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RESUMO 

 

LEVANTAMENTO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR AGRICULTORES DE 

MUNICÍPIOS DE SERGIPE 

 

Gabriela Santana Reis, Lagarto, 2018. 

 

O uso das plantas medicinais representa um método terapêutico muito difundido em 

diversas regiões do mundo desde os primórdios da civilização. Esta prática está 

incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006 e corresponde ao 

tratamento de escolha para diversos problemas, sobretudo para populações que tem 

acesso frequente a áreas rurais. Por esta razão, este trabalho buscou avaliar o uso 

das plantas medicinais entre citricultores de Lagarto e Salgado-SE. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter epidemiológico e observacional do tipo transversal, cujas 

informações foram obtidas através da aplicação de um questionário semi-

estruturado a trabalhadores rurais inseridos no cultivo de laranja. No momento das 

entrevistas foram coletadas informações sobre os aspectos sociodemográficos, 

plantas utilizadas, finalidade terapêutica das plantas, principais problemas de saúde 

que acometem os trabalhadores, medicam entos utilizados, entre outros. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Grande parte dos 

participantes da pesquisa eram homens, adultos, com baixo nível de escolaridade. 

70,0% relataram fazer uso de plantas medicinais para fins terapêuticos e relataram 

desconhecer que plantas medicinais possam fazer algum tipo de mal à saúde. Em 

ambas localidades a erva cidreira foi a planta mais citada com 54,7%. Em relação a 

finalidade 51,9% apontaram para o alívio de dores em geral, sendo as folhas a parte 

da planta mais empregada. Através deste estudo, pode-se concluir que a utilização 

de plantas medicinais é uma prática ainda bastante difundida nos dias atuais, com 

expressiva importância para populações rurais que fazem uso da terra não apenas 

para obter recursos financeiros, mas também para extrair elementos aplicados à sua 

própria subsistência, contribuindo para o fortalecimento da preservação do saber 

popular sobre plantas medicinais.   

 

Palavras-chave: Ervas terapêuticas; Etnobotânica; Trabalhadores rurais. 



6 

 

 
 

ABSTRACT 

 

SURVEY OF THE USE OF MEDICINAL PLANTS BY FARMERS OF 

MUNICIPALITIES OF SERGIPE 

 

Gabriela Santana Reis, Lagarto, 2018. 

 

The use of medicinal plants represents a very widespread therapeutic method in 

several regions of the world since the dawn of civilization. This practice has been 

incorporated into the Unified Health System (SUS) since 2006 and corresponds to 

the treatment of choice for various problems, especially for populations that have 

frequent access to rural areas. For this reason, this work sought to evaluate the use 

of medicinal plants among citrus growers of Lagarto and Salgado-SE. This is an 

epidemiological and observational cross-sectional study, whose information was 

obtained through the application of a semi-structured questionnaire to rural workers 

inserted in the orange crop. At the moment of the interviews were collected 

information about the sociodemographic aspects, plants used, therapeutic purpose of 

the plants, main health problems that affect the workers, medicines used, among 

others. This project was approved by the Research Ethics Committee. Most of the 

participants in the survey were men, adults, with low level of schooling. 70.0% 

reported making use of medicinal plants for therapeutic purposes and reported not 

knowing that medicinal plants can do some kind of ill to health. In both localities the 

lemon grass was the most cited plant with 54.7%. Regarding the purpose 51.9% 

pointed to the cure of pain in general, the leaves being the part of the plant most 

used. Through this study, it can be concluded that the use of medicinal plants is a 

widespread practice today, with significant importance for rural populations who use 

land not only to obtain financial resources, but also to extract elements applied to 

their own subsistence, contributing to the strengthening of the preservation of popular 

knowledge about medicinal plants. 

 

Keywords: Therapeutic herbs; Ethnobotany; Rural workers. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde os tempos mais antigos, a história da utilização de plantas medicinais vem 

mostrando que as mesmas fazem parte da evolução humana e foram as primeiras 

práticas terapêuticas empregadas por diversas e diferentes povoações para a cura de 

inúmeras enfermidades(1). O reconhecimento das propriedades curativas ou nocivas dos 

vegetais ocorria através do saber empírico, ou seja, da observação feita pelo homem do 

comportamento dos animais quando consumiam alguma planta. Além disso, haviam os 

relatos místicos em que se atribuíam às plantas poderes divinos, pois seu consumo fazia 

parte de rituais religiosos entre os homens e os deuses(2).  

No Egito antigo foi manuscrito o Ebers Papirus, visto como um dos mais remotos e 

importantes tratados médicos, datado do século XVI antes da era cristã, apresentando 

cerca de 700 drogas vegetais e 811 prescrições variadas com suas fórmulas específicas. 

Dentre elas, algumas plantas ainda muito utilizadas hoje em dia como Aloe vera (babosa), 

Mentha piperita (hortelã), Foeniculum vulgare Miller (funcho) e Cassia angustifólia Vahl 

(sene) para fins medicinais. Estes antigos papiros revelavam que, a partir de 2000 a.C., 

grande quantidade dos curandeiros empregavam as plantas medicinais como remédio e 

considerava a doença como resultado de causas naturais, e não como consequência dos 

poderes de espíritos nefastos(3). 

No Brasil, os primeiros conhecedores sobre plantas medicinais foram os pajés que 

realizavam rituais de cura utilizando diversas ervas medicinais disponíveis em seus 

arredores. Com a expansão das navegações e descoberta de novos continentes, muitas 

plantas foram trazidas por povos europeus e africanos. Com a hibridização cultural, as 

influências europeias e africanas foram acrescentadas ao saber popular brasileiro, 

tornando-o mais rico e potente(4). 

De fato, o território brasileiro abriga umas das mais ricas floras medicinais do 

mundo, contando com mais de 55.000 espécies registradas de um total estimado entre 

350.000 a 550.000, sendo que apenas 8% das espécies vegetais da flora brasileira foram 

estudadas e 1.100 dos vegetais foram avaliados quanto as suas propriedades medicinais. 

Diante disso, análises etnobotânicas são de grande importância no Brasil, visto que, 

existe um número muito grande de espécies ainda desconhecidas necessitando assim, a 

realização de mais pesquisas nesta área(5). 
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Além de conhecido por sua ampla biodiversidade vegetal, o Brasil possui uma 

cultura diversificada, rica pelos seus costumes e tradições. O saber popular sobre plantas 

medicinais é visto como um conhecimento tradicional muito importante ainda nos dias de 

hoje, uma vez que representa um campo de estudo para descoberta de novas plantas e 

produção de novos medicamentos fitoterápicos(6).  

Nesse contexto, a etnobotânica vem sendo definida como o estudo das sociedades 

humanas e suas interações ecológicas, simbólicas e culturais com as plantas que 

colabora para o conhecimento de diversas espécies medicinais(7). Já segundo Oliveira(8), 

a etnofarmacologia é definida como: “exploração científica interdisciplinar de agentes 

biologicamente ativos, tradicionalmente, empregados ou observados pelo homem”. 

Ambas apresentam como primordial característica, o contato direto com as populações 

tradicionais, procurando conservar todo o saber da relação de reciprocidade entre o 

homem e a vegetação de uma comunidade(2). 

Deste modo, a coleta de informações sobre todos os possíveis usos de plantas 

medicinais, não seriam possíveis sem os estudos etnobotânicos. Além disso, as 

pesquisas acerca da utilização de plantas medicinais fornecem informações fundamentais 

para a elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos sobre 

determinadas plantas, tornando viável iniciar uma pesquisa científica baseando-se no 

conhecimento popular de diversas populações economizando tempo e gastos financeiros. 

Entretanto, o número de estudos etnobotânicos realizados no Brasil ainda é relativamente 

muito baixo quando comparado a pesquisas de outras áreas da botânica(9,10). 

O saber empírico da população sobre plantas medicinais e a transmissão das 

informações entre gerações são de elevada importância, pois ressaltam o indivíduo como 

peça constituinte do fator histórico e tradicional, atuando como princípios de valorização 

sociocultural(11). Neste sentido, é por meio das análises etnobotânicas que se revela o 

perfil de um determinado grupo de pessoas, podendo elas pertencer a diversas 

comunidades como de áreas de quilombolas, indígenas, meios rurais ou urbanos. E 

através destes estudos é possível expor a relação de reciprocidade existente entre o 

homem e a planta medicinal, revelando seus costumes e suas singularidades. Assim, se 

torna possível a extração de informações benéficas sobre o manuseio e aplicação de 

plantas para uso terapêutico(12). 
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A disseminação desses conhecimentos acontece principalmente pela oralidade, 

evidenciando que o saber empírico de plantas é vulnerável ao esquecimento. Desta 

forma, o registro dessas informações torna-se vital para impedir sua perda e assegurar 

sua perpetuação por longos anos(13). 

Por todas estas razões, o Ministério da Saúde, em 2006, criou a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) incorporando ao Sistema Único de 

Saúde recursos já conhecidos e utilizados pela população como plantas medicinais e os 

fitoterápicos. Além destas, outras práticas foram recentemente adicionadas ampliando 

ainda mais a política como homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, a 

medicina antroposófica, termalismo, crenoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança 

circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, 

reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, aromaterapia, apiterapia, bioenergética, 

constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, ozonioterapia, terapia de 

florais e yoga.  Desde então, essas práticas vêm crescendo no Brasil por ser uma política 

pública que visa ampliação do atendimento ao paciente em todos os níveis de atenção à 

saúde(14,15). 

Nesse sentido, com a elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF) tornou-se possível garantir à população o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, o seu acesso seguro e promover o uso sustentável da 

biodiversidade. Deste modo, a consolidação desta prática no SUS pode contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando outras práticas de cuidado à 

saúde, além das convencionais, oferecidas pelo modelo biomédico(14).  

Como pode ser visto em um trabalho feito por Zeni(16) com intuito de investigar o 

uso de remédios caseiros pelos usuários da Atenção Primária da Saúde do município de 

Blumenau-SC, 21,9% dos entrevistados usam plantas medicinais como principal remédio 

caseiro, sendo estas plantas obtidas principalmente em suas casas. Desta forma, o uso 

de plantas foi considerada a principal alternativa terapêutica utilizada por esta população. 

Dentre as plantas mais citadas destacaram-se Lippia alba (erva-cidreira), Matricaria 

chamomilla (camomila), Mentha sp. (hortelã) e Citrus limon (limão). 

As comunidades rurais possuem uma estreita relação com plantas medicinais, isto 

em razão da disponibilidade do vegetal, geralmente cultivada em quintais, coletadas em 

mata ou adquiridas no mercado. Este uso pode ser justificado pela precariedade de 
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assistência médica convencional, sendo as plantas na maioria das vezes, consideradas o 

único recurso disponível para a cura de certas injúrias. Entretanto, a aplicação desse 

recurso não se limita apenas às áreas rurais, mas sim em qualquer comunidade que 

compartilhe de conhecimentos sobre plantas medicinais para a cura de problemas de 

saúde de maior ou menor complexidade(17). 

No estado da Paraíba foi realizado um levantamento sobre as plantas mais 

utilizadas por uma população residente da zona rural (sítio massapê) e de uma 

comunidade urbana (bairro Monte Santo). Foram observadas as seguintes plantas 

medicinais utilizadas pela população da área urbana: Vernonia condensata Baker (boldo), 

Lippia alba (erva-cidreira), Chenopodium ambrosioides (mastruz) e Mentha sp (hortelã 

miúda). Já na área rural as mais citadas foram Chenopodium ambrosioides (mastruz), 

Plectranthus amboinicus (Lour.) (hortelã da folha grossa) e Lippia alba (erva-cidreira). 

Estes resultados indicam que o conhecimento etnobotânico nas áreas urbana e rural do 

município é muito semelhante e que o uso de plantas medicinais ainda é bastante 

frequente(18). 

Se tratando das doenças que mais motivam as populações a buscar tratamento 

com plantas medicinais encontravam-se aquelas consideradas enfermidades de menor 

gravidade tal como aquelas vistas como mais complexas. Segundo Leandro(19) em uma 

abordagem etnobotânica no assentamento do município de Anapu – PA, verificou que 

grande parte dos entrevistados faz uso das plantas quando o problema é considerado de 

menor gravidade e dentro das doenças mais recorrentes e tratadas entre os moradores 

do assentamento a gripe, diarreia, problemas renais, dor de barriga e gastrite. 

Em contrapartida, as indicações terapêuticas mais mencionadas na pesquisa 

realizada na comunidade rural Bezerro Morto, município de São João da Canabrava – PI, 

se direcionavam para a cura de complicações de saúde como gripe, má digestão, 

nervosismo, hipertensão, contusões, dor de barriga, dor de coluna, fratura, gastrite, 

insônia, azia, inflamação do fígado, inflamação dos rins, dores nos rins, cicatrização, 

inflamação genital feminina, bronquite, queimadura, sinusite, tosse, febre, enjoo, 

circulação, inflamação na bexiga e infecção intestinal (20)
. 

Deste modo, diante da relevante contribuição histórica das plantas medicinais e da 

extensa biodiversidade brasileira, este estudo pretendeu avaliar o uso de plantas 

medicinais por citricultores residentes dos municípios de Lagarto e Salgado do estado de 
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Sergipe, sob a hipótese de que trabalhadores rurais fazem uso de plantas medicinais 

devido ao fácil acesso e conhecimento popular, uma vez que residem em áreas de 

extensa valorização dos recursos naturais.    
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2 OBJETIVOS 

 

GERAL  

 

Realizar um levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pelos 

citricultores dos municípios de Lagarto e Salgado do Estado de Sergipe.  

 

ESPECÍFICOS  
 

Traçar o perfil sociodemográfico dos citricultores que utilizam plantas medicinais 

como tratamento alternativo à saúde; 

Averiguar as principais doenças que acometem a saúde dos trabalhadores; 

Estabelecer o perfil das plantas medicinais utilizadas por citricultores para o 

tratamento de doenças; 

Conhecer a finalidade terapêutica das plantas medicinais utilizadas, conforme o 

saber popular; 

Compreender as formas de obtenção e uso das plantas medicinais pelos 

citricultores. 
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3 MANUSCRITO 

 

 

Levantamento do uso de plantas medicinais por agricultores 

de municípios de Sergipe 

 

 

 

Survey of the use of medicinal plants by farmers of 

municipalities of Sergipe 

 

 

 

¹Reis, Gabriela Santana; 2Kaiser, Cláudia Cristina; 3Alvim-Pereira, Fabiano; 4,*Guimarães, 

Adriana Gibara; 

 

1Departamento de Farmácia, 2Núcleo de Medicina; 3Departamento de Odontologia 

4Departamento de Educação em Saúde, Universidade Federal de Sergipe, Campus 

Lagarto, Lagarto, SE, Brasil. 

 

 

 

*  Autor de correspondência: Adriana Gibara Guimarães. Departamento de Educação 

em Saúde, Universidade Federal de Sergipe, Avenida Governador Marcelo Déda, 13, 

Centro Lagarto/SE CEP 49400-000 Tel.: +55-79-21056645; fax: +55-79-3212-6640. 

adrianagibara@pq.cnpq.br; adrianagibara@hotmail.com. 

mailto:adrianagibara@hotmail.com
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Resumo 

O uso das plantas medicinais representa um método terapêutico muito difundido em 

diversas regiões do mundo desde os primórdios da civilização. Esta prática está 

incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006 e corresponde ao tratamento 

de escolha para diversos problemas, sobretudo para populações que tem acesso 

frequente a áreas rurais. Por esta razão, este trabalhou buscou avaliar o uso das plantas 

medicinais entre citricultores de Lagarto e Salgado-Sergipe. As informações foram obtidas 

através da aplicação de um questionário semi-estruturado a trabalhadores rurais inseridos 

no cultivo de laranja. No momento da entrevistas foram coletadas informações sobre os 

aspectos sociodemográficos, plantas utilizadas, finalidade terapêutica das plantas, 

principais problemas de saúde que acometem os trabalhadores, medicamentos utilizados, 

entre outros. Grande parte dos participantes da pesquisa eram homens, adultos, com 

baixo nível de escolaridade. Em ambas localidades a erva cidreira foi a planta mais 

citadas com 54,7%. Em relação a finalidade 51,9% apontaram para o alívio de dores em 

geral, sendo as folhas a parte da planta mais empregada. Através deste estudo, pode-se 

concluir que a utilização de plantas medicinais é uma prática ainda bastante difundida nos 

dias atuais, com expressiva importância para populações rurais.  

 

Palavras-chave: Ervas terapêuticas; etnobotânica; trabalhadores rurais. 
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Abstract 

The use of medicinal plants represents a very widespread therapeutic method in several 

regions of the world since the dawn of civilization. This practice has been incorporated into 

the Unified Health System (SUS) since 2006 and corresponds to the treatment of choice 

for various problems, especially for populations that have frequent access to rural areas. 

For this reason, this work sought to evaluate the use of medicinal plants among citrus 

growers of Lagarto and Salgado-Sergipe. The information was obtained through the 

application of a semi-structured questionnaire to rural workers inserted in the orange crop. 

At the moment of the interviews were collected information about the sociodemographic 

aspects, plants used, therapeutic purpose of the plants, main health problems that affect 

the workers, medicines used, among others. Most of the participants in the survey were 

men, adults, with low level of schooling. In both localities the lemon grass was the most 

cited plant with 54.7%. Regarding the purpose 51.9% pointed to the cure of pain in 

general, the leaves being the part of the plant most used. Through this study, it can be 

concluded that the use of medicinal plants is a very widespread practice in the present 

day, with significant importance for rural populations. 

 

Keywords: Therapeutic herbs; Ethnobotany; Rural workers 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 
 

Introdução 

A utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças de baixa 

complexidade é uma prática muito antiga que acompanha a humanidade há séculos. Nas 

antigas civilizações, muito antes de surgir qualquer forma de escrita, o homem já fazia uso 

de plantas medicinais, algumas como alimentos e outras como remédios para cura de 

doenças(1). 

Sabe-se que plantas medicinais consistem em espécies vegetais possuidoras de 

princípios bioativos com propriedades profiláticas ou terapêuticas, sendo ainda hoje, 

considerada uma prática terapêutica bastante consolidada por todo mundo. A utilização 

das ervas medicinais como remédio é baseado em conhecimentos populares, repassados 

entre as gerações para benefício do bem-estar físico e para prevenção de doenças(2).  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, essa prática representa o único 

recurso terapêutico de 2/3 da população do planeta. Além disso, 75% da população 

mundial recorre às plantas medicinais para atender suas necessidades primárias de 

saúde(3,4). Sendo uma importante alternativa terapêutica em comunidades tradicionais em 

diversos países.  

Em áreas rurais isso não é diferente, pois se trata de uma prática bastante utilizada 

devido a sua acessibilidade, baixo custo, costume na utilização de recursos vegetais, 

crença de que as plantas não oferecem riscos, pelas limitações de locomoção nas áreas 

rurais, além do baixo acesso à assistência à saúde(5).  

A partir disso, o presente estudo teve o objetivo de investigar a utilização de 

plantas medicinais pelos citricultores dos municípios de Lagarto e Salgado - SE, conhecer 

o perfil das plantas medicinais utilizadas em ambas as localidades. Deste modo, este 

estudo busca contribuir para a preservação do conhecimento empírico sobre plantas, 
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igualmente para a análise do uso de plantas para o tratamento de pequenos agravos de 

saúde no Estado de Sergipe por comunidades rurais. 

 

Materiais e Métodos 
 
Descrição do estudo 

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, do tipo transversal, que está 

inserido num macroprojeto iniciado pelo Núcleo de Pesquisa e Atenção à Saúde do 

Trabalhador (NUPAST) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), intitulado como 

“Análise de indicadores de saúde e marcadores de risco à exposição a agrotóxicos nos 

trabalhadores das lavouras da laranja nas regiões de maior produção do estado de 

Sergipe”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob CAAE 

12988313.6.0000.5546 (Anexo A). 

 

Território da população estudada 

Esta pesquisa foi realizada nos municípios de Lagarto e Salgado, localizados nas 

regiões centro-sul e sul do estado de Sergipe, a 75 km e 54 km da capital, Aracaju, 

respectivamente(6,7). Estas cidades se destacam pela produção agrícola, sobretudo no 

cultivo de laranja(8,9), estando entre os maiores produtores de laranja do estado(7,10,11). 

 

População de estudo e coleta de dados  

O presente estudo contou com a participação de citricultores residentes dos 

municípios de Lagarto e Salgado - SE, ambos moradores de áreas rurais. Para a seleção 

dos voluntários foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: agricultores com idade 

superior a 18 anos, que atuam no cultivo da laranja das áreas rurais dos municípios de 

Lagarto e Salgado - SE e que aceitaram participar do estudo, assinando o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE referente à pesquisa (Apêndice A). Os 

participantes foram selecionados de forma aleatória através do Cadastro Nacional de 

Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) e da Declaração de aptidão do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Os citricultores foram submetidos a uma entrevista semiestruturada com perguntas 

abertas e fechadas, onde o entrevistador portava de um dispositivo eletrônico (IPods) 

para coleta e armazenamento dos dados.  Através deste questionário eletrônico foram 

obtidas as seguintes informações: (a) dados sociodemográficos, (b) principais plantas 

utilizadas, (c) finalidade terapêutica das plantas, (d) medicamentos que os trabalhadores 

estão fazendo uso e (e) principais problemas que acometem a saúde dos trabalhadores 

(Apêndice B). 

Após a construção do banco de dados com dupla entrada e posterior comparação 

de dados em planilhas no programa Microsoft excel 2013 para MAC versão 14.3.2 no 

formato (xlsx), a análise estatística foi desenvolvida usando o Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Foi realizada análise descritiva das variáveis 

contínuas e categóricas, compreendo as análises de características sociodemográficas e 

econômica da amostra estudada. A classe social foi estabelecida com base no Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB), da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP, Anexo B). 

 
 
Resultados e discussão 
 

Análise do perfil dos citricultores de Lagarto e Salgado 

Foram entrevistados um total de 756 trabalhadores, dos quais foram incluídos no 

estudo 517 voluntários de comunidades rurais no município de Lagarto e Salgado. Os 
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demais participantes (n=239) foram excluídos da pesquisa devido a limitações das 

informações ou preenchimento incorreto e incompleto do questionário. Inicialmente, foi 

realizada a caracterização do perfil sociodemográfico e a condição de saúde dos mesmos 

(TABELA 1).  

Tabela 1. Distribuição absoluta e percentual dos dados sociodemográficos e o perfil de saúde das 

populações de Lagarto e Salgado. 

Perfil sociodemográfico N % 

Gênero   
  Masculino 352 68 
  Feminino 165 31,9 
Etnia   
  Pardo 334 64,6 
  Negro 89 17,2 
  Branco 83 16 
  Índio 6 1,1 
  Amarelo 5 0,9 
Faixa etária (anos)   
  Até 20  25 4,8 
  Entre 21 e 40 274 52,9 
  Entre 41 e 59 175 33,8 
  Entre 60 e 83 43 8,3 

Grau de Instrução   
  Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 305 58,9 
  Fundamental 1 completo/ fundamental 2 incompleto  142 27,4 

  Fundamental 2 completo/ médio incompleto 59 11,4 
  Médio completo/superior incompleto 11 2,1 
Classe econômica (ABEP)   
  B2 8 1,5 
  C1 56 10,8 
  C2 140 27 
  E 50 9,6 
  D 263 50,8 
Perfil de saúde N % 

Principais doenças   
  Doenças gastrointestinais 159 30,7 
  Hipertensão 113 21,8 
  Doenças reumáticas  82 15,8 
  Doenças cardíacas  60 11,6 
  Diabetes  39 7,5 
  Doenças respiratórias 25 4,8 
  Hepatites 24 4,6 
  Doenças autoimunes  8 1,5 
  Câncer 7 1,3 
Principais medicamentos    
  Analgésicos 292 56,4 
  Anti-inflamatórios 102 19,7 
  Anti-hipertensivos  37 7,1 
  Antibióticos 29 5,6 
  Antidepressivos 22 4,2 
  Hipoglicemiantes orais 14 2,7 
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  Reposição hormonal  9 1,7 
  Insulina 8 1,5 
  Medicamentos cardiovasculares 4 0,7 

 

 

Entre os participantes de Lagarto e Salgado - SE, 68,4% eram do sexo masculino, 

com predominância de pardos autodeclarados (64,6%). A idade dos entrevistados variou 

entre 18 e 83 anos, com destaque para participantes em idade adulta (52,9%). Quanto ao 

grau de instrução dos informantes, 58,9% eram de analfabetos ou tinham cursado o 

ensino fundamental 1 sem tê-lo concluído, demonstrando uma baixo nível educacional 

desta amostra. Além disso, grande parte dos entrevistados (50,8%) pertenciam a classe 

D. Quanto aos aspectos relacionados à saúde, os participantes auto relataram apresentar 

doenças gastrointestinais (30,7%), sendo os analgésicos a classe de medicamentos mais 

utilizada (56,4%). 

 

Análise etnobotânica em Lagarto e Salgado - SE 

Em ambas regiões, Lagarto e Salgado, por volta de 70,0% dos entrevistados 

afirmaram recorrer às plantas como método alternativo ao uso de medicamentos, 

demonstrando a importância das plantas medicinais na vida desses trabalhadores frente a 

alguma injúria em sua saúde. Entretanto, quando questionados sobre o conhecimento de 

possíveis efeitos indesejáveis das plantas medicinais, 72,0% dos citricultores declararam 

que o uso de plantas medicinais não provocam nenhum mal.  

Cruz(5) também apontou resultado semelhante em seu trabalho, no qual 94,0% dos 

informantes achavam que o uso de plantas medicinais não faziam mal, uma vez que 

acreditavam que as mesmas eram destituídas de efeito adverso e não apresentam 

nenhum tipo de contra indicações. 

Fonte: Próprio autor. 
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Quando os entrevistados foram questionados quanto à justificativa para o uso de 

plantas como método terapêutico, 39,4% afirmaram que esta escolha era em razão do 

seu baixo custo, 29,0% devido a sua acessibilidade, 18,0% utilizam por achar que este 

recurso não apresentavam efeitos adversos como os medicamentos industrializados e 

13,0% afirmaram que utilizavam plantas devido às suas propriedades terapêuticas. 

Albertasse(12) também investigou a razão pela qual os informantes utilizavam as 

plantas como terapia, 42,8% afirmaram em virtude de sua eficácia, 35,7% pela tradição do 

uso de recursos vegetais e 28,5% por ser uma alternativa natural e não fazer mal. Por 

outro lado, o acesso às plantas pela população em estudo torna-se extremamente 

relevante, uma vez que os mesmos fazem uso da terra como ferramenta de trabalho e 

como meio de subsistência, a partir da plantação de alimentos e plantas medicinais.  

Este aspecto pode ser constatado a partir na análise das formas de obtenção das 

plantas. Grande parte dos voluntários (52,6%) afirmaram que coletavam as plantas do 

próprio plantio em suas terras, 19,0% de doações de familiares ou amigos, muitos dos 

quais também cultivavam, e 28,0% por meio da compra em mercados livres. Além disso, 

outros estudos mostram que esta é uma característica de populações que vivem em 

ambiente rural, uma vez que possuem amplo acesso à natureza e à áreas adequadas 

para o plantio(13,14).  

As principais plantas medicinais utilizadas pelas populações de Lagarto e Salgado - 

SE para a cura de problemas de saúde estão expostas na TABELA 2 com suas 

respectivas indicações terapêuticas segundo o formulário de fitoterápicos(15). As espécies 

vegetais foram as seguintes: erva-cidreira, capim-santo, boldo, camomila, carqueja, 

hortelã miúdo, erva doce, alumã, malva, maracujá, canudinho, barbatimão e alho. A erva 

cidreira destacou-se entre as plantas mais utilizadas e suas propriedades farmacológicas 
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tem sido comprovadas através de estudos pré-clínicos, sobretudo os efeitos digestivos, 

anti-hipertensivo, anti-inflamátorio e analgésico(16). 

 

Tabela 2. Plantas medicinais utilizadas pelos citricultores do município de Lagarto e Salgado - SE. 

Nome popular Nome científico n % Indicação terapêutica15 

Erva-cidreira Lippia alba 286 54,7 Antiespamódica, ansiolítica, 
sedativa e antidispéptica 

 
Capim-santo 

 
Cymbopogon 

citratus 

 
119 

 
21,0 

 
Antiespamódico,ansiolítico e 

sedativo 
 

Boldo 
 

Plectranthus 
barbatus 

 
58 

 
10,8 

 
Antidispéptido 

 
Camomila 

 
Matricaria 

chamomilla 

 
22 

 
4,0 

Antiespasmódico, ansiolítico e 
sedativo leve, anti-inflamatório 
em afecções da cavidade oral 

 
Carqueja 

 
Baccharis 

trimera 

 
12 

 
2,3 

 
Antidispéptido 

 
Hortelã 

 
Mentha spicata 

 
10 

 
1,9 

 
Antiespasmódico e antiflatulento 

 
Alumã 

 
Vernonia 

condensata 

 
2 

 
1,1 

 
Antidispéptico 

 
Canudinho 

 
Hyptis pectinata 

 
2 

 
1,1 

 
Ação regenerativa no fígado 

 
Malva 

 
Malva 

grossheimii 

 
2 

 
1,1 

 
Anti-inflamatório e antisséptico 

 
Maracujá 

 
Passiflora 

latifolia 

 
1 

 
0,5 

 
Ansiolítico e sedativo leve 

 
Erva doce 

 
Foeniculum 

vulgare 

 
1 

 
0,5 

Antiflatulento, antidispéptico e 
antiespasmódico 

 
Barbatimão 

 
Stryphnodendron 

barbatimao 

 
1 

 
0,5 

 
Cicatrizante 

 
Alho 

 
Allium pekinense 

 
1 

 
0,5 

Hiperlipidemia, hipertensão 
arterial leve, dos sintomas de 

gripes e resfriados. 

 

 

Vale a pena destacar que, cada região brasileira tem a sua identidade e possui um 

perfil de plantas único que pode tanto divergir quanto assemelhar-se com outras 

localidades. Um estudo em Jequitinhonha (MG) investigou as principais plantas usadas 

por essa população e constatou que: Mentha spicata (hortelã), Cymbopogon citratus 

Fonte: 
15

Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, 2011.  
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(capim-santo), Foeniculum vulgare (funcho), Gossypium barbadense (algodão), Mentha 

pulegium (poejo), Ocimum gratissimum (alfavaca), Achyrocline satureioides (macela), 

Matricaria chamomilla (camomila) e Phyllanthus sp (quebra-pedra) são algumas das 

plantas mais usadas no combate e prevenção de doenças, o que corrobora com 

resultados encontrados(5).  

Salvo algumas semelhanças, percebe-se que diferentes regiões do Brasil possuem 

perfis de utilização distinto, fato este que pode estar associado à elevada biodiversidade 

brasileira, ao tipo de vegetação, aspectos culturais e até mesmo como uma consequência 

da colonização de cada região do país.    

Entre as finalidades terapêuticas (TABELA 3) das espécies vegetais utilizadas 

pelos citricultores, obteve destaque para o controle de condições álgicas em geral, 

processos inflamatórios, problemas gastrointestinais, controle da pressão arterial e 

ansiedade ou outros distúrbios emocionais. De fato, muitos estudos demonstram o 

emprego de plantas medicinais de forma empírica para o controle da dor, inflamação, 

distúrbios digestivos e emocionais, por serem consideradas como um método de fácil 

obtenção, baixo custo e seguro(17). 

 

Tabela 3. Finalidade terapêutica das plantas medicinais segundo os citricultores de Lagarto e Salgado – SE. 

Finalidade N % 

Dor  286 51,9 

Inflamação 148 28,6 

Problemas gastrointestinais 65 12,6 

Ansiedade e nervosismo 29 5,6 

Controle da pressão arterial  5 0,9 

 

 

Além disso, percebe-se a compatibilidade entre as indicações terapêuticas, 

segundo o formulário de fitoterápicos(15), das plantas eleitas e as finalidades de uso 

Fonte: Próprio autor. 
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conforme os entrevistados. Este fato demonstra que o conhecimento popular sobre 

plantas medicinais, suas finalidades e forma de aplicação em populações rurais 

permanece vivo nos dias atuais.  

As partes das plantas mais usadas nas preparações foram as folhas (44,9%), 

seguidas de caule (28,2%), planta toda (19,9%), flor (5,3%) e fruto (1,3%). 

Semelhantemente, na pesquisa de Gois(18) a folha também foi a parte mais empregada da 

planta nas preparações, totalizando 65,0%, seguida da casca (15,0%), raiz (11,0%), galho 

(5,0%), flores (2,0%) e fruto (2,0%). Para Lisboa(19) uma possível suposição para o fato 

das folhas serem as mais predominantes em vários estudos etnobotânicos, está 

relacionado com a disponibilidade das mesmas, pois, são fáceis de coletar e estão 

presentes na planta durante todo o ano. Além disso, vale a pena destacar que as folhas 

preservam grande parte dos princípios ativos das plantas, sendo frequentemente citadas 

na preparação de remédios caseiros(20). 

Quanto à forma de preparo das plantas, a maior parte dos entrevistados (49,3%) 

relataram o emprego de chás, por decocção ou infusão, além de maceração (21,3%), 

banho (15,3%), inalação (8,6%) e compressas (5,3%).  No trabalho de Lisboa(19) foi 

identificado predominância dos chás, tanto por infusão quanto por decocção, em seguida 

lambedores, sucos e sumos e por último seu uso tópico como banhos, bochechos e 

compressa. O preparo de chás é de fato um dos métodos mais empregados para a 

extração dos compostos ativos de plantas por seus usuários, por se tratar de um método 

fácil e rápido.  

 
Conclusão 

O trabalho buscou investigar o uso de plantas medicinais por citricultores de Sergipe, 

conhecendo as espécies medicinais mais empregadas, assim como para qual finalidade 
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eram utilizadas. Foi observado que erva cidreira e o capim-santo foram as plantas mais 

mencionadas entre os participantes. Além disso, as plantas eram utilizadas para o manejo 

de problemas menores de saúde, como dores em geral, processos inflamatórios, 

afecções gastrointestinais e para ansiedade. Deste modo, este trabalho demonstra a 

importância das plantas como recurso terapêutico por populações rurais, contribuindo 

para a conservação e perpetuação do saber popular sobre plantas medicinais.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo foi possível concluir que os trabalhadores rurais de Lagarto e 

Salgado - SE fazem uso de plantas medicinais para fins terapêuticos, sobretudo para o 

manejo da dor e processos inflamatórios. Entre as plantas mais utilizadas, ganham 

destaque a erva cidreira e o capim santo. Deste modo, observa-se que as utilizações de 

plantas medicinais pelas populações rurais são ainda nos dias atuais métodos de 

tratamento alternativo amplamente difundido, constituindo uma prática fundamental para o 

cuidado à saúde.  Demonstrou-se também a grande tradição no uso das espécies 

vegetais contribuindo para conservação e valorização do saber popular sobre plantas.  

Este trabalho também pode verificar que a população acredita que as plantas de 

fato não podem oferecer nenhum risco à saúde. Deste modo, verifica-se a necessidade 

de orientação da população sobre as formas corretas de uso das plantas, alertando sobre 

os riscos de intoxicação e interação com medicamentos. Neste contexto, o profissional 

farmacêutico pode contribuir no cuidado desta população, garantindo o uso seguro e 

racional das plantas medicinais. 
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

A partir deste estudo, verificou-se a importância das plantas medicinais para 

populações rurais de Sergipe. No entanto, outros estudos podem ser conduzidos para 

melhor compreensão da forma de utilização, análise das espécies vegetais e técnica de 

manejo das mesmas. Além disso, uma verificação mais detalhada sobre o uso 

concomitante com fármacos se faz necessária, para uma avaliação mais precisa da 

segurança do uso destas terapias associadas. Por fim, a partir desta análise situacional, 

poderão ser desenvolvidos programas de incentivo ao uso correto e racional das plantas 

medicinais para o tratamento de transtornos menores de saúde. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

TCLE pertencente ao projeto “Análise de indicadores de saúde e marcadores de risco à 

exposição a agrotóxicos nos trabalhadores das lavouras da laranja nas regiões de maior 

produção do estado de Sergipe”, onde este presente estudo está inserido. 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS DE CIÊNCIA DA SAÚDE 
NÚCLEO DE PESQUISA E ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR (NUPAST) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)- Título: Análise de 

indicadores de saúde e marcadores de risco à exposição a agrotóxicos nos trabalhadores das 
lavouras da laranja nas regiões de maior produção do estado de Sergipe. CAAE 
12988313.6.0000.5546. 
 
 

Endereço 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE- CAMPUS LAGARTO- NUPAST 

Avenida Governador Marcelo Déda, Centro, CEP 49400-000, Lagarto-SERGIPE.  
 

 
Eu,______________________________, natural de ________________________, 
RG:__________,CPF:_______________, estado civil ________morador da rua 
_________________________________, entendo que estou sendo convidado(a) para participar do projeto 
de pesquisa intitulado, Análise de indicadores de saúde e marcadores de risco à exposição a 
agrotóxicos nos trabalhadores das lavouras da laranja nas regiões de maior produção do estado de 
Sergipe. 
As informações existentes neste documento são para que eu entenda perfeitamente os objetivos da 
pesquisa e para saber que a minha participação é espontânea. Eu entendo que a recusa, por minha parte, 
em continuar a participar desta pesquisa em qualquer momento ocorrerá sem perturbações para minha 
pessoa. Se durante a leitura deste documento houver alguma dúvida, eu entendo que deverei fazer 
perguntas aos pesquisadores para que eu possa entender perfeitamente do que se trata. 
Eu entendo que este projeto está sendo desenvolvido por profissionais e pesquisadores empenhados em 
um melhor entendimento das condições de trabalho dos citricultores e condições que envolvem a 
intoxicação por uso de agrotóxicos, e que os resultados serão publicados e divulgados preservando a 
identificação dos participantes. Autorizo aos responsáveis do estudo a utilizar os meus registros de histórico 
médico atual e pregresso, resultados de exames laboratoriais feitos nesta pesquisa, a qualquer tempo 
durante a pesquisa, sabendo que os mesmos serão divulgados preservando a minha identificação, da 
mesma forma que os casos positivos de intoxicação serão encaminhados ao CIATOX (Centro de 
Informação e Investigação Toxicológica) do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho 
(HUSE), localizado Avenida Presidente Tancredo Neves, 7501, bairro Capucho, CEP 49095-000, Aracaju - 
SE, respeitando a demando do serviço, receberão atendimento prioritário. 
 
Eu entendo que serei submetido a coleta de amostras de sangue para exames bioquímicos para a 
avaliação de intoxicação por organofosforados (colinesterase), marcadores de lesão hepática (fosfatase 
alcalina,alanina aminotransferase,aspartato aminotransferase), marcadores bioquímicos de   
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função pancreática (amilase pancreática, lipase) e hemogramas completos. Também será realizada a 
extração de material genético (DNA) de minha célula e analisados marcadores genéticos para intoxicação 
por organofosforados (rs 1799307, rs 121918556, rs 1803274). Eu entendo que a coleta da amostra será no 
dia em que eu assinar este termo e que não terei custos financeiros referentes a esta pesquisa. Entendo 
que os objetivos desta pesquisa são: avaliar indicadores de saúde (bioquímica), marcadores de risco 
(genéticos, ambientais e comportamentais), exposição aos agrotóxicos nos trabalhadores das lavouras de 
laranja nas regiões de maior produção do estado, que reúne os municípios de Lagarto, Boquim, Salgado, 
Tomar do Gerú, Umbaúba, Itabaianinha, Arauá e Cristinápolis –SE. 
 Li e compreendi todas as informações que foram passadas a mim sobre a minha participação neste projeto 
de pesquisa. Também foi me dada a oportunidade de discutir e fazer perguntas. Todas as perguntas foram 
respondidas satisfatoriamente. Concordo voluntariamente com a minha participação neste estudo. Confirmo 
que recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento informando minha concordância em 
participar deste estudo e que não retira nenhum dos meus direitos legais, no caso de negligência ou má 
prática de qualquer pessoa ou instituição que esteja envolvida neste estudo. Poderei também a qualquer 
momento durante a pesquisa pedi minha retirada do trabalho sem nenhuma penalidade.  
Após a autorização para realização desta pesquisa junta a Comissão de Ética em Pesquisa (CEP), o 
pesquisador abaixo nominado vem, por meio deste termo, assumir o compromisso de que a identidade das 
pessoas será mantida em absoluto sigilo e anonimato. Além disso, vem garantir que todas as informações e 
amostras biológicas coletadas serão utilizadas estritamente para a realização do projeto de pesquisa e 
elaboração e publicação de artigos científicos e demais materiais, sendo que todos se manterão 
confidenciais. As amostras biológicas serão armazenadas em freezer com chave, no laboratório do 
NUPAST da UFS, durante o período de realização da pesquisa e descartada após o término da mesma. 
 

 

 

Data: ____/____/____                                                     Assinatura:  

 

 

Testemunha:   

Testemunha:  

 

Pesquisadora- 

Profa. Dra. Cláudia Cristina Montes – Pesquisadora responsável 

Impressão digital 
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APÊNDICE B- Questionário aplicado a cada trabalhador rural dos municípios de Lagarto 

e Salgado (SE). 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Número do voluntário (conforme o crachá): _______________________________ 

2. Data de nascimento: ______ / _____ / ________ 

3. Gênero  (  ) M (  ) F  

4. Endereço(localização): _________________________________________________ 

5. Grau de instrução: 
(  ) Até fundamental I  incompleto (  ) Até Fundamental II  Incompleto  (  ) Até  
Médio Incompleto  (  ) Até Superior Incompleto   (  ) Até Superior Completo 

6. Estado Civil 
(  ) Casado/união estável   (  ) Solteiro (  ) Viúvo/Separado/Divorciado 

7. Local de residência 
(  ) Estabelecimento (  ) Comunidade Rural (  ) Município 
(  ) Outro município. Qual? ________________________________________ 
 

8. PERFIL SOCIOECONÔMICO – formulário ABEP-CCEB 2013 
 

ITENS QUANTIDADE 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 5 

Rádio 0 1 2 3 4 5 

Banheiro 0 1 2 3 4 5 

Automóvel 0 1 2 3 4 5 

Empregada mensalista 0 1 2 3 4 5 

Aspirador de pó 0 1 2 3 4 5 

Máquina de lavar 0 1 2 3 4 5 

Videocassete e/ou DVD 0 1 2 3 4 5 

Geladeira 0 1 2 3 4 5 

Freezer (aparelho independente ou 
parte da geladeira duplex) 

0 1 2 3 4 5 

 
 

9. Grau de instrução do chefe da família 
(  ) Até 3ª série do fundamental (  ) 4ª série do fundamental (primário 
completo) (  ) Fundamental completo (antigo ginásio) (  ) Médio completo 
(antigo colegial) (  ) Superior completo (  ) Superior incompleto 

 
 
DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO 
 

10. Auto relato de etnia: 
(  ) Pardo (  ) Negro  (  ) Branco  (  ) Índio   (  ) Amarelo 

11. Está em tratamento médico? (  ) SIM (  ) NÃO 

12. Você tem ou já teve alguma destas doenças?
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(  ) Diabetes (  ) Hepatite (  ) HIV  (  ) Sífilis (  ) Tuberculose  ( )Doenças renais 
(  ) Doenças respiratórias (  ) Doenças cardíacas (  ) Doenças  
Gastrointestinais(  ) Doenças reumáticas ( ) Doenças sanguíneas (  ) Doenças 
auto imunes ( ) Hipertensão (  ) Doenças neurológica (  ) Câncer 

 

13. Usou algum medicamento nos últimos 3 meses? 
(  ) Antibiótico (  ) Antiinflamatório (  ) analgésico (  ) Antidepressivo 
 (  ) Antipirético (  ) Outro. Qual?  __________________ 

14. Faz uso de insulina?            (  ) SIM   (  ) NÃO 

15. Faz uso de hipoglicemiante oral?      (  ) SIM   (  ) NÃO 

16. Usa medicação para o coração?        (  ) SIM   (  ) NÃO 

17. Faz uso de anti-hipertensivo?           (  ) SIM   (  ) NÃO 

18. Faz reposição hormonal (anticoncepcional, levotiroxina)?(  ) SIM (  ) NÃO 
 
USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

19. Costuma fazer uso de plantas medicinais?  (  ) SIM  (  ) NÃO 

20. Se sim, quais são as plantas? 
(  ) Camomila (  ) Hortelã (  ) Boldo (  ) Carqueja (   ) Cidreira (  ) Capim santo 
(  ) Outras. Quais?_______________Específica da região _______________ 

21. Como utiliza as plantas medicinais? 
( ) Chá  -Se for chá, ferve a planta junto com a água?( )                                                                                                         
ou adiciona a água fervida sobre a planta ?  (   ) 
(  ) Tintura (álcool) (  ) Banho (  ) Inalação (  ) Compressa (  ) Outras_______ 

22. Qual parte da planta você utiliza? 
(  ) Folhas (  ) Caule (  ) Planta toda (  ) Raiz (  ) Fruto (  ) Semente (  ) Flor         (  ) Outras 
______________ 

23. Como você obtêm estas plantas? 
(  ) Plantio (  ) Compra (  ) Doação de amigo (  )  Outra_______________ 

24. Por que você utiliza as plantas medicinais para tratar doenças? 
(  ) Não faz mal a saúde (  ) É acessível (  ) É barato (  ) É eficaz 

25. Você acha que as plantas podem trazer algum malefício à saúde? 
(   ) SIM  (  ) NÃO 

26. Qual finalidade que você usa as plantas? 
(  ) Dor (  ) Inflamação (  ) Infecções (  ) Má digestão (  ) Calmante(  ) Outra 
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ANEXO A - Comprovante de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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ANEXO B- Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) utilizado durante a 

pesquisa para caracterização do perfil socioeconômico dos entrevistados. 
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ANEXO C- Normas da Revista (Revista Fitos). 

 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES  
 
Revista Fitos  
E-ISSN: 2446-4775 e ISSN: 1808-9569 (impressa) Endereço: Av. Comandante Guaranys, 
447, Jacarepaguá, CEP 22775-903, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Telefone: 21- 3348.5598 
E-mail: revistafitos@far.fiocruz.br.  
 
A Revista Fitos publica artigos científicos originais sobre Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) em medicamentos da diversidade vegetal nas seguintes áreas do 
conhecimento: Agroecologia, Botânica, Ciências Farmacêuticas (Farmácia; 
Farmacotecnia; Análise e Controle de Medicamentos e afins); Educação e 
Conhecimento; Etnociências (Etnobotânica e Etnofarmacologia); Engenharia de 
Medicamentos e Produtos Naturais; Farmacologia (Farmacologia Clínica e 
Experimental); Política e Gestão (Políticas Públicas; Política e Planejamento 
Governamental; Crescimento Econômico e Saúde Pública); Química; Toxicologia e 
outras.  
São aceitos manuscritos em português, inglês e espanhol, nos seguintes formatos: 
artigo original de pesquisa, artigo de revisão, comunicação breve, monografia de plantas 
medicinais, perspectiva, resenha e carta.  
 
• Artigos: resultado de pesquisa experimental ou conceitual, respeitando fundamentação 
e metodologia científica, com o máximo de 6.000 palavras. Deverá ser estruturado com 
itens identificados com subtítulos de introdução, metodologia, resultados e/ou discussão e 
conclusão.  
• Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes, com o máximo de 8.000 
palavras. A submissão de revisões está sujeita somente ao convite ou à consulta prévia 
pelo editor de área.  
• Comunicação Breve: relato de resultados preliminares de pesquisa, ou ainda 
resultados de estudos originais que possam ser apresentados como revisão ou na 
estrutura de artigo, mas de forma sucinta, com o máximo de 1.700 palavras.  
• Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato e sobre a 
importância do tema, em geral a convite da equipe editorial, com o máximo de 2.200 
palavras.  
• Monografia de Plantas Medicinais: visam agrupar, padronizar e sistematizar o 
conhecimento das características e propriedades das plantas medicinais para orientar 
registro nos órgãos de regulamentação. Texto contendo no máximo 3.500 palavras.  
• Resenhas: resenha crítica de livro, dissertações, teses e outros, publicado nos últimos 
dois anos, com o máximo 1.200 palavras.  
• Cartas: crítica a artigo publicado em números anteriores da Revista Fitos, com no 
máximo 700 palavras. 
 
1. Informações gerais do manuscrito  
• São publicados manuscritos científicos inéditos e originais e que não estejam em 
avaliação simultânea em nenhum outro periódico.  
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• Caso seja identificada a publicação ou submissão simultânea em outro periódico, o 
manuscrito será desconsiderado.  
• Todos os autores deverão preencher o termo de Cessão de Direitos Autorais, que 
deverá ser inserido no sistema.  
• Todo conceito e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a procedência 
das citações, são de exclusiva responsabilidade dos autores.  
• Informar no formulário de submissão, qualquer conflito de interesse que envolva o 
manuscrito.  
• Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou 
privado de auxílio à pesquisa.  
• Caso não tenha recebido financiamento, os autores devem declarar esta informação.  
• Caso o trabalho envolva estudos em humanos ou animais deverão estar acompanhados 
dos seus respectivos Pareceres do Comitê de Ética de Pesquisa, tanto em Seres 
Humanos, quanto em Animais.  
• Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios clínicos devem, 
obrigatoriamente, estar acompanhados do número e entidade de registro do ensaio 
clínico.  
 
2. Formatação do manuscrito  
• Redigidos em Word do MS Office doc, docx ou Write do Libre Office.  
• Não serão recebidos artigos em formatos fechados para edição como PDF ou similares.  
• Página A4, margem de 2 cm em cada um dos quatro lados, incluindo figuras, 
quadros e tabelas.  
• Letra em fonte Arial, tamanho 12.  
• Espaçamento duplo entre linhas em todo o artigo, incluindo os resumos e referências.  
• Texto justificado.  
• No manuscrito submetido, não deverão conter os dados de autoria e afiliação, para 
atender à avaliação às cegas.  
 
3. Estrutura do manuscrito  
• Os subtítulos que identificam cada item do manuscrito deverão ser escritos em negrito 
com a 1ª letra da primeira palavra em maiúscula.  
• Não serão aceitas notas de rodapé.  
• Siglas devem ser escritas por extenso, quando aparecem a primeira vez, no resumo, no 
abstract e no restante do manuscrito. 
 
4. Título  
• Deverá ser apresentado no idioma do manuscrito (português, inglês ou espanhol) e em 
inglês.  
• Deverá estar de acordo com o conteúdo do trabalho, levando em conta o escopo da 
Revista.  
• Deverá ser escrito com o máximo de 120 caracteres, incluindo espaços.  
• Somente a 1ª letra da primeira palavra do título deverá ser escrita em maiúscula.  
• A versão do título em inglês deverá conter as mesmas características da apresentação 
do título original.  
 
5. Resumo e abstract  
• Só não se aplica a resenhas e cartas.  



 

 
 

• Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho em um único parágrafo, 
expondo metodologia, resultados e conclusão.  
• Deverá conter o máximo 200 palavras.  
• Os resumos no idioma original do manuscrito deverão ser inseridos apenas no 
formulário de submissão.  
• Terminada a inserção do resumo no formulário, o responsável pela submissão deverá 
alterar o idioma do formulário e preencher os campos traduzidos.  
• No abstract, evitar traduções literais. Quando não houver domínio do idioma, consultar 
pessoas qualificadas.  
 
6. Itens em Artigos e Comunicação Breve  
• Os manuscritos de artigo e de comunicação breve, em caráter de apresentação de 
resultado de pesquisa, devem apresentar os itens de Introdução, de Materiais e Métodos, 
de Resultados e/ou Discussão e de Conclusão.  
• A introdução deverá estabelecer com clareza o objetivo do trabalho e sua relação com 
outros trabalhos na mesma área. Deverá estar claro o referencial teórico adotado no 
texto. Extensas revisões da literatura deverão ser substituídas por referências às 
publicações mais recentes, onde estas revisões tenham sido apresentadas.  
• No item Materiais e Métodos, a descrição deverá ser breve, porém suficientemente clara 
para possibilitar a perfeita compreensão e a reprodução do trabalho.  
• Os Resultados deverão ser apresentados com o mínimo possível de discussão ou 
interpretação pessoal e, sempre que necessário, acompanhados de tabelas e figuras 
adequadas. Os dados, quando pertinentes, deverão ser submetidos a uma análise 
estatística.  
• A Discussão deverá ser restrita ao significado dos dados obtidos e resultados 
alcançados, evitando-se inferências não baseadas nos mesmos. Resultados e Discussão 
poderão ser apresentados num único item.  
• A conclusão deverá ser destinada ao desfecho do raciocínio do autor, ressaltando as 
consequências de seu argumento e as principais contribuições da pesquisa. 
 
7. Figuras/Tabelas  
• As figuras, tabelas, quadros e figuras ilustrativas (gráficos, fotografias, desenhos, 
mapas, estruturas químicas), deverão ser citados no texto, indicados em letras 
maiúsculas seguidas por algarismo arábico, em negrito e entre parênteses, como exemplo 
(TABELA 1, FIGURA 1...).  
• As tabelas, quadros e figuras deverão ser inseridas pelos próprios autores nos locais 
adequados, tão logo após a citação, e não no final do manuscrito.  
• As legendas deverão ser informadas acima das tabelas, quadros e figuras.  
• As informações inseridas nas tabelas e quadros deverão ser apresentadas com letra 
tamanho 10 e espaço simples.  
• As tabelas não poderão conter linhas verticais nas laterais.  
• Se os dados das tabelas, quadros e figuras não forem originais deverá ser informada a 
fonte sempre abaixo, tamanho 10, espaço simples.  
• Os itens que compõem as figuras deverão estar legíveis e em boa resolução gráfica.  
• Fotos com pessoas ou marcas identificáveis ou em lugares não públicos deverão ter 
autorização do uso de imagem.  
 
8. Agradecimentos  



 

 
 

• Este item é opcional e deverá vir antes das Referências.  
 
9. Comunicações Verbais  
• A transcrição de comunicações verbais de sujeitos decorrentes de entrevistas, ou 
similar, deverá estar em itálico, tamanho 10, entre aspas, na sequência do texto.  
• As comunicações verbais não poderão estar identificadas e sim codificadas (Ex: Sujeito 
A, Sujeito 1), ou ser atribuído nome fictício com informação na metodologia. Tal dado 
deverá ser colocado ao final de cada frase, entre parênteses, sem itálico.  
 
10. Citações  
• Todas as citações deverão estar referenciadas no texto.  
• Deverão seguir o estilo Vancouver.  
• Deverão ser identificadas por números em sequência de citação e entre parênteses.  
• Em citações múltiplas, os respectivos números deverão ser separados por vírgula, no 
caso de mais de duas citações sequenciais.  
• No texto, a citação deverá ser inserida no parágrafo entre aspas.  
• Com mais de três linhas deverá aparecer em parágrafo independente com recuo de 
margem de 4 cm à esquerda, fonte 10, espaço 1, com ou sem aspas. 
 
 
12.3.2 - Título  
• O título deverá ser inserido uma única vez para cada idioma no campo correspondente 
do Passo 3.  
• Para alterar o idioma do formulário, vá ao topo da página e, no canto superior direito, 
selecione o idioma desejado e clique em SUBMETER.  
• O procedimento deverá ser repetido para cada idioma.  
• O título do artigo no formulário de submissão deverá corresponder ao título informado no 
manuscrito.  
• Todas as características descritas no item 4 destas Instruções deverão ser observadas 
também no formulário de submissão.  
 
12.3.3 - Resumo e abstract  
• Os resumos em português, inglês e espanhol (Abstract) deverão ser inseridos apenas no 
formulário de submissão (Passo 3).  
• O resumo deverá ser inserido uma única vez para cada idioma no campo 
correspondente.  
• Para alterar o idioma do formulário, vá ao topo da página e, no canto superior direito, 
selecione o idioma desejado e clique em SUBMETER.  
• O procedimento deverá ser repetido para cada idioma.  
• Só não se aplica a resenhas e cartas.  
• Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho em um único parágrafo, 
expondo metodologia, resultados e conclusão.  
• Deve conter no máximo 200 palavras.  
• No abstract, evitar traduções literais. Quando não houver domínio do idioma, consultar 
pessoas qualificadas. 
 

 
11. Referências estilo Medline e PubMed  



 

 
 

• As referências citadas no texto deverão ser listadas ao final do artigo em ordem 
numérica e alinhadas à margem esquerda do texto. Apresentar o respectivo número 
seguido por um ponto.  

• As referências devem ser acompanhadas de hyperlinks CrossRef e PubMed quando 
houverem. Na ausência dos mesmos apresentar o hyperlink original da editora ou do texto 
consultado em [Link]. Consultar o item 13. Exemplo:  
 
1. Carlini EA, Duarte-Almeida JM, Rodrigues E, Tabach R. Antiulcer effect of the pepper 
trees Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira-da-praia) and Myracrodruon urundeuva 
Allemao, Anacardiaceae (aroeira-do-sertão). Rev Bras Farmacogn. 2010; 20 (5): 140-
146. ISSN: 1981-528X. [CrossRef]  
• Para instruções, consultar PATRIAS K, WENDLING D (Tech. Ed.). Citing Medicine. The 
NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers. 2007. 2nd ed. Bethesda (MD): 
National Library of Medicine no link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/.  

• Destacar em negrito: o título de livro, o nome da revista/periódico em artigo e o número 
em legislação.  

• Todas as referências deverão ser apresentadas de modo correto e completo.  

• A veracidade das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade 
do(s) autor(es).  

• No caso de uso de software de gerenciamento de referências bibliográficas (EndNote, 
Zotero ou outros), o(s) autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto.  

• As referências deverão ser acompanhadas de hyperlink. Consultar o próximo item.  
 
12. Processo de Submissão  
12.1 – Passo 1. Iniciar Submissão  
• Seção: o autor deverá selecionar a seção correspondente ao formato de seu artigo.  

• Idioma da submissão: o autor deverá selecionar o idioma principal de seu manuscrito.  

• Condições para submissão e Declaração de Direito Autoral: para avançar no 
processo de submissão, o autor deverá estar de acordo com todas as condições 
apresentadas.  
 
12.1 – Passo 2. Transferência do Manuscrito  
• O autor deverá selecionar o arquivo e clicar sobre o botão TRANSFERIR.  

• Em seguida, quando o manuscrito aparecer sob o título “Arquivo submetido”, o autor 
poderá clicar sobre SALVAR E CONTINUAR.  
 
12.3 – Passo 3. Inclusão de Metadados  
12.3.1 - Autores e afiliação 
• Os dados de todos os autores deverão ser preenchidos somente no formulário de 
metadados da submissão, presente no passo 3 do processo de submissão do site da 
Revista Fitos (www.revistafitos.far.fiocruz.br), sendo dados obrigatórios: nome e 
sobrenome por extenso e e-mail.  

• Preenchimento dos dados complementares dos autores: obrigatoriamente, número do 
ORCID ou ResearchID ou perfil no Google Acadêmico; e opcionalmente, Link do CV 
Lattes, Link do repositório Institucional, Link do site ou blog do grupo de pesquisa, Link do 
site do autor.  



 

 
 

• Os demais autores deverão ser incluídos no mesmo formulário (Clicar no botão “incluir 
autor”)  

• A ordem dos autores no formulário deverá corresponder à ordem de autoria do trabalho.  

• As afiliações devem ser incluídas em hierarquias institucionais.  

• Não colocar titulações e funções junto às afiliações.  

• Em caso de duplo vínculo do autor, colocar somente o vínculo no qual a pesquisa foi 
desenvolvida.  

• Em caso de cooperação, poderá colocar as duas instituições. Ressalta-se que a primeira 
deverá ser a de maior vínculo.  

• Terminado o cadastramento de todos os autores, o responsável pela submissão deverá 
alterar o idioma do formulário e preencher os campos traduzidos.  
 
12.3.4 - Indexação:  
• Área e subárea do Conhecimento: o autor deverá informar a que área pertence seu 
manuscrito: Agroecologia, Botânica, Ciências Farmacêuticas (Farmácia; 
Farmacotecnia; Análise e Controle de Medicamentos e afins); Educação e 
Conhecimento; Etnociências (Etnobotânica e Etnofarmacologia); Engenharia de 
Medicamentos e Produtos Naturais; Farmacologia (Farmacologia Clínica); Política e 
Gestão (Políticas Públicas; Política e Planejamento Governamental; Crescimento 
Econômico e Saúde Pública); Química e Toxicologia.  
• Palavras-chave: Inserir de quatro (4) a oito (8) palavras-chave que representem o 
conteúdo do manuscrito e facilite a recuperação da informação. As palavras-chave 
deverão ser escritas em português ou espanhol e inglês, fazendo a alteração de idioma 
do formulário, com a primeira letra em maiúscula e separadas por ponto.  
 
12.4 – Passo 4. Transferência de Documentos Suplementares  
• Arquivos suplementares contendo, por exemplo, figuras, tabelas, documentos com 
assinatura, etc, poderão ser transferidos nesta etapa.  
 
12.5 – Passo 5. Confirmação da Submissão  
• Para concluir a submissão do manuscrito pelo sistema da Revista Fitos, o autor deverá 
clicar sobre o botão CONCLUIR SUBMISSÃO.  
 
Exemplos de referências  
Artigo de Periódico  
Carlini EA, Duarte-Almeida JM, Rodrigues E, Tabach R. Antiulcer effect of the pepper 
trees Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira-da-praia) and Myracrodruon urundeuva 
Allemao, Anacardiaceae (aroeira-do-sertão). Rev Bras Farmacogn. 2010; 20 (5): 140-
146. ISSN: 1981-528X.  
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood-
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73:1006-12.  
Se o número for suplementar ou especial, indique-os respectivamente pelos termos “Supl” 
ou “(nº esp.)” após o volume.  
 
Artigo de periódico eletrônico  
Autor. Título do artigo. Título da publicação seriada. [tipo de suporte]. Ano. Volume (n.º) 
[acesso dia, mês e ano]; paginação ou indicação de tamanho. Disponibilidade de acesso.  



 

 
 

Clark SC. The industrial arts paradigm: adjustment, replacement or extinction?. Journal of 
Technology Education [online]. 1989 Fall [acesso 15 mar. 1995]; 1(1). Disponível em: 
URL: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v1n1/backup/clark.jte-v1n1.html.  
 
Artigo de jornal  
Santos J. Alves dos. Por que luta Portugal na África. O Estado de São Paulo 1967 maio 
28; p. 64.  
Biblioteca climatiza seu acervo. O Globo, Rio de Janeiro, 1985 mar 4.; p.11, c.4.  
 
Livro completo  
Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, et al. American 
Medical Association Manual of Style: a guide for authors and editors. 9th ed. 
Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. ISBN-13: 9780195176339.  
 
Livro em formato eletrônico  
Autoria. Título. [suporte]. Produtor. Edição. Versão. Local (cidade): Editora; ano [acesso 
dia, mês e ano]. Disponibilidade de acesso.  
Killings DB, ed. Anglo-Saxon chronide [on-line]. Berkeley, United States: Berkeley Digital 
Library; 1995 July [acesso em 03 nov. 1998] Disponível em: URL: 
http://sunsite.berkeley.edu.  
 
Capítulo de livro  
Abbas AK, Lichtman AH. Imunologia básica. 2ª ed. São Paulo: Elsevier; 2007. ISBN: 
9788535254914.  
 
Capítulo de livro cujo autor é o mesmo da obra  
Ronan CA. História ilustrada da Ciência da Universidade de Cambridge. Rio de 
Janeiro: Zahar; 1983. p. 30-5. ISBN: 9788585061685.  
 
Capítulo de livro - autor/colaborador  
Zanella MT. Obesidade e fatores de risco cardiovascular. In: Mion Jr D, Nobre F, 
editores. Risco cardiovascular global: da teoria à prática. 2ª ed. São Paulo: Lemos 
Editorial; 2000. p. 109-25.  
 
Tese/Dissertação/Monografias  
Autor. Título e subtítulo da tese. Localidade; ano de apresentação. Grau (tese, 
dissertação ou monografia) [Programa de Pós-Graduação em...] – Instituição onde foi 
apresentada.  
Duque SS. Avaliação técnica de PCR na detecção de fatores de virulência Eschericha coli 
diarreiogênia empregando culturas fecais primárias. Rio de Janeiro; 2000. Mestrado 
[Programa de Pós-graduação em Biologia Molecular e Celular] - Instituto Oswaldo Cruz.  
Lima N. Influência da ação dos raios solares na germinação do nabo selvagem. 
Campinas, 1991. Tese [Programa de pós-graduação em Ciências Agrárias] Universidade 
de Campinas.  
 
Trabalho publicado em anais de eventos científicos  
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, eds. MEDINFO 92. 



 

 
 

Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, 
Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.  
Anais do 4º Congresso Paulista de Saúde Pública; 1993 jul. 10-14; São Paulo, Brasil. São 
Paulo: Associação Paulista de Saúde Pública; 1995.  
 
Trabalhos aceitos para publicação (no prelo)  
Nascimento E, Mayrink W. Avaliação de antígenos de Cysticercus cellulosae no 
imunodiagnóstico cisticercose humana pela hemaglutinação indireta. Rev Inst Trop 1984. 
(No prelo)  
 
Trabalhos inéditos (submetidos à aceitação de uma editora, sem ter atingido a fase 
de publicação)  
Silvestre P. Golpe de aríete: método gráfico. Belo Horizonte: Ed. UFMG; 1988. (Inédito) 
 
Patente  
Autor(s), seguido da expressão inventor (es); depositante. Título da patente. Sigla do 
País, seguido da expressão patente, e nº da mesma. Data de publicação da patente.  
Paulo César da Fonseca, inventor. Produto Erlan LTDA., depositante. Ornamentação 
aplicada à embalagem. BR patente C.I.10-3-6. DI2300045. 12 set. 1983; 28 maio 1985.  
 
Legislativa  
Competência (país, estado ou cidade). Título. (especificação da legislação, número e 
data). Ementa. Título da publicação oficial. Local (cidade), data (dia, mês abreviado e 
ano). Seção, paginação.  
Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Cultura. Portaria n.º 23, de 26 de 
outubro de 1982. Modifica o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros 
criado pela Portaria DAC n.º. 31, de 11 de dezembro de 1978. Diário Oficial [da 
República Federativa do Brasil]. Brasília, 1 dez. 1982; Seção 1, v.120, n.227, p.22438.  
 
Base de Dados  
BIREME. Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da saúde. 
Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Disponível em: 
[Link] Acesso em: 27 ago. 2009.  
 
Documentos de Associações/Organizações  
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WHO Guidelines for Pharmacological 
Management of Pandemic (H1N1) 2009. Influenza and other Influenza Viruses. 91p. 
Disponível em: [Link]. Acesso em: 28 ago. 2009.  
 
13. Inserção de hiperlink  
Cada referência bibliográfica deverá vir acompanhada dos hyperlinks das publicações ou 
citações de páginas da web. O grupo de link aceito é CrossRef, PubMed e Link, a ser 
apresentado nesta ordem, quando houver e com os termos entre colchetes.  
 
Inserindo hyperlink [CrossRef]  
Caso a referência citada possua o número DOI (Digital Object Identifier ou Identificador de 
Objeto Digital) o seu endereço terá o formato http://dx.doi.org/númeroDOI. 
 



 

 
 

Patente  
Autor(s), seguido da expressão inventor (es); depositante. Título da patente. Sigla do 
País, seguido da expressão patente, e nº da mesma. Data de publicação da patente.  
Paulo César da Fonseca, inventor. Produto Erlan LTDA., depositante. Ornamentação 
aplicada à embalagem. BR patente C.I.10-3-6. DI2300045. 12 set. 1983; 28 maio 1985.  
 
Legislativa  
Competência (país, estado ou cidade). Título. (especificação da legislação, número e 
data). Ementa. Título da publicação oficial. Local (cidade), data (dia, mês abreviado e 
ano). Seção, paginação.  
Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Cultura. Portaria n.º 23, de 26 de 
outubro de 1982. Modifica o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros 
criado pela Portaria DAC n.º. 31, de 11 de dezembro de 1978. Diário Oficial [da 
República Federativa do Brasil]. Brasília, 1 dez. 1982; Seção 1, v.120, n.227, p.22438.  
 
Base de Dados  
BIREME. Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da saúde. 
Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Disponível em: 
[Link] Acesso em: 27 ago. 2009.  
 
Documentos de Associações/Organizações  
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WHO Guidelines for Pharmacological 
Management of Pandemic (H1N1) 2009. Influenza and other Influenza Viruses. 91p. 
Disponível em: [Link]. Acesso em: 28 ago. 2009.  
 
13. Inserção de hiperlink  
Cada referência bibliográfica deverá vir acompanhada dos hyperlinks das publicações ou 
citações de páginas da web. O grupo de link aceito é CrossRef, PubMed e Link, a ser 
apresentado nesta ordem, quando houver e com os termos entre colchetes.  
 
Inserindo hyperlink [CrossRef]  
Caso a referência citada possua o número DOI (Digital Object Identifier ou Identificador de 
Objeto Digital) o seu endereço terá o formato http://dx.doi.org/númeroDOI. 
Souza MVN, Vasconcelos TA. Fármacos no combate à tuberculose: passado, presente e 
futuro. UFF, Quim Nova. 2005; 28 (4): 28-678. [CrossRef]  
No exemplo acima, a referência possui número DOI igual a 10.1590/S0100-
40422005000400022.  
 
Passo a passo: selecione apenas a palavra CrossRef (não inclua os colchetes), 
pressione Ctrl+K (MSWord para Windows) ou Command+K (MSWord para Mac OS) e 
cole o endereço http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422005000400022. Por fim, a 
referência terá o seguinte formato:  
Souza MVN, Vasconcelos TA. Fármacos no combate à tuberculose: passado, presente e 
futuro. UFF, Quim Nova. 2005; 28 (4): 28-678. [CrossRef]  
Inserindo hyperlink [PubMed]  
Caso a referência possua, além do DOI, o número PubMed, este deve ter o formato: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/númeroPubMed. O link PubMed pode ser obtido 
através do sítio: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.  



 

 
 

Orlikova B, Menezes JCJMDS, JI S, Kamat SP, Cavaleiro JAS, Diederich M. 
Methylenedioxy flavonoids: assessment of cytotoxic and anti-cancer potential in human 
leukemia cells. Eur J Med Chem. Sep 12; 84:173-80. 2014. [PubMed]  
 
Passo a passo: selecione apenas a palavra PubMed (não incluir os colchetes), pressione 
Ctrl+K (MSWord para Windows) ou Command+K (MSWord para Mac OS) e cole o 
endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25016375. Adicionalmente, esta referência 
também possui DOI, que é igual a 10.1016/j.ejmech.2014.07.003. A referência terá o 
seguinte formato:  
Orlikova B, Menezes JCJMDS, JI S, Kamat SP, Cavaleiro JAS, Diederich, M. 
Methylenedioxy flavonoids: assessment of cytotoxic and anti-cancer potential in human 
leukemia cells. Eur J Med Chem. Sep 12; 84:173-80. 2014. [CrossRef] [PubMed]  
 
Inserindo hyperlinks [Link]  
As referências que não possuírem [CrossRef] nem [PubMed] e estiverem disponíveis 
online, coloque a expressão disponível em e o endereço do artigo no hyperlink da palavra 
[Link]. Ao selecionar não inclua os colchetes.  
dos Santos SA, de Carvalho MG, Braz-Filho R. Produtos de Oxidação do Sesquiterpeno 
Laevigatina. Atribuição dos Deslocamentos Químicos dos Átomos de Hidrogênio e 
Carbono-13. Quim Nova. 1995; 18(6): 525-528. [Link]  
Antes de submeter o manuscrito é importante testar todos os hiperlinks das 
referências;passando o mouse por cima dos hiperlinks verifique se os endereços 
informados estão corretos.s 

 


