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O Brasil há diversos problemas com a saúde pública que são mais evidentes em 
comunidades carentes. Sendo a falta de medicamentos, para tratar as doenças 
mais dominantes, a principal deles, que por sua vez, poderiam ser evitadas com 
medidas simples, o que não ocorre devido à desinformação das pessoas. O uso 
das ervas medicinais e condimentares representa alternativa terapêutica eficaz, 
segura e de fácil acesso à população, notadamente àquelas pessoas que não 
podem comprar medicamentos. O medicamento caseiro a base de ervas é mais 
comumente usada pelas pessoas mais velhas, mas é necessária sua divulgação 
em todas as faixas etárias. Essa iniciativa de se fazer e aplicar o projeto de ervas 
medicinal e condimentar nas comunidades é um processo educativo, cultural, 
científico e tecnológico, articulando aprendizagem e pesquisa de forma 
indissociável que viabiliza a relação transformadora entre a universidade e as 
associações. Este trabalho será utilizado com o uma ferramenta de transformação 
social, possibilitando uma interação entre universidade e associações, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo cidadania, respeito a cultura 
e as carências da população. O trabalho tem como objetivo a transmissão de 
informações básicas sobre ervas medicinais e condimentares e a prática da 
Fitoterapia entre o aluno pesquisador, e moradores d o Povoado Santo Antônio 
(Gavião em Palmeira dos Índios – AL). As informações se referirão às medidas 
simples sobre produção das ervas, cultivo, preparo do solo, adubação, controle de 
pragas e doenças, colhe, selecionar, embalar, além do uso e preparo de chás e 
outros medicamentos produzidos a partir de ervas medicinais e condimentares para 
restabelecer a saúde quando necessário e sobre manuseio, indicações 
terapêuticas e formas de preparação de remédios caseiros à base de ervas 
medicinais e condimentares. Estas informações serão repassadas através de 
atividades como palestras e oficinas. Ao final desse projeto, a comunidade terá 
informações básicas sobre saúde e uso de ervas medicinais e condimentares, 
possibilitando utilizá-las no tratamento das doenças mais comuns na e repassá-las 
a outras gerações. Este projeto, além de capacitar as pessoas da comunidade rural 
e urbana servirá para uni-las, pois se trata de assunto do cotidiano. 
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