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Introdução

O consumo de plantas medicinais tem base na 
tradição familiar e tornou-se prática generalizada na 
medicina popular. Atualmente, muitos fatores têm 
contribuído para o aumento da utilização deste recurso, 
entre eles, o alto custo dos medicamentos 
industrializados, o difícil acesso da população à 
assistência médica, bem como a tendência, nos dias 
atuais, ao uso de produtos de origem natural (Simões et 
al., 1999).
  Hoje muitas pesquisas científicas comprovam 
as propriedades medicinais de várias plantas, 
comprovando (ou não) o uso popular destas plantas. É 
importante ressaltar que, ao contrário do que muitos 
imaginam, algumas plantas quando usadas 
inadequadamente fazem mal à saúde e por isso não se 
devem fazer uso sem conhecer as propriedades 
terapêuticas das plantas. 

Segundo Amorim (1999) 
muitos medicamentos sintéticos ou semi-sintéticos têm 
origem em plantas medicinais e são metabolizados nas 
mesmas substâncias no organismo, como é o caso do 
ácido acetilsalicílico (aspirina) e a salicilina, extraída 
de Salix Alba. Mas afinal, quem é mais eficiente um 
produto natural ou um remédio convencional, qual dos 
dois tem mais efeitos colaterais e qual a diferença entre 
os dois.
     Segundo (Simões et al., 1999), grande parte da 
comercialização de plantas medicinais é feita em 
farmácias e lojas de produtos naturais, onde ele destaca 
que a principal diferença entre um produto natural e 
um remédio convencional na opinião das pessoas é o 
preço, sendo ambos eficientes, mas o remédio 
convencional produz mais efeitos colaterais.  
    Este trabalho tem como objetivo realizar um 
levantamento na forma de questionário sobre quem é 
mais eficiente um produto natural ou um remédio 
convencional, qual dos dois tem mais efeitos colateral 
e qual a diferença entre os dois 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: quem é mais 
eficiente um produto natural ou um remédio 
convencional?, qual dos dois tem mais efeitos 
colaterais? E qual a diferença entre os dois?
     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, em relação em termos 
de diferença entre produto natural e remédio 
convencional conforme o gênero pode ser visualizada 
na tabela 1.         Nesta tabela pode-se verificar que o 
maior percentual de diferença entre produto natural e 
remédio convencional que melhor seria indicada foi o 
preço, atingindo um percentual de 38,09% entre os 
entrevistados do gênero masculino e um percentual de 
41,66% entre os entrevistados do gênero feminino, 
sendo que no geral este percentual foi de 40,35%. 
Segundo Akerele ( 1993), 
     Dados da Organização Mundial de Saúde, diz que 
80% da humanidade não têm acesso ao atendimento 
primário de saúde, por estarem muito distantes dos 
centros de saúde ou por não possuírem recursos para 
adquirir os medicamentos prescritos. Ou seja, o preço é 
um dos fatores que faz com que as pessoas recorram ao 
uso de produtos naturais. Atingindo um percentual de
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 14,28% entre os entrevistados de gênero masculino, o 
termo qualidade aparece como uma das principais 
diferenças entre produto natural e remédio 
convencional.      Em relação entre os entrevistados do 
gênero feminino o termo qualidade aparece com 
16,66%. Já no geral, aparece com 15,78%. Segundo 
AMORIM (1999) Nos países em desenvolvimento, 
bem como nos mais desenvolvidos, os apelos da mídia 
para o consumo de produtos à base de fontes naturais 
aumentam a cada dia.   Os ervanários prometem saúde 
e vida longa, com base no argumento de que plantas 
usadas há milênios são seguras para a população.
     Os valores percentuais referentes às escolhas 
assinaladas pelos entrevistados, em relação em termos 
de eficiência entre produto natural e remédio 
convencional conforme o gênero pode ser visualizada 
na tabela 2.
      Nesta tabela pode-se verificar que o maior 
percentual em termos de eficiência entre produto 
natural e remédio convencional que melhor seria 
indicada foi o produto natural, atingindo um percentual 
de 38,09% entre os entrevistados do gênero masculino 
e um percentual de 33,33% entre os entrevistados do 
gênero feminino, sendo que no geral este percentual foi 
de 35,08%. Segundo (Simões et al., 1999), produto 
natural seria mais eficiente devido a estes produtos não 
serem inofensivos, mas a superdosagens, ou a 
combinação inadequada de princípios ativos destes 
vegetais, podem proporcionar o surgimento de efeitos 
adversos.
    Os valores percentuais referentes às escolhas 
assinaladas pelos entrevistados, em relação em termos 
de efeitos colaterais entre produto natural e remédio 
convencional conforme o gênero pode ser visualizada 
na tabela 3.
    Nesta tabela pode-se verificar que o maior 
percentual em termos de efeitos colaterais entre 
produto natural e remédio convencional que melhor 
seria indicada foi o remédio convencional, atingindo 
um percentual de 57,14% entre os entrevistados do 
gênero masculino e um percentual de 48,57% entre os 
entrevistados do gênero feminino, sendo que no geral 
este percentual foi de 51,78%.
    Segundo (Simões et al., 1999), remédio 
convencional teria mais efeitos colaterais devido a eles 
serem sintetizados em laboratórios, fabricando novos 
compostos químicos farmacêuticos, apesar de que 
medicamentos sintéticos ou semi-sintéticos têm origem 
em plantas medicinais e são metabolizados nas mesmas 
substâncias no organismo. 
    Muitas vezes a contaminação de espécies vegetais é 
de caráter acidental. No entanto, a adulteração é, por 
definição, fraudulenta. Atualmente, não existem meios 
de fiscalização que garantam um controle de qualidade 
das ervas comercializadas.
  A influência da imprensa na difusão de informações 
errôneas sobre os efeitos das plantas medicinais é 
muito grande e, além disso, sem qualquer controle na 
maioria dos países. No Brasil é comum ouvir em 
propagandas a expressão: "não faz mal para a saúde 
porque é 100% natural". Agravando ainda mais a 
situação, aproximadamente metade dos consumidores 
que utilizam plantas medicinais não avisam ao seu 

médico. O nível de desconhecimento do médico só 
aumenta os riscos do paciente, uma vez que o médico 
pode errar seu diagnóstico em função das muitas 
interações possíveis entre as plantas e os medicamentos 
da medicina convencional.
     Enfim, o mundo tende cada vez mais a aderir aos 
produtos naturais, visto que é ainda o  meio mais eficaz 
de se buscar a cura de diversas doenças. 
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Tabela 1. Percentuais de diferença entre produto natural e remédio convencional segundo moradores da comunidade 

do Sítio dos Pintos - Dois Irmãos – Recife. Os dados foram organizados conforme o gênero dos entrevistados.

Tabela 2. Percentuais em termos de eficácia entre produto natural e remédio convencional segundo moradores da 

comunidade do Sítio dos Pintos - Dois Irmãos – Recife. Os dados foram organizados conforme o gênero dos 

entrevistados.

Tabela 3. Percentuais em termos de efeitos colaterais entre produto natural e remédio convencional segundo moradores 

da comunidade do Sítio dos Pintos - Dois Irmãos – Recife. Os dados foram organizados conforme o gênero dos 

entrevistados.

Geral % Masculino % Feminino %

Preço 40,35 Preço 38,09 Preço 41,66

Não sabe 17,54 Não sabe 14,28 Não sabe 19,44

Qualidade 15,78 Qualidade 14,28 Qualidade 16,66

Natureza Fornece 5,26 Simples 9,50 Natureza Fornece 5,55

Fácil Preparo 5,26 Fácil encontrar 4,76 Fácil Preparo 5,55

Fácil Encontrar 3,50 Natureza Fornece 4,76 Fácil encontrar 2,77

Naturalidade 3,50 Fácil preparo 4,76 Naturalidade 2,77

Simples 3,50 Naturalidade 4,76 Não conhece 2,77

Não conhece Procedência 1,75 Convencional mais eficiente 4,76 Não sintético 2,77

Não é sintético 1,75

Convencional mais eficiente 1,75

Geral % Masculino % Feminino %

Medicinal 35,08 Medicinal 38,09 medicinal 33,33

Convencional 28,07 Convencional 38,09 Medicinal e Convencional 27,77

Medicinal e Convencional 22,08 Medicinal e Convencional 14,28 Convencional 22,22

Não sabe 12,28 Não sabe 9,52 Não sabe 13,88

Depende 1,75 Depende

Geral % Masculino % Feminino %

Convencional 51,78 Convencional 57,14 Convencional 48,57

Não sabe 28,57 Não sabe 23,80 Não sabe 31,42

Medicinal 12,50 Medicinal 14,28 medicinal 11,42

Medicinal e Convencional 5,35 Medicinal e Convencional 4,76 Medicinal e Convencional 5,71

Depende 1,78 Depende 2,85


