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RESUMO

O uso de plantas medicinais como fitoterápicos é uma prática comum e antiga, sendo considerada uma das formas mais práticas e de menor 
custo para o tratamento de enfermidades. Mediante a cultura brasileira de utilizar plantas para a cura de enfermidades, os benefícios e os 
malefícios que essa prática pode trazer à saúde humana, julga-se necessário o conhecimento desta prática nas diversas regiões do país, inclusive, 
no Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, a coordenação de Farmácia da Universidade Estácio de Sá - Campus Taquara – RJ, inaugurou o 
Laboratório de Práticas em Cuidados Farmacêuticos nas dependências do Campus, permitindo o acompanhamento farmacoterapêutico de 
pacientes por profissionais Farmacêuticos e acadêmicos universitários. Não há registros na literatura de estudos no Bairro da Taquara 
(Jacarepaguá, RJ), que descrevam o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes que utilizam fitoterápicos no autocuidado. A obtenção de 
informações sobre o uso de fitoterápicos por meio de estudo etnofarmacológico torna o presente trabalho algo inédito e que possibilita a 
disponibilização de dados que poderão auxiliar na elaboração de estratégias para o melhoramento de práticas fitoterápicas no Bairro da Taquara 
(Jacarepaguá, RJ). O presente trabalho tem diversos objetivos, incluindo o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes que utilizam 
fitoterápicos no autocuidado; a detecção de possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas de fitoterápicos; orientação da população 
local quanto ao uso correto e seguro de fitoterápicos; correlação de dados populacionais e etnográficos com faixa etária dos participantes, sexo, 
grau de escolaridade, modo de utilização dos fitoterápicos e modo de aquisição dos fitoterápicos etc. Trata-se de um estudo de levantamento de 
dados qualitativos e quantitativos sobre uso de fitoterápicos, e de acompanhamento farmacoterapêutico, onde são realizadas entrevistas diretas 
utilizando questionário semiestruturado de 14 questões com a maior parte de questões objetivas. Os procedimentos de acompanhamento 
farmacoterapêutico em consultório ocorreram conforme Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, do CFF. Objetivou-se uma população de n = 
180 (160 escolhidos aleatoriamente e mais 20 indivíduos pacientes do laboratório farmacêutico que fossem usuários de fitoterápicos). Até o 
momento, tem-se um total de 32 indivíduos escolhidos aleatoriamente e 3 indivíduos atendidos em laboratório farmacêutico (usuários de 
fitoterápicos). A maioria dos entrevistados foram mulheres (65%) que faziam uso esporádico de fitoterápicos (30%). A principal motivação do uso 
é o fato de tratar-se de algo natural (47%). A grande maioria alegou que o uso de fitoterápicos não oferece qualquer desvantagem aos usuários 
(40%). A maioria da população entrevistada adquire fitoterápicos de forma não segura (em feiras livres) (37%), apesar de possuírem um bom grau 
de instrução (54% com grau de escolaridade de nível superior). 80% dos entrevistados que disseram fazer uso de plantas medicinais na forma 
isolada (sem mistura com outras espécies), faziam o uso conforme o preconizado pelas literaturas oficias brasileiras (Formulário Fitoterápico e 
Memento Fitoterápico). Os 3 pacientes atendidos em Laboratório também foram do sexo feminino, e uma fazia uso de suplemento alimentar de 
Gingko biloba como fitoterápico, tal suplemento continha uma mistura de espécies em quantidades desconhecidas, sendo uma das espécies o goji 
(Lycium barbarum), não recomendada para a paciente devido ao quadro de hipertensão controlado, sob supervisão médica. Conclui-se que as 
mulheres são as maiores usuárias de fitoterápicos no bairro, apesar da grande maioria fazer o uso correto de fitoterápicos, a aquisição desses 
produtos é de origem duvidosa e algumas informações importantes, como as associações indevidas e a não recomendação em certos quadros de 
desordens crônicas como hipertensão e diabetes, não são chegadas a esta população.

Saúde

Farmácia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


