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RESUMO 

O uso das plantas medicinais advém desde a antiguidade e perdura até hoje sendo 
repassados a cada geração, mas nem sempre esses são utilizados no tratamento de 
enfermidades, dando prioridade aos medicamentos alopáticos. Acredita-se que isso 
se dê pelo desconhecimento ou não capacitação de alguns profissionais da saúde. A 
utilização de Fitoterápicos, Nutracêuticos e Fitocosméticos já são realidades no 
Brasil como também na Paraíba, mas se faz necessário um melhor conhecimento 
dos personagens desse mercado e dos fornecedores desse produto. Assim 
objetivou-se caracterizar a cadeia produtiva de plantas nutracêuticas, fitocosméticas 
e fitoterápicas no estado da Paraíba. Como metodologia seguiu-se a premissa de 
etapas, sendo essas: levantamento de referências, levantamento documental, 
levantamento na internet, aplicação de questionários, levantamento estatístico e 
espacialização dos resultados. A utilização da tecnologia ajudou pela pesquisa ter 
sido desenvolvida num período pandêmico, seguindo o distanciamente social, 
possibilitando reuniões com os personagens da RedesFito e da Rota da 
Biodiversidade e os produtores e pesquisadores das plantas medicinais no estado 
da Paraíba, como também a utilização de recursos como whatsapp para aumentar 
elos e ajudar na propagação de noticias e informações pontuais. Por meio do 
questionário foi possível ter conhecimento prévio dos participantes do Polo 
Mandacaru Paraíba que foi criado para fortalecer e entender a cadeia produtiva das 
plantas medicinais no estado. Sendo possivel concluir que existe e é forte a cultura 
da medicina tradiconal na Paraíba, mas não existe a propagação desse, sendo esse 
conhecimento retido apenas no município de cultivo e produção, sendo necessário 
conectar os nós dessa rede, criando de fato uma cadeia produtiva podendo 
impulsionar a utilização dos produtos naturais por todo estado. Pode-se ressaltar 
ainda que embora a internet tenha sido um facilitador na comunicação com os 
personagens, o alto índices de fraudes nesse meio, instagnou e influenciou nos 
resultados. 
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ABSTRACT 

The use of medicinal plants dates back to antiquity and continues to this day, being 
passed on to each generation, but these are not always used in the treatment of 
diseases, giving priority to allopathic medicines. It is believed that this is due to the 
lack of knowledge or lack of training of some health professionals. The use of 
Phytotherapics, Nutraceuticals and Phytocosmetics are already realities in Brazil as 
well as in Paraíba, but a better knowledge of the characters of this market and the 
suppliers of this product is necessary. Thus, the objective was to characterize the 
productive chain of nutraceutical, phytocosmetic and phytotherapic plants in the state 
of Paraíba. As a methodology, the premise of steps was followed, namely: survey of 
references, documentary survey, survey on the internet, application of 
questionnaires, statistical survey and spatialization of results. The use of technology 
helped because the research was developed in a pandemic period, following the 
social distance, allowing meetings with the characters of RedesFito and Biodiversity 
Route and the producers and researchers of medicinal plants in the state of Paraíba, 
as well as the use of resources like whatsapp to increase links and help spread news 
and specific information. Through the questionnaire, it was possible to have prior 
knowledge of the participants of the Mandacaru Pole Paraíba, which was created to 
strengthen and understand the production chain of medicinal plants in the state. It is 
possible to conclude that the culture of traditional medicine exists and is strong in 
Paraíba, but there is no propagation of this, and this knowledge is retained only in the 
municipality of cultivation and production, being necessary to connect the nodes of 
this network, creating in fact a productive chain that can boost the use of natural 
products throughout the state. It can also be noted that although the internet has 
been a facilitator in communication with the characters, the high rates of fraud in this 
medium, instagnated and influenced the results. 
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