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Objetivos
Elaborar um questionário semiestruturado para entrevistas sobre o uso de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos por estudantes da UFPE e de outras IFES da Região
Metropolitana do Recife; Coletar informações de Universitários da Região do Grande
Recife.

Resumo
Desde o tempo das antigas civilizações a utilização de plantas para fins medicinais já era
uma prática popular, principalmente nas civilizações chinesa, hindu e japonesa. O uso
medicinal das plantas como medicamento faz parte da medicina popular, que deve ser
entendida como uma das práticas que engloba, de forma não sistematizada e, muitas
vezes, sem comprovação científica, imensa variedade de métodos terapêuticos
tradicionais, fundamentados em conhecimentos e habilidades que se inscrevem no
âmbito do empirismo médico. Esse conhecimento é transmitido, essencialmente, de
forma oral e gestual pelas famílias, através das sucessivas gerações e na troca de
informações entre a comunidade. Com o passar do tempo sua popularidade ultrapassou
os limites rurais atingindo as mais variadas e avançadas regiões urbanas. As práticas
fitoterápicas estão fortemente inseridas no cotidiano brasileiro, dadas a abundância,
riqueza e diversidade da flora, e por isso, a sua fácil acessibilidade. Mesmo assim, alguns
costumes foram aparentemente perdidos através dos rearranjos da vida moderna que
proporcionaram a redução do consumo de produtos naturais na terapêutica
proporcionalmente ao aumento do consumo de medicamentos sintéticos. Pretende-se
verificar, com este projeto o nível de conhecimento sobre o uso tradicional das plantas
medicinais no ambiente universitário e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios sobre a
utilização racional de plantas medicinais e fitoterápicos, em uma porção mais
esclarecida da nossa sociedade, valorizando o patrimônio cultural e as tradicões do
nosso estado.

