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Introdução

É provável que a utilização das plantas como 
medicamento seja tão antiga quanto o próprio homem. 
Considerada ou não seres espirituais, as plantas, por 
suas por suas propriedades terapêuticas ou tóxicas, 
adquiriram fundamental importância na medicina 
popular [Panizza], [3].  
    Segundo MARTINS [2], a utilização das plantas 
medicinais pela população faz parte da cultura, pelo 
resultado das experiências de gerações passadas, que 
foram transmitidas por meio de aprendizagem 
consciente e inconsciente. O resultado empírico das 
virtudes curativas dos vegetais remonta  a épocas 
antigas, quando o homem primitivo escolhia nos prados 
e selvas, guiado pelo instinto ou outra sugestão, a erva 
para acalmar a dor e curar o próprio mal. O que leva a 
crer que o homem usa freqüentemente desde a sua 
existência os produtos naturais para as suas  
necessidades de sobrevivência. 
   Este trabalho tem como objetivo realizar um 
levantamento sobre uso e freqüência dos produtos 
naturais 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: Você usa produtos 
naturais? Se sim qual a freqüência? 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. 50,00% dos entrevistados do sexo 
masculino declararam que usam produtos naturais, sendo 
que freqüentemente 2 vezes por semana. Entre os 
entrevistados do sexo feminino, 41,02% declararam que 
por 2 vezes na semana usam produtos naturais. No geral 
este percentual foi de 44,06%. 
   Segundo MARTINS [2], o uso de produtos naturais pela 
população tem sido muito significativo nos últimos tempos, 
principalmente para fins estéticos e farmacêuticos. Segundo 
o mesmo autor, o uso quando feito com critério só tem a 
contribuir para a saúde de quem o pratica. Tais critérios 
referem-se à identificação do quadro clínico apresentado 
[doença ou sintoma ], escolha correta da planta a ser 
utilizada e adequada preparação.
   25,00% dos entrevistados do sexo masculino declararam 
que não usam produtos naturais. Entre os entrevistados do 
sexo feminino, o percentual atingiu 20,51%. No geral este 
percentual foi de 22,03%. 
  10,00% dos entrevistados do seco masculino declararam 

que usam produtos naturais, sendo que raramente. Entre os 
entrevistados do sexo feminino, 17,94% declararam que 
usam produtos naturais muito raramente. No geral esse 
percentual foi de 15,25%. 
    Bem, talvez este tipo de abordagem feito em outras 
regiões do próprio Estado, possam assinalar outras 
tendências, devido à particularidades das influências 
culturais locais. 
   Segundo Taufner [8], A falta de informações adequadas 
sobre as propriedades das plantas medicinais 
(principalmente das exóticas), seu consumo concomitante 
com os medicamentos tradicionais (alopáticos) sem aviso 
ao médico e, finalmente, a perda do conhecimento sobre os 
efeitos medicinais e tóxicos das plantas, são fatores que 
fazem com que a população tenha receio de usar os 
produtos naturais, sendo necessário assim a maior 
especialização dos profissionais da área de saúde na 
aplicação e indicação das plantas medicinais. As plantas 
medicinais devem ser adquiridas, preferencialmente, por 
pessoas idôneas que possam dar garantia da qualidade e da 
identificação correta.
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Tabela 1. Percentual de freqüência de uso de produtos naturais segundo moradores da comunidade do Sitio dos Pintos – Recife -–

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

Geral % Masculino % Feminino %

Sim, duas vezes por semana 44,06 Sim, 2 vezes por semana 50,00 Sim, 2 vezes por semana 41,02

Não 22,03 Não 25,00 Não 20,51

Sim, raramente 15,25 Sim, raramente 10,00 Sim, raramente 17,94

Sim, as vezes 6,77 Sim, as vezes 10,00 Sim, as vezes 5,12

Sim, 1 vezes por semana 3,38 Sim, quando há necessidade 5,00 Sim, 1 vezes por semana 5,12

Sim Sempre 3,38 Sim Sempre 5,12

Sim, Não freqüente 1,69 Sim, Não freqüente 2,56

Nunca 1,69 Nunca 2,56

Sim, quando há necessidade 1,69


