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RESUMO 

 

 

A utilização de plantas medicinais ocorre desde os tempos antigos até os dias atuais, através 

dos conhecimentos tradicionais, repassados de geração à geração. As plantas medicinais são 

utilizadas principalmente para o tratamento de enfermidades ou para fins fitoterápicos. No 

Brasil, a utilização de plantas medicinais é grande por conter variadas espécies vegetais, 

destacando-se a região Amazônica. Com a chegada da pandemia, por causa do aumento de 

casos de contaminação e óbitos, aumento de medicamentos e as medidas de prevenção como 

isolamento social, a procura por automedicação por remédios oriundos de plantas existentes 

na região para tratar os sintomas da Covid-19 cresceu. Nesse contexto, o objetivo do estudo 

constituiu em conhecer os efeitos e riscos causados pelo uso tradicional de plantas medicinais 

por habitantes da cidade de Amaturá-AM, durante o período pandêmico da Covid-19. Com 

uma abordagem quali-quantitativa e através da pesquisa de campo exploratório, foi realizado 

entrevistas estruturadas, com 17 perguntas, com 21 moradores do município. Foram 

entrevistados homens e mulheres entre 20 e 60 anos de idade, com grau de escolaridades e 

profissões diferentes, na maioria, servidores públicos e com Ensino Médio completo. Através 

dos dados coletados, foram identificadas 22 espécies de plantas medicinais utilizadas pelos 

participantes para combater a Covid-19, destacando seus nomes científicos, partes utilizadas, 

formas de uso e métodos. As 22 espécies foram distribuídas em 18 famílias, destacando-se as 

famílias Rutaceae, Lamiaceae e Asteraceae. Foi identificado que entre as espécies descritas, o 

chá de jambu (Spilanthes oleracea L.) foi o mais usado pelos entrevistados. E dentre os 

recursos naturais utilizados, identificou-se o mel de abelha, ninho de uruçu e sucos naturais. O 

estudo mostrou que a maioria dos participantes foram diagnosticados com a Covid-19. 

Enquanto os sintomas, 30% tiveram sintomas considerados leves SG, 35% apresentaram 

sintomas considerados moderados, enquanto 35% sentiram sintomas ligados a SRAG. Além 

disso, 19% dos entrevistados apresentaram algum tipo de doença crônica. O estudo mostrou 

que todas as pessoas que utilizaram as plantas medicinais sentiram alívios e melhoras nos 

sintomas que tiveram, afirmando que depois do consumo do remédio caseiro houve 

amenização dos sintomas. Apenas duas pessoas relataram apresentar problemas e pioras de 

sintomas ao utilizar os remédios caseiros, como o chá de embaúba e chá de jambu dentre elas, 

um participante que sofre de hipertensão. Através do estudo verificou-se que a quantidade de 

pessoas vacinadas e não vacinadas, destacando dois, que não se imunizaram, por motivos 

religiosos ou outros. Portanto,  o estudo mostrou que há uma grande diversidade de espécies 

vegetais utilizadas como remédios caseiros pelos Amaturaenses, evidenciando que essa 

alternativa foi importante na luta contra a Covid-19, e que o uso de plantas medicinais traz 

sim diversos benéficos à saúde quando utilizado de maneira correta e seguindo as 

recomendações dos conhecedores tradicionais, porém é preciso estar atento também aos seus 

efeitos maléficos e riscos que podem ocasionar  quando utilizadas de forma inadequada.  

Palavras-chave: Saberes tradicionais; Plantas medicinais; Pandemia; Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

El uso de las plantas medicinales se ha producido desde la antigüedad hasta nuestros días, a 

través de los conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación. Las 

plantas medicinales se utilizan principalmente para tratar enfermedades o con fines 

fitoterapéuticos. En Brasil, el uso de las plantas medicinales es grande porque contiene varias 

especies de plantas, destacando la región amazónica. Con la llegada de la pandemia, debido al 

aumento de los casos de contagio y de las muertes, al incremento de la medicación y a las 

medidas de prevención como el aislamiento social, ha crecido la demanda de automedicación 

mediante remedios de plantas encontradas en la región para tratar los síntomas del Covid-19. 

En este contexto, el objetivo del estudio fue conocer los efectos y riesgos causados por el uso 

tradicional de las plantas medicinales por parte de los habitantes de la ciudad de Amaturá-

AM, durante el período pandémico de Covid-19. Con un enfoque cuali-cuantitativo y a través 

de una investigación de campo exploratoria, se realizaron entrevistas estructuradas, con 17 

preguntas, a 21 vecinos del municipio. Se entrevistó a hombres y mujeres de entre 20 y 60 

años, con diferentes niveles de formación y profesiones, en su mayoría funcionarios públicos 

y con estudios secundarios completos. A través de los datos recogidos, se identificaron 22 

especies de plantas medicinales utilizadas por los participantes para combatir el Covid-19, 

destacando sus nombres científicos, partes utilizadas, formas de uso y métodos. Las 22 

especies se distribuyeron en 18 familias, destacando las familias Rutaceae, Lamiaceae y 

Asteraceae. Se identificó que, entre las especies descritas, el té de jambu (Spilanthes oleracea 

L.) era el más utilizado por los entrevistados. Y entre los recursos naturales utilizados, se 

identificaron la miel de abeja, el nido de uruçu y los zumos naturales. El estudio mostró que la 

mayoría de los participantes fueron diagnosticados con Covid-19. En cuanto a los síntomas, el 

30% tuvo síntomas considerados leves de SG, el 35% tuvo síntomas considerados moderados, 

mientras que el 35% experimentó síntomas relacionados con el SARS. Además, el 19% de los 

encuestados tenía algún tipo de enfermedad crónica. El estudio demostró que todas las 

personas que utilizaron las plantas medicinales sintieron un alivio y una mejora de los 

síntomas que tenían, afirmando que tras el consumo del remedio casero se produjo un alivio 

de los síntomas. Sólo dos personas informaron de problemas y empeoramiento de los 

síntomas al utilizar los remedios caseros, como el té de embaúba y el té de jambu, entre ellos, 

un participante que sufre de hipertensión. A través del estudio se verificó la cantidad de 

personas vacunadas y no vacunadas, destacando dos, que no fueron inmunizadas, por razones 

religiosas o de otro tipo. Por lo tanto, el estudio demostró que existe una gran diversidad de 

especies de plantas utilizadas como remedios caseros por los habitantes de Amaturá, 

mostrando que esta alternativa era importante en la lucha contra el Covid-19, y que el uso de 

las plantas medicinales aporta varios beneficios para la salud cuando se utilizan correctamente 

y siguiendo las recomendaciones del conocimiento tradicional, pero también hay que ser 

conscientes de sus efectos nocivos y de los riesgos que pueden ocurrir cuando se utilizan de 

forma inadecuada.  

 

Palabras llave: Conocimiento tradicional; Plantas medicinales; Pandemia; Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Partes utilizadas da planta citadas pelos entrevistados ............................................34 

Figura 2 -  Formas de uso citadas pelos entrevistados .............................................................35 

Figura 3 - Método citados pelos entrevistados .........................................................................35 

Figura 4 - 1. Algodão roxo (Gossypium ssp.); 2. Mucuracá (Petiveria alliacea L.); 3. Alho-

bravo (Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry); 4. Cravo-de-defunto (Tagetes patula N.) ...........38 

Figura 5 - A. Hortelã da folha-grossa (Plectranthus amboinicus (lour.) Spreng.); B. Arruda 

(Ruta graveolens L.) ................................................................................................................39 

Figura 6 - Sintomas apresentados pelos moradores durante a pandemia. ................................42 

Figura 7 - Folha viva e seca da embaúba (Cepropia ssp.), utilizada no chá caseiro ................50 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Dados socioeconômicos dos entrevistados .............................................................31 

Tabela 2 - Plantas consideradas medicinais utilizadas no município ......................................32 

Tabela 3 - Classificação das Famílias das espécies descritas na tabela 1 ................................33 

Tabela 4 - Bens da natureza utilizados juntamente com as plantas .........................................39 

Tabela 5 - Respostas dos entrevistados em relação a pergunta 9 e 10 do questionário ...........44 

Tabela 6 - Efeitos maléficos causados pelo uso de remédios caseiros ....................................49 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Porcentagem dos números de pessoas diagnosticadas com covid-19 ...................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://herbariomfs.uepa.br/familia-e-nome-cientifico-3/gossypium-arboreum-l/


 
 

 

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

AM - Amazonas 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ASSAI  - Associação das Artesãs Indígenas 

COVID-19 - Coronavírus Disease 19 

HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

MS - Ministério da Saúde 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde 

PA - Pressão Arterial 

PNPIC - Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

SARS-CoV-2 - Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SG - Síndrome Gripal 

SRAG - Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SUS - Sistema Único de Saúde 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UTI - Unidade de Terapia Intensiva  

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 14 

2.1 Objetivo Geral......................................................................................................... 14 

2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 15 

3 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................... 15 

3.1 O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais  ........................................... 15 

    3.2. As plantas medicinais no Brasil e na Amazônia brasileira ...................................18 

    3.3. Os benefícios e o uso inadequado das plantas medicinais ....................................21 

    3.4. COVID-19 e plantas medicinais ...........................................................................25 

4 METODOLOGIA .............................................................................................................. 28 

4.1 Tipo de pesquisa e metodologias utilizadas ...........................................................28 

4.2 Público alvo e área de pesquisa ..............................................................................28 

4.3 A coleta e análise de dados ....................................................................................29 

4.4 Etapas da pesquisa ..................................................................................................30 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ......................................................................................30 

5.1 Dados socioeconômicos .........................................................................................30 

5.2. As plantas medicinais: os bens naturais mais utilizadas pelos Amaturaenses 

durante a pandemia .......................................................................................................31 

5.3. Efeitos benéficos das plantas medicinais utilizadas ..............................................44 

5.4. Efeitos maléficos e riscos causados pela utilização das plantas medicinais .........48 

5.5. A vacina contra covid: escusa de consciência........................................................51 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................53 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................54 

ANEXOS .................................................................................................................................67 

APÊNDICES ...........................................................................................................................68 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais são utilizadas em todas regiões do nosso planeta. Esta ação que 

surge desde os tempos antigos até os dias de hoje, ainda é sustentada por várias culturas 

existentes e fazem parte de um mecanismo fundamental de aprendizado para a vida de 

qualquer ser humano, fazendo parte do conhecimento tradicional. Conhecimentos que são 

repassados de geração a geração, e tornam-se importantes para as pessoas que dependem e 

que creem no “poder de cura” das plantas.  

Um dos fatos que levam as pessoas a utilizarem esse conhecimento tradicional, é pelo 

fácil acesso e/ou por não ter outra opção. Outro fato é o preço elevado dos medicamentos 

farmacológicos e a ineficácia de alguns adquiridos nos hospitais públicos e postos de saúde. 

Entretanto, o uso totalmente empírico, pode trazer riscos à saúde humana, apesar dos 

benefícios que elas trazem, também oferecem efeitos maléficos que muitas pessoas 

desconhecem, principalmente, quando as pessoas já sofrem de problemas de saúde, ou quando 

estão enfrentando um novo tipo de enfermidade, como a Covid-19, no caso de pessoas que 

possuem fatores de riscos, como pessoas mais idosas ou que possuem comorbidades 

subjacentes (OPAS, 2020). 

No Brasil, a sua utilização é feita tradicionalmente, ou seja, com pouco ou nenhum 

conhecimento científico e comprovação de suas propriedades farmacológicas, assim, gerando 

riscos que podem afetar totalmente a saúde destas pessoas ou até mesmo levá-las a óbito. Isto, 

porque, a maioria das plantas possuem substâncias químicas que podem ser tóxicas ao ser 

humano, sendo que a toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde pública 

(JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005).  

Em contrapartida, os estudos realizados sobre as plantas medicinais no Estado do 

Amazonas e os riscos e efeitos maléficos que elas podem trazer para as pessoas, são poucos. 

Por se tratar de uma região que possui grande variedade de espécies vegetais, surge a 

necessidade de buscar informações que possam ser úteis a toda comunidade dentro e fora da 

região, e principalmente, no âmbito de uma pandemia que já matou milhares de pessoas. 

Segundo Braga e Silva (2021) o vírus responsável pela doença da Covid-19 é o novo 

coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que gerou uma pandemia mundial no ano de 2020 

até os dias de hoje. Esse vírus ameaça milhões de pessoas, e é considerado contagioso e 

provoca uma síndrome respiratória aguda grave nos contaminados, comprometendo, 

principalmente, as pessoas de baixa imunidade. Com isso, surgiu vários estudos buscando 
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encontrar tratamento efetivo para a Covid-19, através das vacinas, medicações existentes, 

compostos sintéticos e também compostos à base de plantas.  

De acordo com Mafra, Lasmar e Rivas (2020), devido ao aumento de números de 

infectados pelo vírus, a falta de medicamentos para tratar a doença e o aumento dos preços 

dos medicamentos, as plantas medicinais usadas para problemas respiratórios passaram a ser 

procuradas pela sociedade, como uma forma de prevenção, tratamento e até mesmo para as 

consequências do isolamento social.  

Nesse contexto, a realização deste estudo não só traz informações sobre quais plantas 

foram utilizadas e quais os efeitos e riscos foram identificados, mas também, buscou 

contribuir para a comunidade científica da região do estado do Amazonas, pois trabalhos 

relacionados com este tema, nessa região ainda são insuficientes. Além disso, os resultados 

obtidos podem servir para novas ideias e a realização de outros estudos, e para dá 

continuidade na minha formação de professor de Biologia e Química. Ademais, realizar um 

estudo no interior do Amazonas, com uma biodiversidade imensa de plantas é um desafio, 

quando se trata de viabilidade e condições financeiras. Entretanto, a importância deste estudo 

se dá principalmente na contribuição de informações para a saúde da sociedade e comunidade 

local e para a gestão de novas propostas de estudos que viabilizem novas pesquisas e que 

contribuam com discussão dos conhecimentos científicos e tradicionais dos povos da região 

do Alto Solimões. 

Dessa forma, esta pesquisa de abordagem quali-quantitativa, teve como objetivo geral 

investigar quais os riscos e efeitos (benéficos e maléficos) do uso de determinadas plantas 

medicinais pelos moradores do município de Amaturá-AM, localizado na região do Alto 

Solimões, Amazonas.  Através da pesquisa exploratória de campo, foi possível realizar o 

levantamento das principais plantas medicinais utilizadas pela população Amaturaense, e 

conhecer o quanto esses “medicamentos naturais” foram e são importantes e/ou perigosas 

durante a pandemia da Covid-19.  

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Conhecer os efeitos e riscos causados pelo uso tradicional de plantas medicinais por 

habitantes da cidade de Amaturá-AM, durante o período pandêmica da Covid-19.  
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2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar um levantamento sobre quais plantas medicinais foram utilizadas pelas 

pessoas durante a pandemia.  

 Identificar quais os efeitos benéficos e maléficos. 

 Determinar os riscos que estas plantas ocasionaram em sua utilização. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais 

 

O saber popular ou tradicional é aquele conhecimento em oposição ao saber científico, 

produzido pelo “povo” nas relações sociais, em espaços não acadêmicos e não fundamentados 

em princípios científicos (VINHOLI JUNIOR; VARGAS, 2010). De forma geral, o 

conhecimento tradicional refere-se à todo tipo de saber transmitido ao longo das gerações de 

um determinado povo (FERRÃO, et al., 2014). 

Diegues (2000), afirma que “o conhecimento tradicional pode ser definido como o 

saber e o saber-fazer, a respeito do mundo natural, sobrenatural, gerados no âmbito da 

sociedade não-urbano/industrial, transmitidos oralmente de geração em geração”. Logo, esses 

conhecimentos tradicionais são carregados desde as gerações mais antigas, estes que surgiram 

pela necessidade do homem de se manter vivo no ambiente em que habitava e garantir a 

sobrevivência de suas futuras gerações.  

 

As diferentes populações humanas apresentam um arsenal de conhecimentos sobre o 

ambiente que as cerca. Propriedades terapêuticas e medicinais de animais e plantas, 

a percepção dos fenômenos naturais, como as estações do ano, tempo para plantar e 

colher, classificação de animais e plantas, organização de calendários, dicionários, 

sazonalidade de animais e sua relação com aspectos da natureza são organizações 

que formam um cabedal de saberes que comumente são chamados de conhecimentos 

tradicionais (BASTOS, 2013, p. 4). 

 

Sabe-se que esses conhecimentos tradicionais permeiam na vida das pessoas até os 

dias de hoje e, englobam, desde o saber de como construir uma casa até os métodos de cura de 

doenças existentes, que no caso, as plantas medicinais. Em sua definição, as plantas 

medicinais, são espécies vegetais cultivadas ou não, utilizadas para fins terapêuticos 

(BRANDELLI, c2021). Ou seja, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, “uma planta é considerada medicinal quando possui substâncias que, quando 
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administradas ao ser humano, podem prevenir, curar ou tratar doenças. Quando se obtém um 

medicamento a partir de uma planta medicinal, este é chamado fitoterápico”.  

Esse saber, sobre as plantas medicinais, está entrelaçado com o surgimento e história 

da civilização, onde se utilizava plantas com propriedades medicinais para o tratamento, cura 

e prevenção de doenças, devido à busca constante de recursos naturais alternativos para a 

melhoria da qualidade de vida dos povos (BRAGA; SILVA, 2021). 

 

O uso das plantas medicinais está relacionado ao surgimento do homem na Terra, e 

evoluiu com ele até os nossos dias de hoje. A origem do homem na história o coloca, 

passo a passo na evolução dos conhecimentos desses vegetais que tem ação 

medicamentosa, também chamada de arte da cura. Eram do conhecimento e 

interesse dos Feiticeiros, Magos e Curandeiros, os quais dominavam as populações 

através do “Poder Sobrenatural” que lhes eram atribuídos, pois sabiam curar e matar. 

(VIANA, 2018, p. 1). 

 

Pode-se afirmar que o hábito de recorrer às virtudes curativas de certos vegetais se 

trata de uma das primeiras manifestações do antiquíssimo esforço do homem para 

compreender e utilizar a natureza como réplica a uma das suas mais antigas preocupações, 

aquela originada pela doença e pelo sofrimento (BRANDELLI, 2018). O resultado desse 

esforço foi o forte conhecimento sobre o uso tradicional dessas plantas, como por exemplo a 

forma de como elas são encontradas, plantadas e diferenciadas como benéficas e/ou 

maléficas. 

 

As plantas medicinais vêm sendo utilizadas para curar doenças desde os tempos 

imemoriáveis, através de hábitos observacionais do ser humano e o meio que o 

cerca, resultando no surgimento de um conhecimento rico em fusões culturais, 

religiosas e étnicas que durante muito tempo foi utilizado para tratar a saúde das 

pessoas e de suas famílias. É esse saber tradicional que ancora a percepção empírica 

do homem sobre a natureza, ressaltando como o emprego de plantas medicinais para 

a manutenção e a recuperação da saúde tem ocorrido, desde as formas mais simples 

até as mais sofisticadas de tratamento (OLIVEIRA, 2016, p. 29).   
 

Moreira, Salgado e Pietro (2008, p. 435), afirmam que “a cultura do uso de plantas e 

de outras fontes naturais com propriedades terapêuticas vem sendo valorizada pela sociedade 

do mundo inteiro devido à busca por hábitos mais saudáveis de vida e pelo difícil tratamento 

de certas doenças”. Além disso, para grande parte da população “o uso de plantas medicinais 

é visto como uma integrativa histórica à utilização de medicamentos sintéticos, visto que os 

últimos são considerados mais caros se tornando menos acessíveis a população e agressivos 

ao organismo” (GADELHA et al 2013, p. 2) 
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Geralmente, essas plantas são encontradas nos quintais das casas, ou são buscadas nas 

florestas, podendo ter um porte pequeno, médio ou grande, e delas podem ser utilizadas suas 

folhas, flores, frutos, caule ou raiz. O preparo desses remédios caseiros são realizados de 

forma tradicional e artesanal, com materiais simples, para fins de cura para dores, feridas, 

infecções ou até mesmo doenças mais graves, como problemas cardiovasculares, câncer, etc. 

De acordo com Zeni (2017 apud BRAGA; SILVA, 2021, p. 3832),  

 

na cultura popular a utilização de plantas medicinais é na forma de um remédio 

caseiro, cujo processamento e o preparo são feitos na própria casa. Estudos indicam 

que 80% da população mundial faz uso de algum tipo de planta em busca de alivio 

para sintomas ou dores, a utilização dá-se por ser de fácil acesso, baixo custo e por 

serem consideradas inofensivas por grande parte da população. 

 

Os métodos de utilização, preparação e escolha da planta, fazem parte desse acervo de 

conhecimentos tradicionais que cada região possui, e é notável o quanto o saber tradicional 

sobre as plantas medicinais estão impregnadas e ainda fazem parte da cultura viva dos povos 

atuais. Esses saberes sobre as plantas medicinais também estão relacionados aos estudos da 

Etnobotânica, encarregada do estudo das sociedades humanas e suas interações ecológicas, 

genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas, buscando resgatar e preservar os 

conhecimentos tradicionais das pessoas em relação às espécies, seus usos, manejos e relações 

com o ambiente e, através do saber local permite compreender o aproveitamento total da 

planta em outros estudos (FAGUNDES; OLIVEIRA; SOUZA, 2017; SANTOS, L. S. N. et 

al., 2018). Dessa forma, esses conhecimentos tradicionais não só demonstram ser importantes 

para as pessoas, mas também para fornecer dados fundamentais para novas pesquisas 

científicas sobre as propriedades terapêuticas das plantas, principalmente, para a área da 

etnofarmacologia e estudos fitoterápicos. 

A etnofarmacologia é considerada uma área nova no estudo das plantas medicinais, e 

consiste em um saber alicerçado na vivência dos indivíduos, nas suas relações pessoais, 

sociais e também com o ambiente, tendo como objetos de estudo as informações coletadas 

dentro de uma determinada população (FERRÃO et al. 2014; ALMEIDA, 2011). Enquanto a 

fitoterapia, é prática de usos de plantas medicinais para tratamento de saúde, que assegura a 

qualidade, eficácia e segurança, e garante acesso as plantas medicinais (SOUZA; LOBATO; 

MENEZES, 2019). No que se refere à este trabalho sobre fitoterapia, é o que denomina-se 

“fitoterapia popular”,  
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É a tradição de uso doméstico e comunitário de plantas medicinais, transmitida 

oralmente em cada realidade local, de geração para geração. Todo território ou 

unidade de saúde pode   identificar com facilidade, na comunidade adscrita, aquelas 

pessoas que detêm conhecimentos familiares quanto aos tratamentos com plantas 

medicinais e alguns de seus derivados caseiros. Essa sabedoria popular, além de 

fonte estratégica de “pistas” de eficácia ou toxicidade das plantas medicinais a 

inspirar os subsequentes estudos científicos, que depois se multiplicam nas 

universidades e no mercado farmacêutico, constitui-se, mais do que tudo, em um 

importante aporte cultural e cidadão e, não menos importante, político (BRASIL, 

2012, p. 55). 

 

A partir desses novos estudos e pesquisas, “o conhecimento sobre as plantas 

medicinais vem sendo modificado gradualmente, devido ao acelerado progresso tecnológico, 

moldar drasticamente a forma como os seres humanos exploram os recursos naturais” 

(ROCHA et al, c2022, p. 40). 

Ao longo do tempo, com evolução industrial e tecnológicas, estes conhecimentos 

tradicionais foram sendo perdidos, seja pelo extermínio de alguns povos, seja pela introdução 

de novos hábitos nas sociedades, pela facilidade de acesso aos serviços da medicina moderna 

e ainda pelo migração de pessoas para regiões urbanas (AMOROZO, 2002 apud SALES; 

SARTOR; LIMA, 2016). Entretanto, nos lugares mais remotos e afastados das atividades 

urbanas, os conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais, não são vistos como uma 

opção, mas sim, como a única forma de tratar enfermidades, além disso, ainda está 

profundamente fixada à cultura de determinados povos, e assim, o saber popular ainda 

prevalece nas gerações atuais.  

Para Silva et al, (2015), a valorização de tal conhecimento pela população tradicional, 

em relação ao uso de plantas para fins medicinais, permite a existência de uma diversidade 

cultural fundamental à manutenção da diversidade biológica, tornando-se importante para a 

sociedade e os estudos científicos. 

 

3.2. As plantas medicinais no Brasil e na Amazônia brasileira. 

 

A utilização dos vegetais com propriedades medicinais pela população brasileira, com 

fins terapêuticos e para rituais religiosos provém de origem indígena, africana, da tradição 

asiática e europeia (SILVA et al., 2001).  

Levantamento etnomédicos, demonstram que existe uma forte influência da herança 

cultural africana no Brasil, principalmente no norte, nordeste e sudeste. Além disso, diversas 

pesquisas apresentam que o uso de plantas medicinais no nosso pais, são oriundas 

principalmente, dos costumes e crenças indígenas existentes no país, que tornaram-se 
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conhecidas nas regiões do Brasil, estas que são usadas principalmente em momentos 

ritualísticos (ALMEIDA, 2011).  

Em nossa cultura, o uso de plantas medicinais e fitoterápicos é uma prática fortalecida 

principalmente após a criação Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006, e é 

garantida no Brasil pelo decreto 5.813/2006, desde que garanta o bem estar dos usuários e a 

sustentabilidade da biodiversidade da planta, promovendo o reconhecimento de práticas 

populares e os remédios caseiros por meio do uso racional, além disso, a lei, garante a 

segurança, eficácia, a qualidade e o acesso à essas plantas. (SOUZA; LOBATO; MENEZES, 

2019; BRASIL, 2006). 

No Brasil, a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato-grossense, Cerrado e 

Caatinga, são consideradas as regiões em abundância de espécies medicinais. Algumas dessas 

regiões possuem plantas medicinais indicadas popularmente, das quais ainda não foram 

realizados estudo químico, farmacológico ou toxicológico (ALMEIDA, 2011). 

O Brasil é um dos países com maior diversidade biológica a partir da presença da 

floresta amazônica, “abrigando desta forma um significativo grupo de populações ribeirinhas, 

indígenas e tradicionais, que são possuidoras de um amplo conhecimento sobre as plantas 

existentes em seu ambiente, e seus diversos fins” (SOUZA; LOBATO; MENEZES, 2019, p. 

52). 

 

Tal conjunto de conhecimento sobre o uso de plantas forma hoje a “fitoterapia 

popular”, uma prática alternativa optativa por milhares de brasileiros que não tem 

acesso às práticas médicas oficiais devido aos altos custos, principalmente no que 

respeita as consultas médicas e medicamentos (AQUINO, 2007, p. 108).  

 

Além disso, o uso desses vegetais no Brasil, explica-se também, pelo fácil acesso, 

através do cultivo e a imensa variedades de espécies existentes no país. Geralmente, essas 

plantas são encontradas nos quintais das casas, canteiros, ambientes de cultivo e no comércio 

popular, tanto para uso pessoal quanto para realização de estudos científicos. Todavia a 

prática da utilização das plantas medicinais e automedicação, apesar de fazer parte da cultura, 

acontecem também por causa da carência econômica, falta de assistência médica e influência 

da mídia na promoção de produtos que contenham em suas formulações plantas e outros 

componentes naturais, aumentando ainda mais o consumo e o aumento do mercado desses 

elementos (SCHWAMBACH; AMADOR, 2007).  
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O comércio popular de plantas medicinais, no Brasil, ocorre predominantemente em 

feiras livres, espaços públicos voltados à atividade mercantil cíclica. As feiras livres 

são eventos, socialmente, acordados que que contribuem de forma positiva para o 

intercâmbio cultural e para o fluxo de capitais entre as comunidades distintas 

(GOMES; LIMA, 2017, p. 20). 

 

Sobre as formas de uso e modo de preparo desse tipo de “medicamentos naturais” no 

país, existem variadas maneiras de usufruir do poder de cura das plantas, e fazer o remédio 

caseiro. Segundo Tavares (2015), pode-se utilizar as plantas medicinais por ingestão, banhos, 

aplicação local e inalação (método que consiste na inalação do vapor expelido pelo chá quente 

de ervas), enquanto aos modos de preparos podem ser através de:  

Infusão: ferver a água, colocar sobre a planta dentro da vasilha, tampar, e deixar por cinco a 

dez minutos em repouso, coando em seguida. Emprega-se esse método para folhas, flores e 

cascas finas. 

Decocção: colocar a erva junto com a água fria e aquecer até ferver, deixando por meio 

minuto. Deixar em repouso por 20 a 30 minutos. Esse método é utilizado para partes duras 

como cascas, ramos e frutos.  

Suco e sumo: o suco é obtido espremendo-se o fruto e o sumo triturado uma planta fresca 

num pilão ou máquina de moer.  

Pó: é a planta desidratada e triturada. 

Xarope: colocar para ferver duas partes de água e três partes de açúcar ou rapaduras até 

dissolver. Juntar uma medida do suco da planta ou do fruto para cinco medidas da mistura 

preparada. Ferver por mais dois minutos. Guardar em garrafas limpas e escaldadas. 

Cataplasma: preparar a decocção da erva e acrescentar farinha enquanto quente, fazendo 

uma papa. Colocar sobre um pano limpo o suficiente para cobrir a área machucada ou ferida. 

Compressa: mergulhar um pano limpo ou pedaço de algodão no chá ou suco da planta e 

aplicar, quente ou frio, sobre o local indicado.  

Unguento: pegar o sumo da erva ou chá mais forte e misturar com banha animal ou de coco 

na forma líquida. 

Maceração: amassar a erva e colocar em água. 

O Brasil, além de conter um grande e valioso conhecimento tradicional associado ao 

uso de plantas medicinais e possuir uma grande variedade de espécies vegetais, faz com que 

as pesquisas e o próprio desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos possam ocorrer com 

destaque no cenário científico mundial (GADELHA et al, 2013). 

Em relação, ao uso de plantas medicinais na Amazônia brasileira, esta ocorre tanto em 

áreas urbanas quanto rurais, principalmente no interior, sendo que a população local contém 
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uma proximidade muito grande com o meio a sua volta, possuindo um alto conhecimento 

sobre o ambiente em que vivem, incluindo o saber tradicional sobre as plantas (SILVA; 

FRAXE, 2014). 

A Amazônia contém grande sociobiodiversidade, com povos que apresentam 

conhecimentos tradicionais em relação à utilização dos recursos naturais, podendo ser 

percebidos por comerciantes, artesãos, curadores e cozinheiras que vivem em áreas urbanas 

ou rurais tradicionais (CARVALHO, 2019). 

Vale ressaltar, que a população local, no caso do interior, como os municípios, 

comunidades indígenas e ribeirinhas, tem como principais atividades produtivas, a agricultura 

e a pesca, sendo que a agricultura, é a atividade mais predominante, como termo para designar 

a produção familiar (RODRIGUES; NODA, 2009). Além disso, há também as atividades 

extrativistas vindas da maioria dos povos da Amazônia, que torna-se também uma forma de 

viabilizar a economia da região (PRADO, 2002).     

De acordo com Prado (2002), devido a heterogeneidade da região, onde generalizações 

que não consideram as peculiaridades locais conduzem a fracassos econômicos na região. 

Além disso, a prática da automedicação através de plantas medicinais por esta população 

estão totalmente interligadas à questões políticas, socioeconômicas e de infraestrutura nos 

municípios e comunidades. Como por exemplo, a falta de recursos para atendimento médico 

nos postos de saúde e hospitais, tornam-se também mais um motivo para que as pessoas 

tratem suas enfermidades menos graves com remédios caseiros. Além disso,  

 

em diversas comunidades rurais há o predomínio do uso de plantas medicinais 

devido ao hábito tradicional das pessoas buscarem a cura de enfermidades nos 

recursos existentes em seu ambiente. Esse advento se dá, também, em virtude da 

pouca disponibilidade de recursos financeiros para deslocamento até a cidade mais 

próxima (GADELHA et al 2013). 

 

 

Por isso, as plantas medicinais tornam-se tão importantes para as pessoas da região 

Amazônica, que trazem esses saberes tradicionais desde suas gerações antigas, e atualmente 

tornam-se a única opção de combater as doenças existentes. Além disso, os povos amazônicos 

podem usufruir das inúmeras espécies de plantas que existem na região, tomando todo 

cuidado, seguindo e preparando receitas caseiras para seus rituais, tratamento e cura das suas 

enfermidades.  

 

3.3. Os benefícios e o uso inadequado das plantas medicinais 

 



22 
 

As plantas medicinais representam um fator de grande importância para a manutenção 

das condições de saúde das pessoas, logo o consumo e uso da droga vegetal podem ser 

explicadas, principalmente, pelos benefícios que elas trazem à saúde (BONIL; BUENO, 

c2022).  

A droga vegetal é toda “planta medicinal, ou suas partes, que contenham as 

substâncias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta/colheita, 

estabilização e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada” 

(BRASIL, 2014). Dessas plantas se utiliza o material de planta em bruto, tais como folhas, 

flores, frutos, sementes, caules, madeira, casca, raízes, rizomas ou outras partes da planta, que 

podem ser inteiros, fragmentado ou em pó e processadas por métodos locais e utilizado como 

estabelecido tradicionalmente (BUENO, MARTINEZ & BUENO, 2016).  

São utilizadas para fins de cura de dores, feridas, infecções ou até mesmo doenças 

mais graves, como problemas cardiovasculares, câncer, respiratório, etc. Dentre as 

propriedades biológicas das plantas medicinais estão, principalmente, na estimulação das 

reações do sistema imune, possuindo poder de ações imunomoduladora que aumenta os 

mecanismos de defesa do hospedeiro, chamadas imunoestimulantes (BRAGA; SILVA, 2021). 

Além disso, elas podem auxiliar o organismo a manter ou ajustar funções fisiológicas, 

estimular a desintoxicação e o rejuvenescimento, combater dores, diminuir o estresse, além de 

possuir funções como antimicrobiana e anti-inflamatória. (CAVALCANTI, 2020, p. 11). Elas 

também contribuem, segundo Rocha et al (c2022), para reduzir a pressão arterial, melhorar a 

circulação sanguínea, diminuir o colesterol, combate diversos tipos de cancro, tratamento de 

doenças respiratórias, por ter propriedade antitússicos e expectorantes, além disso, são 

utilizadas no controle dos radicais livres. 

Essa ação de “cura” se dá pelo fato das plantas possuírem substâncias biológicas e 

químicas, que fazem parte da sua composição química, podendo ser benéficas ou maléficas, 

dependendo do tipo de substâncias existentes nelas. Algumas dessas propriedades medicinais 

já foram comprovadas cientificamente, porém, ainda existem muitas plantas utilizadas 

popularmente que ainda não têm seu efeito terapêutico comprovado cientificamente 

(CAVALCANTI, 2020, p. 11). Nesse sentido,  

 

as ações farmacológicas das plantas medicinais são causadas pela presença de 

substâncias químicas, os “princípios ativos”, chamados também de fitofármacos. 

Alguns medicamentos são preparados diretamente com esses fitofármacos, que são 

extraídos e purificados a partir das plantas medicinais. [...] Outros medicamentos 

preparados com as plantas medicinais têm o custo mais barato - os fitoterápicos – 
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nesses o princípio ativo encontra-se agregado a outras substâncias da própria planta, 

sob a forma de extrato (ALMEIDA, 2015, p. 5). 
 

Entende-se que a farmacologia é a ciência que estuda os medicamentos ou substâncias 

interagem com o organismo, sendo capazes de promover alterações funcionais e estruturais 

(PIRES, c2022). E seus estudos também são voltados aos princípios ativos que “são 

substâncias cuja ação farmacológica é conhecida e responsável, total ou parcialmente, pelos 

efeitos terapêuticos do medicamento” (BRANDELLI, c2022, p. 8). De acordo com Almeida 

et al (c2022, p. 2),  

 

Estas substâncias, tem a função de purificar o organismo humano e animal, expelir 

as toxinas, neutralizar a acidez do sangue, suprir a falta de certos elementos 

nutritivos (vitaminas e sais), estimular a ação de certos órgãos e normalizar o 

funcionamento de outros, agem no organismo como alcalóides, glicosídeos, 

saponinas e outras garantindo a cura ou abrandamento de doenças, concretizando o 

que é chamado de Fitoterapia. 

 

 

Além desses, também existem a fitotoxinas, minerais, oxalatos, azeites essenciais e 

compostos fotossensibilizantes (BONIL; BUENO, c2022). Segundo a ANVISA, essas 

substâncias com diferentes efeitos, agem em conjunto para obtenção da ação terapêutica. 

 Em contrapartida, sobre os riscos do uso dos vegetais para fins medicinais, algumas 

plantas medicinais podem ser úteis no alívios de enfermidades, outras podem ser perigosas. 

Dependendo de qual parte da planta está sendo utilizada, o tipo e a quantidade dessas 

substâncias químicas variam (ONCOGUIA, 2015).  

Outro fato, é o uso totalmente empírico à base de conhecimentos tradicionais que 

podem trazer sérias consequências de risco à saúde de quem as utilizam. Geralmente, as 

pessoas fazem seu remédio caseiro, sem saber exatamente, qual o efeito que determinada 

planta pode causar ao seu organismo, pelo fato, da falsa crença de que se as gerações passadas 

utilizavam e não morreram, essas plantas não podem causar mal algum às novas gerações. 

Logo, “afirmar que os conceitos “se é natural não faz mal” ou “se bem não faz, mal também 

não” atribuídos às plantas medicinais é um equívoco” (BRASIL, 2012). De acordo com a 

cartilha criada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, publicada no ano 

de 2019,  

 

a suposição de que as plantas medicinais, bem como os produtos naturais, não 

apresentam risco à saúde. Esse conceito, sem embasamento científico, apenas 

passado de geração em geração, acaba por oferecer sérios riscos à saúde de pessoas 

menos esclarecidas. Esse dado importante não é considerado pela população, 

levando ao uso inadequado e despreocupado, com possíveis riscos agravados pela 



24 
 

falta de informações fidedignas sobre os potenciais efeitos tóxicos, até mesmo em 

associações com medicamentos de uso corrente (BRASIL, 2019). 

 

Outra questão, é o uso de plantas nativas desconhecidas ou com pouco e/ou nenhum 

estudo cientifico sobre a mesma, e/ou o simples fato do uso inadequado de determinadas 

plantas com propriedades medicinais, como o erro na quantidade da dosagem, a forma de uso 

e o tempo de consumo. Dessa forma,  

 

Algumas pessoas chegam a deixar de usar medicamentos alopáticos já consagrados 

para casos graves como o câncer, para fazer uso de plantas que não tem 

comprovação científica. A má informação está presente nas classes menos 

privilegiadas, assim como o modismo nas classes altas, levando a automedicação de 

plantas medicinais/fitoterápicos, causando grandes danos à saúde (NUNES; 

MACIEL, 2016). 

 

Neste sentido, o uso irracional, devido ao manuseio incorreto, preparação inadequada, 

a identificação farmacobotânica, reações adversas e principalmente as interações 

medicamentosas, podem comprometer a saúde do indivíduo (TEIXEIRA et al, 2020).  

Segundo a ANVISA, ao contrário da crença popular, o consumo de plantas medicinais 

e fitoterápicos, podem causar diversas reações como intoxicação, enjoos, irritações, inchaços 

e a até a morte, como qualquer outro medicamento. Já o uso constante das plantas medicinais, 

através de chás ou extrato, pode causar um série de danos à saúde, tendo como os efeitos 

colaterais mais comuns a nefro-toxicidade – intoxicação do rim causando doenças graves e 

dermatites de contato – reações alérgicas causadas na pele em contato com a planta (FAPERJ, 

2002). Além disso, 

 

a interação entre medicamentos e plantas podem levar a intoxicações severas no 

organismo como uma alteração farmacodinâmica ou farmacocinética, apesar de 

algumas plantas terem baixa toxicidade podem levar a intoxicações graves em 

pacientes que já tenham fatores de risco, como problemas cardiológicos (TEIXEIRA 

et al, 2020). 

 

 

Assim, é importante que as plantas medicinais ou fitoterápicos sejam manipulados e/ou 

fabricados do modo mais apropriado para obtenção dos efeitos desejáveis e redução de possíveis 

efeitos tóxicos, que podem aparecer imediatamente, ou após longo tempo de uso do produto 

(ANVISA, c2022). Portanto, de acordo com Silva et al (2015), é preciso que as formas de uso e o 

preparo do remédio caseiro ou fitoterápico ocorram de forma adequada, para que assim, os 

princípios ativos existentes na planta, possam agir de maneira positiva, considerando também a 

peculiaridade das plantas, modo de preparo, indicação e outros fatores, já elas podem possuir 

composição químicas diferentes. 
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3.4. COVID-19 e plantas medicinais 

 

A pandemia do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença 

chamada Covid-19, se alastrou pelo mundo inteiro desde o primeiro caso que ocorreu na 

cidade de WUAHN na China em dezembro de 2019. Após alguns meses o coronavírus se 

espalhou por mais de 185 países do mundo, infectando milhares de pessoas e causando muitas 

mortes (SILVA et al, 2020). Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu a Covid-19 como uma pandemia (OPAS, 2020). No Brasil, o primeiro caso da 

doença aconteceu em 23 de janeiro de 2020, que causou a primeira morte no dia 17 de 

fevereiro de 2020. Após isso, a doença se espalhou para outros estados, causando milhares de 

mortes até os dias atuais (SILVA et al, 2020).  

Após descobertas clínicas e através de pesquisas após o primeiro caso de Covid-19 na 

China, as informações sobre a nova patogênese da doença e a natureza do vírus foram 

divulgadas ao mundo, que gerou mudanças nas políticas sobre estratégias de prevenção da 

transmissão, desenvolvimento de vacinas preventivas e possíveis medicamentos. O resultado 

disso, foi que diversos países adotaram o distanciamento social, incluindo a higiene das mãos 

e uso adequado de equipamentos individual, como o uso de máscara. Tais medidas foram 

consideradas as mais eficazes para os países, com o intuito de controlar a propagação da 

doença, já que a transmissão primária do vírus, ocorria (ainda ocorre) por pequenas gotículas 

ejetadas pelos infectados ao falar, espirrar ou tossir, sendo, altamente contagiosa 

(AMAZONAS; FIGUEREIDO, 2021; SILVA et al, 2021). 

Sabe-se que o vírus SARS-CoV-2, pode afetar as pessoas trazendo-lhes alguns 

sintomas que podem variar de uma doença ligeira a mais severa, de acordo com o grau de 

imunidade de cada pessoa (OPAS, 2020). Segundo Cavalcanti (2020, p. 8), os quadros 

clínicos da Covid-19 podem variar de infecções assintomáticas à problemas respiratórios 

graves, cardíaco, renais, dentre outros. A autora ainda afirma também que,  

 

as pessoas, quando infectadas pelo novo Coronavírus, podem apresentar diversos 

sintomas, dentre os mais comuns podemos citar: tosse, febre, coriza, dor de 

garganta, diarreia, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração no paladar, 

distúrbios gastrointestinais (náuseas/vômitos e diarreia), diminuição do apetite e 

dispneia (falta de ar) (CAVALCANTI, 2020, p. 8). 
  

 

A pandemia da Covid-19 representou o maior desafio para o mundo. Com a 

propagação rápida do vírus, alcançou proporções alarmantes, acometendo todos os 
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continentes. Dos problemas enfrentados, destaca-se a quantidade de leitos e de respiradores 

disponíveis para tratamento dos casos mais graves da doença, expondo problemas estruturais 

e assistenciais da saúde do mundo e, especialmente o Brasil (BRITO et al, 2020).  A falta de 

assistência e equipamentos nos hospitais, foi a situação mais alarmante e lamentável no nosso 

país, que ocasionou também, a morte de milhares de pessoas. Logo, o isolamento, quarentena 

e distanciamento social, se tornava a única medida eficaz para evitar a propagação do vírus. 

Porém, outro fator aliado a esse “caos” foi a situação psicológica dos infectados e dos 

não infectados. Esse problema foi associado à pandemia devido ao isolamento social, os 

enfrentamentos de ordem psicológica aumentaram sua incidência e se exacerbaram naquelas 

pessoas que os tinham, entre elas destaca-se a ansiedade. Logo, o número de pessoas 

psicologicamente afetadas foi maior que o de pessoas acometidas pela infecção (DINIZ et al, 

2020; LIMA, 2020). De acordo com o Ministério da Saúde, na Guia Orientador publicado em 

2021,  

 

a covid-19 pode estar frequentemente associada a manifestações mentais e 

neurológicas incluindo delírio ou encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, 

meningo-encefalite, olfato ou paladar prejudicados, ansiedade, depressão e 

distúrbios de sono. Em muitos casos, manifestações neurológicas foram relatadas 

mesmo em pacientes sem sintomas respiratórios (BRASIL, 2021, p. 22) 

 

Neste sentido, com o aumento de números de infectados e mortes no mundo e no Brasil, 

as pessoas buscaram formas de trabalho e fortalecimento do sistema imunológico, dentre elas, o 

uso das plantas medicinais e suas propriedades biológicas para tratar de alguns sintomas causados 

pelo novo coronavírus (FILHO et al, 2021). Normalmente foram/são utilizadas após a indicação 

de amigos e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos 

(CARVALHO et al, 2020). Dessa forma, durante a pandemia observou-se o aumento constante 

da automedicação, inicialmente pelo medo de contrair a doença, pela falta de medicamentos 

específicos para o tratamento da doença, e também, o pelo aumento dos preços dos medicamentos 

indicados pelo Ministério da Saúde (SILVA et al, 2021). 

 

As plantas medicinais (que apresentam propriedades curativas segundo o 

conhecimento tradicional) usadas para problemas respiratórios passaram a ser 

procurada pela sociedade seja como prevenção, seja como tratamento para suspeita 

de covid19 no ambiente familiar, e até mesmo para as consequências do isolamento 

social como a ansiedade e a depressão (JC, 2020 apud MAFRA; LASMAR; RIVAS, 

2020, p. 2). 

 

O uso das plantas medicinais durante a pandemia tornou-se bem comum, ou até mesmo, 

como uma única forma de tratamento da Covid-19 para muitas pessoas, principalmente, as 
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tradicionais. Dentre esses grupos, a maioria são adultos e idosos. De acordo com Braga e Silva 

(2021), “estudos já confirmam que há um papel de muitas plantas contra os vírus respiratórios 

quando empregados como extratos brutos ou seus ingredientes ativos na forma pura.” Para 

Cardoso, Silva e Santos (2021), “esses compostos naturais podem não apenas modular a 

imunidade de uma população suscetível, mas também pode abrir caminho para o 

desenvolvimento de medicamentos que podem ser usados para tratar Covid-19.” 

De acordo com Cavalcanti (2020), 

 

algumas plantas medicinais podem combater alguns sintomas da Covid-19, como 

por exemplo, Hortelã (Mentha piperita L.), boldo (Plectranthus barbatus), arruda 

(Ruta graveolens), entre outros, combate os problemas digestivos; Cavalinha 

(Equisetum giganteum L.), Alumã (Vernonia condensata), entre outros, combate a 

dor de cabeça; Canela (Cinamomum zeylanicum), unha de gato (Uncaria 

tomentosa), entre outros, combate a febre; Cebola (Allium cepa L.), jambú 

(Spilanthes acmella), combate a tosse. Entre muitas outras plantas medicinais com 

seus respectivos efeitos terapêuticos.   

 

Entretanto, o uso totalmente empírico dos remédios caseiros, além dos benefícios, 

podem trazer também risco à saúde, quando utilizados de forma inadequada, no caso, a 

automedicação, com plantas medicinais ou até mesmo com medicamentos farmacológicos, 

podem comprometer a saúde humana. Tais como, o uso abusivo e/ou irracional dessas drogas, 

podem ter como consequências efeitos indesejáveis ou complexidade da doença, no caso, os 

sintomas da Covid-19 (SILVA et al, 2021).  

 

O cenário crítico imposto pela pandemia do novo coronavírus tem impulsionado a 

busca por estratégias farmacológicas terapêuticas e/ou profiláticas. Entretanto, a 

utilização de medicamentos nesse cenário ocorre de maneira irracional, sendo que na 

maioria dos casos os compostos apresentam pouca ou nenhuma evidência científica 

atestando sua eficácia contra o SARS-CoV-2 [...] O falso presságio de que os 

compostos naturais são seguros muitas vezes levam ao consumo de quantidades 

apreciáveis dessa estratégia terapêutica, o que pode colocar o paciente em risco de 

interações medicamentosas importantes, reações adversas graves e mesmo 

intoxicação (REIHANI, 2020 apud LIMA et al, 2020). 

 

Cardoso, Silva e Santos (2021) afirmam, que “propostas de pesquisas e testes clínicos 

sugeriram que alguns tratamentos, incluindo suplementos e fotoquímicos, têm o potencial de 

ajudar a combater a infecção por coronavírus.” Porém, torna-se importante o aumento de 

número de pesquisa sobre a eficácia e o uso inadequado de plantas medicinais na pandemia da 

Covid-19. Como dito anteriormente, há riscos na automedicação por plantas medicinais, e por 

mais, que elas tragam inúmeros benefícios e efeitos positivos para a saúde, é importante 

destacar que elas também poder ser perigosas para as pessoas que as utilizam sem saber quais 
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substâncias tóxicas elas contém em sua composição, diante do uso empírico e sem 

embasamento científico.  

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de pesquisa e metodologias utilizadas 

 

Utilizou-se para a construção deste trabalho, a pesquisa bibliografia, através do 

levantamento de fontes bibliográficas como artigos, livros, revistas eletrônicas, internet, 

periódicos, etc. De acordo com Severino (2013, p. 105) a pesquisa bibliográfica “é aquela que 

se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos como livro, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrado”.  

Para realização da pesquisa, foi utilizado o método de pesquisa exploratória com o 

objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato (GIL, 2007). Dessa 

forma buscou-se um estudo mais intenso dos dados obtidos, relacionando os fatos, realidade e 

qualquer outro fator relacionado ao tema em questão. Tendo como “objetivo desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideia, eles possibilitam aumentar o conhecimento do 

pesquisador sobre os fatos, permitindo a formulação mais precisa de problemas, criar novas 

hipóteses e realizar novas pesquisas mais estruturadas” (OLIVEIRA, 2011, p. 20).  

Utilizou-se também a pesquisa de campo do tipo exploratória, pois além de realizar 

investigações empíricas e formular questões ou problemas, visou-se levantar questões para 

outros estudos através de dados qualitativos (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011). 

De forma geral, a pesquisa caracterizou-se de abordagem quali-quantitativa, pois 

utilizou-se dados e informações que podem ser mensuráveis e também descritivos, assim, 

possibilitando uma análise estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e uma análise 

processual mediante métodos qualitativos (SCHNEIDER; FUJII; CORAZZA, 2017, p. 2). 

Menezes et al (2019), afirma que a pesquisa qualitativa possibilita tanto a compreensão como 

a interpretação do fenômeno, enquanto a quantitativa, lida com os fatos, onde as variáveis 

devem ser rigorosamente determinadas e sua mensuração já deve estar pressuposta pelo 

próprio método.  

 

4.2. Público alvo e área de pesquisa 
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Foi realizada com os moradores na faixa etária entre 20 a 60 anos de idade (existentes 

nas famílias) do município de Amaturá, Amazonas, Brasil, localizada na região do Alto 

Solimões, Sudoeste do Amazonas. O município possui mais de 11.900 pessoas atualmente, 

em uma área de unidade territorial de 4.754,109 km2 comparado a outros municípios, e é 

considerado um município pequeno, com apenas 41 anos de emancipação política. A cidade é 

compostos por moradores considerados brancos, indígenas, mestiços e pardos, que vivem da 

pesca, agricultura e extrativismo (IBGE, c2022).  O munícipio de Amaturá, localiza-se no 

Alto Solimões, mesorregião do sudoeste do Amazonas, juntamente com os munícipios de 

Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Santo Antônio do Içá, Jutaí, São Paulo de 

Olivença, Tonantins e Tabatinga. Com exceção de Fonte Boa e Jutaí, os demais municípios 

estão situados na faixa fronteira Brasil-Colômbia-Perú (CANALEZ; RAPOZO; COUTINHO; 

REIS, 2020).  

 

4.3. A coleta e análise de dados 

 

A coleta de dados, foi realizada através de uma entrevista estruturada com perguntas 

fechadas e abertas, em um questionário (ANEXO A). Essa técnica trata-se de uma interação 

entre pesquisador e pesquisado, utilizando questões direcionadas e previamente estabelecidas, 

com determinada articulação interna, aproximando-se mais do questionário desenvolvido 

(SEVERINO, 2013).  

Já o questionário utilizado para as perguntas da entrevista, teve como objetivo obter 

respostas às questões, através de perguntas abertas que possibilitam respostas mais ricas e 

variadas e as fechadas maior facilidade na tabulação e análise dos dados (OLIVEIRA, 2011).  

Por se caracterizar como sendo uma pesquisa quali-quantitativa, a análise dos dados 

“tende a seguir o processo indutivo. Onde os pesquisadores não se preocupam em buscar 

evidências que comprovem as hipóteses definidas antes do início dos estudos” (OLIVEIRA, 

2011). Logo, nos métodos qualitativos, a partir dos dados, busca-se explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito. Entretanto, os dados também são analisados 

através dos métodos quantitativos que se concentra na objetividade, considerando que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o 

auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Recorrendo à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno e as relações entre variáveis, através da utilização de 

tabelas, gráficos, porcentagens, etc. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 
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Dentre os dados analisados também considerou-se as informações relacionadas ao 

números de infectados pela Covid-19, sintomas, doenças crônicas e números de vacinados 

entre os entrevistados. Essas informações tornam-se necessárias, pois estão relacionadas com 

as justificavas dos participantes na utilização das plantas medicinais, além disso, buscou-se 

também levantar outras questões para estudo e reflexões a partir da análise desses dados.  

 

4.4. Etapas da pesquisa 

 

Primeiramente, foi realizada a identificação das pessoas entrevistadas através de uma 

visita nos domicílios, onde o pesquisador apresentou-se o motivo da entrevista e seus 

objetivos. Após isso, foi apresentado aos indivíduos um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A), onde o pesquisado teria que assinar, caso concorda-se em 

participar da pesquisa, autorizando a sua colaboração para o trabalho de forma privada e 

sigilosa, concordando em fornecer as informações precisas para a pesquisa, em seguida, o 

TCLE, foi recolhido, e a entrevista foi iniciada. 

Durante a entrevista, foi realizado a apresentação dos materiais utilizados, como as 

receitas caseiras e as plantas medicinais utilizadas por cada morador que fez o uso desses 

recursos naturais durante a pandemia. E registrou-se esses materiais através de imagens. 

Também, o registro de informações foi feito através da gravação de áudio de algumas 

entrevistas, para que assim não houvesse a perda de dados. 

No total, entrevistou-se 21 pessoas, de diferentes partes do município de Amaturá, 

incluindo homens e mulheres, desde jovens, adultos e idosos (aposentados).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Dados socioeconômicos 

 

 Dos 21 entrevistados no presente estudo a descrição dos dados socioeconômicos se 

encontra distribuído na Tabela 1. No presente estudo, foram entrevistadas 14 mulheres que 

constituem 67% do público alvo do estudo e 7 indivíduos do sexo masculino. Destaca-se a 

profissão de servidores públicos (33%) o maior índice dos entrevistados e, destaca-se 

também, o nível de escolaridade entre os entrevistados, em que 71% possuem Ensino Médio 

Completo.  
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Tabela 1 - Dados socioeconômicos dos entrevistados. 

Dados socioeconômicos Categorias Amaturá 

Gênero Masculino 

Feminino 

33% (7 indivíduos) 

67% (14 indivíduos) 

Idade dos entrevistados   De 20 a 60 anos 

Profissão Servidor Público 33% 

 Estudantes 24% 

 Agricultores 19% 

 Comerciantes  9% 

 Desempregados 5% 

 Outros serviços (bico) 10% 

Escolaridade Médio completo 71% 

 Médio incompleto 14% 

 Fundamental completo 5% 

 Superior completo 10% 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

Na descrição socioeconômica vale ressaltar que entre os entrevistados, alguns já são 

aposentados, fazendo parte dos que se consideram agricultores. A maioria possui identidade 

indígena, filhos e famílias com mais de três habitantes dentro de casa.  

Os dados obtidos no estudo, não só atingiram as expectativas criadas inicialmente, mas 

como também, foram suficientes e necessárias para atingir os objetivos. As respostas dos 

entrevistados foram claras e precisas, e assim, puderam-se alcançar resultados satisfatórios, 

que serão mostrados a seguir juntamente com as discussões referentes a cada assunto.  

 

5.2. As plantas medicinais: os bens naturais utilizadas pelos Amaturaenses durante a 

pandemia 

 

A utilização dos bens da natureza, tais como, as plantas medicinais para fins de 

tratamento e alívio de dores é muito antiga. Os resultados indicaram uma riqueza de 

informações do uso de plantas medicinais no combate aos sintomas do coronavírus. Segundo, 

os entrevistados, o uso foi feito mediante os conhecimento tradicional da família e de 

indicações de familiares e/ou conhecidos. Um total de 22 plantas foram identificadas pelos 

entrevistados no munícipio de Amaturá. 

Os nomes científicos e populares, a parte da planta utilizada, a forma de uso e o 

método, estão relacionados na Tabela 2. 



32 
 

Tabela 2 - Plantas consideradas medicinais utilizadas no município. 

 

 Planta Parte(s) da 

planta  

Forma(s) de uso Método  

 Nome popular Nome científico 

1 Algodão roxo Gossypium  ssp. Flores Chá Infusão 

2 Alho Allium sativum L. Bulbilhos Chá ou misturado 

para a produção 

de xarope 

Infusão ou 

decocção 

3 Alho-bravo, cipó-

alho 

Mansoa alliacea 

(Lam.) A. Gentry 

Folhas Sumo, banho Maceração 

4 Andiroba Carapa guianensis 

Aubl. 

Sementes (óleo) Chá ou misturado 

para a produção 

de xarope, 

aplicação direta. 

Infusão, 

Compressa  

5 Arruda Ruta graveolens L. Folhas Chá Infusão  

6 Camomila Matricaria recutita L. Flores Chá Infusão 

7 Cebola roxa, cebola 

branca 

Allium cepa L. Elemento inteiro 

(bulbo) 

Chá em mistura Infusão ou 

decocção 

8 Chicória Eryngium foetidum L. Raiz, folhas Chá Infusão ou 

decocção 

9 Copaíba Copaifera langsdorffii 

Desf. 

Fruto (óleo) Mistura em chá, 

xarope e 

aplicação direta  

Infusão, 

Compressa,  

 

10 Cravo, Cravo-de-

defunto 

Tagetes patula N. Folhas e flores Chá e banhos Infusão e 

maceração 

11 Embaúba Cepropia ssp. Folhas Chá Infusão 

12 Gengibre/ 

Mangarataia 

Zingiber officinale 

Roscoe 

Tubérculo 

inteiro 

Chá em mistura, 

sumo e aplicação 

direta. 

Cataplasma; 

Unguento; 

Maceração; 

Infusão; 

Compressa 

13 Hortelã Mentha x villosa Huds. Folhas Chá Infusão 

14 Jaca Artocarpus 

heterophyllus Lam. 

Folhas Chá Infusão 

15 Jambu Spilanthes oleracea L. Folhas e flores Em chá e/ou chá 

em mistura 

Infusão ou 

decocção 

16 Laranja doce Citrus sinensis L. 

Osbeck 

Folhas, frutos e 

Caule (casca) 

Chá em mistura e 

sucos 

Infusão ou 

decocção 

17 Limão verdadeiro Citrus limon (L.) Burm. 

F. 

Frutos Suco, chá ou 

misturado para a 

produção de 

xarope 

Unguento; 

Infusão; 

Compressa. 

18 Malvarisco, Hortelã 

da folha-grossa 

Plectranthus 

amboinicus (lour.) 

Spreng. 

Folhas Chá Infusão 

19 Mamão Carica papaya L. Flores Chá Infusão 

20 Mastruz Chenopodium 

ambrosioides L.  

Folhas Chá ou em 

mistura 

Infusão; 

Compressa; 

Sumo. 

21 Mucuracá Petiveria alliacea L. Folhas Chá e banhos Infusão; 

Compressa; 

Maceração. 

22 Sucuúba Himatanthus drasticus 

(Mar.) Plumel 

Caule (látex) e 

Caule (casca) 

Chá e/ou como 

mistura 

Infusão; 

Decocção; 

Fonte: SANTOS (2021); TAVARES (2015); HERBÁRIO MSF (c2022); GREENME (2016); JARDINEIRO 

(c2022).  
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Enquanto a classificação das Famílias das plantas identificadas, podem ser verificadas 

conforme a Tabela 3 a seguir.  

 

Tabela 3 - Classificação das Famílias das espécies descritas na tabela 1. 

Nome popular Família 

Laranja doce Rutaceae 

Limão verdadeiro  

Arruda  

Hortelã Lamiaceae 

Malvarisco, Hortelã da folha-grossa  

Jambu Asteraceae 

Camomila  

Cebola roxa, cebola branca Amaryllidaceae 

Chicória Apiaceae 

Copaíba Fabaceae 

Cravo-de-defunto Asteraceae 

Embaúba Cecropiaceae 

Gengibre/ Mangarataia Zingiberaceae 

Algodão roxo Malvaceae  

Jaca Moraceae 

Alho Liliaceae 

Alho-bravo, cipó-alho Bignoniaceae 

Andiroba Meliaceae 

Mamão Caricaceae 

Mastruz Amaranthaceae 

Mucuracá Phytolaccaceae 

Sucuúba Apocynaceae 

Fonte: VÁSQUEZ et al (2014) 

 

 Na catalogação das famílias descreve-se a presença de 22 espécies distribuídas em 18 

famílias. Destacam-se as famílias Rutaceae com três espécies e, Lamiaceae e Asteraceae, 

ambas com duas espécies citadas pelos entrevistados. As demais espécies com uma família. 

Essas famílias se destacam por suas propriedades no combate à gripe, dor de cabeça, garganta, 

febre, tosse, inflamação, cansaço e rouquidão (VÁSQUEZ et al., 2014). 

É interesse destacar que durante a pandemia do Covid-19 o uso de chás com base nas 

folhas de jambu foi algo expressivo, mas não catalogada em estudos. O dito popular na região 

que não tem UTI hospitalar muitos dos doentes de Covid-19 utilizaram-se das misturas de 

ervas medicinais. A exemplo, citamos o jambu, da família Asteraceae dos quais apresenta 

uma diversidade de substâncias químicas produzidas como sistema de defesa.  

O jambu (Spilanthes oleracea L.) é utilizado como erva medicinal e suas folhas e 

flores podem ser recomendadas para elaboração de infusões no tratamento de anemia, dor de 

dente e garganta. Por conter espilantol em sua composição, possui efeito anti-inflamatório, 

além disso, estão presentes também, substâncias antioxidantes benéficas a saúde humana, 
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entre estas os compostos fenólicos, vitamina C, carotenoides, espilantol, trans-cariofileno, 

germacreno D, L-dodeceno e espatulenol, (BORGES et al, 2015). 

 Quanto a parte da planta utilizada para a produção dos medicamentos observou-se que 

as categorias foram: caule, fruto, tubérculo, raiz, bulbo, sementes, bulbilhos, flores e folhas. 

Dos 21 entrevistados, 28 vezes as partes das plantas foram citadas, pois para determinadas 

espécies eram citadas mais de uma categoria, como descrito na Tabela 2. O estudo revelou 

que a folha é a parte vegetal mais utilizada (43%), seguida de flores (18%), caule e fruto 

(11%) e demais categorias entre 3% a 4% (Figura 1). 

  

Figura 1 - Partes utilizadas da planta citadas pelos entrevistados. 

 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

De acordo com a Tabela 2, algumas das espécies de plantas identificadas, os 

moradores utilizaram mais de uma parte da planta, entre elas a chicória, onde se faz o chá da 

raiz e/ou de suas folhas; a laranja doce, que segundo os participantes, se faz o chá das folhas, 

suco do fruto e a decocção da casca do fruto e da casca do caule, separadamente, para 

tratamento de resfriado, gripe, entre outras doenças; as flores e folhas de cravo-de-defunto 

para mistura de banhos e outros fins; e a sucuúba, onde seu látex e a casca do caule são 

utilizadas para o preparo de chá, separadamente, ou em forma de mistura com outros 

medicamentos afim de tratar algum tipo de sintomas referentes à gripe, resfriado, tosse ou 

outros sintomas ligados à doenças respiratórias.  

Sobre a forma de uso das plantas medicinais observou-se as seguintes categorias: 

aplicação direta, sucos, banho, sumo, xarope e chá. De acordo com a Tabela 2, o estudo 

revelou que a forma de uso mais utilizada para o combate aos sintomas foi o chá (59%), 

seguido de xarope (11%), aplicação direta, sucos e banhos (8%) e sumo (6%) (Figura 2). 

 

43%18%

3%

3%

3%

4%

4%

11%
11%

Folhas

Flores

Bulbilhos

Sementes

Bulbo

Raiz

Tubérculo

Fruto

Caule



35 
 

Figura 2 – Formas de uso citadas pelos entrevistados. 

 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

Sobre o método utilizado para a produção dos medicamentos para o combate aos 

sintomas do Covid-19 observou-se as seguintes categorias: unguento, cataplasma, compressa, 

maceração, decocção e infusão. O estudo revelou que o método mais utilizado foi a infusão 

(54%), seguido de compressa e decocção (15%), maceração (8%), unguento (5%) e 

cataplasma (3%) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Método citados pelos entrevistados. 

 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

Percebe-se que existe uma grande variedade de medicamentos naturais utilizados pelos 

Amaturaenses. Vale ressaltar que dos 21 entrevistados, apenas 19 afirmaram ter utilizados 

plantas como remédio para combater os sintomas da Covid-19. Dentre as espécies naturais 

mais citadas pelos entrevistados foram o alho (18 citações), andiroba (5 citações), cebola roxa 

(9 citações), mangarataia (3 citações), jambu (12 citações), limão verdadeiro (19 citações) e 

mastruz (3 citações), enquanto os demais espécies tiveram uma ou duas citações apenas.  

Estas espécies também já foram identificadas em outros estudos. Carneiro et al (2014), 

em sua pesquisa, ao analisar outros estudos realizados, descreve que as espécies utilizadas 
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como medicinais mais citadas foram alecrim, funcho, manjericão, gengibre, hortelã, capim-

limão, cebola, losna, alho, camomila, coentro, eucalipto, estragão, cravo-da-índia, citronela, 

romã, cânfora e mil folhas. Ainda diz, que essas plantas possuem múltiplas utilidades como: 

na medicina, aromatizantes, condimentares e repelentes.  

No estudo realizado por Melo et al. (c2022), ao analisar a concepção de ribeirinhos em 

uma escola no sudoeste do Amazonas, catalogou 20 espécies citadas pelos alunos, utilizadas 

para a alimentação e tratamento de doenças por seus familiares, entre elas observou-se 

também a presença do algodão-roxo, arruda, jambu, limão, laranjeira, mangarataia, mastruz, 

entre outras, sendo que entre os alunos as mais citadas foram a andiroba, babosa, boldo, 

chicória e hortelã. 

Para Rodrigues e Noda (2009), as plantas medicinais que foram mais referidas em sua 

pesquisa relacionando para que servia esses vegetais, foram a: alfavaca: diarreia e doença do 

ar; algodão-roxo: ameba, tosse e cólica; boldo: dor no estômago; coirama: dor de cabeça e 

gripe; crajiru: ferida que não sara; japona: gripe; mastruz: dor de estômago e vermes; 

mucuracaá: dor de cabeça; sabugueiro: febre e gripe; saratudo: diarreia; entre outros. E 

destacou que estes conhecimentos sobre essas plantas são trazidos desde a geração mais 

antiga do público pesquisado e fazem parte da cultura amazonense desde os tempos antigos 

até os dias atuais.  

Nesse contexto, é notável o quanto essas espécies são conhecidas e utilizadas pela 

população local, não só pelas propriedades medicinais que elas possuem, mas por também 

oferecer outras utilidades e benefícios, como descrito anteriormente. 

Em um estudo recente feito por Mafra, Lasmar e Rivas (2020), em debate sobre o 

consumo de remédios caseiros relacionando aspectos bioeconômicos na Amazônia, durante a 

pandemia, segundo sua pesquisa, os remédios caseiros em combinação com outros elementos 

mais citados foram o limão, jumbu, mel de abelhas, alho, mastruz, gengibre, própolis, 

andiroba e copaíba.  

Foi encontrado também, um registro de plantas medicinais utilizados pelos moradores 

do Alto Rio Negro durante a pandemia que foram apresentados em uma oficina realizada pela 

Associação das Artesãs Indígenas – ASSAI. Não chega a ser um estudo cientifico, mas 

destaca as principais plantas medicinais usadas através do conhecimento tradicional da cultura 

indígena da região, incluindo as funções e receitas para o preparo dos remédios caseiros. Os 

vegetais apresentados foram alho, boldo, capim-santo, carajiru, carapanaúba, coca, cubiu, 

jambu, hortelã, limão, louro, mangarataia, maracujá, mastruz, mucuracaá, folha de pirarucu, 

quebra-pedra, saracura, folha de saratudo, sucuba, umiri e planta “Vick” (ASSAI, 2020).   
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Comparando essas informações, percebe-se que a maioria das plantas utilizadas pelos 

Amaturaenses, também foram e são utilizadas em outras regiões do Amazonas, sendo também 

utilizados na luta contra a Covid-19. 

Em relação às propriedades farmacológicas das espécies vegetais mais citadas neste 

estudo, temos o limão, cebola, alho, andiroba e o jambu (descrito anteriormente), que foram 

os elementos mais utilizados pelos entrevistados para a produção do chá caseiro. Segundo 

Vieira et al., (c2022),  

 

O limão é rico em vitamina C e é uma boa fonte de fibras e também contém várias 

outras vitaminas (tiamina, riboflavina) e minerais (fósforo, silício, cálcio e ferro) 

Grandes partes dos seus benefícios estão vinculadas a uma substancia presente na 

casca chamada dlimoneto (rica em flavonoides). Esses flavonoides possuem ação 

antioxidante que previne a ação dos radicais livres.   

 

De acordo com Junior e Almeida (2020), o limão foi um dos elementos mais 

procurados pelas pessoas durante a pandemia: “ao questionar um dos funcionários sobre o 

sumiço do limão, ele me informou que as pessoas estavam comprando pois acreditavam que o 

suco de limão preveniria a Covid-19”. Segundos estudos, o limão possui espectro 

antimicrobiano contra infecções por bactérias e fungos, é eficaz contra parasitas internas e 

vermes, regula a pressão do sangue quando muito alto, funciona como antidepressivo, 

combatendo o estresse e o distúrbios nervosos. Também possuem substâncias antiaflatoxinas 

e antidiabéticas, seus componentes bioativos, atuam no combate de problemas circulatórios e 

respiratórios (TRUCON, 2021). 

Essa relação entre os conhecimentos científicos e o uso tradicional do limão, é um dos 

motivos que fizeram o consumo deste elemento aumentar durante a pandemia, principalmente 

por conter em sua composição a vitamina C, conhecida por ser importante para a defesa do 

organismo contra infecções. E também, a falsa ideia de que o limão trazia benefícios de cura 

dos sintomas da doença. 

Da mesma forma, está explicação se aplica ao uso da cebola, hortaliça que contém 

ações bioativas ligadas aos compostos organosulfurados e flavonoides que ela possui, é 

conhecida, principalmente, na prevenção e tratamento de diversas doenças incluindo câncer, 

doenças cardiovasculares, obesidade, distúrbios do sistema digestivo, hipertensão, entre 

outros. Além disso, esses fitonutrientes possuem um papel importante na manutenção da 

saúde (MUNIZ, 2007). A Allium cepa L., também pode ajudar a aliviar a dor e o desconforto 

de sintomas de gripe e resfriado, impulsionar o sistema imunológico e possuem fibras como a 

oligofrutose, que é um tipo de fibra que ajuda no tratamento da diarreia (ANACE, c2022). 
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Mesmo que espécies tenham impregnado um papel importante na luta contra o 

coronavírus em forma de remédios caseiros e na mistura para a produção dos chás, sua 

eficácia e benefícios na prevenção contra a Covid-19, não é de fato verídica e satisfatória, pois 

está ligada ao uso popular e baseadas em ideias de cura não consideradas pela ciência. Além 

disso, não existem estudos científicos que comprovem a eficácia do uso destes vegetais e das 

demais (descritas posteriormente) na prevenção e tratamento dos sintomas da Covid-19. 

Abaixo podemos observar algumas das plantas apresentadas pelos moradores 

registradas através de imagens, conforme as Figuras 4 e 5. Durante o estudo realizado 

verificou-se que a maioria das plantas utilizadas no combate aos sintomas do Covid-19 eram 

cultivadas em áreas como os quintais e terrenos das próprias casas. Na região amazônica é 

comum a descrição de espaços com diversas características agroflorestais onde se cultivam 

frutíferas, plantas medicinais, hortaliças e com o manejo feito pelas mulheres. 

 

Figura 4 – 1. Algodão roxo (Gossypium ssp.); 2. Mucuracá (Petiveria alliacea L.); 3. Alho-bravo (Mansoa 

alliacea (Lam.) A. Gentry); 4. Cravo-de-defunto (Tagetes patula N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor (2022). 

https://herbariomfs.uepa.br/familia-e-nome-cientifico-3/gossypium-arboreum-l/
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Figura 5 – A. Hortelã da folha-grossa (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.); B. Arruda (Ruta graveolens 

L.). 

 

 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

Além dessas plantas, outros recursos naturais também foram utilizados por alguns dos 

moradores, como pode ser observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Bens da natureza utilizados juntamente com as plantas. 

Recurso natural Descrição Partes utilizadas Formas de uso 

Mel de abelha É obtido do néctar das flores somados as 

enzimas produzidas pelo organismo das 

abelhas. Apresenta nutrientes como 

potássio, cálcio, ferro, vitamina C, D, E 

e vitaminas do complexo B. Assim 

como, seus compostos bioativos 

possuem ação anti-inflamatória, 

antioxidante, antimicrobiana, 

antibactericida, antibiótica e 

fortalecedora do sistema imunológico.  

Mel Mistura para a 

produção de xarope 

Ninho de Uruçu É um ninho construído com barro 

formando sulcos radiais por vezes 

parecido com uma coroa. É envolvido 

por um invólucro de cera e própolis com 

a finalidade de preservar a temperatura e 

manter aquecidos os discos de cria. 

Elemento inteiro 

ou em partes 

Chá ou defumação 

Sucos naturais 

cítricos 

São sucos feitos das frutas cítricas 

consideradas ricas em ácido ascórbico, a 

vitamina C, que possui ação antioxidante 

e previne o escorbuto (carência de 

vitamina C). 

Frutas cítricas Sucos 

Fonte: MN PROPOLIS (2020); CRIAR ABELHAS (c2022); RODRIGUES (c2022). 
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Nota-se que entre os três diferentes recursos naturais, os sucos naturais e o mel de 

abelha, já são elementos bem comuns e conhecidos pela sociedade, e fazem parte do cotidiano 

das pessoas. O mel mencionado, segundo alguns dos entrevistados é oriundo da abelha uruçu 

e também de outras espécies e, as frutas cítricas usadas foram o limão, laranja, lima e acerola. 

Essas são conhecidas exatamente pelo fato de conter propriedades terapêuticas como citadas 

na tabela, além disso, são produtos fundamentais para tratar de doenças de origem 

respiratórias, como tosse, gripe, resfriados, entre outros.  

Entretanto, o ninho da abelha uruçu, é um recurso natural pouco comum e conhecido, 

dentre os remédios caseiros para o tratamento de doenças respiratórias. O ninho é originado 

das abelhas nativas da região Amazônica, conhecidas popularmente como uruçú, tiúba, tíuba 

rosilha, jupará, jurupara, rajada, canudo, jandaíra, entre outros, nomes, de acordo com a região 

de ocorrência. Conhecidas também como abelhas indígenas sem ferrão, devido a atrofia do 

ferrão, são encontradas em troncos de árvores vivas ou mortas. Eventualmente serão 

encontradas em paredes das casas e muros, postes de energia, forros de residências e até 

mesmo no chão (FRAZÃO, 2013).    

O ninho era utilizado, principalmente, para tratar a falta de ar e a “secura no peito” 

causado pela Covid-19, através do chá via oral, e da defumação, que segundo os 

conhecimentos locais, é o método da queima de algum elemento (casca, erva, folhas, madeira, 

etc.) em determinado recipiente onde o indivíduo coloca um lençol ou toalha por cima de sua 

cabeça acima do elemento que está sendo queimado, com o intuito de inalar a fumaça 

produzida pela queima, ou também, utilizar a fumaça para limpar o ambiente. Para Eiroa 

(2020), a defumação é um método superantigo utilizado para limpar ou consagrar o ambiente, 

utilizado em diversas culturas e religiões, principalmente, em hábitos ritualísticos, incluindo 

missas e até mesmo cerimônias como casamentos e batizados. A fumaça traz propriedades 

energéticas específicas que podem ser usadas para diversos objetivos. 

Não há nenhum registros de estudos científicos que descrevem a utilização do ninho 

do uruçu sobre sua eficácia e se é prejudicial ao organismo humano. Porém, existem alguns 

estudos relacionados ao uso do cupinzeiro como remédio caseiro, que em comparação, utiliza-

se do mesmo método para o preparo de remédios caseiros do ninho de uruçu, como o Chá de 

Cupim e Xarope de Cupim, considerados também, umas das principais misturas artesanais 

usadas na tentativa de combater os sintomas da Covid-19 (AMAZONAS; FIGUEREIRO, 

2021). 

Segundo Neto e Pacheco (2005), em sua pesquisa sobre a utilização medicinal de 

insetos no povoado de Pedra Branca, na Bahia, descreveu que os moradores de Pedra Branca 
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usam partes de cupinzeiros através da produção do chá dos insetos esmagados (ou de seus 

ninhos) ou a inalação do cupinzeiro incinerado, recomendado para bronquite, coqueluche, 

feridas, gripes e resfriados, hemorragias, mordida de cachorro, picadas de cobras e escorpiões, 

entre outros. Bomfim (2010, p. 15), em seu estudo, afirma que “está eficácia possa ser 

atribuída aos compostos bioativos produzidos pelas actinobactérias e pelos Bacillus presentes 

no ninho dos cupins.” 

Desse modo, assim como o ninho de cupinzeiro, quanto o ninho de uruçu, a forma e a 

utilização desses recursos naturais são feita de maneira empírica, os moradores acreditam que 

os efeitos do remédio caseiro são benéficos, pois afirmaram ter melhorado dos sintomas como 

dor no peito, falta de ar e secura no peito causado pelo coronavírus, e também afirmaram, não 

terem observado qualquer efeito maléfico ao utilizar este recurso. Dessa forma, cria-se a 

necessidade de estudos que busquem conhecer a relevância do uso deste remédio caseiro, e 

que possa fornecer informações sobre os verdadeiros efeitos que possam trazer à saúde 

humana.  

Em relação aos números de pessoas infectadas pelo coronavírus, a maioria dos 

entrevistados afirmaram que foram diagnosticados no ano de 2020, e alguns em 2021, e entre 

esse tempo, alguns relataram ter sido diagnosticados duas vezes com a doença, no mesmo 

ano. Os números de diagnósticos podem ser observados a partir do gráfico apresentado na 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Porcentagem dos números de pessoas diagnosticadas com covid-19.  

 

Fonte: Dados do autor (2022). 
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enquanto 24% dos moradores afirmaram ter sentido algum tipo de sintoma, mas não 

souberam se contraíram o vírus. Estes casos, são aqueles em que as pessoas por algum motivo 

não compareceram à uma unidade básica de saúde para fazer o teste, entre esses motivos, 

podemos citar: quarentena, falta de testes nas cidades, medo e/ou porque simplesmente quis se 

tratar em casa.  

É importante ressaltar, que os indivíduos que não foram diagnosticados com a doença 

e que não sentiram nenhum tipo de sintoma, responderam as demais perguntas referentes ao 

uso de plantas medicinais, com base ao observar seus familiares ou conhecidos que foram 

infectados pelo coronavírus e que fizeram o uso desses recursos. Dessa forma, as informações 

fornecidas por eles foram considerados importantes para a pesquisa.  

Em relação aos sintomas apresentados pelos participantes, com base nas respostas 

obtidas da pergunta 2 “Quais sintomas você sentiu durante esse período?”, puderam-se 

observá-las e compará-las na Figura 6. 

 

Figura 6 - Sintomas apresentados pelos moradores durante a pandemia. 

Fonte: Dados do autor (2022). 
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Nota-se que os sintomas mais comuns entre os moradores que afirmaram ter sentido 

algum tipo de sintoma, foram febre (12 pessoas), dor de cabeça (15 pessoas), mal estar (17 

pessoas), dor no corpo (15 pessoas), falta de ar (5 pessoas), tontura (4 pessoas) e falta de 

apetite (4 pessoas). De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas para diagnósticos da 

Covid-19, foram divididos em duas definições: 

 

Síndrome gripal (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo 

menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor 

de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): síndrome gripal que apresente: 

dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de O2 menor 

que 95% em ar ambiente ou coloração azulada nos lábios ou rosto (BRASIL, 2021).  

 

Além disso, também houve a presença de pacientes com sintomas considerados 

moderados, que são aqueles que apresentaram os sinais leves da doença, como tosse 

persistente e febre diária, até sinais de piora progressiva de outro sintoma relacionado à covid-

19, como adinamia, prostração, hiporexia, diarreia, além da presença de pneumonia sem sinais 

ou sintomas graves (BRASIL, 2022).  

Ao compararmos os sintomas ocorrentes entre os entrevistados, exceto as pessoas que 

não sentiram nenhum tipo de sintoma, temos 30% que tiveram sintomas considerados leves 

(SG), 35% apresentaram sintomas considerados moderados, enquanto 35% sentiram sintomas 

ligados a SRAG, como desconforto torácico (dor no peito ou secura) e falta de ar (dispneia).  

Destaca-se também, que 81% dos entrevistados afirmaram NÃO possuir nenhum tipo 

de doença crônica, enquanto 19%, disseram que SIM (porcentagem das respostas referente a 

pergunta 3).  Entre as doenças crônicas citadas, duas pessoas afirmaram ter hipertensão, uma 

asma brônquica e outra possuir diabetes, asma e hipertensão. 

Segundo a Secretária Nacional De Assistência Social do Ministério Da Cidadania, na 

Portaria Nº 69, de 14 de maio de 2020, em relação aos grupos de riscos, de acordo com o MS, 

definem como, por exemplo, pessoas idosas; pessoas com tuberculose; com cardiopatias 

(hipertensão arterial sistêmica); com pneumopatias, inclusive asma; HIV/AIDS; distúrbios 

metabólicos, incluindo diabetes melllitus; gestantes e puérperas; crianças menores de 5 

(cinco) anos, sobretudo as menores de 2 (dois) anos e bebês de até 6 (seis) meses. Dentre as 

doenças crônicas, aponta-se, ainda, diabetes mellitus e hipertensão arterial (BRASIL, 2020). 

Vale ressaltar, que os 19% (4 pessoas), são pessoas consideradas idosas e/ou que já 

convivem com os problemas de saúde anteriormente citados. Entre elas, a maioria afirmaram 

ter sentido sintomas leves e/ou moderados, porém, apenas a pessoa que afirmou ter asma 
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brônquica, apresentou sintomas da SRAG. Todas eram cientes que faziam parte do grupo de 

risco, sendo assim, um dos motivos para fazer o uso dos remédios caseiros.  

Tornam-se importantes analisar essas informações, pois elas estão relacionados na 

justificativa dos entrevistados em utilizar as plantas medicinais identificadas para tratar os 

sintomas apresentados por eles. Compreende-se que as plantas medicinais utilizadas por cada 

indivíduo tinha o intuito de amenizar determinados sintomas da doença (leves, moderados ou 

graves), e/ou até mesmo para amenizar sintomas relacionados às doenças crônicas que alguns 

dos moradores possuem. 

 

5.3. Efeitos benéficos das plantas medicinais utilizadas 

 

Em relação, a identificação dos efeitos benéficos que as plantas medicinais trouxeram 

aos moradores entrevistados, foram feitas duas perguntas durante a entrevista. Das respostas 

obtidas dos entrevistados, todos afirmaram que “SIM”, que os remédios caseiros trouxeram-

lhes algum tipo benefício após serem consumidos, como descrito em algumas das repostas, 

conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Respostas dos entrevistados em relação a pergunta 9 e 10 do questionário. 

Perguntas Respostas 

 

9. Houve melhoria quando consumiu o remédio 

caseiro? Qual tipo de melhoria?  

“Sim, aliviou a tonteira na cabeça, fraqueza, durante 

duas semanas.” 

“Sim, os sintomas que senti no início amenizaram 

após o consumo do remédio" 

“Sim, parou as dores, a falta de ar parou, amenizou 

a dor de cabeça, me sentir melhor” 

“Sim, me senti bem, amenizou a falta de ar e a 

secura no peito e outros sintomas” 

“Sim, parei de ter dor de cabeça e dor no corpo, 

depois de duas semanas voltou o paladar e o olfato.” 

 

10. Quais benefícios positivos as plantas medicinais 

trouxeram à você durante a pandemia? 

“Me senti bem, mas não 100%” 

“De positivos, foi que amenizaram os sintomas e não 

precisei gastar dinheiro com remédio da farmácia”. 

“Tudo de bom, me senti seguro” 

“Amenizaram os sintomas, melhoria na tosse” 

“Prevenção e proteção” 

Fonte: Dados do autor (2022). 
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 Como dito anteriormente, dentre os entrevistados que sentiram sintomas, a maioria foi 

considerado sintomas leves (SG) da Covid-19, como gripe, fraqueza, tonteira, dor de cabeça e 

dor de corpo, que são semelhantes à gripe ou resfriado. Nesse sentido, a utilização das plantas 

medicinais utilizados por cada pessoa, tinha como objetivo diminuir/amenizar esses sintomas, 

já que é sabido pelos moradores (conhecimento tradicional) que elas podem ser usadas no 

tratamento de sintomas como estes. Quando utilizadas trazem a melhoria, o alivio e a 

sensação de diminuição dos sintomas, como descritos pelos entrevistados. Esse poder 

terapêutico podem estar ligados às propriedades farmacológicas que cada planta medicinal, 

pois já existem estudos que comprovam e descrevem suas atividades terapêuticas através da 

sua composição química e a existência dos seus princípios ativos.  

O Allium sativum L., um dos mais citados nas entrevistas, possui propriedades 

antifúngicas, antibióticas e anti-hipertensivas, possui alicina, ingrediente aditivo que ajuda no 

combate de problemas respiratórios e estimula o sistema imunológico, além de funcionar 

semelhante a penicilina no organismo, ajuda no controle da pressão arterial. (JOLIVI, 2020)  

A Mentha x villosa Huds. possui atividade anti-inflamatória evidenciada, e pode ser 

eficaz para sintomas da gripe como o alívio da febre, cefaleia, mialgia, dor de garganta e tosse 

(MENDIETA et al, 2015). Enquanto o Zingiber officinale Roscoe, possui ação antioxidante, 

expectorante, antisséptico e antioxidante, é utilizado para alívio de dores, gripe, tosse, 

reumatismo, estimulante de apetite, infecções e inflmação da garganta, entre outros 

(TAVARES, 2015). A Plectranthus amboinicus (lour.) Spreng. possui o mesmo efeito 

analgésico, anestésico e anti-inflamatório, porém funciona como antisséptico e para problema 

digestivos (CAVALCANTI, 2020). 

 A Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry, Tagetes patula N. e a Petiveria alliacea L., são 

utilizadas, geralmente, para banhos com intuito de diminuir febre e dores. Além disso, os 

banhos feitos a partir da misturas dessas plantas, também tem o intuito de afastar “mal 

olhado”, inveja e “tirar” enfermidades físicas e espirituais do corpo. “Os banhos ritualísticos 

servem para limpar as energias negativas, livrar as pessoas de influências negativas, 

reequilibrar a pessoas, aumentar a capacidade receptiva do aparelho mediúnico” (MARQUES; 

FRANCISCO; ANIMAGOGIA, c2022). Esses saberes também estão conectados na crença da 

cura espiritual e aspectos religiosos, que vem desde as gerações mais antigas. 

Sobre a Petiveria alliacea L., estudos fitoquímicos têm contribuído para a descoberta 

de grande variedade de substâncias biologicamente ativas produzidas em diferentes partes da 

planta. A espécie apresenta características medicinais sedativas diurética, antirreumática, 
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depurativa, anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana, abortiva, hipoglicemiante e anti-

espasmódica, podendo ser indicada para dor de cabeça, na vista, de dente, de garganta, 

reumatismo e infecções (ASSIS, 2013). 

A Mansoa Alliacea (Lam.) A. Gentry é muito popular entre os ribeirinhos e 

amplamente usada na medicina popular. Também é usada pelos indígenas em seus rituais, 

com o objetivo de espantar maus espíritos e para melhorar os sintomas de várias doenças, 

como artrite, epilepsia, febre, dor de cabeça, gripes, reumatismo, tônico reconstituinte e 

fixador de perfumes. Eles utilizam toda a planta, na forma moída, para aliviar as doenças 

respiratórias (MARQUES, 2016). 

O látex e as cascas da Himatanthus drasticus (Mar.) Plumel são ricos em terpenóides, 

alcaloides e compostos fenólicos. O látex possui um potente efeito anti-inflamatório e ações 

analgésicas de proteínas. Enquanto sua casca contém atividade anticonvulsante, neuroléptica e 

hipnosedativa, em pequenas doses. Logo, a utilização do látex e as cascas são utilizadas pela 

população para tratamento de tumores, inflamações e úlceras (VIERA, 2012). 

Na utilização da Carica papaya L., o chá de folha de mamão não é dos mais 

conhecidos, mas é lotado de benefícios para a saúde, é fonte de antioxidantes flavonoides, 

ótimos para a imunidade, ajuda a prevenir a anemia, alivio do estresse, ansiedade, cólica e o 

chá também ajuda a manter o nível de açúcar sanguíneo sob controle (LOPES, 2021).  

Algumas dessas propriedades farmacológicas descritas anteriormente pode ter sido o 

motivo do alivio e melhora dos sintomas da Covid-19 nos entrevistados. Algumas dessas 

propriedades medicinais já foram comprovadas cientificamente, como por exemplo, ajustar 

funções fisiológicas, restabelecer a imunidade, entre outras. Porém, existem outras plantas que 

são utilizadas sem possuir seu efeito terapêutico comprovado cientificamente 

(CAVALCANTI, 2020). 

Além disso, como dito anteriormente, não há evidências cientificas que comprovem a 

eficácia desses medicamentos na prevenção e tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2. De 

acordo com Romany (2020), ao desmentir as suposta receitas caseiras que curam e previnem 

Covid-19, relata em sua reportagem, afirmando que de acordo com a OMS, receitas caseiras 

utilizadas pela maioria da população não possui nenhum respaldo científico, pois não há 

nenhum medicamento, substância, vitamina ou alimento especifico que possa prevenir ou 

tratar a infecção pelo coronavírus.   

Com relação a Pergunta 10, o participante, ao comentar “não precisei gastar dinheiro 

com remédio da farmácia”, percebe-se que as plantas medicinais não só aliviaram os 

sintomas da Covid-19, mas também evitaram gastos, considerando que naquele período houve 

https://vitat.com.br/mamao/
https://vitat.com.br/dieta-flavonoides-cancer/
https://vitat.com.br/shot-de-imunidade/
https://vitat.com.br/acucar-2/
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um aumento no preço dos medicamentos farmacêuticos. “Devido os tempos de pandemia e 

conflito de informações, sem contar as fake news, o consumo de determinados medicamentos, 

direta ou indiretamente, associados à pandemia cresceu de forma exponencial.” (VALÉCIO, 

c2022).  

Este fato, pode ser relacionado às questões econômicas e sociais existentes no local, 

principalmente, às famílias que possuem um salário mínimo ou nenhuma forma de renda fixa, 

devido a carência de políticas públicas específicas, condições socioeconômicas, demográficas 

e de saúde deficitárias da realidade dos municípios do interior do Amazonas (GAMA et al, 

2018). Outra questão relacionada, é o fácil acesso à esses medicamentos naturais, que de 

acordo com Costa (c2022), nas regiões mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades 

brasileiras plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e/ou 

encontradas até mesmo nos quintais das casas.  

Outro fato a se destacar, é a confiabilidade que as pessoas tiveram nas plantas 

medicinais, essa questão pode ser vista quando, os participantes cometam “me senti seguro” e 

“prevenção e proteção”, ao relacionarmos ao cenário pandêmico que o mundo estava 

anteriormente, a utilização dessas plantas, para muitos, foi uma alternativa de defesa contra o 

coronavírus.  

 

A pandemia do coronavírus tem sido um dos maiores problemas para a saúde 

pública internacional dos últimos tempos, tendo impactado a maioria das regiões do 

planeta. Um acontecimento com essa intensidade e importância ocasiona em 

problemas psicológicos como também sociais, consequentemente afetando a 

capacidade de enfrentamento de toda a sociedade. Pois, além do fato de ter o medo 

de contrair a doença, a COVID-19 gera na sociedade a sensação de angústia, medo, 

e insegurança a respeito da vida coletiva à individual, como também das 

modificações nas relações interpessoais causadas pela consequência das medidas de 

proteção (SANTOS; SOUZA, 2021, p. 15). 

 

Da mesma forma a população de Amaturá, se encontrava em total desespero, com as 

notícias na televisão e jornais sobre as mortes e o aumento de infectados pela doença, 

aumentava ainda mais a insegurança das pessoas, e com a quarentena, foi evidente o quanto as 

pessoas também tiveram problemas que afetaram sua saúde mental, como a preocupação e 

medo de ser contaminado ou de ver um familiar morrer com a doença.  

 

Estima-se, que entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia pode 

vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma 

intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. Os 

fatores que influenciam o impacto psicossocial estão relacionados a magnitude da 

epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no momento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, c2022). 
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Neste cenário, é evidente que a utilização das plantas medicinais pela população foi a 

alternativa mais promissora para a maioria no enfrentamento da pandemia, tanto para o 

tratamento e prevenção da doença, quanto para enfrentar os danos psicológicos causados.  A 

camomila, por exemplo, sob a forma de chás e óleos, foi frequentemente utilizada devido seu 

efeito calmante. Além de amenizar problemas digestivos também é eficaz no tratamento 

contra insônia. A mesma planta pode até ajudar a espantar as temidas olheiras de 

preocupação. Sendo seu mecanismo de ação ainda desconhecido (ARAUJO et al., c2022).  

Silva et al. (2021), em seu estudo, afirma que o uso das plantas medicinais no 

tratamento da Covid-19 “tem sido prática desde o início da pandemia, ainda que desconhecido 

medicamentos e vacinas capazes de combater o mesmo, as pessoas vinham buscando em seus 

conhecimentos medicinais, a prevenção, ou tratamento para os possíveis sintomas causados 

pela doença.” Em sua pesquisa, realizada online, observou-se, que das 105 pessoas que 

responderam o questionário elaborado, 105 acreditam no potencial das plantas medicinais, ou 

seja, um percentual de 100%. E ainda destaca que que houve um aumento de 59% do 

consumo de plantas medicinais durante a pandemia. Esse resultado mostra que elas têm sido 

usadas como forma de prevenção, pois elas têm propriedades terapêuticas capazes de 

amenizar os sintomas.  

Neste sentido, é nítido o uso significativo das plantas medicinais durante a pandemia, 

o aumento do consumo e as os seus benefícios à sociedade. Além disso, também trouxeram a 

sensação de proteção e segurança aos usuários, devido ao alivio, de ver seus familiares ou 

conhecidos vivos e melhores depois de todo esse caos causado pela Covid-19. 

 

5.4. Efeitos maléficos e riscos causados pela utilização das plantas medicinais 

 

Sobre os efeitos maléficos causados no uso de determinadas plantas medicinais pelos 

moradores do município, apenas 2 afirmaram ter sentido algum tipo de problema ou piora de 

sintoma, durante o período em que estavam com a Covid-19, como podem ser observados a 

partir das respostas deles na Tabela 6. 

Diante esses dados, foi possível afirmar que o uso de determinadas plantas medicinais 

trouxeram SIM, efeitos maléficos e riscos à saúde das pessoas que às utilizaram. Esses efeitos 

maléficos podem ser explicados pelo uso inadequado dos remédios caseiros ou pelas 

substâncias contidas no vegetal. 
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Tabela 6 - Efeitos maléficos causados pelo uso de remédios caseiros. 

Perguntas Respostas: 

 

11. Durante a utilização desse 

remédio caseiro ou planta medicinal, 

houve algum tipo de  

Complicação na saúde? Qual? 

12. Se sentiu mal depois que 

consumiu o remédio caseiro?  

“Sim, a pressão aumentou, quando tomei durante uns dia o chá de 

folha de embaúba.” 

 

“Só pressão baixa pra mim, pra minha família não houve nenhuma 

alteração.” 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

No caso, participante que sentiu a pressão aumentar ao ingerir o chá de embaúba, 

comentou que tomou o medicamento por indicação de familiar, ingerindo de manhã e à noite 

durante alguns dias com o intuito de diminuir a pressão alta, porém só aumentava. E o 

participante que sofreu com a baixa pressão, comentou que foi devido o consumo do chá de 

jambu. São exemplos do uso inadequado de plantas medicinais.  

Segundo Meira et al. (2017), algumas plantas medicinais e fitoterápicos já foram 

testados cientificamente e comprovados a sua eficácia para o tratamento de doenças crônicas, 

incluindo a hipertensão, condição que atinge a maior parte da população brasileira. Entretanto, 

muitos que são utilizados não foram testados ou estudados cientificamente, podendo ser 

prejudiciais à saúde das pessoas. 

Em um estudo realizado de Teixeira (2011), sobre a utilização de plantas medicinais 

no tratamento da hipertensão, foram identificadas plantas de uso popular, onde forma 

relatadas a ação hipotensiva em 94 (98%) plantas e hipertensiva em 2 (2%), e por estudos 

científicos foram relatadas ação hipotensiva em 72 (87,8%) plantas e hipertensiva em 10 

(12,2%), no total foram encontradas 154 plantas medicinais que causam alterações na PA, 

entre elas a embaúba. 

De acordo com outros estudos, as folhas de embaúba (Figura 7), as pessoas utilizam 

para os mais diversos fins, especialmente na medicina tradicional, na forma de chás das 

folhas, cascas, brotos e raízes. Segundo Aguiar, Demarchi e Gaglioti (2020),  

 

Seu consumo é amplamente difundido nas Américas desde populações indígenas e 

rurais até em alguns centros urbanos. Várias propriedades medicinais lhes são 

atribuídas, destacando-se no tratamento de problemas respiratórios, como tosse, 

asma e bronquite; no mercado nacional, até já se desenvolveu um medicamento 

antitussígeno que possui em sua composição a “umbaúba”. Também são 

empregadas na medicina caseira para tratar pressão alta, malária, diabetes, 

inflamações, doenças venéreas, disenteria e como diurético e cardiotônico. 
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A ação terapêutica de várias espécies de Cecropia é conhecida há muito tempo pela 

população mais simples e atualmente vem recebendo atenção com pesquisas científicas, 

entres as espécies mais estudadas encontram-se: C. glaziovi, C. peltata, e C. pachystachya. 

Dentre as espécies de Cecropia da Flora Amazônica destaca-se a Cecropia palmata e 

Cecropia obtusa, sendo conhecidas como embaúba vermelha e embaúba branca (RAMOS et 

al. (2017).  

Figura 7 - Folha viva e seca da embaúba (Cepropia ssp.), utilizada no chá caseiro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor (2022). 

 

Os efeitos maléficos causados pela utilização dessas plantas, como no caso da 

embaúba e do chá de jambu, podem ter variados motivos. Como as interações entre um 

princípio ativo e os componentes químicos que estão contidos nas plantas medicinais possuem 

potencial para causar alterações nas concentrações plasmáticas dos medicamentos ou 

organismo, comprometendo, dessa forma, sua efetividade e segurança (SOUZA, et al, 2017). 

Outro fato, relacionado a essas situações, é que o uso das plantas medicinais é feito 

pelos usuários com a falsa ideia de que elas são isentas de efeitos tóxicos e/ou colaterais por 

serem naturais. Apesar do uso ser tradicional, é preciso que o usuário conheça bem a planta, 

as prepare corretamente e use de forma racional, respeitando os limites de dosagem, e assim 

evitando que o medicamento traga efeitos indesejáveis e provoque sérios danos ao usuário 

(FARIAS, 2016). 
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É importante salientar que a utilização inadequada de plantas medicinais oferece 

riscos para o homem, visto que seus constituintes totais podem ser desconhecidos e 

que associados a outros medicamentos, ou ainda outros alimentos, podem produzir 

interação medicamentosa, que resultaria em efeitos adversos. Deve-se considerar 

também, que elas podem apresentar toxicidade influenciada não somente por 

constituintes tóxicos, mas, também, por fatores referentes ao solo, a fase da vida, ou 

ainda ao indivíduo que as utiliza para fins medicinais (RODRIGUES; SOBREIRA, 

2020).  

 

De acordo com Nunes (2015), no ponto de vista científico, “muitas plantas possuem 

substâncias agressivas e por essa razão devem ser utilizadas, respeitando seus riscos 

toxicológicos”. É importante estar ciente de que as drogas medicinais podem sim trazer riscos 

à saúde humana, por isso é preciso ter cuidado ao utilizá-las, principalmente, àqueles que já 

possuem algum tipo de doença crônica. Assim, para auxiliar o uso de produtos naturais, é 

preciso estar atento à aplicação das dosagem adequadas, evitando a contaminação tanto por 

substâncias tóxicas como por dosagens elevadas. 

 Apesar de muitas plantas medicinais terem sim efeitos benéficos, ainda não foi 

comprovado nenhuma relação entre o uso dessas substâncias e a prevenção ou tratamento da 

Covid-19. E como já citado anteriormente, qualquer receita ou indicação de chás, xaropes ou 

derivados vindos da internet e outros meios de comunicação, com o intuito de tratar o 

coronavírus não passam de notícias falsas, pois não possuem embasamento científico nem 

resultado comprovado, além de poder apresentar riscos à saúde humana. 

 

5.5. A vacina contra covid: escusa de consciência  

 

Em relação às informações obtidas sobre o total de pessoas vacinadas e não vacinadas, 

e a quantidade de doses tomadas (Pergunta 17). Os dados mostraram que 90% dos 

entrevistados já estão imunizados, enquanto 10% não. Em que 63% tomaram a segunda dose 

e, 37% tomaram a terceira dose de reforço.  

No Brasil, a vacinação iniciou-se em 19 de janeiro de 2021 (SILVA; MATOS, 2021). 

De acordo com a MS, o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil permitiu a redução 

considerável de casos graves e óbitos, à medida que a vacinação é ampliada para diferentes 

faixa etárias. Dentre as vacinas disponíveis e aprovadas pela ANVISA, há a CoronaVac, 

AstraZeneca e Pfizer, todas distribuídas e aplicadas de acordo com as estratégias e esquemas 

necessárias para a vacinação e imunização da população brasileira (BRASIL, 2022).  

Um fato observado e importante a destacar, sobre os 10% não imunizados, dentre eles, 

um senhor de 63 anos e uma jovem de 23 anos, ambos considerados religiosos. Justificaram-
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se com as seguintes repostas: “Porque ainda não quis” e “Porque eu sou da cruzada, e não 

posso tomar a vacina”. Esse comportamento podem estar ligados às questões religiosas ou 

não, podendo também estarem relacionadas à desinformações ou informações contraditórias 

da vacina, ideologias, questões políticas ou indagações sobre eficácia e confiabilidade da 

vacina, levando a um termo chamado escusa de consciência. Segundo Silva e Matos (2021, 

p. 41),  

 

a escusa de consciência é usualmente realizada sob pretexto religioso, mas não está 

totalmente restrita a este viés. No caso da vacinação em combate a COVID-19, a 

objeção de consciência pode não estar vinculada a nenhum motivo religioso, mas 

também, por alguma justificativa de ordem científica, considerando a falta de certeza 

quanto à plena eficácia dos imunizantes. 

 

 

Essa falta de credibilidade e confiabilidade na vacina ou termos relacionados a luta 

contra a covid-19, pelos religiosos, segundo Massuchin e Santos (2021, p. 2), se dá, 

principalmente, 

 

do discurso proferido pelos representantes religiosos dão exemplos de 

desqualificação da ciência e da manutenção de discursos sem qualquer comprovação 

científica, o que além de colocar em xeque o espaço destinado às instituições 

científicas, com a perda de referência como agentes que organizam as noções de 

verdade em momentos de conflitos, corrobora com o ambiente de desinformação. 

 

A alta credibilidade na cura através da fé em Deus, através de materiais e recursos 

naturais utilizados, como as plantas medicinais, também poder ser levados em consideração. 

Como é o caso senhor idoso de 63 anos, que respondeu à pergunta 15 da entrevista (Quem 

indicou o uso desse remédio caseiro a base de planta medicinal?), da seguinte maneira: “Pela 

obra de Deus”. Com base nesse comentário, podemos afirmar que o uso de planta medicinal 

por este senhor, está totalmente ligada a sua fé espiritual, dando-lhe a alta confiança no poder 

de cura dos remédios caseiros.  

Porém, isso torna-se uma questão preocupante, pois sabe-se que os idosos fazem parte 

do grupo de risco. E isso leva-nos a refletir: como e quantos idosos, dos municípios do Alto 

Solimões, por fé e fidelidade a sua religião ou por outros motivos, não estão imunizados 

atualmente ou foram a óbito por causa disso.  

Apesar da vacinação contra covid-19 não é definida com uma ação obrigatória, de 

acordo com o OPAS (2021, p. 1), 

 

As vacinas são uma das mais efetivas ferramentas para proteção das pessoas contra a 

covid-19. Consequentemente, com a vacinação contra a covid-19 em andamento ou 
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em fase de planejamento em muitos países, alguns podem estar levando em 

consideração a possibilidade de tornar a vacinação contra a covid-19 obrigatória a 

fim de aumentar as taxas de vacinação e atingir as metas de saúde pública e, em caso 

afirmativo, em quais condições, para quem e em quais contextos. De forma geral, e 

considerando posições éticas, a vacina é obrigatória para o público em geral, nas 

escolas e para os profissionais de saúde. 

 

Contudo, é necessário que haja o respeito das decisões, fé e crença de cada pessoa. Os 

participantes, negaram-se a ser vacinados, mas talvez, suas opiniões sobre isso possam mudar 

futuramente. Logo, não se pode tirar a importância das religiões dentro da sociedade, por 

tratar de um fenômeno presente nas mais diversas culturas há milênios. A discussão abordada 

não tem como finalidade questionar esses valores, mas sim contextualizar sua relevância no 

cenário atual (VICENTE; FRANCO, 2021).  

Estes dados apresentados, também tornam-se importantes para o estudo, além de estar 

relacionado às justificativas do uso de plantas medicinais na pandemia, também traz 

informações com o intuito de levantar outras questões impostas e relacionadas a este tema. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O munícipio de Amaturá, também conhecida como “a cidade da castanha”, escolhido 

para a realização desse estudo, é considerado um município pequeno, e seus moradores, 

principalmente os mais velhos, apesar das mudanças com o avanço dos anos, ainda mantém 

uma forte utilização dos saberes tradicionais, conhecimentos que fazem do lugar um acervo 

rico de plantas medicinais, saberes influenciados, principalmente, da forte presença indígena 

existentes no lugar.  

Com a chagada pandemia da Covid-19, esse conhecimento tradicional sobre as plantas 

medicinais, tiveram que ser aplicados, como uma alternativa, ou talvez a única opção, para o 

tratamento dos sintomas causados pelo coronavírus. Diante das variadas receitas caseiras e 

determinadas plantas, as pessoas buscaram tratar suas doenças, no intuito de alcança o alívio e 

segurança de si próprio e de seus familiares. Por isso, esse saber antigo tem uma importância 

tão grande nos dias atuais, e mesmo que seja baseada em práticas empíricas, não é errado 

dizer que as plantas medicinais já salvaram muitas gerações por causa das suas propriedades 

farmacológicas conhecidas hoje, e utilizadas desde os tempos mais remotos.  

Nesse contexto, o estudo realizado, obteve resultados satisfatórios. Os números de 

plantas medicinais identificadas foram suficientes para saber como existe uma grande 

variedades de plantas utilizadas para fins medicinais, na região do Alto Solimões, que fazem 
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parte da cultura popular por suas características terapêuticas, evidenciando os vários métodos 

de preparo conhecidos pela população local que as usaram para combater o coronavírus em 

casa.   

Também foi possível concluir que a utilização das plantas medicinais pelos moradores 

de Amaturá, trouxeram-lhe muitos benefícios no combate dos sintomas da Covid-19, e que 

alguns medicamentos utilizados mostraram um real efeito positivo à essas pessoas. 

Entretanto, por ser um uso totalmente empírico, foi possível concluir também, que elas podem 

trazer riscos à saúde. O uso inadequado e a falsa ideia de que elas não fazem mal, podem 

trazer ao usuário efeitos indesejáveis. Além disso, é necessário considerar que nenhum dos 

chás, misturas e remédios feitos a partir dos vegetais, têm veracidade e eficácia comprovada 

por estudos científicos na cura e prevenção da Covid-19. Logo, foi possível determinar os 

riscos que alguns dos moradores de Amaturá correram ao utilizar as plantas medicinais 

durante a pandemia. 

Portanto, através do estudo conheceu-se os efeitos maléficos e benéficos e riscos que 

as 22 duas espécies utilizadas trouxeram aos participantes da pesquisa. Então, espera-se que 

as informações contidas no trabalho, sejam claras e precisas para que outros estudos possam 

ser realizados em relação a este tema. Pois a luta contra a Covid-19 ainda é evidente, e a 

variedades de plantas medicinais é imensa, entre efeitos positivos ou negativos, o risco maior 

seria não estudar temas como este, em plena na Amazônia. Mesmo que as plantas medicinais 

possam salvar muitas vidas, algumas delas ainda não foram estudadas cientificamente, e é 

preciso estar atento à essas questões, para que assim estudos científicos possam ser realizados 

com sabe nos conhecimentos tradicionais que o povo Amazonense possui na cultura geral.  
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ANEXOS 

ANEXO (A) - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(A) Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa referente ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), intitulado “Diagnóstico dos efeitos e riscos do uso de plantas 

medicinais durante a pandemia, Amaturá, Amazonas, Brasil”, cujo pesquisador responsável é 

o discente Arlington da Costa Mauricio, orientado pela Prof.ª Dr.ª Taciana Carvalho 

Coutinho. O objetivo geral da pesquisa é conhecer os efeitos e riscos causados pelo uso 

tradicional de plantas medicinais por habitantes da cidade de Amaturá-AM, durante o período 

pandêmico da COVID-19.  O(A) Sr.(a) está sendo convidado porque como cidadão residente 

no município de Amaturá pode fornecer dados extremamente importantes de sua experiência 

para esta pesquisa.  

O(A) Sr(a) tem a plena liberdade de recursar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Caso aceite participar, a sua participação consiste em colaborar fornecendo informações para 

um questionário/entrevista a ser conduzida pelo estudante de graduação do curso Ciências: 

Biologia e Química da Universidade Federal do Amazonas – UFAM responsável pela 

pesquisa, Arlington da Costa Mauricio.  

Garantimos ao (à) Sr(a) a manutenção do sigilo e da privacidade de sua participação e de seus 

dados durante todas as fases da pesquisa e posteriormente na divulgação científica. O(A) Sr(a) 

pode entrar com contato com o pesquisador responsável a qualquer tempo para informação 

adicional no email: arlingtoncosta03@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

______________________________        ____ /____ /_________ 

             Nome da Cidade                                      Data 

 

___________________________________    _____-_____-_____-____ 

Assinatura do Participação e CPF   

 

___________________________________    _____-_____-_____-____ 

Assinatura do Pesquisador Responsável e CPF 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE (A) - QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA 

Dados sociais 

Mês de entrevista:  Local da entrevista: 

Data da entrevista: Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

Idade do Entrevistado: 

Naturalidade:  

Escolaridade: Estado civil: 

Nº de pessoas na família:  Nº de filhos (se houver): 

Profissão: 

1. Você já foi diagnosticado com Covid-19? Em que ano? Quantas vezes? 

(  ) SIM, ___________________   (  ) NÃO 

2. Quais sintomas você sentiu durante esse período?  

3. Sofre algum tipo de doença crônica?  

(  ) NÃO     (  ) SIM, qual(is): _______________________________ 

4. Utilizou algum tipo de remédio caseiro para combater os sintomas da covid-19? Qual?  

5. Utilizou algum tipo de remédio caseiro para evitar ser contaminado pela covid-19? 

Qual? 

6. Quais elementos naturais você utilizou na preparação desse remédio caseiro? 

7. Qual(is) planta(s) medicinal(is) você mais utilizou durante esse período pandêmico? 

8. Por que optou utilizar as plantas medicinais para combater a covid-19? 

9. Houve melhoria quando consumiu o remédio caseiro? Qual tipo de melhoria? 

10. Quais benefícios positivos as plantas medicinais trouxeram à você durante a 

pandemia? 

11. Durante a utilização desse remédio caseiro ou planta medicinal, houve algum tipo de 

complicação na sua saúde? Qual? 

12. Se sentiu mal depois que utilizou alguma planta medicinal quando esteve com covid? 

13. Algum sintoma piorou depois que consumiu o remédio caseiro? 

14. De que forma eram preparados esses remédios feitos de plantas medicinais? 

15.  Quem indicou o uso desse remédio a base de planta medicinal? 

16. Você é ciente do risco que algumas plantas medicinais podem trazer à sua saúde 

quando consumidas de forma inadequada? 

17. Você já foi vacinado?  

(    ) SIM    Doses tomadas: ______ 

(    )  NÃO, por que? 


