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11. Plantas medicinais no Brasil contemporâneo:
da “botica da natureza” à “saúde em frascos”
Renata Palandri Sigolo

A historiografia brasileira1 indica que, até o século XIX, Portugal 
não se preocupou de maneira efetiva em fornecer assistência à saúde da 
população residente no Brasil. A vinda da Corte Portuguesa, em 1808, 
causou profundas mudanças no país, como a organização do ensino médico 
em torno das Escolas Cirúrgicas criadas no Rio de Janeiro e na Bahia que, 
em 1832, se transformaram em Faculdades de Medicina.2Mesmo que seu 
funcionamento tenha sido precário em seus primeiros anos, ambas as 
instituições representaram não só a possibilidade de formação mas também 
de fiscalização e monopólio da prática médica.

O controle sobre as atividades de cura foi exercido, entre 1808 e 1828, 
pela Fisicatura. Nela, o Físico e o Cirurgião Mor eram responsáveis em 
expedir licenças e cartas obrigatórias para diferentes agentes do universo da 
cura. Vários ofícios eram regulamentados pelo orgão de fiscalização: médicos, 
cirurgiões, boticários, curandeiros, parteiras, sangradores, cirurgiões que 
queriam receitar medicamentos, dentistas e aqueles que curavam doenças 
específicas como embriaguez e morféia.3 

Estas atividades obedeciam uma hierarquia, mas qualquer pessoa 
poderia solicitar uma licença provisória ou carta, bastando apresentar 
atestado ou declaração fornecidos por seu mestre ou pela comunidade junto a 
qual exercia suas atividades.O uso de plantas medicinais não estava restrito a 
um ofício de curar específico, mas uma das atividades mencionadas no século 
XIX nos chama a atenção: a de curandeiro, que correspondia à pessoa que 
cuidava das doenças mais comuns com o uso de plantas medicinais nativas.4 

Em 1828, são extintos os cargos de Físico e Cirurgião Mor do Império 
e somente em 1830, aparece um pedido para que facultativos, sangradores, 
parteiras e boticários registrassem suas cartas na Câmara, que era auxiliada 

1. RIBEIRO, Márcia Moisés. A ciência dos trópicos. A arte médica no Brasil do século XVIII. São 
Paulo: Hucitec, 1997. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças - cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Cia das Letras,1993.
2. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. Cit.p.194.
3. PIMENTA Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do 
século XIX. In: CHALHOUB, Sidney et alli (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil. Campinas: 
UNICAMP, 2003.p.308.
4. Ibidem. p.309.
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pela Sociedade de Medicina. Não são mencionados os curandeiros mas, 
aparentemente, a falta de uma carta ou licença não os impedia de exercer sua 
função,pois estes profissionais eram o recurso maior dos pobres e doentes que 
a medicina não conseguia curar.

No período de existência da Fisicatura, o maior motivo para a concessão 
de cartas aos curandeiros era a falta de pessoas mais habilitadas para exercer 
a cura. Uma vez estabelecidas as Faculdades de Medicina e a Sociedade 
Brasileira de Medicina, o monopólio médico forçou estes profissionais a uma 
maior marginalização, não os reconhecendo mais como agentes de cura.5 
Curandeiro tournou-se, então, sinônimo de « charlatão » ou impostor. 

Várias foram as críticas tecidas nos jornais brasileiros e revistas médicas 
do século XIX aos agentes de cura que antes eram praticamente o único 
recurso para os males que afligiam a população. O Archivo Médico Brasileiro, 
em 1848, apontava a ação destes agentes para a cura da embriaguez: 

A velha do Castelo administrava certa mistura de mijo de gato e de assafetida. 
Outro, que morava na Prainha, mandava beber infusão de fedorenta aos negros 
dados ao vício da aguardente, e purgava- os depois violentamente com aloes (itálico 
do original). Havia ainda um negro de Angola que podia ser encontrado na rua dos 
Ciganos, bem no coração da capital do Império, e que havia trazido uma raiz de Minas 
Gerais, com a qual curava os pretos da embriaguez (AMB, abril de 1848).6

Além dos agentes já citados, dentro do universo de cura formal 
também as boticas eram veículos de propagação do conhecimento em plantas 
medicinais. Eram espaços que forneciam medicamentos compostos não 
só por plantas, também dispensando os conselhos para sua utilização. No 
século XVIII, as multas para os profissionais que conservassem ingredientes 
estragados originários da própria colônia era muito maior do que aquelas 
atribuidas aos ingredientes importados já corrompidos7. Este fato nos leva a 
pensar que a matéria-prima para a elaboração de medicamentos se estragava 
com frequencia na viagem transatlântica e que os boticários precisavam 
recorrer e conhecer cada vez mais a flora medicinal local. Por outro lado, 
a frequente  descrição do estado lastimável das boticas e de seus preços 
exorbitantes leva a crer que inúmeras pessoas faziam do quintal sua farmácia, 

5. Ibidem, p.322.
6. PIMENTA, Tânia Salgado. Transformações no exercício das artes de curar no Rio de Janeiro 
durante a primeira metade do Oitocentos. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, 
vol. 11 (suplemento 1). p.79., 2004.
7. RIBEIRO, Márcia Moisés. Op.Cit.,p.25-26.
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recorrendo ao conhecimento popular transmitido através das gerações.8

Vários médicos, botânicos e farmacêuticos pesquisaram sobre 
as plantas medicinais brasileiras no final do século XIX e início do XX, 
publicando diferentes compêndios e formulários. O «  Formulário e guia 
médico », conhecido pelo nome de seu autor – Chernoviz - era um dos mais 
utilizados. Influenciado pelo Iluminismo, Chernoviz via a medicina cientifica 
superior ao conhecimento popular: em sua outra obra, o «  Dicionário 
de medicina popular e ciências acessórias  », o médico deixou clara sua 
«  missão  » de impedir o público leitor de ser alvo de «  charlatanismo  » e 
« erros populares ».9

Podemos observar esta “cruzada”, levada a cabo por alguns profissionais 
de saúde em busca de “esclarecer” o público, presente em outro personagem, 
o médico francês Sigaud. José Xavier Sigaud, como ficou conhecido 
no Brasil, chegou ao Rio de Janeiro em 1825 com o objetivo de clinicar e 
explorar o interior do país como naturalista. Sua imigração foi forçada pelo 
antibonapartismo reinante em seu país natal e foi facilitada pelas boas relações 
mantidas entre Brasil e França.10

Sigaud formou-se em medicina na Universidade de Strasburg em 1818 
e iniciou sua carreira como cirurgião interno do Hospital Geral de Caridade de 
Lyon. Após, mudou-se para Marseille onde se tornou membro da Sociedade 
Real de Medicina daquela cidade e fundou o periódico médico Asclepíade, 
em 1825. Uma vez no Brasil, devido a sua experiência, foi chamado para 
participar da criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1829.11

A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro que se tornaria, 
posteriormente, Academia Imperial de Medicina, dedicava-se à tradução 
dos principais teóricos da higiene oitocentista. Naquele período, a higiene 
tentava explicar a relação possivelmente existente entre as particularidades 
do ambiente e da sociedade brasileiras com seu nível de salubridade ou 
insalubridade. Sigaud se insere neste quadro de pensamento, pois defendia 
que a investigação das relações entre clima e doença poderiam explicar as 
endemias, epidemias e demais doenças existentes no território brasileiro.12

8. Ibidem,p.32-33.
9. EDLER, Flavio Coelho. Boticas & Pharmacias. Uma história ilustrada da farmácia no Brasil.Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra, 2006. p.76
10. FERREIRA, Luiz Otavio. Introdução : José Francisco Xavier Sigaud e a tradução local do higie-
nismo. In: SIGAUD, José Francisco Xavier. Do clima e das doenças do Brasil ou estatística médica 
deste Império. Rio de Janeiro: Fiocruz,2009. p.18-19.
11. Idem.
12. Ibidem, p. 17-21.
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Enquanto representante da ciência médica, cujos mecanismos de 
controle vinham se consolidando no Brasil em especial após a criação da 
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, Sigaud não poderia se furtar à 
crítica a outros agentes de cura que não fossem “legítimos”:

A classe dos curandeiros se divide em duas ordens distintas, os curandeiros 
indígenas e os curandeiros exóticos; esta classificação abrange todos os gêneros, 
espécies e variedades desta milícia guerreira contra a pobre humanidade. À ordem 
dos curandeiros indígenas pertencem todos aqueles que, conhecendo bem ou mal as 
plantas da região, empregam o regime e alguns vegetais para curar mordidas, feridas 
e outras enfermidades. Na segunda ordem, estão os amadores ou especuladores da 
patologia humana, verdadeiros empresários das doenças, que exploram os casos 
graves com lucro, tiram grandes contribuições da credulidade e se servem para tratar 
ou curar os doentes de fórmulas secretas e de métodos truncados pela ignorância, ou 
então de certas aplicaçõesousadas diante das quais a prudência da gente da arte recua 
de pavor.13

A desvalorização do saber e atuação dos agentes populares de cura 
cresceu à medida em que ocorreu o aumento de profissionais habilitados pela 
academia ou controlados pelas autoridades médicas em sua atuação. A obra de 
Sigaud, publicada em 1844, apresenta várias plantas medicinais utilizadas em 
terras brasileiras e, ao mesmo tempo, critica a ação de curandeiros indígenas, 
africanos e mesmo europeus que dela se utilizavam, porém fora dos critérios 
racionais da ciência médica de sua época.

Entre os séculos XIX e XX, muitos outros pesquisadores voltaram sua 
atenção à pesquisa de plantas medicinais, dentro do espírito investigativo 
que vai marcar o olhar do ser humano sobre a natureza característico do 
pensamento europeu no período. Dentre eles, Theodore Peckolt (1822-1912), 
liderou o Laboratório Químico do Museu Nacional na década de 1870 e 
realizou o maior número de análises químicas da flora medicinal brasileira. 
Ele descreveu o princípio ativo da Ficus dolaria (gameleira), a « doliarina », 
usada como vermífugo, purgativo, depurativo e anti-sifilítico. A planta já 
era de uso pelos curandeiros contra «  opilação  » ou acilostomose. Peckolt 
estudou outros princípios ativos de plantas indígenas como a agoniadina, a 
anchietina, andirina, angelina e carobina.14

O isolamento de princípios ativos das plantas medicinais, nativas ou 

13. SIGAUD, José Francisco Xavier. Do clima e das doenças do Brasil ou estatística médica deste 
Império. Rio de Janeiro: Fiocruz,2009. p.131.
14. Ibidem,p.77
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não, foi importante na fabricação de medicamentos pela nascente « indústria 
farmacêutica  » brasileira, representada por laboratórios e boticas. O 
Laboratório da Flora Brasileira, por exemplo, produzia o « vinho ferruginoso 
quinado de ananás  » e as «  pílulas depurativas de velamina  »15. Muitos 
produtos da farmácia nacional eram anunciados nas páginas dos jornais 
e em almanaques e vários deles eram à base de plantas medicinais.Porém, 
o acesso aos produtos farmacêuticos era restrito às camadas mais ricas da 
sociedade brasileira. Os mais pobres contavam com remédios caseiros ou 
recomendados por curandeiros ou barbeiros sangradores. É interessante 
notar que esta medicina popular – base para a pesquisa cientifica sobre a ação 
das plantas nos quadros de adoecimento- nunca despareceu.

A convivência entre medicina popular e científica pode ser fartamente 
observada em momentos de epidemia. A Gripe Espanhola, que grassou 
mundialmente em 1918, é um exemplo. A epidemia, até fins de novembro 
daquele ano, havia atingido várias partes do globo de forma extremamente 
virulenta e letal.16Os primeiros brasileiros infectados pela doença foram os 
componentes da missão médico-militar enviada à Europa por ocasião da 
Grande Guerra. Quando atracaram em Dacar, na África, tiveram contato 
com a Gripe, que dizimou cerca de cem tripulantes, pressionando o rápido 
retorno dos sobreviventes ao Brasil.17

No final de setembro de 1918, a Gripe Espanhola atingiu quatro portos 
brasileiros e é difícil saber o número exato de mortos: estatisticamente, 
chegou-se ao número de 35.240 falecidos, mas estima-se que esta cifra 
seja bem maior.18 O que se sabe, certamente, é que a epidemia modificou o 
cotidiano dos brasileiros: diante da possibilidade de contágio, era necessário 
se resguardar da circulação em certos espaços e do exercício de atividades 
do dia-a-dia que pudessem ser suscetíveis ao adoecimento. Além do mais, 
o medo da doença fez com que a população recorresse às farmácias e aos 
agentes de cura disponíveis para tentar evitar o mal19.

Diferentes métodos de cura eram oferecidos na ocasião, que variavam 
desde a medicina acadêmica até a homeopatia, curas espíritas e medicina 
popular. Muitas recorriam ao uso de plantas medicinais: a quina (Cinchona 

15. Ibidem, p. 78.
16. BERTOLLI FILHO, Claudio. A Gripe Espanhola em São Paulo, 1918. Epidemia e Sociedade.São 
Paulo: Paz e Terra, 2003. p.71.
17. Ibidem, p. 73.
18. Ibidem, p.74.
19. Ibidem, p. 212.
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L.), por exemplo, fazia parte do rol de plantas mais buscadas, desde os 
tempos coloniais. A planta era usada na Europa desde o século XVII para 
combater a malária e se tornou medicamento primordial durante a entrada 
do povoamento no interior do Brasil, uma vez que os desbravadores sofriam 
de variadas febres. Por esta ação antifebrífuga, os preparados à base de quina 
foram muito oferecidos e procurados durante a Gripe Espanhola, provocando 
o encarecimento do produto nas farmácias20.

Outras substâncias – dentre elas ervas medicinais ou produtos delas 
extraídos - foram vendidas pelo Serviço Sanitário em São Paulo, por ocasião 
do aparecimento dos primeiros casos de Gripe Espanhola: mentol, tintura 
de iodo, cânfora, essência de canela, vaselina mentolada, sulfato de sόdio 
e de magnésia, bem como sal de quinino.21 Os ervanários da cidade de São 
Paulo indicavam, como preventivo e curativo da influenza, o chá da casca 
de marapuama (Acanthes virilis);  além desta outra planta, o melão-de-são-
caetano (Momordica charantia) também foi utilizado na ocasião, em forma 
de banhos e infusões.22

Por outro lado, a população também se valia de medicamentos 
corriqueiros como canela, limão, alho, cebola, sal e pimenta. Uma depoente, 
entrevistada por Eclésia Bosi no livro Memόria e Sociedade e citada por 
Claudio Bertolli Filho, revela: “Diziam que quem comesse um dente de 
alho misturado na comida se salvava; comíamos todo o almoço um dente 
de alho. Mamãe usava um patuá de alho na mão para cheirar. Uma senhora 
substituiu o colar de pérolas por um colar de alho”.23 O uso de plantas por 
parte da medicina popular era guiado por concepções de saúde, doença e 
cura que necessariamente não eram aprovadas ou partilhadas pela medicina 
acadêmica.

Os primeiros laboratórios brasileiros foram originados das boticas e, 
por sua vez, foram o embrião da indústria farmacêutica. Em um primeiro 
momento, que abarca o final do século XIX e os trinta primeiros anos do século 
XX, os estabelecimentos utilizavam extratos vegetais e produtos de origem 
mineral como matéria prima para a produção de medicamentos. Os produtos 
vendidos nas farmácias vinham da manipulação de receitas realizada pelo 

20. BERTUCCI, Liane Maria. Remédios, charlatanices...e curandeirices. Práticas de cura no período 
da Gripe Espanhola em São Paulo. In: CHALHOUB, Sidney et alli (org.). Artes e ofícios de curar 
no Brasil. Campinas: UNICAMP, 2003.p.199-200.
21. Ibidem, p. 201.
22. BERTOLLI FILHO, Claudio. Op. Cit. p.130.
23. Ibidem, p.127.



203

próprio estabelecimento, preparados originados dos laboratórios brasileiros, 
que formavam a nascente indústria farmacêutica brasileira ou da importação 
de medicamentos.24

A partir da década de 1920, a indústria farmacêutica brasileira entrou 
em franco crescimento, e, embora fosse menor do que a estadunidense, naquele 
momento detinha o mesmo nível tecnológico que esta.25A diferenciação 
maior existente neste período se refere às estratégias de comercialização 
dos medicamentos. Outro fator que promoveu a ascenção da indústria 
estadunidense e européia, a partir da década de 1930, foram os investimentos 
maiores em pesquisa, contrariamente ao que ocorreu no Brasil.

O desenvolvimento da indústria farmacêutica provocou várias 
transformações no ato terapêutico, mais precisamente na forma de acesso e 
nas características dos remédios utilizados para sanar doenças e males. Se, em 
décadas anteriores, o medicamento era feito pelo boticário em seu laboratório, 
após anos 1930, principalmente, esta realidade vai ceder à crescente produção 
da indústria farmacêutica nacional e internacional. Isto provocou uma 
profunda crise na profissão farmacêutica: os farmacêuticos  passam, de 
elaboradores e manipuladores de substâncias que se transformariam em 
medicamentos, a meros vendedores de mercadorias.26 

Esta modificação no papel do farmacêutico foi acompanhada pela 
tranformação do saber  médico: cada vez menos receitas apresentavam a 
fórmula a ser aviada pelo farmacêutico, uma vez que o ensino médico vai 
abandonando as cadeiras que habilitavam o profissional para esta função. 
A indústria farmacêutica passa a  informar o médico sobre seu produto, 
utilizando, entre outros elementos, seus representantes distribuidores de 
“amostras grátis” e  as propagandas farmacêuticas destinadas a este público. 
Vale à pena lembrar que esta indústria foi igualmente responsável por garantir, 
financeiramente, a circulação de várias revistas médicas27.

O estudo sobre a propaganda farmacêutica, especialmente aquela 
destinada ao público leigo, é revelador sobre o processo de ascenção dos 
medicamentos industrializados sobre os “caseiros” e aqueles manipulados 
pelos antigos boticários. A propaganda de medicamentos no Brasil vai 

24. TEMPORÃO, José Gomes. A propaganda farmacêutica e o mito da saúde. Rio de Janeiro: 
Graal, 1986. p. 26.
25. Ibidem,p.28
26. SIGOLO, Renata Palandri. A saúde em frascos. Concepções de saúde, doença e cura; Curitiba, 
1930-1945. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998.
27. Idem.
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tomando formas mais sofisticadas e, se compararmos o final do século XIX e o 
século XX em especial após sua terceira década, podemos perceber a crescente 
importância deste produto no cotidiano da sociedade. A propaganda sinaliza 
como o medicamento se transformou cada vez mais em um bem de consumo 
que pode ser obtido com certa autonomia em relação ao médico e até mesmo 
ao farmacêutico28: através da divulgação nas páginas de periόdicos –e do 
conhecimento popular- há o estímulo a seu consumo de forma direta, através 
da automedicação.

 Além da propaganda farmacêutica, as farmácias se transformam 
em locais onde outros tipos de produto poderiam ser comercializados, 
ressaltando o papel do farmacêutico como vendedor de um bem de consumo. 
Este bem, por sua vez era produto da tecnologia e , enquanto bem simbólico, 
representava a “segurança” e “eficácia” da ciência, em contraposição aos 
medicamentos preparados artesanalmente.29 É interessante notar como a 
familiaridade com medicamentos industrializados fez com que algumas 
plantas medicinais fossem renomeadas a partir dos produtos farmacêuticos 
destinados a sanar os mesmos males, como é o caso da novalgina (Achillea 
millefolium) e do doril (Alternanthera brasiliana).30

Na década de 1940, com as dificuldades decorrentes da Segunda 
Guerra Mundial, os laboratórios nacionais passaram a entrar em crise e a 
serem incorporados por multinacionais em um processo que culminou com a 
instalação de várias empresas farmacêuticas no final do século XX.31 Também 
os medicamentos sofreram, no mesmo período, uma sensível modificação 
em sua composição: passaram a ser cada vez mais produzidos a partir de 
substâncias sintetizadas em laboratório. Se observarmos as propagandas 
farmacêuticas voltadas ao público leigo, enquanto no final do século XIX e 
início do XX temos a apresentação de substâncias vegetais na composição 
do medicamento, que facilitariam seu reconhecimento pelo público, após 
as décadas de 1920 e 1930 estes ingredientes passam a ser cada vez menos 
mencionados. Mesmo tendo em sua composição plantas medicinais – ou 
seus princípios sintetizados- isto praticamente não é colocado em valor pela 
propaganda.

28. LEFÈVRE, Fernando. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Cortez, 1991. 
p. 82.
29. SIGOLO, Renata Palandri. Op. Cit. p. 79.
30. LORENZI, Harri; MATOS, F.J. Abreu. Plantas Medicinais no Brasil. Nativas e exóticas. Nova 
Odessa: Plantarum, 2008. 109  e 46.
31. EDLER, Flavio Coelho. Op. Cit.,p.108
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 O crescimento da indústria farmacêutica inibiu o uso de plantas 
medicinais como recurso terapêutico. Também o médico e o farmacêutico 
passaram a conhecer cada vez menos suas características e seu uso32 em 
tratamentos, como foi afirmado anteriormente, sendo que vários elementos 
contribuiram para esta perda de saberes. No final dos anos de 1920 e 1930, 
houve a melhoria nas técnicas de produção sintética das subtâncias usadas 
no fábrico de medicamentos, geradas através da reprodução de substâncias 
naturais ou a partir de pesquisas químicas.33Este processo provocou,  nas 
décadas de 1930 e 1940, a revisão da Farmacopeia Brasileira, que perdeu 
grande parte de seu conteúdo  referente aos produtos utilizados na farmácia 
tradicional e provenientes da flora medicinal brasileira34.

 Nas décadas de 1950 e 1960, com a criação da CAPES e do CNPq,  
políticas mais recentes foram incorporadas sob orientação destas agências 
de fomento à pesquisa, como a saída de pesquisadores para a formação 
no exterior. Desta forma, foi possível introduzir no Brasil novas técnicas e 
equipamentos desenvolvidos em outros países com maior desenvolvimento 
tecnológico. Porém, isto não alterou o ensino de graduação e os currículos 
universitários na área da saúde continuaram se distanciando do ensino 
em plantas medicinais. O incentivo à pesquisa em plantas medicinais 
não se traduziu em uma política governamental estratégica para a área, 
permanecendo um setor de pesquisas de “segunda linha” em comparação à 
investigação de substâncias sintéticas.35

 Em 1967, ocorreu o primeiro Simpósio de Plantas Medicinais do 
Brasil, resultante do movimento de pesquisadores na área. Uma das críticas 
feitas pelos apoiadores do evento era o paradoxo entre a incipiente pesquisa 
na área, quando contrastada com o fato de que 80 % dos produtos usados 
na terapêutica provinham ou eram sintetizados a partir de fonte natural36. 
O Simpósio foi organizado na Santa Casa de Misericórdia e proporcionou 
a integração entre as áreas de farmacologia, botânica e química. No mesmo 
período, outro movimento de cunho internacional se construía com a 
valorização, da OMS, do uso de saberes tradicionais em saúde, como será 
abordado no texto complementar a seguir.

32. FERNANDES, Tania Maria. Plantas Medicinais: memória da ciência no Brasil. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2004. p.39
33. Ibidem, p. 33.
34. Ibidem, p. 34.
35. Ibidem,p. 44-45.
36. Ibidem, p. 59.
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 Em 1971, foi criada a CEME, Central de Medicamentos a fim 
de organizar a produção e distribuição de medicamentos no Brasil.37Este 
órgão acabou sendo um dos principais  financiadores da pesquisa da flora 
medicinal. Apesar de ter desenvolvido testes de comprovação farmacológica 
em plantas medicinais,não foi capaz de produzir medicamentos a partir 
deles, mesmo sendo este um de seus objetivos.38Porém, Marcos Queiroz 
aponta que a CEME, desde 1983, promove um programa de levantamento 
de plantas medicinais brasileiras que visa estudar as espécies mais utilizadas 
pela população, com o objetivo de desenvolver medicamentos de baixo custo. 
Cinco plantas foram apontadas como potencialmente viáveis para produção 
industrial: guaco (Mikania glomerata), quebra-pedra (Phyllantus niruri), 
espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) e embaúba (Cecropia glazioui).39

É necessário ressaltar que a difusão do uso de medicamentos 
industrializados foi um dos fatores estimulantes da crescente medicalização 
da sociedade. Por medicalização podemos entender o “processo por meio 
do qual problemas encontrados na vida cotidiana são reinterpretados como 
problemas médicos”40, que é resultante, entre outros fatores, das pressões 
econômicas da indústria da saúde em busca de lucro e da ideia, veiculada 
pela medicina, de bem estar total. Segundo esta noção, ninguém é totalmente 
são e sim, potencialmente doente: o foco é a doença e não o ser humano em 
sua integralidade.

No processo de medicalização da sociedade, o medicamento adquire 
o papel protagonista de “pílula mágica” que promete resolver, de forma quase 
que instantânea, a todos os “problemas de saúde”, muitos deles decorrentes 
das próprias características econômicas da sociedade em que vivemos. 
Traços psicológicos como timidez, ansiedade, agitação recebem atenção 
farmacologica, muitas vezes de forma superficial, com o objetivo de “devolver” 
ao indivíduo uma vida ativa , para que ele possa “servir de forma produtiva” a 
sociedade. Excesso de peso, disfunções sexuais, envelhecimento entre outras 
“doenças” tem promessa de cura imediata, promovendo grande crescimento 
do setor farmacêutico41.

37. CORDEIRO, Hesio de Albuquerque. Estado e indústria farmacêutica:as estratégias da medi-
calização. In: _____. GUIMARÃES, Reinaldo. Saúde e medicina no Brasil: contribuição para um 
debate. Rio de janeiro: Graal, 1984. p. 259-293.
38. FERNANDES, Tânia Maria. Op. Cit. p. 96.
39. QUEIROZ, Marcos S. Saúde e doença: um enfoque antropolόgico. Bauru: EDUSC, 2003. p.143-
144.
40. FUREDI, Frank. Apud: DUPAS, Gilberto. O mito do progresso. São Paulo: UNESP, 2006. p. 173.
41. Ibidem, p. 144-145.
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Obviamente, o quadro de medicalização da sociedade não pode 
ser revertido apenas através do uso de plantas medicinais. Não é a forma 
terapêutica em si que pode provocar a reflexão dos indivíduos sobre seu 
comportamento, atitudes e decisões em relação à saúde e à doença. Neste 
sentido, a revalorização do uso de plantas medicinais, como a contida na 
Política de Práticas Integrativas e Complementares, por si sό não promove 
esta reflexão, uma vez que é possível utilizar a flora medicinal com a mesma 
lógica de quem usa um medicamento industrializado. Para tanto, o uso de 
plantas medicinais não pode estar atrelado à lógica mercadológica nem pode 
se limitar ao saber científico como imposição de verdade.

 O conhecimento em plantas medicinais é capaz de proporcionar a 
reflexão sobre os processos de produção e de conhecimento sobre a saúde, 
a doença e o corpo, possibilitando aliar o indivíduo à própria ideia de saúde 
ambiental. Ao cultivar o conhecimento sobre a flora medicinal, é possível 
pensar e questionar sua produção, seu uso, a partilha cooperativa e gratuita 
de seu conhecimento, a compreensão e atenção com seu próprio corpo e 
daqueles entes próximos, os cuidados e a integração com o meio ambiente 
onde vivemos.
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