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Prática 2: Bora trocar mudas? A experiência do polo Sítio Trindade
com a farmácia viva

Link: Recursos Gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

A troca de sementes, plantas medicinais e temperos foi uma das atividades de boas
práticas de promoção da saúde e alimentação saudável que o polo Sítio Trindade
mantém ao longo dos anos.
Por ocasião do preenchimento do formulário de cadastro de usuários, a equipe
percebeu o uso restrito das plantas medicinais a além das poucas variedades utilizadas
pelo alunos do polo.
As iniciativas começaram com oficinas de mudas no Sítio Trindade ainda em 2018 em
parceria com a Secretaria de Cultura que administra o parque.

https://drive.google.com/drive/folders/1KGEy--xzAGSwyPjN32s91p7bpVNsEBoc?usp=sharing


Fizemos um convite para que os usuários levassem para o polo mudas de pantas
medicinais. Por ocasião de uma oficina ele aprenderam como manejar as plantas,
preparar substrato utilizando também embalagens plásticas de produtos culinários
como vasos.
Durante a suspensão do serviço presencial no polo, por causa da pandemia, fizemos
vídeos ensinando a preparar chás e uso culinário com plantas medicinais. As indicações
quanto aos benefício e como utilizar as plantas em casa ao nível da Atenção básica.
No mesmo período, preparamos mudas plantas medicinais, temperos e guardamos
sementes de plantas frutíferas e no retorno das atividades presenciais, fizemos novas
trocas.
Realizamos  vários encontros, alguns combinados, outros de forma espontâneo.
Foram mais de mais de 300 mudas trocadas e doadas: de erva cidreira, pimenta, capim
santo, alecrim, pimentão, acerola, entre outros.
Renovamos as atividades de oficina de mudas outra ocasião mais e outra ação
educativa, afora com o apoio dos estudantes e professores de nutrição que atuaram no
polo no ano de 2020.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

Poucos insumos disponíveis e equipe de profissionais reduzida para atuar de forma
mais duradoura.

Como a experiência impactou o território?

As atividade de trocas de mudas e oficinas foi uma estratégia de sensibilizar os usuários
para manter e cuidar de uma farmácia viva em casa.
Os usuários relataram os benefícios à saúde mental pela atividade de jardinagem e
cultivo de plantas medicinais  em casa.
Reavivou o interesse e as iniciativas dos sobre o assunto: uso de plantas medicinais ao
nível da AB, trocas de experiências e saberes populares. Além da socialização entre os
participantes.


