
EXTRATOS DE PLANTAS E SAÚDE

1. Identificação 

Obrigatória: Não 
Carga Horária: 60
Créditos: 04
Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

2. Ementa

Histórico do uso de extratos de plantas medicinais pelas populações tradicionais; Uso de plantas
medicinais e os indicadores de saúde; Introdução aos mecanismos farmacológicos dos extratos
medicinais;  Métodos para produção dos extratos medicinais:  aquoso; etanólico; óleo essencial;
Bases  metodológicas  da  produção  dos  extratos  e  sua  composição;  Introdução  à  avaliação  da
composição dos extratos medicinais. 

3. Objetivo

Discutir a tradição do uso de plantas medicinais pela população; aprofundar conhecimentos sobre
as plantas medicinais e seu uso para melhoria da qualidade de vida; Conhecer os mecanismos
farmacológicos  através  dos  quais  os  extratos  desencadeiam seus  efeitos;  discutir  as  bases  dos
métodos de extração dos componentes das plantas e sua composição.
 
4. Justificativa

A população nordestina notadamente tem tradição no uso de plantas medicinais para melhoria da
qualidade  de  vida.  O estudo da  flora  nordestina,  especialmente  dos  constituintes  dos  extratos
obtidos por meio de preparados destas plantas é essencial para averiguar e/ou validar as indicações
de uso destes preparados para a melhoria da qualidade de vida da população. Adicionalmente,
pode representar a criação de alternativas de tratamento a baixo custo para a população.
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