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RESUMO 

As plantas medicinais são utilizadas para o tratamento, cura e prevenção de doenças, elas 

podem ser utilizadas de forma isoladas ou ainda como matéria prima para síntese de fármacos ou 

fitoterápicos. A pandemia causada pelos vírus SARS-COV 2 que leva a doença COVID-19, ameaça a 

população atualmente, e a preocupação com a imunidade tem sido constante para evitar os danos 

causados pela doença e a até mesmo a sua letalidade. Diante disto o objetivo deste trabalho foi 

determinar o perfil de consumidores de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil e sua relação com a 

pandemia de COVID-19. Para determinar a utilização foi desenvolvida uma pesquisa de natureza 

qualitativa, do tipo exploratória. Das 151 respostas obtidas os resultados apresentados foram 90,1% e 

50,3% afirmam consumir plantas medicinais e fitoterápicos, respectivamente.  Sendo que durante a 

pandemia houve um aumento nestes consumo em 27% para plantas medicinais e em 21,9% para 

fitoterápicos. Dentre as plantas medicinais foram listadas 77 espécies, como: hortelã, camomila, 

gengibre, canela, alho e alecrim, entre outras, diversas destas plantas listadas encontram-se na Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). Dentre os fitoterápicos citados houve 

diversos tipos como: xaropes, óleos, florais, extratos, cremes, tinturas e cápsulas. Além deste tópicos a 

pesquisa também buscou levantar dados referente a frequência de consumo, indicação, forma de 

aquisição além da influência da pandemia no consumo destes produtos.  

 

Palavras-chave: Fitoterapia, SARS-COV 2, estudo de consumidor, pesquisa qualitativa. 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas com propriedades medicinais é uma das formas mais 

antigas da prática medicinal, sendo utilizada para o tratamento, cura e prevenção de 

doenças (VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). Esta utilização antiga ocorre devido 

ao homem buscar dos recursos naturais alternativas para melhorar sua qualidade de 

vida. Empregando as plantas medicinais como matéria-prima para drogas e 

fitoterápicos ou como agentes terapêuticos isolados, em chás, macerados e cozimento 

(NUNES-PINHEIRO et al., 2003; BRASIL, 2006). 

A índia e o Brasil estudam muito os efeitos benéficos da utilização de plantas 

medicinais, assim como seu mecanismo de ação, além disto o Brasil detém da maior 
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parcela da biodiversidade, em torno de 15 a 20% do total mundial (BRASIL, 2006; 

BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012). 

Dentre as propriedades biológicas das plantas medicinais e dos fitoterápicos 

estão as de estimular as reações do sistema imune, entre elas, ações 

imunomoduladoras, conferindo um aumento da resposta imunológica do indivíduo. A 

ação imunomoduladora que pode aumentar os mecanismos de defesa do hospedeiro 

são chamadas de imunoestimulantes e estimulam os mecanismos que envolvem tanto 

a imunidade inata quanto a imunidade adquirida, através da ativação de células e 

mediadores (NUNES-PINHEIRO et al., 2003). 

Os seres humanos não possuem uma imunidade protetora, para o novo corona 

vírus SARS-CoV2 que é o causador da doença COVID-19, que ameaça milhões de 

pessoas e que gerou uma pandemia mundial em 2020. O vírus, contagioso, quando no 

indivíduo é capaz de fugir das respostas imunes inatas, proliferar, sem impedimentos, 

principalmente nos tecidos infectados, levando a morte celular, subsequente resulta na 

liberação de partículas de vírus e componentes intracelulares para o espaço 

extracelular, que resultam no recrutamento de células imunes, na geração de 

complexos imunes e danos associados (FELSENSTEIN et al., 2020). 

O COVID-19 está associado a 5,1% de mortalidade, porém taxas mais altas de 

letalidade ocorrem em idosos e em indivíduos que têm diabetes, comorbidades e 

outras causas de imunocomprometimento (SONG et al., 2020.) 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar o perfil de consumidores de 

plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil e sua relação com a pandemia COVID-19. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para determinar a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos foi 

desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo exploratória. Para isso, foi 

aplicado um questionário online para 151 pessoas em diversos lugares do Brasil, com 

questões abertas e fechadas sobre o consumo de plantas medicinais e fitoterápicos, 

antes e durante a pandemia. 

O questionário foi dividido em três partes: i) levantamento do perfil de 

consumidoras/es, abordando gênero, idade, escolaridade, estado que reside, grupo 

familiar, estado civil, filhas/os e profissão; ii) consumo de plantas medicinais, 

abordando o uso destas espécies, a frequência de consumo, indicação para este uso, 

quais espécies utilizam, a forma de aquisição destas espécies, a forma de preparo e a 

influência da pandemia de COVID-19 no uso; iii) consumo de fitoterápicos, abordando o 
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uso destes produtos, a frequência de consumo, indicação para este uso, quais 

fitoterápicos utilizam, a forma de aquisição destes produtos e a influência da pandemia 

de COVID-19 no uso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa da pesquisa, foi feito um levantamento do perfil das pessoas. 

Das 151 respostas obtidas, 72,2% foram de mulheres, 27,2% de homens e 0,7% de 

pessoas não binárias), com idades entre 18 e 67 anos. Estas pessoas residem em 11 

dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, portanto podemos considerar 

representantes das cinco regiões do país. Com relação ao grupo familiar, haviam 

entrevistadas/os que residem sozinhas/os (12,6%), com mais uma (23,2%), duas 

(29,1%), três (20,5%) e quatro ou mais (14,6%) pessoas. Além disso, 41,1% se declara 

solteira/o, 55,7% casada/o ou união estável e 3,3% divorciada/o e 46,4% possuem 

filhas/os. Foi questionado sobre a escolaridade e obteve-se respostas de pessoas 

desde ensino fundamental completo até doutoras/es. Além de diversas profissões, com 

destaque para professoras/es e estudantes, que juntos somam 35,8%. 

Das 151 respostas obtidas, 90,1% afirmaram utilizar plantas medicinais de 

alguma forma. Sendo que destas, 56,3% fazem o uso de plantas medicinais no mínimo 

2 vezes por semana, isso enfatiza que há um hábito muito forte em utilizar este tipo de 

produto pela população (Figura 1a). Este hábito pode estar interligado com a indicação 

do uso de plantas medicinais, onde 47,0% consomem por indicação de amigos ou 

familiares, sendo possivelmente um conhecimento passado por gerações. Um dado a 

ser destacado é que somente 2,0% respondeu que utiliza de plantas medicinais por 

indicações da internet, enquanto 14,6% e 12,6% utilizam por indicação baseada em 

evidências ou indicação médica, respectivamente. 

Foram listadas 77 espécies de plantas medicinais. Dentre estas, as espécies de 

maior destaque (citadas 10 ou mais vezes) estão apresentadas na Figura 1b. As outras 

63 espécies foram citadas em menor frequência, porém não significa que não sejam 

importantes para a medicina popular, como por exemplo capim cidreira, erva baleeira, 

erva doce e barbatimão que apresentam eficiência comprovada no tratamento de 

diversas enfermidades. Vale destacar que diversas destas plantas citadas, encontram-

se na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), 

reforçando a importância de maiores pesquisas com estas espécies, pois o interesse 

pelo SUS está em consonância com os interesses da população. 
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Figura 1. Frequência de consumo de Plantas medicinais (a) e espécies mais utilizadas 

pela população brasileira (b). 
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Em se tratando do modo de aquisição de plantas medicinais, foram apontados 

mercados locais e feiras (64,2%), cultivo próprio (41,1%), hortos comunitários (6,6%) e 

outros (18,5%) (Figura 2a). Desta forma, consideramos que a obtenção de plantas 

medicinais se deriva de diversos meios, sendo que estes não são excludentes entre si, 

uma vez que há uma variedade muito grande de plantas com possibilidade de 

utilização na medicina popular. Sabe-se que o uso de plantas medicinais pode ser feito 

por diversas formas e nesta pesquisa houve destaque para o uso na forma de chá - 

infusão (Figura 2b). 
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Figura 2. Formas de aquisição (a) e preparo (b) de Plantas medicinais. 
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Em relação aos fitoterápicos, 50,3% das pessoas entrevistadas fazem uso de 

alguma forma, sendo que destes 15,9% têm frequência de uso de 6 a 7 vezes por 

semana. Diferentemente das plantas medicinais, a utilização de fitoterápicos é mais 

relacionada com a indicação médica (23,2%) quando comparado com indicação de 

amigos ou familiares (14,6%). Dentre os fitoterápicos citados, houve diversos tipos 

como xaropes, óleos, florais, extratos, cremes, tinturas e cápsulas. Isso justifica o modo 

de aquisição que foi majoritariamente em farmácias (35,1%). 

Durante a pandemia de COVID-19, foi detectado que 12,4% das pessoas 

diminuíram o consumo de plantas medicinais, enquanto 60,6% mantiveram e 27,0% 

aumentaram o consumo neste período (Figura 3a). Enquanto que para produtos 

fitoterápicos, houve diminuição de 16,4%, manutenção de 61,7% e aumento do uso em 

21,9% (Figura 3b). Conclui-se que a população brasileira faz uso de diversas plantas 

medicinais e produtos fitoterápicos e este consumo foi intensificado com a pandemia de 

COVID-19. 
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Figura 3. Uso de plantas medicinais (a) e fitoterápicos (b) durante a pandemia de 

COVID-19. 
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