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RESUMO 

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos visa garantir à 

população brasileira o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e 

fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da 

cadeia produtiva e da indústria nacional. Há necessidade, no entanto, de divulgação ou 

popularização dos conhecimentos gerados sobre as plantas medicinais e fitoterápicos e 

um dos meios são as redes sociais. Em função da necessidade de se utilizar meios de 

comunicação que popularizem os conhecimentos produzidos pelas ciências, os 

objetivos deste trabalho são divulgar o uso seguro das plantas medicinais e 

fitoterápicos e sua disponibilidade. A divulgação tem sido feita por meio do 

compartilhamento de vídeos curtos, de cerca de 5 a 10 minutos, postados no youtube 

(www.youtube.com/silviaheredia). Os vídeos são direcionados principalmente ao 

público não especializado, ou seja, para o público que não domina o conhecimento 

científico. Já foram postados 27 vídeos, como: 1)Farmacêuticos na atenção primária à 

saúde: práticas integrativas e complementares, 2) Plantas medicinais e alimentícias na 

atenção primária à saúde, 3) Interação medicamentosa, 4) Forma correta de preparar 

chá, 5)Toda planta medicinal faz bem?, 6) Identificação correta da pata de vaca e 7) 

Identificação correta da ora-pro-nobis. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que alguns meios de comunicação, como as revistas de cunho 

científico, têm circulação e vocabulário destinados basicamente ao público acadêmico 

e científico e por isso não atinge a população em geral. Há um afastamento muito 

grande entre a produção científica e a sociedade, sendo que essa anseia por este 
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conhecimento científico. Além disso, agrava a desvalorização da ciência pela 

comunidade leiga, justamente por ela não entender como todo o conhecimento é 

empregado no cotidiano social. Nesse contexto, gera-se a necessidade da divulgação 

do conhecimento produzido pelas ciências (SILVA NETO, 2018). Com base nisso, Leite 

(2020) descreve que:  

“um caminho em que as revistas científicas podem investir é na 

divulgação ou popularização da ciência para públicos menos 

especializados, demonstrando a importância da ciência para 

incorporação da sociedade e, quem sabe, fomentando novos avanços 

depois de completar esse ciclo da comunicação”.  

Pensando na divulgação das plantas medicinais, a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos foi aprovada em 22 de junho de 2006, na forma do Decreto 

Presidencial nº. 5.813, com o objetivo de “garantir à população brasileira o acesso 

seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional” (BRASIL, 2016). 

O uso incorreto e/ou abusivo de drogas sintéticas, a intoxicação medicamentosa, 

o pouco acesso de parte da população ao tratamento farmacológico convencional, 

dentre outros, fez com que aumentasse o interesse nas terapias alternativas e no uso 

de produtos naturais, principalmente nos derivados de plantas. Faz-se necessário, no 

entanto, fazer chegar à população o conhecimento do uso racional e seguro das 

plantas medicinais e fitoterápicos e as possibilidades e disponibilidades dessa forma de 

prevenção e tratamento, inclusive no Sistema Único de Saúde – SUS.  

Em função da necessidade de se utilizar meios de comunicação que 

popularizem dos conhecimentos produzidos pelas ciências, os objetivos deste trabalho 

são divulgar o uso seguro das plantas medicinais e fitoterápicos e sua disponibilidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Este trabalho está sendo feito em parceria entre a universidade Anhanguera-

Uniderp e o Conselho Regional de Farmácia de MS - CRF/MS, mais especificamente 

do GTT (Grupo Técnico de Trabalho) de Pesquisa Clínica. Os vídeos resultam de 

gravações feitas em ambientes relacionados a plantas medicinais, como no Horto de 

Plantas Medicinais ou em áreas de plantas nativas. Também são postados vídeos de 

palestras feitas em eventos relacionados ao tema. A divulgação tem sido feita por meio 

do compartilhamento de vídeos curtos, de cerca de 5 a 10 minutos, postados no 
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youtube: www.youtube.com/silviaheredia. O conteúdo gravado é direcionado 

basicamente ao público não especializado, ou seja, para o público que não domina o 

conhecimento científico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Já foram postados 27 vídeos, como: 1)Farmacêuticos na atenção primária à 

saúde: práticas integrativas e complementares, 2) Plantas medicinais e alimentícias na 

atenção primária à saúde, 3) Interação medicamentosa, 4) Forma correta de preparar 

chá, 5)Toda planta medicinal faz bem?, 6) Identificação correta da pata de vaca e 7) 

Identificação correta da ora-pro-nobis (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1 – Vídeos postados no youtube: www.youtube.com/silviaheredia. 
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