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Introdução

As plantas medicinais, em especial as suas associações, 
são comumente usadas pela comunidade no combate às 
doenças de pele, mal que acomete 1/3 da população 
mundial. Sendo por ordem de incidência: infecção 
fúngica, acne vulgar, dermatite seborréica, verruga vulgar, 
foliculite, dermatite atópica, psoríase, vitiligo, líquem 
simples crônico, herpes simples, desidrose e eczema das 
mãos (MARTINS e cols, 2003).
    Dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2002)  
confirmam que as doenças dermatológicas são comuns em 
todas as faixas etárias, classificando-as entre as três 
primeiras causas de demanda da rede básica do Sistema 
de Saúde. Santos et al. (2004) realizaram estudos 
prospectivos em 307 prontuários de pacientes pediátricos 
atendidos no ambulatório da clínica dermatológica do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco, os quais verificaram que as dermatoses 
infecciosas prevaleceram em 28,27% dos casos. 
Detectaram também o uso do chá de aroeira no tratamento 
de dermatoses.

Maciel (2002) comprovaram como prática comum entre 
agentes comunitários de saúde e líderes comunitários, a 
associação de plantas medicinais na preparação de 
remédios caseiros.
     Este trabalho tem como objetivo realizar um 
levantamento na forma de questionário sobre que 
produtos naturais podem curar problemas dermatologicos 
na comunidade do Sitio Dos Pintos localizado em Dois 
Irmãos – PE.

Material e métodos

Este trabalho foi realizado no interstício dos meses de 
agosto e setembro do ano corrente, mediante a aplicação 
de um instrumento de pesquisa de campo, que consistia de 

um questionário simples, não nominal, aplicado quando 
da entrevista de moradores da comunidade Sitio dos 
Pintos localizada em Dois Irmãos-PE. Foram 
entrevistadas 60 pessoas, escolhidas aleatoriamente, mas 
considerando-se os gêneros masculino e feminino; onde 
que respondiam, oportunamente, a seguinte questão: Que 
tipo de plantas poderiam curar problemas 
dermatológicos?
Após a fase de coleta de dados, estes foram devidamente 
tabulados e organizados mediante a utilização de planilha 
estatística do programa Excel versão 7.0 da Microsoft. 

Resultados e discussão

Os valores percentuais referentes às escolhas 
assinaladas pelos entrevistados, conforme o gênero pode 
ser visualizada na tabela 1. Nesta tabela pode-se verificar 
que o maior percentual de escolha da planta que melhor 
seria indicada para o tratamento de problemas 
dermatológicos seria a babosa, atingindo um percentual de 
52,38% entre os entrevistados do gênero masculino e um 
percentual de 68,00% entre os entrevistados do gênero 
feminino, sendo que no geral este percentual foi de 
63,38%. A babosa, cujo nome científico é Aloe Vera L., 
da família Liliaceae, originária da África Tropical, mas 
hoje encontrada em muitas regiões do planeta, apresenta-
se como planta arbustiva, de folhas carnosas, perene, 
cujas folhas, polpa e seiva, vem sendo utilizada para 
diferentes fins, como preventivo para queda de cabelo, 
caspa, brilho no cabelo, combate a piolho e lêndea, 
inflamação, queimadura, eczema, erisipela, retite 
hemorroidal, entorse, contusão e dor reumática 
(MARTINS e cols, 2003). A segunda planta mais referida, 
em ambos os gêneros de entrevistados, foi O Melão de 
São Caetano, atingindo os percentuais de 19,04% entre os 
entrevistados do gênero masculino e 16,00%  entre os de 
gênero feminino. No geral o percentual foi de 16,90%. O 



melão de São Caetano,  Mormodica charantia, da família 
Curcubitaceae, originária do Continente Áfricano, 
apresenta-se como cipó herbáceo com cheiro 
desagradável, ramos quadrangulares e folhas palmatífidas. 
Suas principais indicações são: atividade purgativa, anti-
catarral, anti-reumática, de ação dermatológica, contra 
quimaduras e hemorrodeas  (PANIZZA, 1999; MARTINS 
e cols, 2003).  Aqui, é importante assinalar que sendo 
estas duas plantas originárias de outros continentes, 
denuncia a forte influência da cultura estrangeira, em 
especial a trazida pelos negros africanos, sobre a cultura 
local. Evidência que também se pode verificar na análise 
das plantas assinaladas, onde somente uma dentre nove 
citadas é originária do continente brasileiro, o sabugueiro 
(Sambucus australis, Cham. e Schlt), da família  
Caprifoliaceae. O sabugueiro é indicado como diurético, 
sudorífico, béquico, cicatrizante, antitérmico natural e 
antiespasmódico (CARIBÉ & CAMPOS, 1991; 
MARTINS e cols, 2003). As demais plantas assinaladas 
apresentaram um baixo valor percentual de escolha, 
embora toas as plantas citadas apresentam, conforme a 
literatura acessível, algum tipo de indicação para o 
tratamento de problemas dermatológicos. 

Bem, talvez este tipo de abordagem feito em outras 
regiões do próprio Estado, possam assinalar outras 
tendências, devido à particularidades das influências 
culturais locais. 

A carência de recursos econômicos pela maior parte da 
população local, bem como a precariedade dos serviços 
assistenciais à saúde, induzem pessoas a utilizarem muitas 
preparações derivadas de produtos naturais. A grande 
preocupação com isto, é que existe, potencialmente, a
chance de que muitas pessoas não conheçam, a forma 
adequada de preparo dos produtos naturais para uso 
doméstico. Na verdade, estes produtos não são 
inofensivos; a superdosagens, ou a combinação 
inadequada de princípios ativos destes vegetais, podem 
proporcionar o surgimento de efeitos adversos. Alem do 
fato de que os problemas dermatológicos são vários, com 
etiologias diversas e muitas vezes multifatoriais, 
requerendo a orientação profissional, para um melhor 
encaminhamento terapêutico. 

Alguns segmentos da indústria farmacêuticos têm 
tentado explorar, economicamente, a manipulação dos 
produtos naturais, lançando no mercado diferentes tipos 
de produtos para fins diversos. No entanto, é preciso 
muito cuidado, uma vez que muitos destes tipos de 
medicamentos não vêm acompanhado das devidas 
instruções para uso, como também muitos apresentam 
qualidade questionável. 

Enfim, acreditamos que haja a necessidade de 
ampliação dos estudos sobre a ação dos produtos naturais 
sobre os diferentes tipos de problemas de saúde, e que 
haja uma política mais adequada, que permita ao usuário 
maior informação como também de produtos de melhor 
qualidade.
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Tabela 1. Percentuais de ocorrência dos tipos de plantas segundo moradores da comunidade do Sítio dos Pintos - Dois  Irmãos –

Recife. Os dados foram organizados    conforme    o gênero dos entrevistados.

Geral % Masculino % Feminino %

Babosa 63,38 Babosa 52,38 Babosa 68,00

Melão de São Caetano 16,90 Melão de São Caetano 19,04 Melão de São Caetano 16,00

Sabugueiro 7,04 Sabugueiro 4,76 Sabugueiro 8,00

Óleo de côco 4,22 Couve 4,76 Óleo de côco 4,00

Camomila 2,81 Cebola 4,76 Camomila 2,00

Couve 1,41 Camomila 4,76 Casca de banana 2,00

Cebola 1,41 Amor-perfeito bravo 4,76

Amor-perfeito bravo 1,41 Óleo de côco 4,76

Casca de banana 1,41




