, a Fitoterapia (tratamento das
enfermidades pelas plantas) tem tido uma maior aceitação, principalmente pela
camada menos favorecida da sociedade. 50% dos medicamentos utilizados são de
origem sintética, cerca de 30% são de origem vegetal. Sendo utilizada
racionalmente, produz efeitos benéficos às enfermidades de menor gravidade, pois
nada de científico, alem da Alopatia, existe na atualidade para curar as doenças
cruéis que atingem o homem (GONSALVES, 1996).
No entanto academicamente o conhecimento é imprescindível para que o ser
humano possa valer-se do potencial de cura com o uso das plantas medicinais.
O conhecimento é uma atividade, um processo mediante o qual se recorre a
uma série de operações e procedimentos para transformar os dados iniciais
(nível empírico) em um sistema de conceito (nível teórico). Elevando-se, do
conhecimento abstrato, constitui, por isso mesmo uma atividade
cognoscitiva criadora. (VAZQUEZ, 2007, p. 207).

A educação e a saúde são as virtudes fundamentais para que o ser humano
possa ter uma vida de longevidade. “A educação permite que o homem passe do
reino das “sombras” da “superstição”, ao reino da razão. Educar é transformar a
humanidade”. (VAZQUEZ, 2007, p.148).
A natureza nos oferece oportunidades para que possamos transformar
nossas vidas mais saudáveis. “Um processo de autotransformação jamais pode ter
fim. Jamais poderá haver educadores que não requeiram por sua vez ser educados”.
(VAZQUEZ, 2007, p.149).
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A cultura advinda do universo da vida prática com relação às plantas
medicinais processadas cientificamente pode desencadear uma educação popular
de uso dessas propriedades naturais o uso cotidiano para uma vida saudável, de
prevenção e tratamento de doenças.

5.1 ALFAVACA

Nome Científico: Ocimum basilicum L.
Usos terapêuticos: antiséptico, antibacteriano e antimicótico (NASCIMENTO,
2000) antiinflamatório, antipirético, carminativo, diurético, estimulante, atua em
dermatoses, sudorífico, antitussígeno. O extrato metanólico tem ação tóxica e
repelente de mosquito. (PANIZZA,1997). Antiespasmódico, tônico estomacal.
Partes utilizadas: folhas frescas ou secas. Na culinária, para chás ou
extração de óleo, a planta toda pode ser utilizada.

FIGURA 1 - ALFAVACA
FONTE: DANIEL, 2011.

FORMAS DE USO E DOSE

Uso externo: infusão para gargarejos, bochechas e compressas sobre os
mamilos, para o tratamento de fissuras. Tintura alcoólica na proporção folhas/álcool
de 1:4-1:5.
Uso interno: chá por infusão (20 g/litro), três xícaras ao dia. Tintura (10 ml),
três vezes ao dia, diluído em água.
Contra – indicação: Na gravidez pode causar aborto.
Observação: não se deve ferver a planta. Se possível, utilizá-la fresca,
devido à volatilidade dos óleos essenciais.

5.2 BOLDO
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Nome Científico: Peumus boldus
O boldo é uma planta com muitas propriedades curativas, a parte utilizada
são as folhas. O boldo cresce até 8 metros de altura com a folhagem verde escuro,
densa e um forte aroma. Seu verde intenso se torna avermelhado com a secagem.
Suas folhas lembram cheiro de menta.
As flores são brancas, pequenas e agrupadas formando muitos ramos em
volta, os talos amarelos também aromáticos são comestíveis.

FIGURA 2 – BOLDO
FONTE: DANIEL, 2011

Propriedades medicinais: estimula as funções digestivas aumentando a
secreção biliar e é diurético. Atua sobre o sistema nervoso ocasionando sono leve
torpor, por ser também hipnótico. Segundo os estudos de laboratório, as folhas têm
demonstrado seu poder curativo em diferentes patologias como problemas
gastrointestinais, espasmos e dispepsia. A planta é usada na homeopatia no
tratamento de desordem digestiva, como laxante, diurético e para todos os tipos de
problemas hepáticos.
O boldo deve ser evitado para gravidez, pois pode ter propriedades abortivas.
É uma planta originária da África, tendo como composição química: óleo essencial
rico em guaieno e fenchona, barbatol, barbatusol e cariocal.
Sua propagação é de sementes ou mudas produzidas a partir de estacas de
galho.
O boldo traz benefícios principalmente para o fígado. Ajuda-o a trabalhar
melhor, e é ótimo para quem tem hepatite ou problemas freqüentes, ligados ao
fígado, como dor de cabeça, suores frios e mal estar. O boldo, tomado antes da
refeição ajuda na digestão e nas funções do aparelho digestivo. É ótimo para quem
tem intestinos preso, cálculos biliares e gastrites, ele é bem para a insônia.
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Modo de usar: infuso ou decocto a 5% - dose máxima diária: 20 ml.
Extrato fluído: dose máxima diária: 5 ml.
Tintura: dose máxima diária: 25 ml. (SANTOS,1988).
5.3 CAMOMILA
Nome Científico: Matricaria chamomilla
Pode surpreender por suas utilidades: além de ornamental, produz um chá
calmamente digestivo, suaviza a pele e embeleza os cabelos. Trata se de uma das
ervas mais antigas da que a humanidade já utilizou. O intenso aroma despertou o
interesse pela planta e antigos pesquisadores, atraídos pelo doce perfume,
acabaram por descobrir várias propriedades que tornaram a camomila tão famosa.
Os antigos egípcios tratavam a doença da malária com o chá de suas flores.
Popularmente a planta é usada contra problemas digestivos, gases intestinais
ataquem de vermes, insônia, reumatismo, dores musculares, dores na coluna e
dores ciáticas. O conhecido como “chazinho de camomila„‟ é usado nos cuidados
com bebês, seja para acalmar as cólicas ou na higiene , limpando as crostinhas da
cabeça. As pequenas e delicadas flores da camomila concentram pequenos óleos
voláteis responsáveis pelos efeitos antiinflamatório, anticéptico, sedativo e antiespasmódico. Esses óleos atuam de duas formas: acalmam os músculos e nervos
internos (o que explica o uso em cólicas em bebês e cólicas menstruais) e exercem
um efeito emoliente sobre a pele. O tradicional chá de camomila é reconhecido
como um relaxante e tranqüilizante, que ajuda a tratar problemas provocados por
tensão nervosa, como insônia, dores na cabeça, etc. Na cosmética seus poderes
são conhecidos a mais de quatro mil anos. O chá natural é usado para realçar o
dourado dos cabelos loiros. Em compressas, suaviza olheiras e inchaço dos olhos. A
camomila é uma erva da família das compostas e adapta-se praticamente a
qualquer tipo de terreno. É uma planta herbácea anual, que alcança em media de 30
a 40 cm de altura. Suas flores miúdas semelhante a margaridas brancas com o
miolo amarelo exalam um perfume delicado e enfeitam canteiros e vasos. O caule é
ramificado e suas folhas bem recortadas.
Plantio: por meio de sementes, no período de abril a maio. Para o cultivo em
vasos ou jardineiras, recomenda-se que eles tenham pelo menos 20 cm de altura.
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As sementes não devem ser enterradas muito fundas, pois necessitam da
luminosidade para brotar.
Regas: manter solo, sem enxaguar e diminuir as regas no inverno.
Cuidados: a camomila precisa receber luz solar direta por pelo menos 5
horas diárias. Recomenda-se a adubação orgânica, mas deve evitar o uso de
qualquer tipo de produto químico, uma vez que a erva é usada na preparação de
chás. Métodos naturais de controle de pragas podem ser muito úteis, no caso de
suspeita de ataques de praga.
Colheita: as flores onde se concentram as propriedades medicinais de
plantas devem ser colhidas no período de julho a setembro. Normalmente após a
colheita é preciso o replantio, pois seu ciclo de vida é anual. Para conservação das
flores, deixe as secando na sombra ou em local ventilado, depois as guarde em um
recipiente de vidro bem tampado.
Contra insônia: use flores secas de camomila para fazer travesseiros. Seu
aroma delicado e suave ajuda a acalmar e diminuir ansiedade.
Compressas: para combater inflamações e inchaço dos olhos, recomenda
aplicar compressas com chás de camomila. Utilize em um pano bem limpo,
embebido no chá morno, coloque suavemente sobre os olhos.
Banho calmante e relaxante: coloque um punhado de flores secas na água
morna da banheira e ideal para acalmar a agitação dos bebes para fazer um sono
tranqüilo.
Suavizante da pele: o óleo de camomila é um ótimo alívio para queimaduras
e irritações da pele.
Para limpar as crostinhas da cabeça do bebê: misture uma colher (sopa)
de flores de camomila a uma xícara (café) de óleo de cozinha. Leve ao fogo, em
banho-maria, por 3 horas. Coe em um pano fino e esprema bem. Use embebido em
algodão, passando delicadamente sobre as crostinhas.
Para aliviar dores: faça o mesmo preparado explicado para as crostinhas do
bebê, só que no final acrescente uma pedra de cânfora. Aplique o óleo e cubra a
região dolorida com gás ou uma frauda de pano limpa. (LORENZI, 2002).

5.4 CAPIM–LIMÃO
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Nome Científico: cymbopogon citratus
Planta aromática originária da Europa e plantada nos países tropicais.
Possuem folhas longas e estreitas, que ao serem machucadas exalam um forte odor
que lembra o limão, as flores são raras, estéreis e sem sementes.
Cultivo: plantado por “perfilho” (partes das raízes) em canteiro e vasos.
Indicações: age como sedativo e espasmolítico. O chá das folhas, saboroso
e aromático, é empregado para o alívio de cólicas uterinas e intestinais, e no
tratamento do nervosismo.
Partes usadas: folhas, raízes e óleo.

FIGURA 3-CAPIM–LIMÃO
FONTE: DANIEL, 2011

Preparação e uso: preparar o chá com 5 a 6 folhas frescas embebidas em ½
litro de água fervente, ou coloque de 1 a 3 g de folhas secas em uma xícara (café)
com água fervente. Pode ingerir algumas vezes ao dia, sem riscos de toxidez.
(SOUZA, 2006).

5.5 CATINGA-DE-MULATA

Nome Científico: Tanacetum vulgare L.
Usos terapêuticos: antiinflamatório, anti-reumático, cicatrizante, alivia
contusões, artrites, furúnculos, dermatoses e outras inflamações da pele. Seu uso
interno deve ser evitado, pela elevada toxidade de seus componentes.
Princípios ativos: o óleo essencial na planta verde pode ter composição
química muito variável. Nas folhas e flores foram encontradas 56 componentes.
Parte utilizada: folhas e flores, secas ou frescas.
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FIGURA 4-CATINGA-DE-MULATA
FONTE: DANIEL, 2011

Uso externo: chá por infusão das folhas e flores (20 g/litro de água) para
banhos e compressas. Tintura alcoólica ou sumo, aplicado em cataplasma.
Uso interno: deve ser evitado.
Efeitos colaterais: irritação da pele em pessoas sensíveis.
5.6 ERVA DOCE
Nome Científico: pimpinela, anis

Já era cultivada pelos egípcios em 1500 a.C. para alimento, bebida e
remédio. Em outros tempos já era nativa do mediterrâneo e Ásia Menor. Também
cultivada no México.
Partes usadas: Sementes, folhas e bulbos.
Digestiva, diurética, carminativa e expectorante. O infuso das sementes
facilita a digestão, alivia flatulência e cólicas intestinais, acalma excitação nervosa e
insônia. Age contra a cólica de recém nascidos. As avós recomendavam que as
lactantes tomassem em jejum para aumentar o leite.
A erva doce é utilizado na cosmética pelas suas propriedades de remover
impurezas, sob forma de sabonetes, suavizando a pele. Tem também efeito anti rugas.
Uso doméstico: Para o cansaço ocular, faça uma decocção com duas col. de
sopa de sementes em 250 ml de água e ferva por 3 minutos. Deixe amornar,
embeba duas gazes limpas e coloque nas pálpebras.
Uso culinário: Muito utilizada sob forma de sementes para temperar
biscoitos, pães e bolos (o de fubá já é tradicional), também nas tortas de frutas,
maçã assadas, caldas de doces e canapés.
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As sementes também temperam e dão aroma às carnes, lingüiças na grelha,
salames. Suas folhas dão um toque especial às saladas e feijão branco. Os
europeus costumam por um galhinho com folha nos picles e conservas. As
sementes maceradas lentamente na aguardente fazem o licor anisete. No quentão,
tira o gosto ardido dos picles, suavizando o sabor.
Uso mágico: Uma das ervas usadas como proteção.
Aroma terapia: O óleo essencial tem largo emprego nas indústrias
alimentícias s de cosmética. No ambiente, a essência atua como aromatizante
tranqüilizador.
Planta anual, de 30 a 35 cm de altura. Folhas verdes, as inferiores
orbiculadas, as médias são penadas e as superiores são inteiras ou tripartidas.
Flores em buquês brancos, com frutos ovóides, um pouco alongados. O plantio é de
setembro a novembro. Gosta de clima ameno. Quando o objetivo do cultivo for as
sementes, colher no verão, quando estiverem amarronzadas. As folhas podem ser
colhidas a partir de 15 cm.
A erva doce é uma planta muito conhecida e utilizada devido as suas
múltiplas possibilidades de aplicação. Ela pode ser usada na área da saúde, beleza
e culinária, suas principais utilidades são vista em:
- ajuda no emagrecimento associado a uma dieta saudável;
- usado em travesseiros aromatizados devido seu aroma agradável
estimulando o relaxamento de todo o corpo;
- na culinária a erva é muito utilizada em receitas de bolos, pães, saladas,
sucos, drinques, entre outros;
- é muito utilizada para o tratamento da pele.
Por meio da ingestão de chá:
- usada contra cólicas de bebês;
- melhora de tosses e bronquite por apresentar papel expectorante;
- melhora problemas digestivos e gases;
- durante a amamentação o chá de erva doce associado ao consumo de água
é um excelente estimulante à produção de leite;
- previne a retenção de líquido comum de acontecer principalmente no verão;
- no período de finalizar a amamentação materna noturna, o ideal é trocar a
mamada pelo chá de erva doce, com isso o bebê vai deixar de acordar de
madrugada para mamar.
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O ideal e a melhor forma para se consumir a erva doce é a forma de chá.
Criar o hábito diário de consumir o chá de erva doce junto a hábitos alimentares
adequados o ajudará a ter uma pele mais saudável e bonita e seu organismo se
tornará mais equilibrado, além de suas propriedades na melhora do relaxamento do
corpo. Os chás, sem açúcar, não possuem nenhum valor calórico e por isso, podem
ser consumidos livremente.

5.7 ESPINHEIRA SANTA

Nome científico: Maytenus ilicifolia (Scharad.)
A espinheira-santa ganhou esse nome justamente pela aparência de suas
folhas, que apresentam espinhos nas margens e por ser um “santo remédio” para
tratar vários problemas. Na medicina popular, é famosa no combate à úlcera e a
outros problemas estomacais. Ao que parece, a fama é merecida: em faculdades as
plantas foram analisadas em ratos com úlceras e, segundo seus pesquisadores, os
que tomaram o seu extrato, o tamanho da lesão diminuiu muito rapidamente e, em
comparação com os remédios convencionais, a espinheira-santa provoca menos
efeitos nocivos.

FIGURA 5 - ESPINHEIRA-SANTA
FONTE: DANIEL, 2011

Utilização: altamente medicinal e também muito utilizada como paisagismo.
Coleta de sementes: diretamente da árvore quando começar a queda
espontânea das árvores.
Plantio: mata ciliar, sub bosque, área aberta.
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Indicações: chá de espinheira-santa, uso interno (azia, vômitos, digestão,
gastrite, úlceras). Uso esterno (Compressas de chá quente): acne, eczemas,

ulcerações e herpes.
Como fazer: colocar em infusão, em um litro de água fervente, duas colheres
de sopa da erva, deixar levantar fervura. Desligue o fogo e abafar por dez minutos.
Como beber: tomar 2 a 3 xícaras ao dia.

5.8 GUACO
Nome Científico: Mikania laevigata
A parte usada são as folhas, origem na América do Sul, seu uso contra
bronquite.
São plantas herbáceas de pequeno porte, caules trepadores com ramos em
abundância, folhas opostas, verde, de gosto amargo, flores brancas e amareladas
reunidas em inflorescências tipo capítulo.

FIGURA 6 - GUACO
FONTE: DANIEL, 2011

Ação: expectorante, usado como bronco dilatador.
Formas de uso: Infuso e xarope;
Infuso: Uma xícara à noite antes de deitar.
Xarope: Uma colher das de sopa, cada 6 horas.
Toxicologia: Não foram encontradas referências sobre efeitos tóxicos.
(SANTOS, 1988).

5.9 TANCHAGEM
Nome Científico: Plantago major L.
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Anti-séptico em inflamações da mucosa, pele e intestinal, antiinflamatório
cicatrizante, depurativo, fungicida. Antioxidante. Toda a parte da planta aérea pode
ser utilizada, inclusive as sementes como laxativas. As folhas de tanchagem podem
ser colhidas durante dez meses por ano e utilizadas frescas em saladas e sopas,
secas para fins medicinais (LOREZI, 2002).
Uso externo: chá por infusão das folhas (60g / litro de água), para banhos,
compressas e gargarejos. Tintura hidroalcoólica (200g folhas frescas / litro álcool).
Cataplasmas das folhas maceradas.

FIGURA 7- TANCHAGEM
FONTE: DANIEL, 2011

Uso interno: chá por infusão (30g / litro de água), 3-4 xícaras ao dia.
Sementes secas (uma colher de café à noite).
Efeitos colaterais: não há referência na literatura consultada.
Contra – indicação: gravidez.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento histórico das plantas medicinais nos mostra ao longo da
história da humanidade que pela própria necessidade humana, elas foram os
primeiros recursos terapêuticos utilizados. A China, Assíria, Egito e Índia foram os
primeiros países a utilizarem desses benefícios naturais. O uso das plantas
medicinais é uma prática tradicional desde os tempos imemoriais na população
humana e ainda existe entre os povos de todo o mundo.
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O trabalho sobre as seguintes plantas medicinais (alfavaca, boldo, camomila,
capim-limão, catinga de mulata, erva-doce, espinheira-santa, guaco e tanchagem)
ressalta a importância do seu uso correto para prevenção e tratamento das doenças,
na medicina alternativa inovadora e saudável. As plantas medicinais podem
apresentar vários pontos positivos, desde que sejam bem utilizadas, assim poderão
proporcionar um bem estar, pois causam menos efeitos colaterais a exemplo dos
produzidos pelos medicamentos químicos.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 80%
da população faz o uso de algumas plantas medicinais. O Brasil tem uma das mais
ricas biodiversidades do mundo, são mais de 55 mil espécies catalogadas, 20% da
população consomem 63% dos medicamentos alopáticos, o restante encontra nos
produtos de origem natural.
Podemos retirar ou extrair de várias formas as substâncias, essência das
plantas para o nosso uso como: chás, maceração, pós, ungüentos, xaropes, caldos,
fomentos, compressas, inalações, vapores, banhos, gargarejos, bochechos e
emplastos.
Com a participação da sociedade com o conhecimento popular e prático,
juntamente com a teoria repassada aos alunos sobre o uso correto das plantas
medicinais, contribui muito para que o resultado de uso seja mais seguro, eficaz e
positivo.
Utilizando-se da arte na forma musical sobre as plantas medicinais, desperta
no aluno interesse e criatividade, tornando as aulas mais participativas e alegres,
pois, o envolvimento em grupo na produção de paródia, ajuda muito na busca de
informações a respeito do assunto em questão.
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ANEXO 1

Plantas Medicinais (música)
Composição: Professor Leonir Daniel
Música e arranjos: Silvio Ruann Estúdio Pôr do Som

Já nos tempos de antigamente
A natureza nos deu
As plantas medicinais
Que foi um dom vindo de Deus
Refrão
Falaremos de algumas plantas
Pois existem mais de cem mil
A maior biodiversidade
Se encontra aqui no Brasil
Camomila Espinheira-Santa
Erva-doce, Guaco e Alfavaca
Capim-Limão, Tanchagem
Boldo e Catinga-de-Mulata

Usadas por todos os povos
A milhares de anos atrás
Curando, salvando vidas
As nossas plantas medicinais
Refrão...
Onde quer que elas estejam
Embelezam todo o lugar
Saudáveis pro nosso corpo
Elas têm o poder de curar
Refrão...
Precisamos conhecer
O valor que as plantas têm
Quando usadas corretamente
Sabemos que fazem muito bem
Refrão...
Nossas Plantas Medicinais
Link para ouvir a música:

Link para ouvir a música:
http://www.youtube.com/watch?v=b4SwDmu80Ss
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ANEXO 2

Vida Boa ( música paródia)
Composição: Alunos do 1 ano H
Moro em Curitiba
Onde o verde embeleza a cidade
Tornando rica nossa Biodiversidade
É a natureza sim
Nas ruas e nas praças
Até mesmo nos jardins e nos quintais
Nós cultivamos as plantas medicinais
Pro bem do povo sim
Vamos prevenir
Pra ter saúde sempre mais
Pois as plantas medicinais
Só fazem bem, só fazem bem
Boldo erva-doce
Capim limão e alfavaca
Guaco e catinga-de-mulata
Faz muito bem então vamos usar
Espinheira-santa
Também camomila e tanchagem
Pois você sabe é verdade
Seu uso correto vai nos ajudar

