
A fitoterapia é uma terapêutica empregada há muitos séculos e

atualmente vem ganhando novos adeptos. Trata-se de uma opção para

a prevenção e tratamento de doenças e em muitas comunidades, a

única solução para o tratamento de algumas patologias da atenção

primária a saúde. O uso de ervas medicinais com propriedades

terapêuticas, cientificamente comprovadas, se justifica pela

biodiversidade da flora nacional, pelo baixo custo, a eficácia e a

facilidade de acesso. Atualmente, grandes investimentos estão sendo

direcionados à pesquisa envolvendo plantas medicinais a fim de obter

a comprovação científica da ação farmacológica assim como a

identificação de substâncias tóxicas presentes em cada espécie

vegetal estudada.
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Realizar palestras educativas em comunidades carentes do município

de Juiz de Fora - MG a fim de esclarecer a respeito dos benefícios e

efeitos tóxicos que as plantas medicinais e os medicamentos

fitoterápicos podem proporcionar.

Os alunos dos cursos de farmácia e medicina são responsáveis por

ministrar palestras em igrejas, escolas, praças e associação de

moradores em comunidades mais necessitadas. São oferecidas

orientações a respeito do uso de plantas medicinais, formas de preparo

de formulações fitoterápicas, além de técnicas de cultivo e coleta de

vegetais empregados na medicina popular. Os acadêmicos esclarecem

as dúvidas do público que os assistem e fornecem orientações a

respeito do perigo da automedicação, do emprego de plantas tóxicas e

de possíveis interações medicamentosas que podem ocorrer.

A população tem acesso a diversas informações que garantem a

prevenção de possíveis problemas que podem ocorrer por meio da

utilização de plantas medicinais, além de proporcionar o efeito

terapêutico esperado, uma vez que a população aprende a manipular

Por meio das atividades desempenhadas, os acadêmicos tiveram a chance de contribuir na prática da prevenção e promoção da saúde ao repassar parte de seu conhecimento à comunidade. Assim, o aluno depara com problemas e questionamentos inusitados que permitem a aplicação e consolidação de seu conhecimento além de garantir ampliação de sua bagagem científica e profissional que está sendo adquirida durante o período da graduação.Por meio das atividades desempenhadas, os acadêmicos tiveram a chance de contribuir na prática da prevenção e promoção da saúde ao repassar parte de seu conhecimento à comunidade. Assim, o aluno depara com problemas e questionamentos inusitados que permitem a aplicação e consolidação de seu conhecimento além de garantir ampliação de sua bagagem científica e profissional que está sendo adquirida durante o período da graduação.

A realização das palestras permite um benefício mútuo entre a

comunidade e os acadêmicos, por meio de esclarecimento de dúvidas,

implementação de novas técnicas e conceitos a fim de propiciar

melhoria no tratamento de enfermidades que acometem o público-alvo.

Concomitantemente permite o enriquecimento e apoio na formação de

futuros profissionais de saúde.
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Cuidados no momento da automedicação e durante o uso ingestão de

fitoterápicos e plantas medicinais.

a fito-formulação de forma adequada a cada tipo de planta e para a

enfermidade existente. Outro benefício é a oportunidade do aluno de

graduação ter contato com a população carente, aplicar e solidificar o

conhecimento aprendido na universidade.


