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Estima-se que 85% da população mundial depende da fitoterapia na atenção primária da 
saúde. Neste sentido, o Brasil estabeleceu diretrizes através de Políticas Nacionais, afim de 
promover o uso racional de plantas medicinais e afins no Sistema Único de Saúde, como 
forma de tratamento alternativo. Contudo, para que tais políticas tenham sucesso, considera-
se fundamental o conhecimento do perfil sociocultural dos usuários de plantas medicinais 
de uma determinada população, visando direcionar as ações de planejamento e implantação 
de programas com plantas medicinais a determinado público alvo. O estudo objetivou 
conhecer o perfil sociocultural da população rural de São Paulo das Missões. Este estudo faz 
parte de um projeto mais amplo, aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa da UFFS. A 
coleta de dados ocorreu na zona rural do município, por meio de entrevistas 
semiestruturadas, relacionadas a informações socioculturais dos usuários de plantas 
medicinais, no período de agosto/2016 a abril/2017. Os potencias participantes foram 
indicados por agentes comunitários de saúde da área rural do município. Foram realizadas 
70 entrevistas, sendo que 84,29% dos participantes foram do sexo feminino. Sobre a faixa 
etária, os entrevistados relataram idades variando entre 26-76 anos. Pode-se observar que 
76,47% dos participantes tem mais de 50 anos. Destes, houve maior frequência de pessoas 
na faixa de 56-60 anos, perfazendo 19,12%, seguida das faixas etárias de 51-55 e 66-70 anos, 
ambas englobando 16,18% cada. Sobre a ocupação profissional, 94,29% dos participantes 
são agricultores e o restante variou entre aposentados, cabelereira e dona de casa. Referente 
ao grau de escolaridade, 80,00% possui Ensino Fundamental Incompleto, 11,43% Ensino 
Médio Completo, 7,14% Ensino Fundamental Completo e 1,43% Ensino Médio Incompleto. 
Com os resultados do presente estudo, conclui-se que foi possível identificar características 
sobre o perfil dos usuários de plantas medicinais do município e tais informações poderão 
auxiliar na implantação de programas (planejamento e inserção) que estimulem a utilização 
de plantas medicinais de forma racional e eficaz na área rural do município. 
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