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O uso de plantas medicinais no tratamento de doenças é uma prática antiga,
 repassada de geração a geração. Os naturalistas que em suas viagens passaram
 por São João del-Rei, relataram o uso de plantas medicinais pela população local.
 Ademais, é cada vez maior a utilização da fitoterapia nos serviços de atenção à
 saúde, como uma alternativa eficaz, segura e de qualidade. Logo, a proposta de
 um estudo que levante dados sobre o uso de plantas medicinais pela população
 de São João del-Rei e profissionais da área da saúde se fez necessária. Os
 dados assim obtidos nos possibilitaram analisar a situação atual e desenvolver
 novos projetos.

Foram realizadas 400 entrevistas com a população e 51 com os profissionais da
 área de saúde. Para o levantamento junto à população, a técnica de amostragem
 utilizada foi a do tipo estratificada proporcionalmente dividida segundo o número
 de habitantes de cada bairro. Para os profissionais de saúde, consideraram-se
 médicos, enfermeiros, auxiliares em enfermagem e agentes comunitários das
 unidades públicas de saúde da cidade. Realizaram-se entrevistas estruturadas e
 aplicação de questionários para ambos.

Entre a população sanjoanense, o uso de plantas medicinais é amplamente
 difundido, 78,5% (n= 314). Mas, apesar de 98% (n=50) dos profissionais da
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 saúde terem afirmado que conhecem o que é Fitoterapia, apenas 57% (n=29)
 desses afirmaram terem-na utilizado no tratamento de suas enfermidades e de
 seus familiares.

Em suas práticas profissionais, 63% (n=32) dos entrevistados afirmaram ter tido
 contato com a Fitoterapia.

Quanto a uma possível implantação das práticas fitoterápicas no Sistema Único
 de Saúde, ambas as populações são favoráveis: 100% (n=51) entre os
 profissionais da saúde e 99% (n=396) na população sanjoanense.

Conclui-se, a partir deste levantamento, que há um uso predominante de plantas
 medicinais pela população sanjoanense e uma boa aceitação da possível
 implantação de serviços fitoterápicos da rede pública de saúde.
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