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RESUMO – Introdução: Através do projeto de extensão “Doutores Sara-Cura”, realizado por 
acadêmicos de medicina da UEPG no HCJVO, foi notada a grande utilização de medicamentos de 
uso popular  no tratamento da doença atual. A associação de fármacos prescritos com medicamentos 
de uso popular usados indiscriminadamente  aumenta os  efeitos   adversos e a toxicidade da droga. 
Fica evidente, assim, a importância do conhecimento de quais são esses medicamentos “caseiros” e, 
assim, uma publicação futura com orientações a mães e acompanhantes a respeito dos riscos de tal 
utilização. Objetivos: relacionar os medicamentos de uso popular utilizados pelas crianças em 
tratamento ; obter dados estatísticos da utilização dos medicamentos de uso popular nesta 
comunidade; propor material informativo a respeito das interações e dos perigos do uso 
indiscriminado dos medicamentos de uso popular. Metodologia: se baseia em aplicar uma ficha de 
entrevista junto aos acompanhantes, buscando relacionar o medicamento caseiro utilizado, além de 
outras informações relevantes como: finalidade do uso, forma de administração, efeitos colaterais 
percebidos, idade da criança e outros medicamentos usados paralelamente. Resultados: Ao todo 10 
tipos de chás caseiros foram citados nas fichas. São eles: chá de folha de laranja, chá de casca de 
laranja, chá de limão, chá de hortelã, soita, manjerona, poejo, guaco, camomila e agrião. Usados 
geralmente para: tosse( casca de laranja, manjerona, guaco e agrião); calmante: camomila e chá de 
hortelã; contra ascaridíase: chá de hortelã. O uso dos chás pelos pais e acompanhantes se mostra 
adequado às comprovações científicas realizadas até hoje, sendo relevante ressaltar a eles o uso 
excessivo de camomila e seu potencial hemorrágico. Por fim, material informativo  foi confeccionado e 
será distribuído aos pais e acompanhantes das crianças do HCPJVO. 
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