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Tema: Tópicos especiais em Plantas Medicinais 

Resumo da chamada: 

Desde tempos imemoriais a humanidade utiliza espécies vegetais com         
finalidades terapêuticas. Após o advento da ciência moderna, além de utilizar a            
matéria prima vegetal propriamente dita, o homem passou a se inspirar nas            
moléculas orgânicas para a produção de substâncias sintéticas. Ressalta-se         
que nas últimas décadas tem havido um interesse crescente por parte da            
população brasileira pelo uso de plantas medicinais e produtos fitoterápicos no           
tratamento de doenças em detrimento de formulações sintéticas. Além de          
oferecer menos riscos colaterais quando comparadas aos medicamentos        
sintéticos, as plantas medicinais demandam menor investimento financeiro,        
sendo, portanto, um recurso terapêutico mais acessível. Apesar de ser um           
recurso natural o uso de plantas com finalidades terapêuticas requer cuidados,           
pois se o uso for feito erroneamente os efeitos medicinais não serão            
alcançados e os danos ao usuário podem ser fatais. Nesse ponto a pesquisa             
científica tem papel fundamental, visto que é por meio do saber científico que             
as diretrizes para a utilização correta de plantas medicinais são estabelecidas.           
Nessas diretrizes estão incluídas: indicações terapêuticas, partes do vegetal         
utilizadas, formas de preparo, posologia, interações entre diferentes espécies,         
entre outras informações. Outrossim, devido à importância que têm, é          
necessário que haja medidas para a conservação e cultivo das plantas           
medicinais, e novamente a pesquisa científica é fundamental, seja por meio da            
pesquisa biológica básica ou da pesquisa biológica aplicada. Portanto, essa          
obra objetiva reunir artigos que versem sobre a pesquisa com plantas           
medicinais por diferentes abordagens, a fim de trazer para os leitores           
informações científicas atuais sobre o assunto. Serão considerados artigos         
científicos e de revisão envolvendo a temática das plantas medicinais.          
Ademais, essa obra visa expandir o conhecimento sobre as plantas medicinais           
permitindo que os todos interessados no assunto se atualizem e conheçam os            
diferentes enfoques da pesquisa com plantas bioativas por meio de um material            
de qualidade. 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: De 01 de março à 30 de maio  
● Publicação: Agosto(Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 

• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor) 

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor) 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o               
envio do comunicado de aceite. 

 

SUBMISSÕES E REGRAS 

 

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 

http://lattes.cnpq.br/2209803620085067
mailto:emillyfeijo@hotmail.com


 
- Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com           
escrito no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”. 

Importante! Indique no e-mail para qual Edital de e-book seu texto está            
sendo submetido.  

- O texto deve ter entre 10 e 15 páginas; 

- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de              
congressos, simpósios ou seminários; 

- Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês; 

- A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para              
publicação. 

- Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá sugerir             
ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema compatível. 

- A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total            

responsabilidade dos autores ao submeterem; 
- Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do pagamento             

da taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado em até 05 dias do              
comunicado do aceite. O não cumprimento considerará o autor desistente da           

publicação. 

- Direitos Autorais: O Livro digital/eBook oferecerá acesso livre imediato ao seu            
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o         

conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do        
conhecimento. A Licença utilizada será:     

Atribuição-NãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC       
BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em:        

<https://creativecommons.org/licenses/>. 
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- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no          
site da editora. No link:  

https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco 
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